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1' Reunião (de Instalação), realizada
em 6 de março de 1985
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de abril de
mil novecentos e oitenta e Cinco, na sala da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, com a presença dos Srs.
Senadores José lgná.cio Ferreira, Helvfdio Nunes, Odacir Soares, Aderbal Jurema, Nelson Carneiro, Luiz Cavalcante, Martins Filho, Octãvio Cardoso, Nivaldo Machado e Josê: Lins. Deixam de comparecer por motivo

justificado aos Srs. Senadores Fábio Lucena, Hélio
Gueiro, Alfredo Campos, Moacyr Duarte, Lenoir Vargas e Américo de Souza. Na forma do§ 3~ d_o_ Artigo 93
do Regimento Interno, assume à. presidência- O Sr. o Senador Nelson Carneiro que declara instalada a Comis~
são. Em segUida anuncia que procederá a eleição do Pre~
sidente, primeiro Vice-Presidente e Segundo VicePresidente da Comissão para o biênio 1985 a 1986. Distribuídas as ~dulas de votação, o Sr. Presidente convida
para funcionarem como escritinadores., os -Sr&. Senado~
res Odacir Soares e José Lins. Procedida a eleição
verificá-se o seguinte resultado:

Para Presidente
Senador José lgnãcio Ferreira ....... r_.,_,

•••

9 Votos

Para ]9-Vfce-Presidente
Senador Helvídio Nunes ..........•....•..• 8 Vo_tos_
Senador Aderbal Jurema ..._.__..........••. -· .1 Voto
Para 2'~-Vice--Presidente
Senador Nivaldo Machado .•...... -~· •.•... ~ 9_ Votos
São proclamados eleitos Presidente, I~' Vice-Presidente e
2~' Vice-Presidente, respectivamente, os Srs. Seríadores
Josê Ignácio Ferreira, Helvídio Nunes e Nivaldo Machado. Prosseguindo, O Sr. Senador Nelson Carneiro convida o Presidente eleito, Senador José lgnácio Ferreira,
para assumir a presidência e dar contínuidade aos traba~
lhos. Continuando, o Sr-. Presidente, Senador José Ignácio Ferreira convida os Srs. }I' Vice-Presidente e 29 VicePresidente para tomarem assento à mesa. Prosseguirldo,
o Sr. Presidente agradece a escolha de seu Mme para
exercer tão importante missão. Coogratularam.se com o
Presidente os Srs. Senadores Helvídio Nunes e Nívaldo
Machado. A seguir, o Sr. Presidente anu_ncia que as reuniões ordinárias serão realizadas às quartas-feiras às 9:30
h (nove horas e trinta minutos). Nada mais havendo a

tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, RonaicLCavalcante Gonçalves, Assistente da. Comissão, a presente
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi·
dente e demais membros presentes.

2• Reunião, realizada em 17 de abril de 1985
Ãs nove horas e trinta minutos do dia dezessete de
abril de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da C o·
missão, -sob a Presidência do Sr. Senador José Ignácio
Ferreira, Presidente, reúne·se a Comissão de Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Luiz
Cavalcante, Nivaldo Machado, MOacyr Duarte, Helvf·
di o Nunes, Martins Filho, Hélio Gueiros, Jutahy Magã.:-!hães, Nelson Carneiro, Américo de Souza, Aderbal Ju-reina e Octávio CardoSo. Deixam de comparecer por
motivo justificado, os Srs. Senadores Fábio Luci!:nà, Alf~edo Campos, Odacir Soar~s e Lenoir Vargas. havendo
número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os
trabalhos e disj)insa a leitura da Ata da Reunião ante~
rior, qu~ _é dada como aprovada. A seguir, o Sr. Presi·
dente,_ passa a Presidência ao Sr. Senador Helv(dio Nunes para relatar o primeiro item da .pauta. O Sr._ Presidente eventual, Senador Helvidio Nunes, torna a reunião
em caráter secreto para apreciar o item I. Mensagem n'~
88,.-de 1985. (Mensagem n9 214, de 2-4-85, na origem}, do
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Desembargador Eduardo
Andrade Ribeiro de Oliveira para exercer o cargo de Mi~
nistro do Tribunal Federal de Recursos, em vaga destinada a magistrados ou membros do Ministêrio Público
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territóriõs, decorrente da aposentadoria do Ministro Inácio Moacir
- Catunda Martins. Relator: Senador José lgnáciõ Ferreira. Reaberta a reunião, o Sr. Presidente eventual, Sena~
dor Helvídio Nunes, passa a Presidência ao Sr. Senador
José- Ignácio Ferreira. Prosseguindo, o Sr. Presidente,
SenadQr José Ignácio Ferreira passa a apreciação do
item 5: Projeto de Lei do Senado n9 (31, de 1983, que dá
nova redação ao artigo 487, da Consolidação das Leis do
Trabalho, fiiando novos prazos para o aviso prévio.
(Autor: Senador Roberto Saturnino.} Relator: Senador
__ Moacyr Duarte. Parecer: pela tramitação conjunta do
PLS n9 131/83 com os seguintes projetas PLC n9 -78f83,
PLS n'i' 5/8_1, PLS n9 35/83 ePLS n'i' 37f83. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 4ue é aprovado por unanimidade. item 6. Projeto de Lei

da Câmara n' I de 1984. (Projeto de Lei n9 2.445-B, de
1976; na CD), que _dispõe sobre a resistência de veículos,
altera o artigo 36 da Lei no;> 5.108 de 21 de Setembro de
1966 - Código Nacional de Trânsito, e dá outras providências. (Autor: Deputado Siqueira campos.) Relator:
Senador AdeTbal Jureffia. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por
lina,nimidade. Item 7: Projeto de Lei do Senado n9 226,
de 1983, que concede anistia a dirigentes sindicais punidos com base na legislação trabalhista. (Autor: Senador
Nelson Carneiro~)" Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Aberta
a discussão, fazem uso da palavra os Srs. Senadores
Hélio Gueiro_s, Jutahy _Magalhães e Nelson Carneiro.
EnCerrada a disCussãO, OSr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade..Assina sem
voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. Item 9: Projeto de
Lei do_ Senado_n? 176, de: 1983, que restabelece a garantia
da estabilidade para todos os empregados. (Autor: Senador Hélio Gueiros.) Relator: Senador Martins Filho.
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico com a
emenda n~' 1-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presi-di!nte -põe em votação o parecer, que é aprovadÕ coni
unanimidade. Item 10: Projeto de Lei do Senado n~' 70,
de 1983, que estabelece critério e limite para os reajustes
dos preços de ingressos de futebol. (Autor: Senado_r Nelson Carneiro.) Relator: Senador Martins Filho. Parecer:
Contrário, por incOnstitucional e injurídica. Aberta a
discussão, fazem uso da palavra os Srs. Senadores Nelw
son CarneirO, Martins Filho, Moacyr Duarte, Jutahy
Magalhães e Luiz Cavalcante. Encerrada a discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por maioria, com voto contrário do Sr. Senador Helví~
dio Nunes. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. Item ll: Projeto de Lei do Senado n'i' 244, de 1983,
que dispõe sobre a po"ssibilidade de os Sindicatos de Trabalhadores poderem reclamar_ em juízo, independentemente de mandato procuratório, adieioitais de insalubridade, e periculosidade, em benefício de seus associados.
(AutOr: Senãdor Ãlvaro Dias.) Relator: Senador Helví~
dio Nunes. Parecer: Contrário por injur[dico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado por Wlanimidade. Item 14: Projeto
de Lei do Senado o~' 201, de 1981, que assegura ao marido ou companheiro o direito de ser dependente da muw
lher segurada da Previdência Social. (Autor: Senador
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Henrique Santillo.) Re.lator:_Se_nador Aderbal Jurema.
Parecer: Favorável, por constitucional e jurfdico, com a
emenda n"' 1-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aJ)roV!ido por
unanimidade. Item 15: Projeto de Lei do Senado n~' 24,
de 1984, que dispõe sobre a autorização para transferência de permissão de e;xploração de bancas de jornais e re-

vistas no Distrito Federal, nas condições que especifiCa.
(Autor: Senador Nelson Carneiro.) Relator: Senador
Aderbal Jurema. Parecer: Favorâvel, por constitucional
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr._Pres_idente põe
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade.
Assina sem voto, o Sr. Senador Nelson Carneiro_. Item
16: Projeto de Lei do Senado n' I fO, de 1983, que acrescenta dispositivo à Lci:i n' 4.266, de 3 de outubro de 1963,
que institui o salãrio-família do trabalhador. (Autor: Senador Nelson Carneiro.) Relator:_Senador Aderbat Jurema. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico.
Aberta a discussão, fazem uso da palavra os Srs. Senadores Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Nivaldo Machado
e Nelson Carneiro. Encerrada a discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é rejeitado. O Sr.
Presidente designa o Sr. Seriador_ Nivaldo Machado para
relatar o vencido. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson
Carneiro. Item 17: Projeto de Lei do Senado n9 342, de
1981- Complementar, que introduz alteração na Lei n9
11, de 25 de maio de 1971, que instítU:iu o Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural. (Autor: Senador Nelson Carneiro.) Relator: Senador Aderbal Jur_ema. Parecer: pela tramitação conjunta do PLS n" 342/81-Complementar, com os seguintes projeitõs: PLS n" 162(83 e
PLS n9 312/81. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Assina, sem voto o Sr. Senador Nelson carneiro. Item 19: Projeto de Lei do Sen8do n9 193, de 1983Complementar, que altera dispositivo da Lei CoffiPtementar n9 I l, de 25 de maio de 1971, que intituiu o PRORURAL. (Autor: Senador Nelson Carneiro.) Relator:
Senador Martins Fílho._Parecer. Favorâvel, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por
unanimidade. Item 20: Projeto de Lei do Senado n9 25,
de 1981- Complementar, que dispõe sobre a isenção do
IPI na aquisiÇão de veículos por cooperativas que visem
explorar o transporte coletivo urbano. (Autor: -Senador
Nelson Carneiro.) RelatDr: Senador Martins Filho. Parecer:- Favorável, por constitucional e jurídico, com a
emenda nQ l-CCJ- Substitutiva. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que -é
aprovado por unanimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro.ltem 25: Projeto de Lei da Câmara
n" 58, de 1983. (Projeto de Lei nQ 1.343-B, de 1979, na
CD), que altera a redação do parágrafo único do -artigo
566 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo DecretO-lei n" 5.452, de 1Qde maio de 1943, assegurado o direito de sindicalização aos empregados de empresas públicas. (Auto[: Dei)utado Mário Macedo.) Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: Favorâvel
quanto ao mérito, por oportuno e Conveniente. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. São adiados, em
face da ausência dos relatores o PLS n9 90/83, PLS n9

163/83, PLS n' 199/83, PLS no 301/81, PLS n' 51/83,
PLS n' 266/81, PLS n' 107/84, PLS n' 12/83, PLS n'
82/83, PLS n' 67/83, PLS n' 173/82 e PLC n' 102/84•.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante GOnçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, -que lida e aprovada serâ assinada pelo Sr. Presidente.
3• Reunião (extraordinária) 9 realizada
em 29 de abril de 1985
As dezesseis horas do dia vinte e nove de abril de mil
novecentos e oitenta e cinco, na sala da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, com a presetiçã àõS-Srs.
Senadores Fábio Lucena, Hélio Dueiros, Alfredo Cam-_pos, Martins Filho, HenriqueSantillo, Octãvio Cardoso,
Odacir Soares, Luiz Cavalcante e Raimundo Parente,
reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição e Justiça. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs . .Senadores José Ignácio Ferreira, Helvf-

dia Nunes, Moacyr Duarte, Lenoir Vargas, Aderbal lurema, Américo de Souza e Nivaldo Machado. Ausentes
o Presidente, Senador José Ignãcio Ferreira; o 1"-Yicepresidente, Senador Helvídio Nunes; e, o 29-Vicepresidente, Senador Nivaldo Machado, assume a presidência, nos termos do§ 39 do artigo 93 do Regimento Interno, o Sr. Senador Hélio Gueiros, a:P6s declinar da
prerrogativa -por motivo-ae saúde, o Sr. Senador Luiz
CaValcante, o mais idoso entre os presentes no momento
da abertura da reunião. A seguir, o Presidente evefltual,
Sr. Senador Hélio Queiras, toma a reunião em carâter
secreto para apreciar a Mensage"m n9 96, de 1985 (Mensagem n9 237, de 26-4-85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, (f nome do Deputado Estadual Ângelo Angelin
para exercer o cargo de Governador do Estado de Rondônia. Relator: Senador Alfredo Campos. Tornada
pública a reunião, o Sr. Presidente comunica ter concedido vista conjunta da proposição, pelo prazo regimental
de 5 (cinco) dias, aos Srs. Senadores Henrique Santillo,
Martins Filho e Odacir Soares. Adentra o recinto, no final da reunião, o Sr. Senador Nelson Carneiro. Nada,
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da Comissão,
a presente A ta, que lida e aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente.

4• Reuniio (extraordinária), realimda
em 7 de maio de 1985
Às dezesseis horas e trinta m1mitos do dia sete de maio
de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, sob a Presidência do Sr. Senador José Ignâcio Ferreia, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e
Justiça com a presença dos Srs. Senadores Hélio Gueiw
ros, Jutahy Magalhães, Fâbio Lvcena, Benedito Caw
nellas, Alfredo Campos, Helvídio Nunes, Aderbal Jurema, Martins Filho, Moacyr Duarte, Henrique Santillo,
José Lins, Luiz Cavalcante, Nivaldo Machado, Nelson
Carneiro e Odacir Soares. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Senadores Octávio Cardoso,
Lenoir Vargas e Américo de Souza. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e
dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é
dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação
das matérias conStantes da pauta, na ordem determinada
pelo Sr. Presidente. Item ·1- OFICIO SM NQ 172, de
1985, do Sr. Presidente do Senado Federal, submetendo
ao exame da Comissão de Constituição e Justiça recurso
interposto pelo Sr. Senador Murilo Badaró, sobre irregularidade havida, no âmbito da Comissão, a respeito da
reunião realizada para examinar a Mensagem Presidencial indicando o nome do Deputado Ângelo Angelin
para exercer o cargo de Governador do Estado de Rondônia. Relator: Senador Martins Filho. Parecer contrârio ao recurso interposto pelo Sr. Senador M urilo Badaró. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Odacir Soares pede a palavra e solícita a inversão da pauta,
que é indeferida pelo Sr. Presidente~ O Sr. Senador
Helvidio Nunes, pela ordem, solicita a palavra, e declara
que, somente a 10 (dez) minutos do início da reunião foi
convocad_o por telefone. O Sr. Presidente declara que a
Secretaria da Comissão encaminhou, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência, a convocação para a reunião, com a pauta dos trabalhos anexa, conforme comprova através do protocolo de recebimento, assinado
pelo Sr. Renato Viana, funcionário do Gabinete de S.
Excia. O "Sr. Senador Hetvídio Nunes indaga ao Sr. Pre.sidente se S. Excia coloca em dúvida a sua palavra. O Sr.
Presidente responde, afirmando que não põe em dúvida
a palavra de S. Excia., nem a de nenhum outro Sr. Senador, e de modo algum, a presidência jamais tev:e a pretensão de agravá-lo. Todavia, não aceita, evidentemente,
agravo de quem quer que seja, pois respeita a todos, e se
mantêm numa postura discreta, sem pretender forçar situações. Novamente com a palavra, o Sr. Senador Helvídio Nunes, exaltado, declara que não admite que ninguém lhe dê lições de seriedade. O Sr. Presidente, em tom
paciente, responde que nem ele admite que S. Excia. dialogue com a presidência em termos agravantes, pois sempre o respeitou, como a todos os Srs. Senadores. Continuando em discussão a matf!ria, o Sr. Presidente declara
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_ à Comissão que o oficio não deve ser colocado em vo:_
taçào, pois este não se enquadra cm questão de ordem, e
sim uma reclamação, cuja figura não tem amparo regimental. O Sr. Senador Odacir Soares solicita a palavra, e
discorda do ponto de vista da presidência. Encerrada a
discussão~ o&. Presidente põe então o parecer do Sr. Senador Martins Filho em votação,- tendo em vista a impugnação do Sr. Senador Odacir Soares. O Sr. Senador
Moacyr Duarte _solicita vista da matéria, qUe é deferida
pela Presidência. Prosseguindo, o Sr. Presidente comunica à Comissão que hâ sobre a Mesa Requerimento de urgência, de autoria do Sr. Senador Alfredo Campos, para
a Mensagem nQ 96 de 19_85, caril base no art. 371, b, do
Regimento Interno. Posto em votação o Requerimento,
é o mesmo aprovado. O Sr. Presidente põe em discussão
o item 2 - MENSAGEM N9 96, DE 1985 _- (Mensagem n9 237, de 26-4-85, na origem) - Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, o nome do Deputado Estadual Ângelo A ngelin
parl;l, exercer o cargo de Governador do Estado de Rondônia. Relator: Seilador Alfredo Campos. O Sr. Senador
Jutahy Magalhães solicita a palavra e declara que a matêria não poderia ser colocada em discussão, por ter a
presidência concedido vista do Oficio SM n9 172/85, ao
Sr. Senador Moacyr Duarte, matéria que tem estreita ligação com o Projeto principal, Mensagem n9 96, de
1985. O Sr. Presidente discorda das suas ponderações,
por considerã-las infundadas. O Sr. Senador Odacir Soares solicita a palavra e lamenta que a Presidência esteja
se comportando de forma radical. O Sr. Senador Helvídio Nunes solicita a palavra e dedara que integra a Comissão há mais de 14 (quatorze) anos e que durante todo
esse tempo jamais se cometeu uma violência semelhante
à_que a_p_residência ora acaba de praticar. Os Srs. Senadores Fâbio Lucena:- e Martíris Filho não cOncordam
com a opinião do Sr. Senador Hetvfdio Nunes, pois foi
usado em todas as formas o regimento. O Sr. Helvídio
Nunes diz que o Sr. Presidente praticou uma ignomínia
contra a Comissão, e, em conseqüência de tal ato, se retira em sinal de Protesto. O Sr. Presidente declara que ficarão gravadas as palavras de S. Excia. e as da presidência; que não aceita as imputações de S. Excia., nascidas
da emoção e não da razão. Por deliberação da presidência, ficam adiados os seguintes projetes: PLS n9 97/83,

PLS no 278/83, PLS n' 82/83, PLC n' L02/84, PLS n'
163f83,PLS n' 90/83, PLS n' 51/83, PLC n' 21/84, PLS
n' 107/84, PLS n' 266/81~ PLS n' /59/82, PLS n'
261/83, PLS n' 127/84, PLS n' 327/80, PLS n' 12/83,
PLS n' 42/84, PLS n' 146/84, PLS no 30/81, PLS n'
67/83 e PLS n~" 173/82. Nada mais a tratar, encerra-se a
reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente,
5f Reunião, realizada em 8 de maio de 1985

Às nove horas e trinta minutos do dia oito de maio de
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão,
sob a presidência do Sr. Senador José Ignácio Ferreira,
Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiçs com a presença dos Srs. Senadores Fâbio Lucena,
Hélio Gueiros, Octãvio Cardoso, Raimundo Parente,
Juthay Magalhães, Américo de Souza, Luiz Cavalcante e
Nivaldo Machado. Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Alfredo Campos, Martins
Filho, Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Odacir Soares,
Leonir Vargas, Aderbal Jurema e Nelson Carneiro. Hew
vendo número regimental, o Sr. Presidente declara aberto os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à
apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem
determinada pelo Sr. ~residente. Item 3 - Projeto de Lei
da Câmara n9 249, de 1983 (Projeto de Lei nQ 1.743-B, de
1976, na CD), que altera o artigo 89 da Lei n9 5.107, de 13
de setembro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras provídências".
Autor: Deputado Moreira Franco. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico, na forma do substitutivo da Comissão -de Finanças. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade.Item 5- Projeto de Lei da Câmara n9137, de 1983 (Pro-
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jeto de Lei nO? 4.084-B, de 1980, na- CD), que altera aredação do artigo 12 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, que criou o Furido de Garantia do Tempo de Serviço. Autor: Deputado Maurício Fruet. Relator: _Senador Juthay Magalhães. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em \:)tacão o parecer, que é aprovado por unanimidade. - Item 7: Projeto de Lei da Câmara D"' 85, de
1982 (Projeto de Lei n• 882-E, de 1972, na CD), que dã
nova redação ao artigo 79 da Lei n9 2.591, de 7 de agosto
de 1912, que regula a emissão e a circulação de cheques.
Autor: Deputado Freitas Nobre. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: pela tramitação conjunta do
PLC n~' 85/82 e do PLS n<:> 11_8/77.- Item 10: Projeto de
Lei da Câmara n"' 176, de 1983 (Projeto de Lei n~' 5.161B, de 1981, na CD), que dâ nova redação ao artigo 110
da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 -Código
Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo
infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade.
Autor: Deputado Caio Pompeu. Relator: Senador Hélio
Gueiros. Parecer: contrârio quanto ao mérito, por inoportuno e inconveniente. Não havendo discussão, o Sr,
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado
por unanimidade.- Item 25: Projelo de Lei do Senado
n'i' 285, de 1983, que ampara aos trabalhadores rurais no
caso de acidente de trabalho. Autor: Senador _Fernando
Henrique Cardoso. Relator: Senador Octâvio Cardoso.
Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. São adiados, em
face da ausência dos Relatores do PLC n'i' 2/84, PLC n9
54/84, PLC n' 22/83, PLC, n' 210/83, PLC n• 16/83,
PLC n• 23/83, PLS n' 6Ié80, PLS n' 64/80, PLS n•
52/84, PLS n• 14/84, PLS n' 295/81, PLS n' 368/81,
PLS n• 151/83, PLS n• 240/83, PLS n' 93/83, PLS
n•l99/83, PLS n' 234/83, PLS n•229f83, PLS n•282/83,
PLS n• 84/82, PLS n' 241/83, PLS n• 122/82 e PLS n'
55/85. Nada mais havendo a tra_tar, encerra-se a reunião,
lavrando eu Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente
da Comissão, a presente ata, que lida e aprovada serâ assinada pelo Sr. Presidente.
6f Reunião, realizada em 15 de maio de 1985

Ãs nove horas e trinta minuto_s do dia quinze de maio
de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão
sob a presidência do Sr. Senador_ José lgnâcio Ferreira,
Presidente, reúne-se a Comíssão_d_e_ Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante,
Hélio Gueirvs, Nivaldo Machado, Octâvio Cardoso,
Moacyr Duarte, Martins Filho, Carlos Alberto, Aderbal
Jurema, Alfredo Campos, Jutahy Magalhães, Nelson
Carneiro e Alberto Silva, Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. senadores Fâbio Lucena,
Helvídio Nunes, Odacir Soares, Lenoir Vargas eAmêrico de Souza, Havendo número regimental, o Sr, Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da
Ata da Reunião anterior, que ê dada com-o aprovada. A
seguir, o Sr. Presidente torna a reunião em carâter secreto, para apreciar o item 1- MENSAGEM N9 101, DE
1985 (Mensagem fi9 247, de 6-5-85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Doutor Luiz Philíppe Vifira de Mello para exercer o cargo de Ministro do Tribu-.
na! Superior do Trabalho, em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro PajehU Macedo Silva. - Relator: Senador Hélio Gueiros. Reaberta a reunião, passase a apreciação do restante da pauta. Item 02- Projeto
de Resolução n9 001, de 1985, que dispõe sobre a incor~
poração dos proventos de aposentadoria de servidores
inativos do Senado Federal, da Gratificação de Nível Superior e dâ outras providências. Autor: Comissão Diretora- Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurfdico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente, põe em votação o pare~er, que é
aprovàdo por unanimidade, -· Item 3 - Projeto de Resolução n9 008, de 1985 que ciia o Pecúlio dos Servidores
do Senado Federal. Autor: Comissão Diretora. - Rela~
tor: Senador Martins Filho. Parecer: Favorável, porconstitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
'por unanimidade,- Item 4. Projeto de Lei do Senado n"'

093, .de 1985, que reajusta os atuais valores de vencimen-

tos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senad_o ~ederal, bem como os das pensões e _dâ outras providências. -Autor: ComiSsão Diretora. Relator: Senador
'Martins Filho. Parecer: favorâvel, por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
-enl votação O parecer, que é aprovado por unanimidade,
ítem 5. Projeto de Lei do Senado n9 028, de 1985, que dispõe sobre a prescrição dos direitos do trabalhador, assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho. Autor:
Senador Carlos Chiarelli. Relator: Senador Neh;pn Carneiro. Parecer: pela anexação do PLS n'i' 28/85~ com os
seguintes projetos: PLS n-1 11/84 e PLC n9 109/83. Não
havendo discussão, o Sr, Presidente põe em votação o
parecer, que é ãprovadci _por unanimídade. Item 6 Projeto de Lei do Senado n9_l22, de 1982, que acrescenta
pàrâgrafo único ao artigo 12, da Lei Complementar n9
11, de 25 de maio de 1971, que dispõe sobre o PRORURAL. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer. favorâvel, por constitucional ejuridico. Posto em discussão o parec_er, o Sr. Senador Aderbal Jurema solicita vista, c:fUe é deferida pela
presidência. - Item 7 - Projeto de Lei do Senado n9
055, de 1985, que institui adicional sobre o IPI de bebidas alcoólicas e de derivados de fumo, para aplicação
nos serviços de saúde pública. Autor: Senador João Castelo. Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê
aprovado por unanimidade. -Item 10- Projeto de Lei
da Camara n'i' 21, de 1984 (Projeto de Lei n9 6.082-C, de
1982, nã CD), que dispõe sobre a inviolabilidade dos Vereadores. Autor: Deputado Joel Ferreira. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional
e jurídico. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador
Moacyr Duarte solicita vista que ê deferido pela presidência. Item 13- Projeto de Lei do Senado n'i' 159, de
1982, que proíbe a cobrança de taxa, emolumento ouremuneração, por Parte dos agentes do Sistema Financeiro
de Habitação, nas cessões de direito oriundas de financiamentos. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorâvel, por constitucional ejurfdico. Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade.- Item 14- Projeto de Lei do Senado n9 261,
de 1983 que dâ nova redação a dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, elevando para 50 anos o li-mite de idade exigido dos candidatos a ingresso na magistratura trabalhista. Autor: Senador Nelson Carneiro.
Relator: Senador Martins F_il_ho. Parecer: favorãvel
quanto ao mérito. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por
unanimidade, - Item 16 - Projeto de Lei do Senado _n9
-327, de 1980, que dispõe sobre o concessão de licençaprêmio aos trabalhadores abrangidos pela CLT, nas condições que especifica. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: contrãrio
por inconstitucional. Não havendo discussão, o Sr. presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado por
unanim-idade.- Item 18- Projeto de Lei do Senado n9
042, de 1984, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9
1.910 de 29 de dezembro de 1981, que dispõe sobre contribuições para o custeio da previdência s·ocial, determinando a manuntenção, pela previdência social, de assistência especializada aos idosos. Autor: Senador Nelson
Carneiro. - Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer:
Contrârio, por íriConstitucional e injurídica. Posto em
discussão o parecer, o Sr. Senador Martins Filho solicita
vista, que é deferida pela presidência.- Item 19- Projelo de Lei do Senado n9 146, de 1984, que eStabelece a
correção trimestral dos salârios, fixa critérios para esta
correção e revoga dispositivos do Decreto-lei n9 2.065, de
26 de.outubro de 1983. Autor: Senador .Pedro Simon.
Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: pela tramitaç_ão conjunta do PLS n9 146/84, com os seguintes projetos' PLS n• 102/83, PLS n' 06/84, e PLS 131/84. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade.- Item 20Projeto Qe Lei do Senado, n9 097, de 1983, que introduz
alteração na Consolidação das Leis do Trabalho. Autor:
Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Moacyr
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Duarte. Parecer: pela tramitação conjunta do PLS nt
97/83, com os seguintes projetas: PLC n9 50f82 e PLS n9
93/83. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer. que ê aprovado por unanimidade.Item 23 - Projeto de Lei do Senado n~' 278, de 1983, que
acrescenta dispositivo-ao Decreto-lei n9 157, de lO de fevereiro de 1967, com previsão de providência para arevogação do incentivo nele previsto. Autor: Senador Nelson Carn.eir_o. Relator: Senador Moacyr Du~rte. Parecer: contrário pela prejudicialidade. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. - Item 27- Projeto de Lei da Câmara n'1 02, de
1984. (Projeto de Lei n9 3.061-C, de 1976, na CD), quedã
nova redação à alínea ~·a" do artigo 19 do Decreto-lei n'i'
!.OCO, de 21 de outubro de 1969 - Lei da Organização Judiciâria Militar. Autor Deputado Florim Coutinho. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer. favorável,
quanto ao mêrito, por _Op()rtuno e conveniente. Não havendo discussão, o Sr. presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade.- Item 28- Projeto de Lei da Câmara._ N9 054, de 1984 (Projeto de Lei n~'
880-C, de 1979, na CD), que dã nova redação aos artigos
l 9 e 4-1 da Lei n9 1.060, de 05_ de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de assistência judi~
ciáriil aos necessitados. Autor: Deputado Tertuliano
Azevedo. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer favõi'ávet, por Constitucional e jurídico, com as emendas
Õ.9s 1, 2 e 3-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, votando
com restrições os Srs. Senadores Moacyr Duarte e Aderbal Jurema. -::-_ Item 3Q- Projeto de Lei da Câmara n9
210, de 1983"(Projeto de Lei n9 4.294-B, de 1981, na CD),
que revoga o§ 49 do artigo 37.da JCi n'i' 5.250, de 9" di re:.
vereiió de 1967 - Lei de Imprensa. Autor: Deputado
Maurício Fruet. Relator: Senador Nelson Carneiro: Parecer: favorável. por constitucional e jurídico. Não havendo_ discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. -Item 31- Projeto de Lei da Câmara n9 O16, de 1983 (Projeto de Lei n<:>
531-B, de 1979, na CD), que faculta a sindicalização dos
integrantes das guardas portuárias, dando nova redação
ao artigo 99 do Decreto-lei n9 3, de 27 de janeiro de 1966.
Autor: Deputado Athié Coury. Relator: Senador Nelson
Carneiro. Parecer: favorável ao substitutivo da COm_issão de Legislação Social. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer que é aprovado por
unanimidade. hem 33 - Projeto de Lei do Senado n9
061, de 1980, que altera ·o artigo 130 da Consolidação
das Leis do Trabalho, que trata da concessão de férias
proporcionais do trabalhador. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer.
favorável, por constituCional e jurídico, com a emenda n9
1-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. presidente põe em
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.Item 34- Projeto de Lei do Senado n~' 064, de 198Q, que
altera a redação do§ 39 do artigo 99 da Lei n" 5.889, de O&
de junho de 1973, que dispõe sobre a entrega da moradia
pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do
contrato de _trabalho. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, na forma da emenda
substi.tutiva da Comissão de Legislação Social. Não_ha_vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.- Item 35- projeto de Lei do Senado n<:>052, de 1984, que dispõe sobre o
processo para cobrança de crédito hipotecário vinculado
ao Sistema FinanceirO de Habitação. Autor: Senador Pedro Simon, Relator: Senador_Aifredo Campos. Parecer:
favorável, por constitucional e jurídico. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Hélio Gueiros solicita vista,
que é concedida pela presidência. - Item 36- Projeto
de Lei do Senado n9 014, de 1984, que acrescenta dispositivo à Lei n9 6.435, de 1_5 de julho de 1977, que "dispõe
sobre as entidades de Previdência Privada". Autor: Se~
nadof Nelson Cafneiro. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídic-o.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade.- Item 37
-Projeto de Lei do Senado n9 295, de 1981, que declara
de Utilidade de Públic_a_a Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos de Niterói, Estado do Rio deJa-
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neirõ. Autor: Senador Roberto Saturnino. Relator: Senador Nelson Carneífo. Parecer: solicitando diligência a
Associação Fluminense de Engenheiros e ArquitetOs de
Niteroi. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.Item 38- Projeto de Lei do Senado n9 368, de 1981, que
fixa como prioritâria.S ·para fins de desapropriação as
áreas rurais que apresentam tensão social. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Nelson Carneiro.
Parecer. contrário, por inconstitucion-al. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação O. parecer,
que é aprovado por unanimidade.- Item 42- Projeto
de Lei do Senado n9 199, de 1983, que eleva o valor do
salârio-famflia do trabalhador e a taxa para o seu custeio. Autor: Senador Nelson Cai-neiro. Relator Senador
Moacyr Duarte. Parecer: contrário, por inconstitucional
e injurídica. Não havendo discussão, o -Sr. pi'esidenfe
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. - Item 43- Projeto de Lei do Senado n"' 234-, de
1983, que garante desconto no imposto sobre a Renda,
de salários pagos a empregados e dá outras providências.
Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: Contrário ao mérito, por iiloj>oftuno
e inconveniente. Não havendo discussão, o Sr. presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, com voto
contrário do Sr. Senador Moacyr Duarte.- Item 46Projeto de Lei do Senado n"' 084, de 1982, que submete à
aprovação do Senado Federal os contratos visando a obtenção de empréstimos internacionais. Autor: Senador
Itamar Franco. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: contrário à emenda n"' 2 da ComissãO de Redaçã.o.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade.- Item 47
-Projeto de Lei dO Senado n"' 241, de 1983, que dispõe
sobre a instalação de aparelhos de alarme para proteção
contra incêndio em hotéis e estabelecimento similares.
Autor: Senador Martins Filho. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer; Favorável, por constitucional e
jurídico. Não havendo discussã.o, o Sr.- Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
-Item 48 --Projeto de Lei do Senado n"' 39, de 1985,
que dispõe sobre a recondução de Membros dd Conselho Federal de Cultura. Autor: Senador Amaral Peixoto.
Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: favorável,
por constituciOilal e jUrídico. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. São adiados, em face de ausência dos
relatores, os PLS n"' 90/83, PLS n"' 51/83, PLS n\0 107f84,
PLS no 266/81, PLS no 127/84, PLS n' 12/83, PLS n'
67/83, PLSIH/82, PLS no 82/83, PLS no 102/84, PLS
163/83, PLC n' 22/83, PLC no 23j83, PLS no 151/83,
PLS n' 240/83, PLS n' 93/83, PLS n' 229/83 e PLS no
282f83 .. A Presidência comunica aos demais membros da
Comissão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se
assim, à apreciação do Item l - Projeto de Lei do Senadon"' 099, de 1985, que sistematiza as ações do Governo
Federal, no Nordeste, no que tange aos problemas das águas. Autor~ Senador José Lins. Relator Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constituciorial e jurídico. Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é.aprovado por unanimidade. Item 2 - Ofício SM N9 I 72, de 1985, do Sr. Presidente
do Senado Federal, submetendo ao exame da Comiss_ão
de ConstituiÇão e Justiça recurso iriterpOsto pelo Sr. Senador Murilo Badar6, sobre irregularidade havida, no
âmbito da Comissão, a respeitO da reunião realizada
para examinar a Mensagem Presidencial ind.ícando o
novo Governador de Rondônia. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: contrário a questão de ordem do Sr.
Senador Murilo Badar6. Concedido vista ao Sr_~ Senador
Moacyr Duarte, que devolve com voto em separado favorãvcl a questão de ordem levantada pelo Sr. Seriador
Murilo Badaró. Posto em votação o parecer. do relator,
Senador Martins Filho, é o mesmo aprovado, com voto
contráriõ em separado, do Sr. Senador Moacyr Duarte.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
7' Reunião, realizada em 22 de

mai~

de 1985

Ãs nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, sob a presidéncia do Sr. Senador José Ignãcio

-

Ferreira. Presidente, reúne-se a Comissão de ConstituiÇão e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Hélio
Gueiros, Alfredo Campos, Helvídio Nunes, Octávio
Cardoso, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Américo de Souza, Luiz Cavalcante, Nivaldo Machado e Nelson Carneiro. Deixam de comparecer,
pOr motiVo justificado, os Srs. Senadores_Fábío Lucena,
Martins Filho, Moacyr Duarte, Odacir Soares e Lenoir
Vargas. -H-ã vendo número ·regiinental, o Sr. Presid"ente
declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata
da- Reunião anterior, que ê dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da
pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 3
-Projeto de Lei da Câmara n"' 104, de 1983 (Projeto de
Lei n\0 1.768-B, de 1979, na CD), que acrescenta parágrafo único ao artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho~ ap-rõvadã-pelo Decreto-lei n"' 5.452, de l"' de tnaio
de 1943. Autor: Deputado Nilson Gibson. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 97 - Projeto de Lei da Câmara fl\0 87, de
1983. (Projeto de Lei n"' 1.372-B, de 1979, na CD), que
dispõe sobre a regulamentação das profissões de Oficial
Cabeleireiro, Manicura, Maquilador, Esteticista Facial,
Depilador e Pedicuro, e dá outras providências. Anexado ao PLC n"' 7, de 1984. Autores: Depuatdo Léo Simões
e Deputado Cantfdio Sampaio). Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Raimundo Parente solicita Vista, que é deferido pelo Sr. Presidente. Item 10. Projeto de Lei da Câmara n"' 23_, de
1983. (Projeto de Lei n"' 5.199-B, de 1981, na CD), que
acrescenta dispositivo à Lei n9 1.711, de 28 de outubro de
1952 - Estatuto dos Funcinários Públicos CiViS da
Uniãa...Autor: Deputado Léo Simões.- Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por constitucional e jurfdico. Não havendo_discussão, o Sr. Presidente
põe em votação o parecer, que é aprovada por unanimidade. - Item 12 - Projeto de Lei do Senado n"' 38, de
1285, que altera a Lei n"' 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que institui o Código Brasileiro de Telec_omunicações.
Autor: Senador Alexandre Costa. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por constituciOnal e
jurídico, com emenda n"' 1 - CCJ-Substitutiva, que oferece. Não havend_o discussão, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que é aprovado com voto contrário
do Sr. Senador Hélio Gueiros. -Item 13 Projeto de Lei
do Senado n"' 93, de 1983, que -introduz alteração na Lei
n"' 3.807 de 26 de agosto de 1960, no capítulo concernente aos dependentes do segurado. Autor: Senador Nelson
Carneiro: Relator: Senad-or Helvfdio Nunes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, e no mérito oportuno e conveniente. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. - Item 20 - Projeto de Lei do Senado n"' 26, de
1983, que dá nova redação a dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, Autor: Senador Nelson
Carneiro. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer: fa-.
vorãvel por constitucional e jurídico, nos termos da
emenda n"' 1-CCJ Substitutiva. Não havendo discussão,
o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidadç. Assina sem voto o Sr. SenadoiNetson Carneiro:'".:.:.. Item 21- Projeto de Lei do Senado n"'
313, de 1981', que suprime a expressão "entre pessoas
cuja diferença de tempo de serviço não for superior a
dois anos" contida no parágrafo 19 do artigo _461 da
CLT. Autor: Senador Pedro Siinon. Relator: Senador
Luiz Cavalcante. Parecer. favorável, por constitucional e
jurídico, e no mérito, oportuno e conveniente. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item22- Projeto
de Lei do Senado n9 45, de 1983, que dispõe sobre abono
de Permanência em serviço. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade. Assina sem voto o Sr, Sena.:
dor Nelson Carneiro.- Item 23- Projeto de Lei do Senado n' 069, de 1983, que ,dispõe sobre incentivo à aqui-
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- sição de veículos utilitário, movido a ãlcool, por produ~
tor rural, nas condições que especifica, Autor Senador
Nelson Carneiro. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer: favorá.vel, por constitucional e jurfdico, com a
emenda n"' 1-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovad.o por
unanimidade. Assina, sem voto, o Sr. Senador Nelson
Carneiro. - Item 24 - Projeto de Lei do Senado n"' 194,
de 1983, que dispõe sobre a administração dos sindicatos
rurais e regula a eleição de suas diretorias, e representantes. Autor: Senador Nelson Carneiro.~ Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer. contrário, por injurídica,
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Assina sem
voto o Sr. Senador Nelson Carneiro.- Item 26- Projeto de Lei do Senado n"' 230, de 1983, que revoga a Lei
Complementar n\0 28, de 18 de novembro de 1975, e dâ
outras providências Autor: Senador Gastão MUller.,;_
Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorável por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 31 - Projeto de Lei do Senado_
n9 157, de 1983, que acrescenta dispositivo à Consolidação-das Leis do Trabalho. Autor: Senador Nelson
Carneiro. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer:
contrário, quanto ao mérito, por inoportuno e inconveniente. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro.- Item 32
-Projeto de Lei do Senado n"' 297, de 1983, que institui
penalidade para empresa, pelo descumprimento de legis~
lação salarial e de decisão final da Justiça Trabalhista e
dá outras providências. Autor: Senador Henrique Santillo. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, com a emenda n"' 1CCJ-Substitutiva. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que ê aprovado por unanimidade. Item 38- Projeto de Lei do Senado n"' 240, de
1983, que dispõe sobre exigCncia a ser observada pelos
estabelecimentos que comercializam carnes e Outros produtos alimentícios perecíveis de origem animal. Autor:
Senador Nelson Cafneiro.- Relator: Senador Helvídio
Nunes. Parecer. favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que _é aprovado por unanimidade. Assina sem
voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. São adiados, em
face da ausência- dOS Relatores o PRS n"' 027/84, PLC n\0
38/84, PLC n' 37/78, PLC n' 238/83, PLC no 288/83,
PLC n' 102(84, PLC n' 22/83, PLS no 193/81, PLS n'
163/83, PLS n' 286/83, PLS no 266/81, PLS n' 12/81,
PLS no 268/81, PLS no 001/82, PLS n' 218/83, PLS no
35f84, PLS no 96/84, PLS n'40/85, PLS n' 232/80, PLS
n' 224/82, PLS n' 90/82, PLS No 90/83, PLS n' 51/83,
PLS N' 151/84, PLS n9 67/83, PLS n' 82/83, PLS n'
229/83, PLS n' 282/83, PLS n' 107/84. Nada mais ha·
vendo a tratar, encerra-se a reunião, _lavrando eu, Ronald CãVaicante Go!lçalves, Assistente da Comissão,
apresenta Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente,
8• ReUnião, realizada êm 29 de maio de 1985

Ãs nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, sob a presidência do Sr. Senador José Ignãcio
Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores
Helvídio Nunes, Martins Filho, Hélio Gueiros, Moacyr
Duarte, Nivaldo Machado, Américo de Souza, Octávio
Cardoso, José Lins e Lenoir Vargas. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Fãbio
Lucena, Alfredo Campos, Odacir Soares, Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante e Nelson Carneiro. Havendo número regimental, o Sr. Presidente_ declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que
é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação
dasmatêrias constantes da pauta, na ordem determinada
pelo Sr. Presidente. Item l - Projeto de Resolução n"'
27, de 1984, que submete à prévia autorização do Senado
Federal o cumprimento de obrigações financeiras por
parte do Governo brªsileiro e_ dã outras providências.
Autor: Senador Murilo Badar6. Relator: Senador Mar-
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tins Filho. Parecer: favorâvel, por constitucional ejuridico, com a Emenda n" 1-CCJ substitutiva, Posto em dis-

cussão o parecer, o Sr. Senador Helvfdio Nunes faz uso

da palavra para discordar do parecer, por achar que a
emenda substitutiva desvirtua o projeto. O Sr. Senador
Martins Filho retruca, afirmando que a emenda engrandece o_ projeto, e fOi feito com a aquieSsência do autor. O
Sr. Senador Octávio Cardoso solicita vista, que é deferida pela presidência. Item 7: Projeto de Lei da Câmara n\'
201, de 1983, (Projeto de Lei no 287-D, de 1983, na CD),
que exclui, dentre os considerados de interesse da Segurança Nacional, o MunicípiO de Três Lagoas, no Estado
de Mato Grosso do Sul. Autor: Deputado Ruben Figueiró. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: pela prejudiciaJidade. Não havendo_discussão, o Sr. Presi4ente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
-Item 8: Projeto de Lei do Senado n~' 1, de 1985- DF
-Mensagem n"' 5 de 1985 (Mensagem n~' 41, de 17-1-85,na origem), que dispõe sobre a inclusão, nos proventos
de aposentadoria, da gratificação por operações espe:.
ciais de que trata o Decreto-Lei n~'_ 1. 727, de IO de dezembro de 1979, e dá outras providências. Relator: Senador Martins Filho. Parecer. favorâvel, por constitucional
e jurídico. Não havend?-_discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 9: Projeto de Lei do Senado n~' 2, de 1985- DFMensagem n~' 6, de 1985 (Mensagem W' 48, de 23-l-85, na
origem), que autoriza o Governo do Distrito Federal a
contratar operação de crédito no valor de FF.38.800.000
(trinta e oito milhões e oitocentos mil francos franceses),
equivalente a Cr$ 9.700.000.000 (nove bilhões e setecentos milhões de cruzeiros). Relator: Senador Martins Filho. Parecer: pela distribuição do projeto à Comissão do
DiStrito Federal, para oferecer o respectivo Projeto de
Resolução. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 10: Projeto de Lei do Senado n~' 22, de 1984, que introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a elevar o valor da remuneração das horas
extraordinárias. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por
constituciOnal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado
por unanimidade. Item 3_5: Projeto de Lei da Câmara n~'
34, de 1982 (Projeto de Lei n~' 452~B, de 1979, na CD),
que modifica a redação do caput do artigo I O da Lei n~'
5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de
Trânsito. Autor: Deputado Cantídio Sampaio. Relator:
Senador Octâvio Cardoso. Parecer: (avorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi·
dente põe em votação o parecer, que é aprovado, com
votos contrârios dos Srs. Senadores Hélio Gueiros e
Amêrico de Souza. Não havendo mais quorum para deliberação, o Sr. Presidente encerra a reunião, e adia os seguintes projetaS~ PLC n~'102f-8_4, PLC n~' 288/83, PLC n~'
238/83, PLC no 37/78, PLC no 38/84, PLS no 163/83,
PLS no 286/83, PLS no 266/81, PLS no 193/81, PLS no
90/82, PLS no 35/84, PLS no 268/81, PLS no 001/82,
PLS no 90/83, PLS no 12/83, PLS no 67/83, PLS no
82/83, PLS no 224/82, PLS no 40/85, PLS no 51/83, PLS
no 107/84 PLS no 252/83, PLS n• 292/83, PLS no 23/85,
PLS n• 291/81, PLS no 47/84, PLS no 277/79, PLS n'
170/83, PLS no 31/83; PLS no 234/84, PLS no 215/81,
PLS n' 19/85, PLS n' 210/81, PLS n' 213/84, PLC no
81/83 e PLC n~' 49/80. Nada maiS -haveõ.do a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante
Gonaçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
9f Reunião, realizada em OS de junho de 1985

Às nove horas e trinta mii1.utos dó-dia CíriCo de junho
de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comis·
são, sob a presidência do Sr. Senador Nivaldo Machado,
Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Constituiçã-o e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Hélio
GuelfoS, Martins Filho, Octávio--Cardoso, Odacir Soares, Lenoir Vargas, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema,
Luiz Cavalcante,-Nívaldo Mãchado e Nelson Carneiro.
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores José Ignácio Ferreira, Fâbio Lucena, Alfredo
Campos, Helvídío NuneS; Moacyr Dt.!arte, Amêrico de

Souza. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da A ta da
ReuniãO anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta,
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 02: Pro~
jeto de Lei da Câmara n~" 102~--de 1984, (PfÕjeto de Lei n9
389-B, de 1975, na CD), que dispensa a exigência do vistO- de saída para brasileiro residente no exterior. Autor:
Deputado José Ribamar Machado. Relator: Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício,
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. - Item 05: Projeto de Lei da Câmara n~' 037, de
1978 (Projeto de Lei n~' 2.952~C, de 1976, na CD), que
dispõe sobre proteção contra incêndios. Auto.r: Deputado Nina Ribeiro. Relator Senador__Lenoir Vafgas. Parecer, favorãvel por constitucional e jurídico. Não havendo discussãO; O Sr. Pi-esidente em exercício, põe em votação o parecer, que é_ aprovado por unanimidade. Item 07: Projeto de Resolução n~' 05, de 1985, que cria a
Coordenação de Recursos Humanos e Patrimônio Cultural do Senado Federal, diretamente subordinada ao
Diretor-Geral e disPõe sõbre a sua estrutura e atribuições. Autor: Senador Jorge Kalume, Relator: Senador Martins Filho. Pareçer: favorável, por constitucioi1al
e juffdico. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador
Hélio Gueiros solicita vista, que é deferida pela presidência. - Jtem 09 - Projeto de Lei do Senado n9 220, de._
J984, que estabece critéiiõs para reajustamento salarial
do servidor público e dá outras providências. Autor: Se~
nadar Henrique Santillo. Relator: Senador Martins Fi-lho. Parecer. contrãrici, por incõ-nstihiCional. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício, põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Jtem
lO- Projeto de Lei da Câmara n~' 105, de 1984 (Projeto
de Lei n9 2.105- B, de 1976_j na CD), que dispõe sobre
finanCiamentos a agricultores. Autor: Deputado Nelson
Marchezan. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer:
favorável à emenda substitutiva da CE. Não_ havendo
discussão, o Sr. Presidente em exercício, põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade.- Item li:
Projeto de Lei do Senado n~' 163, de 1983, que acrescenta
dispositivos à Lei n~' 5.889, de 08 de junho de 1973, que
estatui normas regulacj.oras do trabalho rural. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Odacir Soares.
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, com a
emenda nl' 1 e 2 que oferece. Posto em votação o parecer,
é o mesmo rejeitado. A presidência designa o Sr. Sena- dor Octávio Cardoso para relatar o vencido.- Item 12:
Projeto de Lei do Senado n~' 286 de 1983, que assegura
preferência de subvenção oficial às entidades que especifica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador
Odacir Soares. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o Parecer, que ê aprovado por unanimidade.
Item 13: Projeto _de Lei do Senado n~' 266, de 1981, que
aut_oriza o abatimento, da renda br_uta, das despesas com
õ pagamento de aluguéis de imóve.I residenciaJ. Autor:
Senador Roberto Saturnino.- Relator: Senador Odacir
Soares_. Parecer~ favorável, por constitucional e jurídico,
com a Emenda nl' l-CCJ. Não havendo discusSão, o Sr.
Presidente em ex.ercício, põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade.- Item 16: Projeto de Lei
do Senado n~' 035, de 1984, que dispõe sobre o pagamento dos financiamentos dos contratos imobiliãrios do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema de Financiamento e- Empréstimos sob garantia hipotecãria.
Autor: Senador Mãrio Maia. Relator: Senador Lenoir
Vargas. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico,
e no mérito, oportuno e conveniente. Posto em discussão
o parecer, o Sr. Seriador Hélio Gueiros solicita a palavra
para discordar do parecer, por acha-lo injurídica. O Sr.
Senador Luiz Cavalcante aprova a colocação do Sr. Senador Hélio Gueiros. O Sr. Senador Nelson Carneiro solicita a palavra e pede que o parecer seja apreciado apenas quanto ao aspecto de constitucionalidade ejuridicidade, sem que lhe seja visto o mérito. O Sr. Presidente
põe em votação a sugestão do Sr. Senador Nelson Carneiro, a ComiSSão a rejeita. Prosseguindo_ o·sr:Presidin~
te põe em votação o parecer do relator, que ê_ aprovado,
com votos pela constitucionalidade do Sr. Senador Hélio
.Gueiros, e voto Ta\•OrâvCI QUãntó à constitucionalidade e
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ao mérito_. Item 19:_ P.rojeto de Lei do Senado n9 090, de
1983, que dispõe Sobre a obrigatoriedade de seguro nos
hospitais e estabelecimentos similares, nas condições e
para o fim que especifica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator Odacir Soares. Parecer: favorâvel, por
constitucional e jurídico, com a Emenda n9 1-CCJ. O Sr.
Senador Hélio Gueiros discorda do parecer, por achar
que tal medida causará negligência por parte dos médicos. O Sr. Senador Carneiro esclarece que o seguro obrigatório serâ apenas para cirurgias com anestesia geral.
Posto em votação o parecer, é o mesmo aproVado, com
votos vencidos dos Srs. Senadores Hélio Gueiros e Luiz
Cavalcante. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. - Item 20: Projeto de Lei do Senado n~' O12 Complementar, que introduz alterações na Lei Complementar n~' 11, de 25 de maio de 1971, que institui o Pro·
ruraL Autor: Senador Nelson Carneiro: Relator: Senador Odacir Soares. Parecer. pela tramitação conjUnta
com os PLS n~' 342/81, PLS n' 001/82, PLS n~' 105/82 e
PLS n~' 102/82. Não havendo discussão, o Sr. Presidente
em exerdciQ~ põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. -Item 21: Projeto de Lei do Senado_
n~' 067, de 1983, que dispõe sobre a cobrança de juros,
acessórios e multas nos c_ontratos civis e dá outras providências. Autor: Senador Helvfdio Nunes. Relator: Senad.or AderbaJ Juremã. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, com a Emenda n~' 1-CCJ-Substitutiva.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício,
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. - Item 22: Projeto de Lei do Senado n~' 082, de
1983~_que estabelece condição especial de atualização de
débitos para com a previdência social, no caso e forma
que especifica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Rela~
to r: Senador A derbal J urema. Parecer: contrário, por in-Constitucional. Não havendo discussão, o Sr. Presidente
em exercício, põe em votação o pareCer, que é aprovado.
Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro.- Item
25: Projeto de Lei do Senado n9 051, de 1983, que dá
nova redação aos artigos que menciona da Lei n~' 6.830,
de 22 de setembro de I 980, que disp-õe sobre a cobrança
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Odacir Soares.
Parecer~ favorável, por constitucional e jurídico. Não ha·
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade, -Item 26: projeto de Lei do Senado n~' 107, de 1984 que proíbe ao BNH
e quaisquer outras entidades financeiras vinculadas aos
Sistema Financeiro de Habitação o fornecimento de informações sobre mutuârios em débito. Autor: Senador
Gastão Miiller. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer:- favorável, por constitucional e jurfdico. Posto em
votação _o parecer, é o mesmo rejeitado. A presidência
designa o Sr. Senador Hélio Gueiros, pâra relatar o ven~
cido. - Item 29: Projeto de Lei do Senad_o n~' 292 de
1983 ~Complementar, que acrescenta dispositivo à Lei
Complementar n~' 11 de 25 de maio de.l97I, para o fim
de atribuir competência fiscalizadora às entidades sindicais de trabalhadores rurais, relativamente à prestação
de serviços de saúde. Autor: Senador Nelson Carneiro.
- Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer:: pela tramitaÇão conjunta com õs PLS n~' 312/81, PLS 342/81,
PI:S no 1/82, PLS no 122/82, PLS no 160/83, PLS no
162(83 e PLS 165/83. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercicio, põe em votação o parecer, que ê
aprovado por unanimidade. - Item 30: Projeto de Lei
do Senado n'~ 023, de 1985, que regulamenta a profissão
de treinador de futebol e dá outras providências. Autor:
Senador Jorgç Kalume. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado, votando com restrição ao art.
l~', o Sr, Senador Hélio Gueiros. -Item 35: Projeto de
Lei do Senado n~' 273, de 1983, que acrescenta dispositi~
vo à lei n~' 7 .O 16, de 23" de agosto de 1982, que dispõe
sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de
ClassHicilção''. Autor: Senador Nelson carneiro. Rela~
tor: Senador Martins Filho. Parecer. contrário, por inconstitucional. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Nelson Carneiro solicita a palavra, e declara é justo
o retorno ao trabalhó o çidadão, desde que extinga-se a
invalidez. O Sr. SenadorOctâvio Cardoso solicita a pala~ra e diz que o projeto nãó é injurídica. Posto em vo-
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taçào o parecer é o mesmo aprovado com votos contrários dos Srs. Senadores Jutahy Magalhães, Luiz Cavalcante e Lenoir Vargas. Assina sem voto o Sr. Senador
Nelson Carneiro. - Item 36: Projeto de Lei do Senado
n~ 031, de 1983, que altera dispositivo da Lei n9 6.592, de
17 de novembro de 1978, de modo a possibilitar, eXpressamente, a cumulutividadc da pensão especial nela prevista com beneficio preVídcnciãrio, em favor do excombatente. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: favorável, por
constitucionaL e _jurídico>_. Não havendo discussão, o Sr.

Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. ..,..... Item 37: Projeto de Lei da Câmara
n<:> 234, de 1984 (Prqjeto de Lei n9 4.493-B, de 1984, na
CD), que concede anistia aos que efetuaram conversão
desaulorizada em veículos, A1,1t9r: Deputado José Tavares. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer; favorá,vel, por constitucional e jurídico. OS~. Senador Martins
Filho solicita vista, que é deferida_ pela presidência. Item 39: Projeto de Lei do Senado n'~ 019, de 1985 Complementar, que cria o Estado de Brasília, e dá outras
providências. Autor:_ Senador Odacir Soares. Relator:
Senador Nelson Carneiro. P.ar~ç_er~- çontrário, quanto ao
mérito. O Sr. Senador Martins filho :w(icita vista, que é
deferido pela presidência. - Item 44: Projeto de Resolução n<:> 027, de 1984, que submete à prévia autorização
do Senado Federal o cumprimento de obrigações financeiras por parte do Governo Brasileiro e dá outras providências. Autor: Sr.:nadcir Murilo Badaró. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional
e juridico, com a Emenda n'i' 1-CCJ-Substitutiva, Foi
concedido vista ao Sr. Senador Octávio Cardoso, que devo!v~..·u sem voto em separado. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Por deliberação da presidência. são
adiados, em face da ausi!ncia dos relatores a MSF n"
22/85, PLC n' 288(83, PLC n' 238(83, PLC n' 38(84,
PLC n' 208(83. PLS n' 193/81, PLS n\'90(82, PLS n•
26~/81. PLS n' 001(82, PLS n' 224(82, PLS n' 040(85,
PLS n" 252/~3. PLS n<:> 2.52/80, PLS nV' 291/81. PLS ~
47(84, PLS no 277(79, PLS n' 170(83, PLS n• 210(81,
PLS no 213(84. PLC no 81/83, PLC n•49f80, PLS n'
88/85. PLC n' 87f83e PLC no 007(84. O Sr. Presidente
decl<lra _que há sobre a mesa uma pauta extra. Pass:::~-se
assim a apreciação do Item 1: Mensagem nY 019, de 1985
(Mensagem n<:> 029, de 17.01.85, na origem), dO Si::n:hor
Presidente _da República, submetendo à aprovação do
Senado Feder:.~l. proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estadâ de
Santa Cat:.~rin:::~ a elevar, temporariamente, em CR$
30.371.297.614, o montante de sua dívida consolídada
interna. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorâvcl por constitucional e jurídico. Não hav~ndo dls_cussão, o Sr. Presidente põe em v-otaÇão o par-ecer, qUe é
aprovado. com voto contrário do Sr. Senador Luiz Cav;;~!cante. -Item 02: Mens<~,gem n\' 100, de 1985 (Mensagem n~ 249. de 06.05.85, na origem), do Senhor Presidente da RepUblica subrnctcndu à;Iprovaçào do Senado FederaL proposta do Senhoi' Ministro_ da Fazenda, para
que seja autorizado o Governo do Estudo do Rio Grande do Sul a elevar, temporariamente, em CR$
252.:!5-S.850.210, o montante de sua dívida consolid_ada
interna. Relator. Senador Octávic Caróosv. __parecer: favo-rável, por constitucional e jurídico._ Não haven.do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade. - Item 03: Mensagem n~>
O18, de 1985 (Mcnsa.gem n9 028, de 17.01.85, na .origem)
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizado o Governo doEstado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em
Cr$ 171.802.465.372, O inonfanfC de sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: Solicitando ao Governo do Estado do Rio de Janeiro a lei autorizativa. Não havendo discussão, ci Sr. Presidente põe cm votação o parecer que é aprovado, por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
10~ Reunião, realizada em 12 de junho de 1985
As nove horas e trinta minutos do dia doze de junho
de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, so_b a presidência do Sr. Senador José Ignácio Fer-

reira, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e
Justiça c_om__a presença dos Srs. Senadores Fábio Lucena, Hélio GUeiros~- Alfredo Campos, Helvídio Nunes,
Moacyr Duarte, Octávio Cardoso, Raimundo Parente,
Jl!_tahy _Magalhães, Nivaldo Machado, José Lins e Nelson Carneiro. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Martins Filho, Odacir Soares,
Lenoir Vargas, Aderbal Jurema, Américo de Sotizã e
Luiz Cavalcante. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura
da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 2: Projeto de Resolução da Comissão de Economia,
sobre a Mensagem n9 027, de 1985 (Mensagem n<:>036, de
17-1-85, na Origem), do Senhor P-residente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
dó Seilhor Ministro -da Fazenda, para que seja autorizada i Pre(eitllril. MUnicipal de Jundiaí-SP, a cori.tra-tàr
operação de-crédito rio valor de Cr$ 2.103.497.275,junto
à Caixa Econômica Federal. _Relator: Sen@or HéHo
Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
3; Projeto de Resolução da Comissão de Economia,
sobre a Mensagem n~>1 10, de 1985 (Mensagem n<:> 268, de
16-5-85, na origem), do Senhor- Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada <~ Prefeitura Municipal de GUarujá-SP, a contratar
operação-de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000,junto
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo SfA. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, ·que é aprovado,
por unanimidade. Item 4: Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 071, de 1985
(Mensagem n<:> 160, de 12-3-85, na origem), do Senhor
Presidente- da República, submetendo _à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro_da Fazenda, para que seja al!~oriza_da a Prefeitura Municipal de
lbíúna-SP, a contratar operação de crédito no -Valor de
Cr$ 5.300.100.000,junto à Caixa Económica do Estado
de_Sào Paulo SJA. Relator~_Sena~or Hélio Gueiros._ Parecer: favorável, por constitucional e jurídiCo. Não havendo discussão, o Sr: Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 5: Projeto de
Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n<:> 025, de 1985 (Mensagem n~ 034, de 16-1-85, na
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo_à aprovação do Se!Jado _Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, par<~ que seja ãlltofizada a Prefeitura MuniCipal de Cotia-SP, a contratar operação de crédito no valor de CrS 10.720.200.000, junto ao Banco do
Estado de SãO Paulo S/ A. Relator: Senador Hélio Gueiros; Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Não h_avendQ discussão, o Sr. Presideilte põe em votaÇão
o- parecer, que é aprovado poY Unanimidade. 1tem 7:
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n~ 070, de 1985 (Mensagem tt' 159, de 12-285, ria ·õrigem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senàdo Federal, proposta do
SenhOr Ministro d<J Fazenda, para que seja autorizado o
Governo do Estado de Minas GeraíS a elevar, temporariamente, em Cr$ 75.338.274.875, o montante de sua
dívida consolidada interna. Relator: Senador Alfredo
Campos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, por unaniniidade. O Sr.
Presidente, Senador José Ignácio Ferreira, passa a presidência ao Sr. Senador Helvídio Nunes, para relatar o
item I. Projeto de Resolução da Comissão de Economia,
sobre a Mensagem n'~ 022, de 1985 (Mensagem n9031, de
17-1-85, na orig"eiri), do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro -da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alegre-ES, a contratar operação de~rédito de Cr$ 30.817.175, junto à Caixa Económica f"ederal. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídiCo~ Não havendo discussão, o Sr. Presidente eventUal, Senador Helvídio Nunes, põe em votaçãÕ 'O pare-
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cer, que é aprovado por unanimidade. Contjnuando, o
Sr. Presidente eventual, Senador Helvídio Nunes, passa
a presidência ao Sr. Senador José Ignãcio Ferreira. O Sr.
Presidente p_rossegue a apreciação da pauta. Item 9: Projeto de Lei do Senado n9 242, de 1983, que assegura aos
apoSentados pelo sistema preVidenciário urria ienda
men:Sal equivalente ao salário mínimo da respectiva região, Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador
Octávio Cardoso. Parecer: contrário, por inconstitucional. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 9 parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
10: PJ:ojeto_de_Lei da Câmara nV' 116, de 1984 (Projeto de
Lei nY 2.595-B, de 1983. na CD), que acrescenta parágrafo ún-ico ao artigo 232, da Lei nV' 5.869, de li de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil. Autor: Poder Executivo. Relator: Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por
constitucíonal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Pr~ídente põe em votação o parecer, que é apiovado
por unanimidade, Item 17: Projeto de Lei do Senado r:i'i'
I 04, --ae !"9"83, que aSsegti":i"a a() locatário responSável pelo
r_aga~ehto d~ quota-parte relativa a despesas comuns
do condomínio o direito de participar das assembléias.
Autor: -Senador Itamar Franco. Relator: Senador Hélio
Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
18: Projeto de Lei do Senado n9 233, de 1984, que altera
o artigo 20 do Código de Processo Civil. Autor: Senador
Jorge Kalume. Relator: Senador Hélio Gueiros: Parecer:
Contrário, quanto ao mêrito, por inoportuno e incáriveniente. Nã o havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
votaç_ão o p_arecer, que é aprovado por unanimidade.
ltem-19: Projeto de Lei do Senado-nl' 137 de-19-83, qu·e·
cria nas empresas privadas, como alternativa à dispensa
de empregados, a disponibilid<~de remunerada e dá outras providências. Autor: Senador Roberto Campos. Relator: Senador Amé~ico de Souza. Parecer: contrário,
por inconstitucional. Posto em discussão o parecer, a
presidência concede vista ao Sr. Senador Fábio Lucena
Item 20: Projeto de Lei do Senado n<:> 031, de 1985, que
estabelece normas para vão por instrumentos e dã outras
providências. Autor: Senador Jaison Barreto. Relator:
Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr:
Pfestaenre- põe em votação o parecer, que ê aprovado
por unanimidade. Item 21: Projeto de Lei do Senado n~'
210, de 1981, que acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: favorável.
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer. que é aprovado
por unaniinidade. Jte·m 25: Projeto de Lei da Câmara n'~
038, de 1984 (Projeto de Lei mV' 753-B, de 1979, na CD),
que altera di}ipos!tivo da Lei n~ 4.726, _de 13 de julho _de
1965, gue "dispõe sobre os serviços do Registro do Comércio e Ativídades Afins, e dá outras providê!lciils"
Autor: Deputado Cardoso Alves. Relator: Senador
Moacyr Duarte. Parecer: favorável. quanto ao mérito,
por oportuno e conveniente. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em yotação o parecer, que ê aprovado
por unanimidade. Item 26: Projeto de Lei do Senado__n_V'
224, de 1982, que autoriza O Poder Executivo_ a instalar
os cor5os ~up~riores que menciona, no Município de
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador
Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por constitucional e
jurfdico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 27: Projeto de Lei do Senado n'i' 252, de 1980, que
autoriza o Poder Executivo a conceder aposentadoria
especial ao professor, na forma que e..oc;pecifica. Autor:
Senador Jorge Kalume; anexado ao Projeto de Lei do_
Sen<~:do_ I}~ 2?3, de 198!?, que a~rescenta parágrafo único
ao artigo {V' da Lei"-? 5.527, de 8 de novembro de 1968.
que restabelece, para as categorias profissionais que
menciona, o direito à aposentadoria especial de que trata
o artigo 31 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. Autor: Senador Lázaro Barboza. Retator: Senador Moacyr
Duarte. Parecer: favorávet, por constitucional e jurfdico
aO PT.S n'i' 253/80, e pela preiudicialidade do PLS n9
253180. Não haveÓ.do arscussão, o Sr. Presidente põe em
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votação o parecer, que é aprovado com votos contrário_
dos Srs. Senadores Hêlio Gueiros e Helvídio Nunes.
Item 28: Projeto. de Lei do Senado ""' 't93, de 1981, cjuedâ nova redação ao inciso VIII do artigo 84 da Lei n'i'

4.215, de 27 de abril de 1963. Autor: Senador Humberto
Lucena. Relate>r: Senador Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por constituciOnal e jurídico. Posto em discu.ssão o parecer, o Sr. Senador Alfredo Campos solicita vista, que é deferido pela presidência. Item_ 34: Projeto de;

Lei do Senado nC? 166, de 1983, que assegura o amparo da
Previdência Social aos inválidos congênitos. Autor: Senador Fernando Henrique Cardoso. Relator: Senador
Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucióiial
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 35: Projeto de Lei do Senado n~' 151, de 1983, que
dâ nova redação_ ao artigo 91', do Decreto n~' 88.371, de 07
de junho de 1983, que dispõe sobre o reajustamento das
prestações dos mutuârios do Sistema Financeiro" da Habitação e dâ outras providências. Autor: Senador Pedro
Simoii. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorâvel, na forma da emenda n~' 1-CCJ-Substitutiva.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 36:
Projeto de Lei da Câmara n'~' 082, de 1983 (Projetç de Lei
n9 1.810-B, de 1979, na-CO), que isenta da incidência do
imposto de renda os proventos da aposentadoria ou reforma. Autor; Deputado Adroaldo Campos. Relator:
Senador Nelson Carneiro: Parecer: favorável, por constitucional e jurídico à Emenda -da Comissão de Finanças.
Item 37: Projeto de Lei do Senado n<~ 031, de 1982, que
disciplina a expedição de credenciais, plenos poderes ou
qualquer instrumento que habilite agente diplomâtico a
firmar àto internacional em nome do Pa[s. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Nelson Carneiro.
Parecer: favorável, por constituciOnal ejuddico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanirriidade. [te_rn 3& _e'rojetri
de Lei do Senado n"' 079. de 1985, que dâ nova redação
ao artigo 51, da Lei 7 .183, de 5 df: abril de 1984, que "regula o exercício da p~ofissão de aeronauta". Autor: Se~
nadar Itamar Franco. Relator. Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorâvel, por constituciOnal e jurídico. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 40: Projeto de Lei do Senado n~ 301, de 1983, que autoriza o Poder Executivo, através do Ministêrio da Fazenda, a elaborar o projeto do novo Código Tributârio Nacional.
Autora: Senadora I ris Célia. Relator: Senador Nelson
Carneiro. Parecer: favorâvel, por constitucional e ju:ddico, c,om as emendas n"'s 1 e 2 CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação O parecer, que é
aprovado por unanimidade. Item 47: Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"'
259, de 1984 (Mensagem nO? 503, de 4-12-84, na origem),
dQ Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, a contratar _operação de crédito no valor de Cr$ 640.315.909, junto à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade. Item 48: Projeto de Resolução nl' 010, de 1985, que altera a Resolução n~' 62, de
1975, que dispõe sobre operações de crêdito dos Estados
e Municípios, fiXa seus limites e cOridiçõesA Autor: Senador Fernando Henrique Cardoso. Relator: Senador Fâ-bio Lucena. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Posto em discussão, o Sr. Senador Helvídio Nunes
solicita vista, qtie é deferido pela presidência. São adiados, em face da ausência dos relatores, a MSF nl' 71/84,
PLS n' 299/83, PLC n' f92/84, PLC n• 168/83, PLC no
288/83, PLC n• 238/83, PLS n• 022/83, PLS n• 009785,
PLS n•'88f85, PLS n• 47/84, PLS no 29/81; PLC no
49/80, PLC no 087/83, PLC n• 007/84, PLS no 213/84,
PLC n' 081/83, PLC no 022/83, PLC n' 208/83, PLC n'
063/83, MSF n' 14/85, MSF n' 029/85, MSF n• 261/84
e MSF n~' 262/84. Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião, lavrando eu Ronald Cavalcante Gonçalves,
Assistente da Comissão, ã presente Ata, que lida e aprovada, serã assinada pelo Presidente.
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z• Reuniio

Extraordinária, realizada
-·em 9 de maio de 1985
Ãs onze horas do dia nove de maio de mil novecentos
e oitenta e cincO, ila sala de reuniões da Comissão, Ala
Senador Nilo Coelho, presenteS ~S srS. Senadores João
Castelo: Presidente, Amaral Furla-tl;-tarlos Lyra, Moacyr Duarte, Lena ir Vargas e José Lins, reúne-se a Comissão de ECOnomia. Deixã:m de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Virgílio Távora, Alexandre
Costa, Gabriel Hermes, Severo Gomes, Cid Sampaio,
Álvaro Dias, Henrique Santillo e Albano -Franco. H a~
vendo número regimental, o Sr. Presidente declara aber~
tos_ os trab!3-lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. Passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta: MENSAGEM
Nq 19/85- do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do
Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, em
Cr$ 30.371.297.614, o montante de sua dívida consolida~
da interna. relator: Senador Lenoir Vargas, que apresen~
ta parecer favorâvel, .concluído por um Projeto de Reso~
lução. Colocado em discussão e votação, o parecer é
aprovãd-õ. MENSAGEM 'NO? 265/84- DO Si. Presiden~
te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe-.
dera!, proposta do Sr. Ministro da _fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
88.421.771, junto à Caixa Econômica Federal. Relator:
Senador Moacyr Duarte, que ofere_ce_parecer favorâvel,
concluindo por um Projeto de Resolução. A Comissão
aprova o parecer apresentado. MENSAGEM Nl' 27/85
- D()_ Sr. Presidente d<~: República, submetendo à aprovação do ~fenado Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para- que Seja ãutorizada a Prefeítúia Munici~
pai de Jundiaí (SP), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 2.103.497.275, junto à Caixa Econômica
Federal. Relator: Senador José Lins, que apresenta pare~
cer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução.
NãO :!lavendo quem queira discuti-lo o parecer é dado
como aprovado. MENSAGEM N'~' 17/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizado o Governo do Estado da Bahia, a
contratar operação de crédito no valor de CrS
752.098.032, junto 'à Caixa Econômica Federal. Relator:
Senador José Lins, que oferece parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Colocado em discussão e votação, o parecer é aprovado. MENSAGEM
Nq 16/85 ~Do SI;',_Pre_sidente da R~ública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo
do Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 1.144.701.308, junto à Caixa Econômica
Federal. Relator: Senador José LYJs, que oferece parecer
favorãvel, concluindo por um Projeto de ResolUção. A
Comissão aprova o parecer apresentado. MENSAGEM
N9 22(85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mínistr() da Fazenda, ,para que seja aut~rizada a ~~efeitura
Municipal de: Alegre (ES), a contratar operaç3o de crédito no valor de Cr$ 30.817.175,junfoJ Caixa Etonômica
Federal. Relator: Senador José Lins, que é faVorâvel ao
projeto, concluindo por Projeto de Resolução._O parecer
é aprovado pela Comissão. MENSAGEM Ni 28/85Do Sr. _Presidente_ da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a PrefeitUra Municipal de Muniz Freire (ES), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.769.788, junto à Caixa EconômicaFederal. Relator: Senador Carlos Lyra, que apresenta
parecer favorável, concluindo por Projeto de Resolução.
A Çomiss_~o aprova o pa_recer._ME~SAGEM Nl' 31/85
-Do Sr. Presidente da República, submetendo à apre~
vação do Senado_Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici~
pal de Timóteo (MG), a contratar operação-de crédito
no valor de Cr$ 6.812.900.380, junto _ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Relator: Senador Carlos
Lyra, que é favorável ao proj~to, concluindo por Projeto
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de Resolução. Colocado em discussão e votação, o parecer é aprovado. MENSAGEM N~' 267/84- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizado o governo do Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
3._131.146.368.--junto à Caixa EconOmiCa Federal. Rela- tÕr: -Senador Amaral Furlan, que oferece parecer preliminar, -porâudiêilcíi ao BACEN. A Comiss_ão aprova o
parecer. MENSAGEM N"' 262/84-- DO Sr. Presídente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a cOntratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000,
junfo" ão Banco do Estado de São Paulo. Relator: Senador Amaral Furlan, que é favorável ao projeto, concluindo por um P:rojeto de Resolução. A Comissão aprova o
parecer. MENSAGEM Nq 259/84- Do Sr. Presidente
da República, sUbmetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Araputanga (MT),
a c_ontratar operação de crédito no valor de Cr$
640.3t5.909,junto à Caixa Ec_onômica Federal. Relator:
Senador Amaral Furlan, que apresenta parecer favorável, co~c_luindo por um Projeto de Resolução. Na discussão_dã. matéria, S. Ex• manifesta-se contrã.riameritf: à
de~tinação dos recursos do pleito de Araputanga. A Co~ _
missão aprova o parecer oferecido. MENSAGEM N~'
73/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nobres (MT), a contratar operação de crédito
no ·vãlor de CrS I .327.244.778, junto 4 Caixa Econômica
Federal. Relator: Senador Amaral Furlan, que é favorável ao projeto, concluindo por um Projeto de Resolução.
Manifesta-se, da mesma forina, contrariamente à desti..:
nação dos recursos do pleito de Nobres. A Comissão
aprova o parecer apresentado. MENSAGEM N.,. 29/85
-Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), a contratar operação de crédito no valor de _CrS 7.952.802.000, junto à Caixa Econôniica de São Paulo. Relator: Senador Amaral Furl_an,
que oferece parecer favOrâvel, concluindo por um Projeto de Resolução, que é aprovado pela Comissão. São
adiadas, em virtude da ausência dos Relatores, as seguintes proposições: MSF n"' 21/85, MSF n~' 14/85, MSF
18/85, MSF n' 70/85, MSF no 15/85, MSF no 269/84,
MSF n• 24/85, MSF n' 68/85, MSF n' 69/S5~MSF n'
266/84, MSF n' 20/85, MSF n' 30/85, MSF n' 26/85,
MSF n' 23/85, MSF no 75/85, MSF no 32/85, MSF n'
25/85, MSF nO? 71/&5 e MSF n~ 261/84. A seguir,_o Sr.
Presidente, usando da palavra, sugere a mudança do horãrio de funcionamento das reuniões ordinârias desta
Comissã_o, passando para as quintas-feiras, às onze horas, em virtude da maior possibilidade na obtenção do
"quorum" regimental para as sessões, uma vez que
vãrios merilbros da CE tambêm fazem parte da Comissão de Finanças, o que-viria a facilitar o deslocamento
dos Srs. Senadores de uma reunião para outra. A sugestão da Presidência é __ acolhida por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Franc~sco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata (j_ue, lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente.
3• Reunião, realizada ein 23 de ma.io de 1985
As onze horas do dia -vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e cinco,- na sala de reuniões da cOinissão, Ala Senador Nilo Co~lho, presentes os Senhores À lvaro Dias, Vice-Presidente no ex~rcfcio da presidência,
José Lins, Amaral Furlan, Henrique Santillo, Carlos Ly~
ra, Lenoir Vargas e Severo Gomes, reúne-se a Comissão
de Economia. Deixam de comparecer, por motivo justífi- ·
cada, os Srs. Senadoies João Castelo, Virgnio Tâvora,
Alexandre Costa, Gabriel Hermes, Cid Sampaio, e AlbanO Franco. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. São
apreciadas as seguintes matérias: MENSAGEM NO?
14/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
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aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo a promover a relocalização de empreendimentos a ser custeado por ·operação de crédito
junto à CaiXa Economica Federal autorizada pelo Senado Federal através da Resolução n"' 343/83. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, concluindo por
um Projeto de Resolução. Conclusão: colocado em discussão e votação, o parecer é aprovado. MENSAGEM
Nt 18/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo_ à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo
do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente,
em CrS 171.802.465.372, o montante de sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Álvaro Dias. Parecer.
favorãvel, concluindo por um Projeto de Resolução,
Conclusão: colocado em discussão e votação, o parecer ê
aprovado. MENSAGEM N9 70/85- Do Sr. Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro -da Fazenda, para que seja
autorizado o Governo do Estado de Minas GeraiS-a elevar, temporariamente, em CrS 75.338.274.875, o montante de sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Álvaro Dias. Parecer. favorável, concluindo por unl
Projeto de Resolução. Conclusão: colocado em discussão e votação, o parecer é aprovado. MENSAGEM N9
24/85 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS), a contratar operação de
crédito no valor de CrS 3.?04.669.206, junto à Caixa
Econômica Federal. Relator: Senador: José Lins. Parecer: favorâvel, concluindo por um Projeto de Resolução.
Conclusão: colocado em discussão e votação, o parecer ê
aprovado. MENSAGEM N"' 68/85- Do Sr. Presídente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do _Sr. Ministro da Fazenda, para que seja
autorizado o Governo do Estado do Acre, a contratar
operação de crêdito no valor de CrS 13.254.670.000 junto ao Banco do Estado do Acre S/A. Relator: Senador
Mârio Maia. Parecer: favorâvel, concluind9 por um Projeto de Resolução. O Projeto é adiado por ausência do
Relator. MENSAGEM N9 69/85 - Do Sr. Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para-que seja
autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar, temporariamente, em CrS 517.422.174.898, ó montante de sua dívida consolidada. Relator: José Lins. Parecer: favorâvel, concluindo por um Projeto _de Resolução. Conclusão: colocado _em discussão e _votação, o
parecer é aprovado. MENSAGEM N9 25/85- Do Sr.
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cotia
(SP), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
10.120:200.000, junto ao Banco do Estado de São Paulo
S/A. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, concluindo por rim Projeto de Resolução. Conclusão: colocado em discussão e votação, o parecer é aprovado. MENSAGEM N.,. 71/85- Do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta, do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de lbiúna (SP), a contratar operação de crédito no valor de CrS 5.360.100.000,
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S/A.
Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável,
concluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão:
colocado em discussão e votação, o parecer -é aprovado.
MENSAGEM NQ 261/85- Do Sr. Presidente _da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de lndaiatuba (SP), a
contratar operação de crédito no valor de CrS
5.301.868.000, junto à Caixa Econômicã~do Estado de
São Paulo. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorâvel, concluindo por Projeto de Resolução. Conclusão: colocado em discussão e votação, o parecer é aProvado. MENSAGEM N"' 100/85- Do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do EStado do Rio Grande do Sul a
elevar, temporariamente, em CrS 252.255.85p.210, o

mOnfantC(de Sua ôívida consolidada:~ -Relator: Senador
Lenoir Vargas. Parecer: favorãvel, concluindo por um
Projeto de Resolução. Conclusão: colocado em discussão e votação, o parecer é aprovado. Projeto ·de Lei da
Câmara n' 245/84 --Autoriza a transferência da participação da União Federal no capital da Companhia Nacional de Álcalis. Relator: Senador José Lins. Parecer:
favorãvel ao projeto. Conclusão: colocado em dis.cuss_ão
e votação, o parecer é aprovado. São apreciadas extrapauta os seguintes projetas: MENSAGEM N9 260/84Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do·Sr. Ministro da
Fazenda, para que séja autorizada a Prefeitura Municipal de Araras (SP), a contratar operação de crédito no
valor de CrS 7.952.802.000 Relator:_Senador Severo Gomes~ PareCer: por audiência ao Banco Central do Brasil.
Conclusão: colocado em discussão e vota_ção, o parecer é
aprovado. MENSAGEM N9104/85 -do Sr. Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP), a ,
contratar operação de crédito no valor de CrS
10.720.200.000 Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: faVorâvei, concluindO-Por um Projeto de Resolução.
Conclusão: colocado em discussão_ e votação, o parecet:_ é
aprovado._ MENSAGEM _N9 110/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP),
a contrat.ar operação de crédito no valor de Cr$
7.952.802.000 Relãior: Senador Severo Gomes. Parecer:
favorâvel, _concluindo por um Projeto de Resolução.
-Conclusão~_ colocado em discussão e votação, o parecer é
aprovado. São adiadas as seguintes matérias: MSF n"~
21/85,,MSF n• 15(85, MSF n•269(84, MSF n• 20(85,
MSF n• 30(85, MSF n926(85, MSF n• 23(85, MSF
n015(85, MSF n• 32(85 e MSF n074(85. A fim de relatar
as MSF 18 e 70/85, constante da pauta da presente reunião, _o Sf_~ Senador Álvaro Dias solicita ao Sr. Sen:idor
Lenoir Vargas a assumir a direção dos trabalhos. Logo
após a discussão dos pareceres, o Sr. Senador Len_oir
Vargas faz retornar a direção dos trabalhos ao Sr. Presidente. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,
serã assinada pelo Sr. Presidente.
4• Reunião, realizada em 30 de maio de 1985
Ãs onze horas do dia trinta de maio de mil novecentos
e oitenta e cinco, na sala de reuniõe;; da Comissão, Ala
Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores João
Castelo, Presidente, Severo Gomes, Carlos Lyra, José
Lins, Cid Sampaio, Albano Franco e Alexandre Costa,
reúne-se a Comissão de Economia. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Virgílio
Tãvora,_ Gabril Hermes, Alvaro Dias e Henrique Santillo. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos ~s trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é aprovada. São apreciadas as
seguintes matérias, constantes da pauta: Mensagem n9
15/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro
da Fazenâa, para que seja autorizado o Governo doEs--tadO de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.834.52~.659, junto à Caixa Econômica Fe-deral. Relator: Sen~dor Albano Franco,_ que oferece parecer favorãvel, concluindo por Projeto de Resolução. A
Co_missãO aprova-o por unanimidade. Mensagem n"'
269/84- Do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do
Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor de_ Cr$_.5.487.433.380, junto à Caixa Econômica
Federal RelatOr:. Senador_ Albano Franco, que apresenta parecer favorável, concluindo por Projeto de Resofução. A ComisSão aproVa o parecer.- Mensagem n"'
15J85-:--: Do Sr. Pr:esidente da República, sUbmetendo à
aprovação o Senado Federal, proposta do Sr. Min1stro
Qa Fazenda, para q1,1e seja autorizada a Prefeitura MuniçiPal de Vitória (ES), a contratar operação de crêdito no
valor de Cr$ 2.813.261.080, junto à Caixa Ecoriômica
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Federal. Relator: Senador Cid_ Sampaio, que oferece pa~
recer favorãvel, concluindo por Projeto de Resolução. A
Comissãõ aprova o parecer por unanimidade. Mensagem n"' 32/85 - Do Sr. Presidente da República, submeiendo-à" aprovação do Senado Federal, proposta do Sr.
Ministro da FaZenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pancas (ES), a contratar operação de
crédito no valor de CrS 159.089.613,23 junto à Caixa
Económica Federal. Relator: Senador Cid Sampaio, que
oferece parecer favorâvel, concluindo por Projeto de
solução. O parecer é aprovado pela Comissão. Mensa~
gem n"' 74}85 :---Do ~r. Presidente da República, submetendo à aprovaçãO do Senado Federal, proposta do Sr.
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em CrS 67.000.000.310 o montante de sua dívida
consolidada interna. Relator: Senador Severo Gomes,
que oferece parecer favorâvel, concluindo por Projeto de
Resolução.-A ComiSsão aprova o parecer proferido.
Mensagem n9 108/85- Do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o
Governo da _Estado de SãO Paulo a prestar garantia a
Cia. do Metropolitano de São Paulo (METRO) em ope-i'açãó de crédito no valor de CrS 51.868.928.114. Relaw
tor: Senãdor Severo GOmes, que apresenta parecer favo-·
rãvel, concluindo por Projeto de Resolução. Não havendo discussão, o parecer é aprovado. Mensagem n"'
109/85- Do Sr. Presiâente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta_ do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do
Estado de São Paulo a prestar garantia à Cia. do Metropolitano de _São Paulo (METRÓ) em operação de crédito no valor de CR$ 96.291.000. Relator: Senador Severo
G_om~_, que oferece parecer favorâvel, concluindo por
Projeto- de Resolução. Não hã objeção, sendo o parecer
aprovado. Mensagem n"' 107 f85- Do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o GoVerno do Estado de São Paulo a elevar,
temporiamente, em Cr$ 265.325.520.000 o montante de
sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Severo
Gomes-que apresenta parecer favorável, concluindo por
Projeto de Resolução. A Comissão aprova o parecer.
Mensagem n9 116/85- Do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Jacaref (SP), a contratar operação de crédito no va1or de CrS 5.301.868.000, junto aoBanco do Estado de _São Paulo S/A. Relator: S_e_nador
Severo Gomes, que oferece parecer favorável, concluindo por Projeto de Resolução. Não hã objeção, sendo o
parecer aprovado. Mensagem n'i' I I 7 f85- Do Sr. Presi~
dente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura MuniciPal de Vinhedo (SP),
a contratar operação de crédito no valor de CrS
7.146.968.000, junto ao Banco do Estado de São Paulo
Sf A. Relator: Senador Severo Gomes, que -apresenta parecer favorãvel, concluindo por Projeto de Resolução. A
Comissão aprova o parecer proferido. São adiadas as seguintes matérias: MSF n"' 21/85, MSF n"' 20/85, MSF n9
30(85, MSF n' 26(85, MSF n• 23(85, MSF no 74(85 e
MSF n"' 68/85. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme T. Ribeiro,
Assistente da Comissão, a presente Ata que, tida e aprovada, serã as~inada pelo Sr. Presidente.

Re-

S• Reunião, realizada em 13 de junho de 1985
Às onze horas do dia treze de junho de mil novecentos
e ·oitenta _e cinco, na sala de reuniões da Comissão, Ala
Senador Nilo Çoelho, presentes os Srs. Senadores João
Castelo, Presidente, Carlos Lyra, Alexandre Costa, Albano Franco, Moãc.Yr Duarte e Mârio Maia, reúne-se a
Comissão de Economia. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Senadores Virgflio Tâvora,
Gabriel Hermes, Severo Gomes, Cid Sampaio, Álvaro
Dias e Henrique Sanlillo.Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara abertos ostrabalhos, dispensandO a leiú.ira da Ata da reunião anterior~
- que é aprovada. A Comissão aprecia as seguintes ma-
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têrias: Mensagem n'i'2l /85 - Do Sr. Presidente da República. submentendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em Cr$ 65.956.369.973. O montante de sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Albano Franco, que oferece parecer faVorável, concluindo por um ProjetO de Resolução, Não há objeção,
sendo o parecer aprovado. MENSAGEM N9 30/85- Do
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Teófilo _Otoni (MG), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 5.197.659.1&4. Relator: Senador Albano
Franco, que apresenta parecer favorável, concluindo por
Projeto de Resolução. A Comissão aprova o_ pareCer.
MENSAGEM N9 68/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado
o Governo do Estado do Acre, a contratar operação de
crêdito no valor de CrS 13.254.670.000. junto ao Banco
do Estado do AcreS/A. Relator: Senador Mário Maia,
que apresenta parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não havendo objeção, o parecer é
aprovado. Projeto de Lei da Câmara n' 236/84- Disciplina e limitada o comprometimento da renda familiar
dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação SFH e os reajustes da casa própria. Relator: Senador Josê Lins. que oferece parecer favorável ao projeto, com a
emenda n9 I-CE. A Comissão aprova o parecer do Relator. Projeto de Lei da Câmara n' 26/85 - Estabelece a
obrigatoriedade de divulgaçã.o pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, dos dados que especifica. Relator: Senador· Moa_cyr Duarte, que apresenta parecer favorável ao projeto. Não havendo objeção; o
parecerê aprovado. Mensagem n' 113/85- Do Sr. Presidente da República, submentendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista- (BA), a contratar operação de crêdito novalor de CrS1.947.923.813,junto aO Banco do Nordeste do
Brasil S/A. Relator: Senador Moacyr Duarte, que oferece· parecer favorável, concluindo por Projeto de Resolução. A Comissã.o aprova o parecer proferido. Mensagem n' 118/85- Do Sr, Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr.
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP), a contratar
operação de Crêdito no valor de Cr$ 14.659.236.000~
junto ao Banco do Estado de São Paulo S/A. Relator:
Senador Alexandre COsta, que apresenta parecer favOrãvel, concluindo por um projeto de Resolução. Não há
objeção, e a Comissão aprova o parecer. MESANGEM
N""ll9/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr, Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 7.146.800.000, junto
ao Banco do Estado de São Paulo S/A Relator: Senador
José Lins, que oferece parecer favorãvel, concluindo por
Projeto de Resolução. O Parecer é aprovado pela Corilissão. Projeto de Lei do Senado n\' 138/83- Dispõe sobre a
distribuição eventual de lucros a émpregados. Relator:
Senador Alexandre Costa, que apresenta parecer favorável, com a emenda n' 2-CE. Usando a palavra, o Sr. Presidente registra a presença do Sr. Senador Roberto Campos no plenãrio da Comissão e o cumprimenta pela feliz
iniciativa da apresentação do projeto em tela, hoje em
discussão nesta Comissão. Sr~ Relator apoia as palavras do Sr. Presidente, considerando o projeto um
avanço na legislação trabalhista brasileira. São adiadas
as seguintes m(!.térias: MSF N9 26/85, MSF N9 23/85,
MSF N' 74/85, MSF N' 20/85. Nada mais havendo a
tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme T. Ribeiro, Assistente da Comissã.o, a presente
Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente.

o-

6' Reunião Extraordinária, realizada
em 28 de junbo de 1985.
Às dez horas do dia vinte e oito de jUnho de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comis-

são, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores João Castelo, Pn::sidcnte; José Lins, Fábio Lucena,
Henrique Santillo, Alexandre Costa, Cid Sampaio, Lenoir Vargas, Mário Maia, Virgilio Távora e Severo Gomes, reóne-se a Comissão de Economia. Deiixam de comparecer;- -por motivo justificado, os Srs. Senadores
Gabriel Hermes e Álvaro DiaS". Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos,
dispensando a leitura da Ata da Reunião anterior, que ê
dada como aprovada. Sào apreciadas as seguintes proposições: Mensagem n9 23f85- Do Sr. Presidente da
República;-subm-etendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte
(GO), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
14 t .371.509, junto à Caixa Econômica Federal! Relator:
Senador Henrique Santillo, que oferece parecer favorãvel, concluindo por ~rojeto de Resolução. Não há discussão e o parecer é aprovado. Mensagem n9 26/58 Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da
FaZenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Joviãnia (GO), a COlttiatar operação de crédito no
valor de CrS 33.712~590, junto à Caixa Econômica Federal. Relator; Senador Henrique Santillo, que apresenta
parecer favorável, concluindo por Projeto de Resolução.
O parecer é considerado aprovado. Mensagem n' 120/85
-Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado_ Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Piracíc-aba (SP), a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ l0.720.200.000,junt0 ao Banco do EstadO de São Paulo SfA. Relator: Senador Henrique San~
tillo, que oferece parecer favorável, concluindo por Projeto de Resolução. Não há objeção, e o parecer é aprovado~ _Mensagem n' 258/84 - Do Sr. Presidente da Repítbtica, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipti!-1 de Aparecida do Taboado (MS), a c_ontratar operação de crédito no valor de Cr$
151.058.702, junto à Caixa Econômica Federal. Relator:
Senador José Lins, que apresenta parecer favorável, concluindo por Projeto de Resolução. A Comissão aprova o
p_arecer proferido. Mensagem n9 20/85--; Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizado o Governo do Estado de Rondônia a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.446.857.420, junto à Caixa Económica Federal. Relator: Senador Mário Maia, que oferece parecer favorâ.vet,
concluindo por Projeto de Resolução. O parecer é aprovac!o pela Comissão. Mensagem n9 74/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autoriza-da a Prefeitura Municipal de Pimenta
Bueno (RO), a contratar operação de crédito no valor de
CrS 254.822,079, junto à Caixa Económica Federal. Relator: Senador Mário Maia, QUe apresenta parecer faVOrável, concluindo por Projeto de Resolução. Não há objeção, sendo o parecer aprovado. Mensagem n' 251/84
-Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovaÇão do Senado Federai, proi>osfa do Sr. MinistrO da
Fazenda, par~ que seja autorizada a Prefeitura MuniciPal de Ma naus (AM), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 1.335.608.228,35,junto à Caixa Econômica
Federal. Relator: Senador Fábio Lucena, que apresenta
parecer favorâvel, concluindo por Projeto de Resolução.
Não há discussão, e o parecer é aprovado. Mensagem n'
263/84- Do Sr, .Presidente da Repflblica, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autoríiada a Prefeitura
Municipal de Lages (SC), a Contratar operação de crédito no valor de Cr$ ll6.937.338,junto à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Lenoir Vargas, que oferece
parecer favorãvel, concluindo por Projeto de Resolução.
A Comissão aprova o parecei.próferido, Mensagem n""
266/84-.09 Sr .. Pre;;idente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Miriistro da Fazenda para que seja autorizado o Governo do
Estado de _São Paulo, a elevar em Cr$ 339.561.810.000, o
montante de sua dívida consolidada interna Relator: Senador Amaral Furlan, que solicita ao Sr. Presidente da
Comissão que redistribua a matéria, em virtude de estar,
nesta data, hospitalizado. A Presidência acolhe a solicitação do Sr. Senador Amaral Furlan e designa o Sr. Se-
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nadar José Lins para relatar. Parecer: favorável, con-cluindo por um Projeto de Resolução. Q parecer é apro-vado por unanimidade dos presentes. Mensagem n9
267/84 - Do Sr~ Presidente da República, submetendo
à aprovaçãO do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 3.13l.l46.368, junto à Caixa Econômica
Federal. Relator: Se:na.dor Amaral Furlan, sendo redistribuída ao Sr. Senador José Lins, tendo em vista as razões expostas no item anterior. Parecer: favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não hâ objeção,
sendo o parecer aprovado. Projeto de Lei do Senado n'
4/85- Modifica o artigo 27 e seus parágrafos da Lei n9
2.004, de 3 de outubro de 1953, qu~;udispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do
Conselho Nacional de Petróleo, institui a SOciedade por
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras providências", Relator; Senador João Castelo (avocado), que para emitir parecer solicita ao Sr. Senador
Cid Sampaio que assuma a direção dos trabalhos. O parecer apresentado pelo Sr. Relator é favorável ao Projeto, e a ComiSSão o-aprova. Vota com restrições o Sr. Senador Cid Sampaio. Mensagem n9 240/82- Do Sr. PresidCnte da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Araguaína
(GO), a cOntratar operaçã"o de crédito no valor de Cr$
152.711.060. Relator:. Senador Cid Sampaio, que apresenta parecer favorãvel, concluindo por Projeto de Resolução. A Comissão aprova o· parecer. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco
Guilherme Thees- Ribeiro, Assistente da Comissão, a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
9' Reunião, realizada em 20 de junho de 1985
Às 10 horas do dia 20 de junho de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo
Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente; Carlos Lyra, Vice-Presidente; João Calmon, Martins Filho, Alexandre Costa, Alcides Saldanha,. Albano Franco, Jutahy Magalhães, Gastão _Mllller,
Hélio Guelras, Marcelo Miranda e Jorge Kalume,
reúne-se a Comissão de Finanças do Senado Federal.
Deixam de c_omparecer os seguintes Senhores Senadores,
todos por motivo justificado: Virgílio Távora, João Castelo, Roberto Campos, Helvfdio Nunes, Saldanha Derzi,
Cid_Sampaio, Américo _de_Souza, José Lins e Roberto
Saturnino. Havendo número regimental, o Senhor Presidente determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretãrio da Comissão de Finanças, que leia a Ata da 8•
Reunião, que, colocada em discussão e votação, é aprovada pela Comissão, Passa-se à apreciação dos itens
constantes da pauta dos trabalhos: Item 1'- Oficio ''S"
n9 07/85•. "Do _Senhor Governador do Estado do Amazonas, solicitando ao_ Senado Federal a autorização para
a contratação de operação de crédito externo, no valor
de USS 79 milhões, destinado a financiar o Programa de
Investimentos daquele Estado". Relator o Senhor Senador Martins Filho, que emite seu parecer. Colocado em
discussão e votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 2 - Projeto de Lei do Senado n9 059/83"Altera a Lei n' 1.950, de 14-7-82, que isentado Imposto
de Renda os ganhos auferidos por pessoas físicas em
operações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas e dã outras providências". Relator o. Senhor Senador Alcides Saldanha, que emite parecer favorável. Colocado em discussão e em.votação, é o mesmo
aprovado por unanimidade. Item 3 - Projeto de Lei da
Câmara n9 087/84, qu~. "Acrescenta dispositivos à Lei n9
6.138, de 8-11-74, quÇ;. "dispõe sobre a inspeção e fiscali·
zação do comércio de fertilizantes". Relator o Senhor
Senador Alexandre Costa, que emite parecer favorável
ao projeto. Colocado em discussão e cm votação, é o
mesmo apr_ovado por unanimidade. Item 4- Projeto de
Lei da Câmara n' 184/83 --;:-,"Estabelece as normas a serem cumpridas pelas empresas que exploram os serviços
públicos especificados". Relator o Senhor Senador Alexandre Costa, que emite parecer favorável ·ao projeto,
nos termos da_s emendas n'S 1 e 2-CFque apresenta. Colocado em discussão e em v9tação, é o mesmo aprovado
por unanimidade. Item :! -Projeto de Lei da Câmaran'
164/84, qu~ ..Autoriza a reversão ao Municipio de Durinhos, no Estado de .São_ Paulo, do terreno que meneio- .
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na". Relator o Senhor Senador João Calmon, que emite
parecer favorável, que, colocado em discussão c: cm votação, é aprovado por unanimidade. Item 6- Projeto de
Lei da Câmara n9 250/84- que...Dispõe sobre a reversão ao Município de Boa Vista, no Território Federal de
Roraima, nos termos que especifica, de gleba patrimonia1". Relator o Senhor Senador Martins Filho, que emite parecer favorãvel, que, colocado em discussão e em
votação, é aprovado por unanimidade. Item 7 - Projeto
de Lei da Câmara n9 032/85 --:-."que reajusta os valores
de vencimentos, salários e proventos dos servidores da
Câmara dos Deputados e dã outras providências". Relator o Senhor Senador Jorge Kalume, que emite parecer
favorável. Colocado em discussão e em seguida em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 8 Oficio... S" n"' 019f85.... Do Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, solicitando a autorização do Senado Federal para que o Estado do Espírito Santo possa
contratar operação de crédito externo, no valor de até
USS 30 milhões ou o seu equivalente em outras moedas,
destinado ao Programa de Refinanciamento da Dívida
Externa do Estado". Relator o Senhor Senador João
Calmon, que emite parecer favor.âvel, na forma do Projeto de Resolução do Senado que apresenta. Colocado em
discussão e em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 9 - OficiQ, "S" nY 018/85 ---;-,"Do Senhor
Prefeito Municipal de Mogi-Guaçu, solicitando a autorização do Senado Federal para que aquele MunicípiO
possa contratar operação de crédito externo, no valor de
USS 4 milhões, ou o seu equivalente em outra moeda,
destinãdo ao Programa de Trabalho daquele Município". Relator o Senhor Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorâ.vel, na forma do Projeto de Resoluçãp
do Senado que apresenta. Colocado o parecer em discussão e em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. A Presidência da Comissão de Finanças registra a
presença, no Plenãrio da Comis.são, dos Senhores Senadores Luiz Viana, Moacir Duarte e Moacir Dalla, os
quais formula convite para que tomem assento no Plenãrio da Comissão: O Senador Mo.acir Duarte _requer da
Presidência o uso da palavra para uma questão de ordem, que é formulada no sentido de verificação de quorum para deliberação da Comissão de Finanças, A Presi~
dênda constata que, no momento, estão presentes à Sala
de Reuniões oito Senhores Senadores, informando ao
Senador Moacir Duarte que, dado o conflito de horãrió
existente nos trabalhos das Comissões Técnjcas da Casa,
os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Gastão
Müller, Jorge Kalume, Alcides Saldanha se ausentaram,
momentaneamente, do Plenário da Comissão de Finanças, para que pudessem proferir seus votos em trabalho da Comissão Interpartidãria, que se realiza concomitantemente com a Comissão de Finanças, em sala anexa
a esta, conforme ha_vlam -~9_municado, previamente, -à
Presidência da Comissão de FinanÇas. Usa da palavra o
Senhor Senador Hélio Gueiros, também por uma questão de ordem, para info:r:_mar ao Sen?.dor Moacir Duarte
que todos os itens que foram, até o momento, apreciados
pela Comissão de FinanÇas, nessa assenfaaa, foram com
o quorum regimental, no que foi endossado pela Presidência da Comissão. Usa da palavra o Senhor Senador
Marcelo Miranda. por uma questão de ordem, enaltecendo o zelo do Senador norte-x:io-grandense no que tange aos trabalhos das Comissões, porém reforçando o que
havia afirmado o Senhor Senador Hêlio G.ueirOs, devidamente endossado pela Presidência. Retornam ao recinto da Comissão os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Gastão MUller, Jorge Kalume e Alcides Saldanha.
Refeito o qoorum regim-ental, passa-se à apreciação do
Item 10 -Projeto de Lei da Câmara nY 36/77, qu~ ..dispõe sobre a padronização de embalagens e dá outras
providências". Relator o Senhor Senador Martins Filho,
que emite parecer favorável ao projeto de lei e contrário
ao Substitutivo. Colocado em discussão o parecer do Relator, usam da palavra para discuti-lo os Senhores Senadores Marcelo Miranda e Hélio Gueiros, que discordam,
frontalmente, do relatório do Senador Martins Filho.
Colocado em votação, é rejeitado o parecer do Senador
Martins Filho, sendo que a Presidência designa pararelatar o vencido o Senador Marcelo Miranda. A Presidência comunica aos Senhores Senadores que, por não se encontrarem na reunião os Relatores, adia para a próxima
reunião os seguintes processos: OficiQ. "S" n"' 012/85, do
Senhor Governador do Estado do Piauí, solicitando a
autorização do Senado Federal para contratar operação

de empréstimo externo no valor de USS 60 milhões de
dólares norte-americanos, destinados ao Programa de
Investimento do Estado". Relator o Senhor Senador Cid
Sampaio. A matéria possui parecer favorável, na forma
do PRS que apresenta. Projeto de Lei da Câmara n"'
15/83, que. "acrescenta parágrafo ao art. 6"' da_L_eá 5.107,
de 13-9-66, q u~ ••cria o FGTS e dã outras providências",
dispondo sobre o pagamento de percentuais ao empregado despedido sem justa causa''. Relator o Senhor Senador Cid Sampaio, que possui parecer contrário ao processado. Projeto de Lei da Câmara n"' 068/83, que;.. "acrescenta dispositivos aos arts. 11 e 12 da Lei nY
4.3_80/64, e dá outras providências". Relator o Senhor
Senador Roberto Saturnino. A matéria tem já emitido o
parecer do Relator, que é favorável ao processado. Projeto de Lei da Câmara n"' 049/84. qu~ "institui o passe livre a professores e seus dependentes, nos transportes coletivos urbanos de passageiros, e determina outras provi·
dências". Relator o Senhor Senador Américo de Souza.
A matéria está com parecer contrário. Antes de encerrar
os trabalhos da 9• Reunião da Comissão de Finanças, o
Senhor Presidente determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, que lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é
assinada pela Presidência da Comissão. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião.

lO• Reunião _(extraordinária), realizada
em 25 de junho de 1985
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de mil,
novecentos e oitenta e cinco, às dez horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Martins Filho, J. Castelo, Alexãndre Costa, Américo de Souza, Alcides Satdanha, Cid Sampaio, José Lins, Albano Franco, ·Jutahy
Magalhães, Jorge Kalume. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores Senaddt"es Virgílio Távora, Roberto C8.mpos, Helvídio Nunes, Saldanha Derzí,
Marcelo Miranda, João Calmon, Carlos Lyra e Roberto
Saturnino. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos, determinando a mim,
Luiz Fernando Lapagesse, Secretãrio da Comissão, a leitura da Ata da 9• Reunião, a qual, lida é colocada em
discussão e votação, sendo aprovada pOr unanimidade.
Passa-se à apreciação dos itens constantes da pauta dos
trabalhos. Item I - Oficio. ••s" N"' 12/85 -Do Senhor
GOVernador do Estado do Piauí, solicitando a autorização do Senado Federal ·para contratar operação de
empréstimo externo, no valor deUS$ 60 milhões, destinado ao Programa de Investimento do Estado. Relator o
--Senador Cid Sampaio, que emite parecer favorãvel, na
forma do Projeto de Resolução do Senado que oferece.
Colocado ern discussão, usa da palavra o Senador Alexandre Costa, que requer vista do processo, sendo concedida pela Presidência da Comissão. Item 2- OficiQ .. S"
N~' 5/85- Do Senhor Governador do ~tado de Santa
Catarina, solicitando a autorização do Senado Federal
pari contratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 197.6 milhões de dólares norte-americanos,
destinado ao_resgate de débitos contraídos pelo Estado.
Relator o Senador Alcides Saldanha, que emite parçc~
favOrâ.vel, -nâ forma do Projet9 de Resolução que oferece. Colocado em discussão e vo~ação, é o mesmo aprovado. Item 3 - Ofício... S., N.,. 2/85 ---,. Do Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando
ao S~nado Federal a autorização para que o Estado possa contratar operação de crédito externo, no valor de
USS 50 mílhões de dólares norte-americanos, destinadas
ao Programa de Investimento daquele Estado. Relator o
Senador João __Castelo, que emite parecer favorável, na
forma do Projeto de Resolução que oferece. Colocado
em discussão, usa da palavra o Senador Martins Filho,
~que requer da Presidência a concessão de vista, pelo prazo regimental de cinco dias, sendo deferida a pretensão.
Item 4 --Ofício. "S'' NY ll/85 - Do Senhor Governador do Estado da Paraíba, solicitando a autorização do
Senado Federal para contratar operação de empréstimo
externo, no valor deUS$ 130 milhões de dólares norte. ameiiCanos, destinado ao Programa de Investimento do
Estado da Paraíba. Relator o Senador João Castelo, que
eiilite parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução que oferece.. Colocado em discussão e 'votação, é o
mesmo aprovado por unanimidade. Item N9 5 -Oficio
"S" NY 8/85 - Do Senhor Prefeito do MunicípiO de
Anápolis, solicitando a autorização do Senado Federal
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para contratar operação de emprêstimo externo, novalor deUS$ 3,5 milhões de dólares norte-ameriCanos, destinado ao Programa de Infra-Estrutura Urbana do Município. Relator o Senador Américo de Souza, que emite
parecer favorável, na forma do Projeto de-Resolução do
Senado que oferece. Colocado e:m discussão e em votaç!ç~,!.o IJ!.e~~2 3:prpv~do_EC!_I"~"UJ!!E._imj~!!_e.!._~J!!_ 6_Projeto de Lei da Câmara NY 105/83, que...dispensa do
pagamento de multas e penalidades os cidadãos que deixarem de providenciar, em tempo hábil, os documentos
qlie menCiona"~ Relator o Senador Américo de "Souza,
qJJ.e emite parecer favOrável ao processado. Colocado em
discussão, usa da palavra o Senador Josê Lins, que indaga ao Senhor ~elator relativamente à aplicabilidade do
período em que se anistiarâ os beneficiados pelo projeto
em íela. O Senhor Amé-rico de Souza solicita ao Senhor
Presidente a retiradà do processo, para que possa reexaminar seu parecer, aprofundando seu exame, o que é
concedido pela Presidência, declarando-o retirado de
Pauta. Item 7 - Proje~ de Lei da êãmãra N949i84, que
. "inStifui o passe livre, a professores e seus dependentes,
nos transportes urbanos coletivos de passageiros, e determina outras providências". Relator o Senador Amêrico de Souza, que emite parecer contrârio, Colocado o
processado em discussão e votação, o mesmo é aprovado, com declaração de voto f~vorável ao processado e
contrário ao parecer, pelo Senador Jorge Kalume. Item 8
- Projeto de Lei da Câmara N"' 68/83, que. "acrescenta
dispositiVos aos arts. 11 e 12 da Lei n"' 4.380/64, que
..institui a correção monetãria nos contratos imobiliários
de interesse social, o Sistema Financeiro para aquisição
de casa própria, cria o BNH e Sociedade:s de Cré;:d_ito __
Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o SFHU, e dá outras
providências". Relator o Senador Roberto Saturnino.
Como o Senhor Relator não se encontra presente à reunião, a Presidência, ouvida a Comissão, declara adiado
para a próxima reunião o presente processo. Item - 9
Projeto de Lei da Câmara NY15f83, qu~. "acrescenta parâgrafo ao art. 6'>'_ da Lei n"' 5.107, de 13-9-66, que cria o
FGTS e dâ. outras providências, dispondo sobre o paga~
menta de percentuais ao empregado despedido sem justa
causa", Relator o Senhor Senador Cid Sampaio, que
emite parecer contrãrio à matéria. Colocado em discussão e em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. A Presidência comunica terem chegado à ComissãO
três proposições em condições de apreciação pela Comis~
são de Finanças, submetendo à deliberação da comissão
sobre a possibilidade de apreciação extrapauta, sendo
aprovado pelos Membros presentes, passando a
constituir-se _!lq~ i!~ns _LO-ª- lb ex_tr~a_!!!aJteiY ~Q_
Projeto de Resolução do Senado NY 134/84.,. ••do Senhor
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, submetendo à__
apreciação do Senado Federal pedido de autorização
para contratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 20 milhões de dólares norte-americanos, destinado ao Programa de Investimentos do Município. A
Presidência designa Relator o Senador Jorge Kalume,
que emite parecer favorável, na forma do Projeito de ReSolução que apresenta. Colocado em discussão e em votação, é o mesm6 aprovado por unanimidade. Item I I Oficio "'S" NY 2if85, ... Do Senhor Governador do Esta~
do de Pernambuco, solicitando a autorização do Senado
Federal para contratar operação de empréstimo externo,
no valor de USS 25 milhões ou o equivalente em outra
moeda estrangeira, destinado ao Programa de Refinanciamento da Divida Externa daquele Estado. A Presidência designa Relator o Senador Jorge Kalume, que
emite parecer favorãvel, na forma do Projeto de Resolução. que apresenta. Colocado em discussão e em votaçãJ?, é o processado aprovado_ por unanimidade. Item
-n- OticiQ. "S" N"' 20/85._ ··oo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, solicitando ii âutõflZãÇ-ão dõ Seriâd:o ·
Federal para contratar operação de empréstimo externo,
no valor de USS 20 milhões de dólares norte-americanos
destinado a finan~íar o Programa de Trabalho daquel~
Munic_íp_!_o~'. A Pre~Q_êr!cia desi~n~_ Relator o Senhor $e..
nado r José Lins, que einite Pãfeced'ã.Või-ãVel ao-preces:
sado, na forma do Projeto de R_esolução que apresenta.
Colocado em discussão e em votação, é o parecer aprovado por una~im_ida~e. Nada m~is have_ndo ~_ser _apreciaGo pela Comi~são nessa assentada, antes -de eRceff~r
os trabalhos, a Presídência determina seja lavrada apresente Ata, que lida e aprovada, é assinada pelo Senhor
Presidente.
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11• Reunião,

realizad~

em 27 de junho de 1985

Âs 10:00 horãS dO dia- 27 de junho do ano de 1985, na
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças~ presentes os

Senhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Martins Filho, Jorge Kalume, Aicides Saldanha, Alexandre
Costa, José Lins, Jutahy Magalhães, Cid Sampaio,
Américo de Souza, Roberto Campos, Hélio Gueiros e
João Calmon. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os senhores Senadores Virgílio Távora, João Castelo, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Marcelo Miranda, Carlos Lyra, Albano Franco e Roberto Saturnino.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla-

ra abertos os trabalhos, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretãrio da Comissão de Finanças
do Senado Federal, procedesse a leitura da Ata da 10•
Reunião. Procedida a leitura, é a referida Ata posta em
discussão e votação, sendo aprova(la por unanimidade.
O Senhor Presidente anuncia que passarâ à apreciação
dos itens constantes da pauta dos trabalhoS. Item 1 Oficio. "S'' n9 012/85- Do Senhor Governador doEstado do Piãtií, solicitando a autorização do Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo,
'no valor de USS 60 milhões de d_ólares norte--americanos,
destinado ao Programa de Investimento do Estado do
Piauí. Relator o Senhor Senador Cid Sampaio, que emite
'parecer favorável, na fonna do Projeto de Resolução do
Senado que apresenta. Colocado em discussão e votação, ê o mesmo aprovado por unanimidade. Item 2 Projeto de Resol~ção n9 I 19/84, do Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo, solicitando a autorização
do Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo, no valor de até US$ 30 milhões de dólares
norte-americanos;· destinado ao ~ograma de InfraEstrutura Rural do Estado do Espírito Santo. Relator o
Senhor Senador João Calmon, que emite parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta.
Colocado em discussão e em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente, em virtude
de não se encontrar presente o Senhor Senador Martins
Filho, que se ausentou do Plenário para atender à votação em outras Comissões Permanentes, declara adiada
a apreciação do Item 3 da pauta dos trabalhos, qual seja,
o Aviso- fi9 069lSPf&S. O Senhor Presidente comunica_
aos Senhores Senadores que se encontram para apreciação pela Comissão de Finanças vãrios projetas de lei,
oriundos da Câmara dos Deputados e Senado Federal,
bem como do Poder ExecutivO, além de Oficias dos Senhores Governadores de Estado solicitando autorização
do Senado Federal para contratar emprêstimo externo,
razão por que fará a apreciação dos referidos itens. Item
4 - Oficio. ••s" n9 19/85, do Senhor Governador doEstado do Espirita Santo, solicitando a autorização do Senado Federal para contratar operação de emprêstimo,
no válor de USS 30 milhões de dólares norte--americanos,
destinado às execuções do Programa de Refmanciamento da dívida externa daquele Estado. Relator o Senador
João Calmon, que emite parecer favOrável, na fonna do
Projeto de Resolução que apresenta. Colocado em discussão e votação, à aprovado por unanimidade. Item 5
OficiQ, "S" n9 022/85, d_o Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, soficitando ao Senado Federal
autorização para modificar a redação do artigo 1q da Resolução n9 108/84, que autoriza o Estado do &pfrito
Santo a realizar operação de empréstimo externo novalor de USS 30 milhões. Relator o Senador Joãu-Calmon,
que emite parecer favorâvel, na forma do Projeto de Resolução que apresenta. Colocado em discussão e em votação, é aprovado por unanimidade. Item 6- Projeto de
Lei da Câmara n9 068/83; que acrescenta dispositivosaos arts. 11 e 12 da Lei n9 4.380/64, que institui a correção monetãria dos contratos imobiliários de interesse
social, Sis~ema Financeiro pafa acjuisição da Casa Pfópria, cria o BNH e Sociedade de Crêdito Imobiliário, as
letras imobiliárias, o Serviço Federai de Habitação eU rbanismo e dá outras providênci~s. Relator o Senador
Alcides Saldanha, por redistribuição, que emite parecer
favorável ao projeto e à emenda apresentada pela Comissão dê: Agricultura do-Senado Federal. Colocado cm
discussão eem votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 7- Projeto de Lei da Câmara n' 054/85,
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Educação o crédito espeCial de
Cr$ 6.242.900.000 (seis bilhões, duzentos e quarenta e
dois milhões e novecentos mil cruzeiros), para o fim que
-
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especifica. Relator o Senador Alcides Saldanha, que emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e_ em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 8 - Projeto de Lei da Câmara n'1 105/83, que
ctiSpensa do pagamento de multas e penalidades os cidadões que deixarem de providenciar, em tempo hábil, os
documentos que menciona. Relator o Senador Américo
de Souza, que emite parecer favorãvel, nos termos da
Em~nda n9 1-CF, Substitutiva. Colocado eJD discussão e
em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. O
Senador Lomanto Júnio_r convida o Senhor Senador José Lins para ocupar a Presidência, eventual, da Cernis·
são de Finanças, tendo em vista que, havendo avocado o
Projeto de Lei do Senado n9 04/85. OcUpa a Presidência,
eventua1, o Senador José Lins que passa a palavra ao Senador Lomanto Júnior. Item 9- Projeto de Lei do Senado n9 04/85, que modifica õ artigo 27 e seus parâgrafos da Lei n9 2.004/53, alterada pela Lei n9 3.257/57, que
dispõe sobre a Política Nacional de Petróleo e define as
atribuições do Conselho Nacional de Petróleo Brasileiro_
Sociedade Anónima e dá outras providências. Relator o
Senador Lomanto Júnior, que emite parecer flivorável,
que, colocado em discussão e em votação, à aprovado
por unanimidade. Reassume a Presidência o ~enador
Lomanto Júnior, que anuncia o Item 10 - Projeto de
Lei da Câmara n~- 53 f85, que autoriZa o Poder Executivo
a abrir ao Ministério da Educação crédito especial até o
limite de Cr$ 32.332.200.000 (triilta e dois bilhões, trezentos e trinta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros)
para o fim que especifica. Relator o Senhor Senador
Hélio Gueiros, que emite parecer favorável. Colocado
em discussão e em votação, é o mesmo aprovado por
unanimidade. Encerrados os itens constantes da pauta
dos trabalhos, o Senhor Presidente determina a mim,
Luiz Fernando Lapagesse, lavrasse a presente Ata, a
qual, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
@Reunião, realizada em 19 de jwd)Q de 1985

-Às onze horas. do dia dezenove_de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do
Senhor Senador Cid Sampaio, presentes os Senhors Senadores Albano Franco, Jorge Kalume, VirgQio Távora,
Carlos Lyra, Itamar Franco, Aloysio Cpaves, Lu~ Viana, Amaral Peixoto e Severo Gomes, reúne-se a COmissão de Relações Exteriores.
___ Dcixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Saldanha Derzi,
Fábio Lucena, Milton Cabral, AderbaJ Jurema, Lourival
Baptista e Nelson Carneiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-dara abertos os trãbalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anteriOr, que ê dada por aprovada. A seguir,
com.unica que a reuriião destina-se a apreciação das matérias constantes de pauta, bem como, 011:vir a expoSição
que fará o Senhor Celso MOnteiro Furtado, indicado
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto às
Comunidades Econômicas Européias, acerca da missão
q!le desempenhará. Dessa fonn-a, encontrando-se presente Sua_Senhoria, determina que a reunião torne--se se-creta, para ouvi~ lo, assim como, para deliberar sobre a
Mensagem n9 127, de 198 5, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a
escolha do Senhor Celso Monteiro Furtado, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto às Comunidades Econômicas Européias. Relator: Senador Severo
Gomes. Reaberta a reunHlo em carátcr público, e dado
--ao adiantado da hora, õ senhor Presidente detennina o
adiamento na apreciação dos pareceres sobre as seguintes matérias: Projetas de Decrtto Legislativo n<1s 08, de
1984e 18, de 1984 e Projeto de Lei do Senado nt 365, de
1981. Declarando encerrada a reunião. Lavrando eu,
Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da -eomissão, a presente_Ata, que lida e aprovada, será assíhada
pelo Senhor Presidente.
7• RetJniãô, :Extraordlná~ realiZàda

em 27 de junho de 1985

As o;;;;~-hcu:a.s~ do dia vinte e sete dejunbo
mí~"'to
VcêCfiiOs e'éüteO.ta e um, na Sala de Reuniões da Comissãc;.>, na A!a Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do·

de
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Senhor Senador Cid Sampaio, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Luiz Viana, Milton
Cabral, Itamar Franco, Jorge Kalume, João Calmon,
Nelson- Carneiro, Amaral Peixoto e Lo manto Júnior,
reúne-se a Comissão de Relações Exteriores, extraordinariamente.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Virgílio Tâvora,
Saldanha Derzi, Severo Gomes, Fábio Lucena, Aderbal
Jurema, Lourival Baptista e Albano Franco.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, comunica que a reunião destina-se a apreciação das
matéiras constantes -de pauta, bem como, ouvir a exposição_que fará o Senhor Fernando Paulo Simas Magalhães, indicado para e:rc.ercer a função de Embaixador do
Brasil junto à Delegação Permanente do Brasil junto à
Associação Latino-Americana de Integração, estando
presente o indicado, determina que a reunião torne-se secreta para ouvi-lo, e ainda, para deliberar sobre a Mensagem n9 133, de 1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Fernando PaulO Sim as Magalhães, Ministro de Primeira ·classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil juntO à Delegação Permanente do Brasil junto à Associaçã<? LatinoAmericana de Integração. Relator: Senador NelSon Carneiro. Reaberta a reunião em caráter público, e face a
ausência dos Relatores, o Senhor Presidente determina o
adiamento na apreciação dos pareceres sobre as seguintes matérias: Projetas de Decreto Legislativo n9s 08, de
1984; 18, de 1984; 03, de 1985; e 04 de 1985. Projeto de
Lei do Senado n"' 365, de 1981. E declara encerrada a
reunião. Lavrando eu, Paulo Roberto" Almeida Campos,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e apro-vada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
3• Reunião (Extraordinária), realizada
em 25 de junho de 1985

Ãs 10 horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Albano Franco, Presidente, reúne-se a Comissão
de Minas e Energia, com a presença dos Senhores Sena·
dores Milton Cabral, João Castelo. Altevir Leãl e Alberto Silva. Deixam de com;mrecer, por movito justificado,
os Senhores Senadores César Cais, Odacir Soares, Mauro Borges, Hélio Gueiros, Gabriel Hermes, Severo Go·
mes e Luiz Cavalcante. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispen- ·
sa a leitura da Ata dei Reunião anterior, que é dada como
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matériàs
constantes da pauta, sendo relatados os seguintes Pro.tetos: Projeto de Lei da Câmara n9 245, de 1984, que ..au·
toriza a transferência da Participação da União Federal
no Capital da Companhia Nacional de Alcalis". Relator:
Senador Alberto Silva. Parecer: favorável. Colocado em
discussão, não hã debates. O Senhor P~idente põe em
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 2)
Projeto de Lei do Senado n<1 145, de 1979, que ..dispõe
sobre a localização, no território nacional, de usina que
opere com reatar nuclear e dá outras providências". Relator: Senador Altevir Leal. Parecer: conclui por audiência ao Ministério de Minas e Energia. O Senhor Presidente põe em discussão e, em seguida em votação, sendo
o mesmo aprovado por unanimidade. 3) Projeto de Lei
da Câmara n9 129, de 1982, que ..confere à usinã da
Companhia Energética de São Paulo - CESP, em construção no Porto Primavera, a denominação de .. Hid.relé·
trica Domingos Leonardo Cerãvulo". Relator: Sen8.dor
Altevir Leal. Colocado em discussão, não há debates. O
Senhor Presidente põe em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 4) Em virtude da ausência do Senhor Presidente da Cia. Vale do Rio Doce, o Senhor Presidente propõe, sejam os esclarecimentos objeto de novps entendimentos. Nada mais havendo a tratar,
encerra-Se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves
Peh~Ira, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida
c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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4• Reuniio (Extraordinária), realizada
em 27 de junho de 1985
Âs onze horas do dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e ciricO, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Hélio Gueiros, Vice Presidente., no exercício -da
presidência, reúne-se a Comissão de Minas e Energia,
com a presença dos Senhores Senadores Altevir Leal,
Mauro Borges e Odacir Soares. -

Deixam de comparecer, por motivo justificado,- os Senhores Senadores Cesar Cais, Milton Cabral e Albano
Franco.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião ariterior, que é dada como aprovada,

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Mauro Borges, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 1.985, que "modifiCao artigo 27 e seus parágrafos da Lei n"' 2.00_4, de. d3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n"' 3.257, de 2 de_ setembro de 1957, que "dispõe sobre a Política Nacional
do Petróleio e define as atribuições do Conselho Naciqnal de Petróleio, institui a Sociedade por Ações Petr.óloo
Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras providências". Colocado em discussão, não hã debates, sendo o
referido projeto aprovado po.r unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalv~ Pereira, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida c aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE MUNICIPIOS
2"' Reunião (Ordinária), realizaóa
em 20 de junho de 1985

Às onze horas do dia_vinte de junho de m.il novecentos
e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na Ala Senador
Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador
Moacyr Dalia, Presidente, reú.ne-sc a Comissão de Municípios, com a presença- -dos Senhores Senadores Cid
Sampaio, Jorge Kalume, Marcelo Miranda, Gastão
Müller, Benedito Fcr_r~ira_, Martins Filho, Nivaldo Machado, Hélio Gueiros e Lourival Baptista.
Deixam de comparecer, por motivojti"Sfificado, os Senhores Senadores Amaral Furlªn, Octávio Cardosot
Gaivão Modesto • José Ignãcio Ferreira, Alfredo Cam~
pos, Alcidcs Saldanha, Roberto Wypych, Luiz Cavalcante, Alcidcs Paio e Nelson Carneiro.
Havendo núnl.cro regimental, o Senhor Presidente de·
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
reunião anterior, que-e dada como aprovada.
A seguir, o Senhor Presidente solicita aO Senhor Sçna,dor Lourival Baptista, Vici>-Presidcnte, para assumir a
presidência temporariamente, e"it"qtiimtO relata a. matéria
constante do item um da pauta. Já na presidênCia, o Se·
nhor Se-nador Lourival Baptista concede a palaVra ao Senhor Senador Moacyr Dalla, que emite parecer sobrc.o
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, relatívo à Mensagem n"' 22, de 1985, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação--do Senado Federal,
proposta do Senhor MJniStto- da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Alegre (ES) _a_çoiJtratar operação de crédito n_o__valor de ÇrS 30,817.11$
(trinta milhões, oitociiltos_e_ àezesscte mil, cento e sefc:nta c cinco cruzeiros). Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. Reassumindo a Presidência, o Senhor Presidente dá continuidade aos ti'ábalhos, sendp relatados
os Projetos.de Resolução da Comissão de Ecoliomia, às
seguintes Mensagens Presidenciais. 2) Mensagem n"' 025,
de 1985, do Senhor Presidente da República. sU.bmeten~

do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e Vinte milhões c duzentos milJ:;ruzeiros). Relator:
Senador Marcelo Miranda. Parecer: favon\_vel. Aprovado por unariiíniCfade. 3) Mensagem n"' 3, de 1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta dO Senhor Ministro da Fazenda par_a que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
lbiúna (SP) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 5.360.100.000 (cinco bilhões, trezentos e sessenta mi~
lhões e cem mi1 cruzeiros). Relator: Senador Marcelo
Miranda. Parecer: favorãvcl. Aprovado por unanirnida-- de. 4) Mensagem nq 027, de 1985, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal dcJundiaf (SP) a
contratar operação de crédito no valor de Cd
2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três milhões. quatrocentos _e noventa e sete mil, duzentos e setenta e cinco
cruzeíros). Relator: Senador Marcelo Miranda. Parecer:
favorável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n"'
110, de 1985, do Senhor Presidente da República, sub~
·metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja: autorizada a
Prefeitura MuniCipal de Guarujâ (SP) a contratar ope~
-ração de crédito no valor de CrS 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e ciitq-íienta e dots milhões, oitOcentos
e dois.-mil cruzeiros). Relator: Senador Marcelo Miámda. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 6)
Mensagem n9 259, de 1984, do Senhor Fresidenteda República, sUbmetendo à aprovação do Senà.do- Fedeial,
propost~ do Senhor Ministro da Fazenda, para que si:ja
autorizada a Prefeitura MUnicipal de Araputanga (MT)
a contratar operação de crédito no valor de CrS
640.315.909 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e
quinze mil, novecentos e nove mil cruzeiros). Relator:
Senador Gastão MUller. Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Francisco GoriçalvcS Pereira, Assistente da
Comissão, a PrCsehte Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

--3, Reunião (ex.ti-aordlDâria), i-eitlizada
~ 26 de junho de 1985
- Às-onZe horas do dia vinte c_ seis dejuj1ho de rnil novecentoS e oitentã._e cinco, na Salã da CÕm1ssãri,_!t~a~ Ala-Se-nadar Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador_ Lourival Baptista, Vice-Presidente, em cx.ercfcio
da presidência, reúne-se a Comissão de Municípios, com
a presença dos senhores Senadores: Benedito Ferreira,
Altevir Leal, Roberto Wypych, Américo de Souza, Galvão Modesto, Gastão MUller, Jorge Kalume c- Nelson
Carneiro.
D.eixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores: Amaral Fur!an, Octâvio Cardoso,
Moaçxr Dalla, José Ignácio Ferreira, M~rctlO Miranda,
Alfredo campos, Alcidcs Saldanha, Luiz Cavalcante, Nivaldo Machado e Alcidcs Pãio.
Havendo número regimental, o Senhor President~;_dc
c:lara abertos os trabalhos c dispensa a leitura da Ata da
rt:união arltet"iOr, que ê dada como a_provada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias cQnstan ..
tes da pauta e são relatados os seguintes Projetas ele Rc~
solução da Comis_siio de Finanças, aos Ofícios "S": 1)
Do Senhor Prefeito da P_refcitura, M!.inicípal de Anápolis
(GO) solicitando --autoriZãção- do Seriado-Federal, para
conti'atil.r operação de empréstimo externo no valor de
USS 3,500,000.00 (trê.<; milhões e "quinhentos dóla~).
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destinad_o ao Programa de Infra-Estrutura Urbana do
Município. Relator: Senador Benedito Ferreira. Parecer:
favorável. Aprovado por unanimidade. 2) Ofício ..S" n"'
20, de 1985, do Senhor Prefeito da Prefeitura Municipal
_çle Campinas (SP) solicitando autorização do Senado Federa_!, para contratar empréstimo externO no valor de
USS 20~000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado
ao Programa de Trabalho daquele Município. Relator:
S.cnador Benedito Ferreira. Pãrecer: favorável. Aprova•
do por unanimidade. 3) Oficio .. S'' n"' 139, de 1984, do
Senhor Prefeito da Prefeitura Municipal de Belo Hori~
zonte (MG)" solicitando autorização do Senado Federal,
pãfa COntratar emprêstimo externo no valor de US$
20,000,000.00 _(vinte mílhões de dólares). Relator: Sena~
dor Jorge Kalume. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. 4) Oficio "S" nq 18, de 1985, do Senhor
Prefeito da Prefeitura Municipal de Mogi..Ouaçu (SP)
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo de até USS
4,000,000.00 (quatro milhões de dólares) ou pelo equivalente cm outra moeda, destinado ao Programa de Trabalho daqueles Municfpios. Relator: Senador Gastão
MUller. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
_ Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunííio, la~
vrarido cu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
ComíSSã.a;-a presente Ata que, lida c aprovada, serâ asSina_da pelo Senhor Presidente.

4• Reuniio {extraordinárià), realizada
em 1.7 de junho de 1985.

Ás o~ horas do dia vint~ e sete de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Conii.$são, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla, reúne-se a Comissão de M unicí·
pios, com a presença dos Senhores Scnador.:s Roberto
Wypych, Lourival Baptista, Altevir Leal, Marcelo Miranda, Alfredo Campos, Alcides Saldanha, José lgnácio
Ferreira, Benedito Ferreira e Jorge Kalume.
- -Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Amaral Furlan, Octãvio Cardoso,
GaivãO ModeSto, Luis Cavalcante, Nivaldo Machado,
-Alcides Paio e Nelson Carneiro.
Havendo nümero rcgimental,o Senhor Presidente deAta da

~lara ab~rto_~ os trabalho~ e d_~'ipensa a leitura da
reünião anterior~- que é dada como aprovada.

A seguir, -passn~se à apreciaÇão das mat~rias cunstantes da pauta e s_ã_o_relatadas _os seguintes Projetos de_ Resolução da Comissão de Economia, às seguintes Mensa·
gens Presidenciais: I) Mensagem n~ 071, de 1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa~
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
~ M_amb~ (GO} a_ contratar operação d? crédit~ nova~
lar de Cr$ 33.221.139 (trinta e três milhões. duzentos e
vinte e um mil, cento e trinta e nove cruzeiros). Relator:
Senador Roberto Wypych. -~arecer: favs>r!_vel. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem nv 217, de 1984, doSenhor Presidente da República submetendo à aproVãçãO do Senado Federal, proposta do SenhoJ: Ministro
da Fazenda, para que seja autori.tada a PrefeitUra Municipal de Pimenta. Bueno (RO) a contratar operação de
crMito no valor de Cr$ 3.976.401.000 (três bilhões, nove·
centos_ e setenta e seis milhões, quatrocentos e um mil
cruzeiros). ~elator:~ Senador Jorge Kalllme. Pilrecer: fa.vorávcL AprÕvado por unãitimidade. 3) Mensagem n'~
261_. de (984, do Senhor Presidente da República, submetendo _à aprovação do 'Seriado Federal, proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitufã MUnicipal de lndaiatuba (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 5.301.868.000 (cincó bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e. sessenta e
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oito mil cruzeiros). Relator: Senador Roberto Wypych.
Parecer: favorável. Aprovado p_or unanimidade. 4) Mensagem n<1 262, de 1984 do Senhor Presidente da Repúbli~
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro_da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a contratar
operação de crédito no valor de C i-$ 7.952.802.000 (sete

bilhões, novecentos e cinqOenta e dois _milhões, oitocentos e d_ois mil cruzeiros). Relator: Senador Altevir Leal.
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n'~26.5, de 1984, do Senhor fl'residente da República., submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori-

zada a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 88.421.771 (oitenta e
oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e
setenta e um cruzeiros). Relator: Senador Altevir LeaL
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 6) Mensagem n" 24, de 19_85, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Seriado Federal, proposta do Senhor Ministro da_Fa:Z_enda, para que seja autorizada a Prefeitura MuniciPal de Campo Giande (MS_) a
contratar operação de crédito no valor de CrS
3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro milhões e
sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros)~ Relator:
Senador Marcelo Miranda. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 7) Mensagem n"' 029, de 1985, do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil
cruzeiros). Relator: Roberto Wypych. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 8) Mensagem n'1032, de
1985_,_do Senhor Presidente da República. submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro _da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Pancas (ES) a contratar operação de crédito no valor de CrS 159.089.613 (cento e cinqUenta e nove
milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros)
Relator: Senador Lourival Bapti!lta. Parecer. favorável.
Aprovado por unanimidade. 9) Mensagem n" 073, -de
1985 do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Nobres (MT) a contratar operação de créw
dito no valor de Cr$ 1.327.244.778 (um bilhão, trezentos
e vinte e sete milhões duzentos e quarenta e quatro mil,
setecentos e setenta e oito mil cruzeiros). Relator: Senhor
Gastão MUller. Parecer: Favorável. Aprovado por· unanimidade. 10) MCnsagem n"075, de 1985, do SenhorPre~
sidente da República, submetendo à aprovação do Sena~
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada __a_ PrefC:itu!a Municipal de Vitória (ES) a _contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 2.813.26J.080_(dois bilhões. oitocentos c_ treze milhões, duzentos e sessenta e hum mil e oitocentoS: cruzeises). Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 1l) Mensagem n'
116, de 1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municípal de Jacaref (SP) a contratar operação de crédito no valor de_ Cr$ 5.301.868.000 (cinco bilhões, oitocentos e hum milhões, oitocentos e sessenta_e
oito mil cruzeiros). Relator; Senador Roberto Wypych.
Parecer: favorável, Aprovado por unanimidade. 12)
Mensagem n"' 117, de 1985, -do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senh_or Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Mun1cipéll de Vinhedo (SP) a
contratar operação de crédito -no valor de CrS
7.146.968.000 (sete bilhões, cento e qurenta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros). Retaw
tor: Senador RQberto Wypych. Parecer: favorâve!.
Aprovado por unanimidade~l3) Mensagem n" 119, de
l985, do Senhor Presidente_da República, submetendo à
aprovação do_ Senado Federal, proposta do Senhoi Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Ferraz de Vasconcelos_ (SP) a contratar
operação de crMito no valor de Cr$ 7.146.800.000 (sete

bilhões, cento e quarenta e seis milhões, e oitocentos mil
cruzeiros). Relator: Senador Marcelo Miranda. Parecer:
favorável. Aprovado por unanimida'de. 14) Mensagem
nqll3, de 1985, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sew
nhoY. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a
coO. tratar·~ oper3.Çâ:O de cerédito no valor de Cr$
1.947.932.813 (um bilhão, novecentos e quarenta e sete
milhõesnovecentqs e trinta e dois mil, oitocentos e treze
cruzeiros). Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer:
favorável. Aprov~do por ur:tanimidade. 15) Mensagem
n"' 14~- de 1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Seilhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizà.do o
Governo do Estado de São Paulo, a promover a relocalização de empreendimentos a ser custeado por operação
de crédito_junto à Caixa Econômica Federal, objeto da
Resolução _343, de_30 de setembro de 19_83, do Senado
Federal, Relator:_ Senador Roberto Wypych. Parecer: fa-vorável. Aprovado por unanimidade. 16) Projeto de Lei
do Senado n"' 04,- de 1985, que modifica o artigo 27 e seus
parágrafos da Lei n" 2004, de 3__deoutubro de 1953, alterada pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957, que
"dispõe sobre a_ P~~ftica Nacional do Petróleo e define as
atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a
_Sndedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima e dá outras providências". Relator: Senador Louriyal Bitptista. ParCcer: favorável. ~provado por unanimidade.
.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
15• Reuniio Extraordinária, realizada
em 19 de junho de 1985
_

Ãs dezenote horas e dez minutos do dia dezenove de
junho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Américo de Souza, Vice-Presidente, presentes os
Senhores Senadores Jorge Kalume, Martins Filho e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i fO, de 1985 (n\1 103/85, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o _Senhor Presidente da
República a ausentaNe do País, no período compreendida entre os dias II e 14 do mês de ago-sto de 1985, em
visita oficial à República Oriental do Uruguai. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Octávio Cardoso que, _em seu parecer,
_apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senãdo _n9
-96, de 1985, que determina o enquadramento das cooperativas de cOndutores autónomos de veícQl_oª autompto~es na categoria de grande consumidor. Aprovado o-parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges
Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata que, uma
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
16f

Reuniio Extraordinária, realizada
20 de juDho de 1985 .

em

As dezenove horas e. quarenta e cinco minutos do dia
vinte de junho de um mil novecentos e oitenta e_cinCo, ria
Sata de Reuniões da Comissão, sOb a Presidência do_ Senhor Senador L~noir Vargas, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Jorge Kaiume e Martins Filho,
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os demais membros da ComissãQ. Aberta_s__as _
-trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Sr.
Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Lei do Senado n" 153, de
l985_,_Que introduz modifiCaçõ_es na Lei n"' 7.232, de 29 de
outubro de 1984, que ..dispõe sobre a Política Nacional

de Informática, e dá outras providências", e no Decretolei n\1 288, de 28 de fevereiro de 1967, que "''altera as disposições da Lei n"' 3.173, de 6 de junho de 1957, e regula
a Zona Franca de Manaus". Aprovado o parecer e nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vãnia Borges Camargo, Secretária .. ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
_ 17• Reuniilo Extraordinária, realizada
eJft 25 d"e junho de 1985

As dezenove horas e cinco minutos do dia vinte e cinco
de junho de mil novecentos e oitenta e cinco; na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os senhores
Senadores_ J9rge K a lume e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. Presente, por motivo justificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente co-ncede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado nq 180, de 1985-DF,
que reajusta os vencimentos, salários, s-oldos e proventos
dos servidores civis e da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do DistritO Federal, dos membros dos_ servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do
- respectivo Ministério Público, e dá outras providências.
Aprovado o Parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a_reda_ção final do Projeto de Lei do Senado n9 86, de 1985, qUe restabelece princípios da PoUcia
Nacional de Informática estatuídos pelo Projeto de Lei
nQ 10, de 1984-CN, parcialmente vetado pelo Poder Executivo, ao piomulgar a Lei n9 7.232, de29 de outubro de
1984. Aprovado o parecer e nada mais havendo_ a tratar,
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, Vai à publicação.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Às onzes horas do dia dezenove de abril de mil neveM
centos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, na Ata Senador Alexandre Costa, com presença dos
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Nivaldo Machado,
Albano Franco, Alberto Silva, Jorge Kalume e Alcides
Saldanha, reúnewse a Comissão de Legislação S_ocial.
Deixam de comparecer, por motivo justificadO-; os Senadores Carlos Alberto; Altevir Leal, Helvídio Numes, Jaison_ Barreto, Henrique Santillo e Claudionor Roriz. Assumindo a presidência, conforme preceitUa o Regimento
Interno do Senado Federal, o Senhor Senador Gabriel
Hermes declara aberta a reunião, -comunicando que a
mesma destina-se à eleição do Presidente e VicePresidente da Comissão, para o biênio 1985/86. Em se~
guida, o Senhor Presidente manda providenciar a distribuição das cêdulas e designa o Senhor Serlador Jorge
Kalume para funcionai' como escrutinador. A contagem
de votos apresenta o seguinte resultado: Para Presidente:
Senador Alberto Silva - 05 (cinco) votos. Para VicePresidente~ Senador Gabriel Hermes- 05 (cinco) votos.
Apôs proclamar eleitos Presidente _e Vice-Presidente, respectivamente, os Senhores Senadores Alberto Silva e
Gabriel Hermes, o _Senhor Presidente eVentual convida o
primeiio-aassurllir a direção dos trabalhos. Assumindo a
Presidência, o Senhor Senador Alberto Silva agradece,
em· seu Iicime e do Senhor Senador Gabriel Hermes, a
honra com que foram distinguidos. Finalmente, o Senhor Presidente comunica que as reuniões ordinárias serão- realizadas às quintas-feiras, às dez horas, na sala de
Reuniões da ComiSsão, na Ala Senador Alexandre Costa. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Claudio de Brito, AsSistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pe(o Senhor Presidente e demais membros presentes.
~

Reuniio (Ordinária), realizada
em 16 de maio de 1985

Âs dez horas do dhi -dezess-eis de maio de mil nov*ntos_ e QÍÚmta e cinco, ~na sala de__reu_niÕ:~S Qa Çom_issão,
presentes os Senhores Se_nadorcs; Alberto Silva._ Nivaldo
Machado, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Gabril
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Hermes e Carlos Alberto, reúneMse a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer por motivo jUstificado os Senhores Senadores: Jaison Barreto, Ãlvaro
Dias, Alcides Saldanha, Albano Franco, Altervir Leal,
Helvldio Nunes, Jorge Kalume e Henrique SantillO. Sob
a Presidência do _Senhor Senador Alberto Silva ê declarado iniciado os trabalhos cuja pauta indicam dois projetas: o PLS n.. 80/84, de autoria do nobre Senador Nelson CarneirO, que altera o diSPositivo da ClT, com vistas a limitai' em 40 horas semanais a jorã.O:da de trabalho,
cujo relator, Senador Jutahy Magalhães profere voto favorâvel em seu parecer, sofrendo pedido de vista pelo Senhor Senador Gabriel Hermes; o segundo, tambêm um
PLS, n\0 139(83, de autoria do Senhor Senador Roberto
Campos, que institui Programa de Repartição de capital,
tem o parecer pela favorabilidade, proposto pelo nobre
Senador Gabriel Hermes mas, da mesma forma que o
projeto anterior, sofre um pedido de vistas por aparte do
SenadorJutahy Magalhães. Nada mais havendo a tratar
o Senhor Presidente declara encerrado os trabalhos,
marcando outra reunião p-ara o dia vinte e três do corrente nesta mesma sala de reuniões, no mesmo horário e,
determinou que eu, Go[tacaz Bi.-aSoniO Pedfoso- de Albuquerque, Assistente da Comissão, lavrasse a presente
Ata, que depois de lida e julgada conforme pelos presentes, será levada a publicação, após a assínatura do Senhor Presidente.
3• Reunião (Ordinária), realizada
em 20 de junho de 1985
Ãs dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte de
junho de mil DÇ)Vecento e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, presentes os seguírites senhores Senadores: Gabriel Hermes Albano Franco, Alcides Paio, Alcides Saldanha. Jutahy Magalhães, Nivaldo Machado,
Álvaro Dias e Jorge Kalume, reúne-se a ComiSsão deLegislação Social do Senado Federal. Deixam de comparecer os seguintes Senhres Senadores: Carlos Alberto, Altevir Leal, Helvidio Nunes, Alberto Silva, Jaison Barreto, Henrique Santillo e Aderbal Jurema. Presidida pelo
Senhor Gabriel Hermes ê dadO início aos trabalhos e dispensada a leitura da Ata da reunião anteriõC, a pedido
do Senador Jutahy Magalhães, aceita pelos presentes.
Dos treze projetas constantes da pauta, oito foram aprovados e cinco adiados para reunião posterior, todos
adiante descritos: PLC 167/83, adiado; PLC 173/83,
adiado; PLS 139/83, aprovado; PLC 23/84, adiado; PLS
270/81, aprovado pela rejeição; PLS 211/82, aprovado;
PLC 226/84, aprovado_ parecer contrário; PLS 250/83,
aprovado; PLC 58/83, adiado; PLS 106(82, aprovado;
PLS 4/84, adiado; PLC 120/84 aprovado; PLC 195/84,
aprovado o_ substitutivo. Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente deu por enecerrado os trabalhos, marcando noya reuinão para o dia vinte e sete prOximo, nomesmo local, ás dez horas. Determinou ainda que eu
Goitacaz Brasonio Pedroso de Albuquerque, Assistente
da Comissão, lavrasse a presente Ata que será pelo mesmo assinada, após lida e julgada conforme pelos senhores membros da Comissão e levada a devida publicação.
4• Reunião (Ordinária), realizada
em 27 de junho de 1985
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e sete de
junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, presentes os seguintes Senhores Senadores: Alberto Silva, Carlos Alberto, Alcides Saldanha, Álvaro Dias, Jorge Kalume e Jutahy Magalhães,
reúne-se a Comissão de Legislação Social do Senado Federal. Deixam de comparecer os seguintes Senhores Senadores: Gabriel Hermes, Altevir Leal, Helvídio Nunes,
Jaison Barreto, Henrique SantiUo, Alcides Paio, Nivaldo
Machado, Aderbal jurema e Albano Franco. Sob a presidência do Senhor Senador Alberto Silva são iniciados
os trabalhos constantes na pauta e que contêm dezessete
itens. Chamado para relatar em primeiro lugar, o Senhor
Senador Álvaro Dias, deu seu parecer favorável aos quatros projetas que lhe haviam sido destinados, na forma
seguinte: PLC 232(84, favorável com audiência da Comissão de Constituição e Justiça, o PLC 225(84 favorá. vel conforme Substitutivo e Emenda n'i' I; da mesma for,ma, favoráveis os PLCs 251/_83 e 137/84, todos aprova-

dos unanimemente, A seguir o Senhor Presidente deterffilnoU-Que o Senador Jorge Kalume relatasse em substituicao so· Senha~_ Senador Al~evir Leal, o PLC 40/85,
cujo parecer aprovado pedia fosse ouvida a Comissão de
Ç'?~s_tituição e Justiça. Em sCguida foi dada~a palavra-ã.<?
_Relator dos Projetas de Lei do Senado 208/83 e da Câmarã. 95/~3. Senador Jorge Kalume, ambos com pafecer
favorável e devidamente aprovados por unanimidade,
Os projf!ioSCOristantes d8 pauta, sob a -ordem 8, 9, 10 e'
II, que deveriam ser relatados pelo Senhor Helvídio Nunes, foram adiados a posterior!. Tratavam-se dos PLS
4/84, PLC 23/83, PLC 173/83 e do PLC 167/83. Dando
seqUência aos trabalhos o Senhor Senador Jutahy Magalhães relatou o PLS 226/83 cujo parecer favorável foi
aprovado, o PLC 199/84, ci qual foi aprovado conforme
pedido de remessa de ofício ao Gabinete Civil da Presidência da República e o PLS 201/81 favorável e aprovado conforme a Emenda nt? I da Comissão de Constituião
e Justiça. A seguir, o Senhor Pi-esidente convocou o Senhor Senador Jutahy Magalhães, para tomar assento na
qU.ã:Iiâade de Presidente, em razão de ter que fazer agora
os relatórios que lhe competiam comá relator de materias diStribuídas. Dada eiitão 3. palavra ao Senador Alberto Silva, relatou S. Ex• os Projetas de n9s PLC 58/83,
favorável com adoção de emenda, unanimemente aprovado; PLS 203(84, favorável e aprovado com louvor pelos presentes em razão do alto espírito social que carrega
no seu bojo e finalmente o PLS 24/84, cujo parecer favorável foi também ãpiOvado. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e determinando que eu,
Goitacaz Brasonio Pedroso de Albuquerque, Asssitente
da Comissão, lavrasse a presente Ata que será por S. Ex•
assinada, desde que aprovada e julgada conforme pelos
presentes.

COMISSÃO DE SAÚDE
2' Reunião, realizada em 30 de maio de 198S
As onze horas, do dia trinta de maio de mil novecentos
e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da ComiSsãO, na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência eventual do Senhor Senador Jorge Katume, presentes os Senhores Senadores Loudval Baptista, Raimundo Parente,
Gaivão Modesto e Milton Cabral, reúne-se a Comissão
de Saúde.
Deixam de_ comparecer, por motivO justificado, os Senhores Senadores Amarai Furtam, Jaison Barreto, Henrique Santillo e Alcides Paio.
Havendo número regimental, _o Senhor Presidente
eventual, declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada por aprovada. A seguir, comunica que a reunião destina-se a eleição
do presidente da Comissão, cargo que se encontra vago,
em decorrência da renúncia do Senhor Senador Claudionor Roriz, que se licenciou do Senado Federal, para assumir a Secretaria de Estado. da Saúde, de Rondônia.
Dessa forma. determina a distribuição das cêdulas devotação aos Senhores Senadores, convidando para escrutinador o Senhor Senador Gaivão Modesto. Procedida a
votação, passa-se à apuração dos votos, sendo constatado o seguinte resultado:
Para Presiden-te:
Senador Lourival Baptista ...... , . , . , . , 05_ votos.
Proclamado o resultado, O SenhOr ·senadOr Jorge Kalume, convida o Presidente eleito, Senador Lourival
Baptista, para assumir os trabalhos. Assumindo a Presidência, o Senhor Presidente em agradecimento, pronuncia o seguinte discurso: ..Senhores Senadores. Preliminarmente desejo externar os meus agradecimentos aos
eminentes Senadores que se designaram eleger-me à Presidência da Comissão de Saúde do Senado Federal e cuja
permanente colaboração e apoio possibilitarão o pleno
êxito dos nossos trabalhos.
No elenco das atribuições prioritárias desta Comissão,
destacam-se os estudos e pareceres relativos aos problemas submetidos ao seu exame no concermente à saúde,
1fígiene, exercício de medicina e atividã.ôes Paramé-dicas;
assiStência sanitária, controle de drogas, med!camentos e
alimentos; organizações, tratados e acordos internacionais sobre saúde, medicina e assu_ntos correlatas.

Junho de 1985

Todavia, o funcionamento dessa Comissão Técnica Se
encontra preponderante-mente voltado para o desemp!nho dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social.
·-Na Presidência da Comissão de Saúde, não pretendo,
nem tenho a veleidade- de formular propostas originais
de mudanças radicais de orientação.
O bom senso recomenda uma atitude de prudência e a
Cõntiiiuidade dos exames dos casos considerados mais
Urgentes.
Acredito que podemos, conjuntamente, acelerar o and3.ni.ento dos trabalhos e levar a efeito um programa
mínimo, cujo roteiro poderia ser resumido em poucos
itens:
1, Convite aos Senhores Ministros de Estado da Saúde e
da Previdência Social para um diálogo abrangente e realista acerca dos problemas e desafios dos respectivos Ministérios.
2. Convocação de autoridades para prestação de depoimentOs considerados indispensáveis.
3. Convite a pesquisadores, cientistas e professores universitários - brasileiros ou estrangeiros - para pales-,
tras sobre temas específicos, a critério da Comissão.
4. Realização de Simpósios, a serem realizados sob os
auspícios do Senado Federal, com a colaboração dos
Ministérios e das Universidades: a respeito do tabagismo
na multiplicidade dos seus aspectos e também sobre a
desnutrição, a fome endêmica e as doenças, com vistas
ao imediato atendimento das camadas mais carentes e
vulRei'ãveis do nosso povo.
Na Comissão, estarei Sempre pronto a receber sugestões dos eminentes colegas e tudo fazer dentro das nossas
possibilidades, em beneficio da saúde. Muito obrigado!".
Finalizando, o Senhor Presidente comunica que as
reuniões da Comissão, permanecerão no mesmo dia e
horário já determinados quando de sua instalação.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Pauto Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a Presente Ata, i[ue lida e aprovada, serft
assinada pelo Senhor Presidente.

3• Reunião Extraordinária, realizada
em 18 de junho de 1985
Às onze horas, do dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na ·sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senhor Senador Lourival Baptista, Presidente, presentes os Senhores Alcides Paio, Jorge Kalume e Gaivão
Modesto, reúne-se extraordinâriamente a Comissão de
Saúde, Deixam de comparecer, por motivo j~stificado,
os Senhores Senadores Raimundo Parente, Amaral Furlan, Jaison Barreto e Henrique Santillo.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
concede a palavra ao Senhor Senador Çlalvão Modesto,
que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara, nt? 45, de 1983, que "considera insalubre as atividades
do pessoal empregado nos serviços de limpeza urbana de
coleta de lixo e dá outras providências". Não há debates,
e a Comissão, por unanimidade aprova o parecer do Relator. Ainda com a palavra, o Senhor Senador Gaivão
Modesto, emite parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara n9 126: de_ 1983, que "considera insalubre a atividade profissional de Linotipista". Não há debates, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicita ao Senhor Senador Jorge K alume, que leia o parecer de lavra
do Senhor Senador Raimundo Parente, uma vez que Sua
Excelência não pode comparécer, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n"' 202, de 1983, que "regula o exerc{cio da
profissão de Motorista, e determina outras providências". Com a palavra, o Senhor Senador Jorge Kalume,
faz a leitura do parecer, que conclui favoravelmente ao
Projeto, na forma da E~~da nt? 01-CS que oferece. Não
há debates, e a Comissão, por- unanimidade, aprova o
parecer do Relator. A Seguir, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Jorge Kalume, que assuma a Presidência, a fim de que possa relatar o Projeto de Lei da Câmara n9 84, de 1981, que "institui o Dia N~cional de
Combate ao Fumo". Com a palavra, Sua Excelênci~
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apresenta parecer fav(!rável à proposição. Não havendo
·debates, é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. ReasSumindo a direção dos trabalhos, o Senhor Senador Lourival Baptista, agradece a
presença de todos, declarando encerrada a reunião. Lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistenteda Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, serã
assinada pelo Senhor Presidente. Senador Lourival Baptista.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
Ata da 2• Reunião, realizàda em 26 de junho de 1985
Ãs onzehorá.s do dia vmte e sets cíeJurihõ-êfemil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões, Ala Senador
Alexandre Costa. presentes os Senhores Senadores Odacir Soares, Presidente; Mauro Borges, Benedito Canelas,
Moacyr Dalla, Milton Cabral e César Cais, reúne-se a
<;omissão de Seg_U_!:~p.ça Nacional.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Gastão MUller.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Odacir Soares, declara aberta a reunião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Cêsar Cais, que emite parecer favorável, na forma da emenda n"' 01-CSN que apresenta ao Proj~to de Lei do Senado n"' 184/82, que ..submete à prévia autorização legislativa a participação das
Forças Armadas em operação internacional". Posto em
discussão e, em seguida em votação, é o parecer do Relator aprovado pela Comissão. Continuando o Senhor
Presidente, concede a palavra ao Senhor Senador Benedito Canelas, que emite parecer contrário ao Projeto de
Lei da Câmara n" 175/83, que ..dispõe sobre a divulgação de d_ocumentos sigilosos e a proibição de destruílos". Posto em discussão e, 'em seguida em votação, ê o
parecer do Relator aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senho'r Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Milton Cabral, que emite parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 267/83, que ~'dis
põe sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares
das Forças Armadas aos_casos que_especifica". Posto em
discussão e, em seguida em votação, é o parecer do Relator aprovado, com voto com restrições do Senadºr Mauro Borges. Continuando, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Mauro Borges, que etriffe parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n"' 88/84,
que •·inclui a utilização de agentes qufmicos desfolhantes, e de agrotóxicos, fora das condições legais previstaS,
entre os crimes definidos na Lei de Segurança Nacional". Posto em discussão e, em seguida em votação, ê o
parecer do Relator aprovado por unanimidade. Continuando com a palavra, o Senhor Senador Mauro Borges
emite parecer favorável, na forma da emenda n"' 01-CS-N,
substitutiva, ao Projeto de Lei da Câmara n"' 02/84, que
"dá nova redação à alínea g do art. 1'1 do Decreto-Lei nt>
1.003, de 21 de outubro de 1969- Lei da Organização
J udiciâria Militar". Posto em discussão e, em seguida em
votação, é o parecer do Relator, aprovado por unanimidade. Continuando com a palavra, o Senhor Senador
Mauro Borges emite parecer pelo arquivamento, ao Projeto de Lei da Câmara n"' 201/83, que "exclui, dentre oS
considerados de interesse da Segurança Nacional, o Município de Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do
Sul". Posto em discussão e, em seguida em votação, é o
parecer do Relator aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Moacyr Dalla, que emite parecer pela prejudicialidade, ao Projeto de Lei do Senado n"' _219/83,
que "revoga o Decreto-Lei n"' l.l70, de 10 de maio de
1971 e dá outras providências". Posto em discussão e,
em seguida em votação, ê o parecer do Relator aprovado
por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o.Senhor Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, assistente da Comissão, a prêsente Ata, que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE 'l'RANSPORTES, COMUNICAÇOES E OBRAS PÜBUCAS (CT)
1' Reunlio, realizada em 13 de junho de 1985
Ãs onze horas do dia treze de junho de mil novecentos
e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissãõ;-na
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores, Alexandre Costa, Presidente; Raimundo Parente, Aderbal Jurema, Benedito Ferreira, Marcelo Miranda, Luiz Cavalcante e Jorge Kalume, reune-se a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor
Senador Roberto Wypych. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, e dis~
pen-sa a leitura da Ata da reunião anterior, QUe é dada
como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Marcelo Miranda,
que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~> 14/84, que ..Aprova o texto dos Protocolos
Adicionais à Constituição da União Postal Universal
(UPU), negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de
1979". Posto em discussão e, em seguida em votação, é o
parecer do Relator aprovado por unanimidade. Prosseguindo e ainda com a palavra, o Senhor Senador Marcelo Miranda emite parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara n" 181/83, que "Dispõe sobre a padronização
do boletim de acidentês de trânsito". Posto em discussão
e, em seguida em votação, ê o parecer do Relator aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor
Senador Marcelo Miranda emite parecer favorâvet, na
forma da emenda OlMCT, que oferece ao Projeto de Lei
da Câmara n"' 183/84, que "Altera a Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano
Nacional de Viação, incluído a Rodovia de Integração
Sul-CentroMOeste". Posto em discussão e;· em seguida em
votação, é o pareéer do Relator api-ovado por u-nanimidade. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Luiz Cavalcante, que
emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n"
132/83, que "Revoga o art. 22 do Decreto-lei n"' OS, de 4
de abril de 1966, que estabeleceu normas para a recuperação CCõilômica das atividades da Marinha Mercante,
dos Portos Nacionais e da Rede Ferroviâria Federal".
Posto em discussão e, em seguida, em votaçãO, é o parecer do Relator aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao S-enhor Senador Raimundo Parente, que emite parecer favorável
ao Projeto de Lei da Câmara n"' 123/83, que "Proíbe ao
condUtor de veículo de transporte -Coletivo acumular a
funç-ão de co_brador". Posto em discussão e, em seguida,
em votação, é o parecer do Relator aprovado por unaniM
midade. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senad_or Marcelo Miranda,
que emite parecer favoráVel, com emenda n"' 01-CT, que
ófei'ece ao Projeto de Lei da Câmara n9 189/84, que
"Modifica o Plano Nacional de Viação". Posto em discussão e, .em seguida, em votação, ê o pã.recer do Rfilã.tOr
aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor Senador Marcelo Miranda emite parecer favorável
ao Projeto de Lei da Câmara n"' 101/82, que "Determina
que nos ônibus intermunicipais, interestaduais e internaM
cionais sejam reservados lugares para passageiros não
fumantes, e dá outras providências". Posto_ em discussão
e, em seguida, em votação,_ é o parecer do Relator aprovado- por unanimiáade. ContinuanaO, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume, que emite patecer faVorável ao Projeto de Lei da Câmara n" 185/84, que .. Dispõe sobre a críação de um Distrito Rodoviário do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem- DNER, no Estado do Acre". Posto em
discussão e, enl seguida, em votação, é o parecer do Relator aprovado Por unanimidade. Prosseguind9, o Senhor Presideilte sOliCita :io Senhor Senador Luiz Cavalcante para que assuma a Presidência, para que possa relatar o item n"' 09 da palta, com parecer de sua lavra. Já
na Presidência, o Senhor Sen:i<lor Luiz Cavalcante concede a palavra ao Senhor Senador Alexandre Casta, que
emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9
5~;L8_1, que ···nclui na Relação Descritiva das Ferrovias
do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n9
5.917, de 10 de setembro de 1973, ferrovia transversal li-
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gando Belém-são Luiz-Teresina". Posto em discussão e,
em _seguida, em votação, é o parecer do Relator aprovado por unanimidade._ Reassume a Presidência o Senhor
Senador Alexandre Costa, que declara encerrada a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos C3iil:ello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
3• Reunião, realizada em '1.7 de junho de 1985
As onze horas do dia vinte e sete de junho de mil nove~
centos e oitenta e cinco, na sala de reuniões, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes _os Senhores Senadores:
Alexandre Costa, Presidente, Lenoir Vargas, Aderbal
Jurema, Jorge Kalume, Alberto Silva e Raimundo Parente, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores: Benedito Ferreira, Roberto Wipych,
Marcelo Miranda e Luiz Cavalcante.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Alexandre Costa, declara aberta a reunião, e dispensa a leitura da Ata da. reunião anterior, que é dada
como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Raimundo Parente,
que emite parecer favorável, na forma do substitutivo da
(CCJ), com emenda n' 01-CT, que apresenta ao substitutivo da (CCJ), ao Projeto de Lei do Senado n'<'38f85, que
"Altera a Lei n"' 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código brasileiro de Tel~omunicações". Posto em
discussão e, em seguida em votação, ê o parecer do Relator, aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Alberto
Silva, que emite parecer favorável, ao Projeto de Lei da
Câmara :n"' 123/84, que "Disciplina o Transporte de madeira em TOROS, por via fluvial". Posto em discussão e,
em seguida em votação, ê o parecer do Relator, aprovado por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume, que
emite parecer favorável, ao Projeto de lei da Câmara n'
19(85, que "Dá o nome de (GUARUlHOS), ao Aeroporto em construção no Município paulista do mesmo
nome e determina outras providências". Posto em discussão e, em seguida, em- votação, é o parecer do Relator, aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Sena.dor Lenoir
Vargas, que emite parecer favorável, ao Projeto de Lei
do Senado n9 241/81, que "Modifica dispositivo do vi~
gente Código Florestal (lei n9 4.771, de 15 de setembro
- ae 1965), para o fim de dar destinação específica ã parte
de receita obtida com a cobrança de ingresso aos visitantes de Parques Nacionais". Posto em discussão e, em seguida, em votação, ê o parecer do Relator, aprovado por
unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Alberto Silva, que emite
parecer favorável, ao Projeto de Lei da Câmara n"'
213/83, que "Revoga o artigo 243 da ConsolidaÇão das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de
l"'~de-maio de 1943,__ quedispõe sobre o horário dos ferroviários de estações de inter'ior". Posto em discussão e, em
seguida, em votação, é o parecer do Relator, aprovado_
por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
5• Reunião, realizada em 26 de junho de 1985
Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa,
sob a presidência do Senhor Senador Alfredo Campos e
com a presença dos Senhores Senadores Mário Maia, José Lins e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo
justificaçlo, os Senhores Senadores NivaldC> Machado,
Albano_ Fr_?nco, João Castelo, Helvídio Nunes e Jorge
Kalume. Haveildo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da A ta da reunião anterior, que ê dada como aprovada.
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A seguir são apreciadas as seguintes matérias: I. Projeto
de Lei da Câmara NY 041, de 1985, que "altera a estrutu~
ra da categoria funcional de Geógrafo, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, e dá outras providências...
Relator: Senador Jutahy Magalh~es. Parecer concluindo
favoravelmente ao projeto. Aprovado por unanimidade
pela Comissão. 2. Projeto de Lei da Câmara N9 043, de
1985, que "altera o valor do vencimento dos cargos que
especifica e dá outras providências". Relator: Senador
José Lins. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. AP:rovado por unanimidade pela Comis_são. Agradecendo a presença dos Senhores Senadores e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito,
Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO
Destinada a investigar e analisar as causas que determinaram a intervençio no Banco Sul Brasileiro
S.A. e no Banco Habhasul.
8'- Reunlilo, realizada em 6 de maio de 1985
Ãs dezesseis h·oras do dia seis de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e cinco, presentes os Srs. Senadores
Octávio Cardoso (Presidente), Carlos Chiarelli (Relator), Jorge Kalume e Lenoir Vargas, re6ne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar e
analisar as causas que determinaram a intervenção no
Banco Sul Brasileiro S.A.- e no Banco Habitasul.
dispensada a leitura da Ata. da reunião anterior que
Jogo após é dada como aprovada.
O Sr. Presidente, Senador Octâvío Cardoso, declara
abertos os trabalhos e convida o jornalista Delmar Marques, autor do livro "Caso MFM Sulbrasileiro- Ascensão e Queda dos Coronéis", para tomar assento à Mesa.
Com a plavra, o depoente passa a ler sua exposição e,
logo após, se coloca à disposição dos Srs. Senadores para
quaisquer esclarecimentos.
Usam da palavra, os Srs. Senadores Lenoir Vargas,
Jorge Kalume, além do Sr. Presidente, e, finalmente, o
Relator, Senad_or Carlos Chiarelli.
O Sr. Presidente agradece o depoimento do jornalista
Delmar Marques e determina que as notas taquigráficas
tão logo traduzidas e revisadas seja publicadas, em anexo, à presente A ta.
,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Sônia de Andrade Peixoto, Secretária, a presente Ata que, lida e aprovada serâ assinada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.
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ANEXO À ATA DA 8' REUNIÃO DA COMISSÃO PÀRLAMENTAR DE JNQUERITO, DESTINADA A JNVES:IIGAR E ANALISAR AS CAUSAS QUEDETEJ1M1NARAM A INTERVENÇÃO
NO BANCO SUL BRASILEIRO SfA E NO IiAN,
CO HAB/TASUL, REALIZADA EM6 DE MAIO
DE /985, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. DELMAR MARQUES, AUTOR DO
LIVRO "CASO MFM SULBRASILEIRO -ASCENÇÃO E QUEDA DOS CORONEIS", QUE SE
PUBLICA COM A DEVEDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE DA COM!SS;iO.
Presidente: Senador Octávio Cardoso
Relator: Senador carros Chil.iclli
(lntegrn do aparlhamento taquigrãfico.)

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Havendo
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos.
O Depoente de hoje é o jornalista Delmar Marques,
autor do livro "Caso MFM" - Montepio da Família
MilitarJSulbrasileiro, Ascenção e Queda dos Coronêis.
O seu depoimento foi requerido pelo nobre Relator,
Senador Carlos Alberto Chiarelli.
Convido o nobre jorn;:~.lista para sentar-se à minha direita e utilizar~se do microfrin_e.
O SR. PRESIDENTE (Octãvio Cardoso) -Determinei a remessa de cópia de todos os documentos para os
Membros da Comissão. Hã um documento longo de um
advogado do Sulbrasileiro, explicando o que teria havi-

do com relação ao CITY BANK, porque o ex-Ministro
Delfim Netto teria falado em controle do CITY BANK.
Então, esse advogado presta esclarecimemtos; é um documento longo que, também, mandei distribuir cópia a
todos os Membros da Comissão.
Hã um documento mais curto, um -requerimento do
nobre Senador Carlos Chiarelli, insistindo no depoimento do ex-Ministro Antônio Delfim Netto, que foi def'erido no mesmo dia. Estamos aguardando apenas a data
adequada para ouvi-lo~
Há, também, um documento do Dr. Roberto Konder
Bornhausen, que será distribuído aos Mebros da Comissão. Ele impugna a idéia de estatizar o Sulbrasileiro/HABITASUL~- Diz que poderia ser encontrada uma
solução de. mercado, embora ele não diga qual. Em breve
os Membros da Comissão receberão cópia do documento, mas friso que desde logo estão todos os documentos à
disposição dos Membros da Comissão e do depoente, à
medida que deles queiram fazer uso.
Vamos ouvir, então, o depoimento do nobre jornalista
Oelmar Marques, em conseqUência, como disse, do lLvro
que S. S'- escreveu e do requerirt1ento do nobre Senador
Carlos Chiarelli.
_
Terá ele, como é de praxe, um período a seu critério,
para fazer sua exposição, e um segundo período pararesponder à questão dos membros desta Comissão. Tem V.
s• a palavra.
O SR. D_ELMAR MARQUES- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:

o- ·caso MFM-Sulbrasileiro-Habitasul suscita vários
ângulos de abordagem, financeiro, social, jurídico, moral. O estouro do maior complexo financeiro privado
gat'icho s.urpreendeu a sociedade rio-grandense. O processo não é novo, diria mesmo que o fato repete-se com
alguma constância no mercado regional, onde quebras
de monteptos e instituições financeiras deixaram um rastro de investidores falidos, funcionários desempregados
e pensionistas prejudicados em seus direitos. Firei, Centúria, Produsul, Minuano, Financial abriram precedentes e a intervenção nos grupos MFM-Sulbrasileiro e Habitasul apenas incorpora-se ao rol de golpes financeiros
popularmente conhecidos como ''crimes de colarinho
branco" como novos exemplos da liberalidade com que
se atua nesses setores, onde a ineficiência das instituições
públicas destinadas a fiscalizá-los é lugar coln-um. Somente o volume de recursos e o grande númerO de pessoas prejudicadas motivou a reação popular que colocou
o problema em outro nível. Procura-se agora uma solução no campo político.
Seria inadequado, portanto, fazer outra análise desses
acontecimentos Cjue entristecem o Rio Gi'ãiide que não a
essencialmente política. O estouro constatado com a falta de liquidez destas empresas não decorre da imprevidência financeira, da administração fraudulenta, dos
passivos a descoberto acumulados ao longo dos anos.
Estes são fatos conseqüentes. A origem está num exerCício do poder iliOtitado por um gi:-upo de pessoas, Oficiais
da reserva do Exército Brasileiro e seus empresârioS associados, que contou com o beneplácito e o favorecimento das autoridades maiores deste País durante os governos da denominada "Revolucão de 1964".
Sem eSsa proteção superior, os- danos certãffiente não
teriam alcançado esta proporção.
As irregularidades no grupo MFM-Sulbrasileiro já haviam- sido constatadas em 1979, quando as atíV'idades da
instituição de previdência privada foram bloqueadas
pela SUSEP-Superintendência de Seguros Privados.
Co.tno comprova o relatório SUSEP número 0"01-11292,
processo- aberto em 1979 e encerrado em dezembro de
1981, a administração do MFM o do Sulbrasileirojá inco-rria nas seguintes práticas irregulares:
I - superavaliação consciente de ativos para esconder
prejuízos em seus balancetes;
2- concessão de avais e finá.nciamentos para eriipresas coligadas e de díretõres do grupo;
3 - concessão de empréstimo sem contragarantias~
4 - ausência de garantias- ou seja, reservaS -téci:dcas
adequadas - para os planos de previdência privada colocados no mercado;
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5- alterações irregulares áe estatutos para reduzir
conscientemente as ob)':igações financeiras para com os
associados;
6- ausência de qualquer alternativa ou solução práti~a Para 8: hipótese do MFM perder as ações impetradas
judicialmente e por associados que cobravam o prometido "soldo de coronel".
Ainda assim, permitiu-se que~ o Sru·po continuasse
operando e permanecesse praticando as mesmas irregularidades das quais tanto a SUSEP como o Banco Central do Brasil tomavam conhecimento através dos ba1ancetes trimestrais fornecidos pelo montepio e pelo Sulbra~
sileiro. O desvio de recursos atingiu, assim, valores consideráveis. Um terreno na avenida Praia de Bolas, pertencente a Maguefa, continuou sendo hipotecado, hipoteca sobre hipoteca, tudã somando cefca de Cr$ 400 bilhões aos preços de março último. Esta empresa pertence, entre outros, à Planisul, firma representada por Hélio
Prates da SilVeira e-Josê Antônio Carchedi, presidente e
vice-presidente, respectivamente, do Banco Comercial
Sul Brasileiro.
Este terreno estâ avaliado, atualmente, por um valor
próximo a Cr$ 40 bilhões. Uma área fronteira, também
pertencia ao Sulbrasileiro, foi vendida recentemente por
CrS: 20 bilhões, só que com prazo de dois anos para pagar, sem juros e sem correção monetária. Ou seja, o valor
real a ser pago pelo comprador ficará inclusive abaixo da
sua avaliação, que foi de cerca de CrS 8 bilhões. Foi vendida por ..Cr$ 20 bilhões", contudo, para possibilitarescamotear no balanço do ano passado parte do prejuízo
acumulado o esconder outro fato cumum, à ârea estava
lançada por um preço supervalorizado no imobilizado.
A venda da sede do Banco de Investimentos Sulbrasi·
leiro para Outra instituição fmançeira gat'icha, o Banco
Lochpe, demonstra o nível de envolvimento das autoridades do Banco Central com as irregularidades cometidas. Depois de aCertado o preço com o comprador, a sede, três pavimentos no Ediffcio Santa Cruz, na rua da
Praia, coração de Porto Alegre, foi vendida pelo Sulbrasileiro para a corretora Dalla, de um dos diretores do
Banco, David Wistein. O comprador recebeu, paralelamente, um financimanto, em linha de crêdito subsidiada,
autorizada pelo Banco Central, para adquirir o mesmo
imóvel. Weistein é o diretor que recebeu grandes importâncias, a título de comissão, do próprio banco onde era
diretor, jutamente por intermediar negócios do gênero.
A descrição detalhada de outras irr.egularidades, das
quais tive conhecimento, estão relatadas no meu livro,
"Caso MFM - Subrasileiro - Ascenção e Queda dos
Coronéis", que faço entrega à esta CPI, como anexo VII
deste depoimento. No anexo I, os originais deste livro,
serão encontrados as cópias dos documentos a que a
publicação faz referência e nos demais anexos, quando
foi utilizada apenas parte destes documentos, estão os
textos suplementares.
Vou somente citar algumas das irregularidades para
V. Ex•s, constantes de uma publicação enorme, que não
vou ler, mas que vou deixar cópias com todos_ os
Membros desta Comissão.
Está demonstrado que sem contra-garantias foram
concedidos empréstimos à mesma Maguefa e à Planisul;
isso na página nq 82 do anexo 1, que são os originais do
livro.
Na página n9 101. publico uma certidão da Ju'nta Comercial que demonstra que a Maguefa, uma dessas em~
pres-as que recebeu recursOs sem contra-garantias, per~
teneia, efitfe oUtrOs, à Planisul, outra dessas empresà.s
que recebeu recursos sem contra-garantias, empresa essa
representada por Hélio Prates da Silveira, Presidente do
Banco, e Dr. José Antônio Carchedi.
Publico, aínda, um balancete, à página 71 dos originais que demonstra que os números apresentados pelo
MOritepio à SUSEP tiveram -que passar para um sanearriento, o que reduziu o ativo de 5.3 bilhões no saneado
para apenas 2.8 bilhões. O passivo foi reduzido, depois
do saneamento, de 5.3 bilhões para 2.8 bilhões. O que
apareCia- no balanço original como um lucro de I bilhão
e 42-rililli.-ôes, acabou tranSformado em um prejuízo de l
bilhãO 120 milhões, ou seja, fatos quejã eram de conhecimento das autoridades que haviam bloqueados a carta
patente ...
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O SR. JORGE KALUME -
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Em que ano?

O SR. DELMAR MARQUES - Isso é de 79. Estes
documentos constam d~sse Processo SUSEP
00111292/79, que foi aberto em 79, quando a SUSEP
bloqueou as atividades do Montepio. ASUSEP, em conseqüência disso, fez um levantamento não só no Montepio, como no próprio Sulbrasileiro, porque a.s reservas
técnicas do Montepio eram as ações do Sulbrasileiro e
descobriram, então, que tambêm o imobilizado do
Sulbrasileiro era falso. Consta do relatório que ele estava
sendO conscientemente supervalorizado para atender as
necessidades de reservas técnicas, oti seja, eles precisavam que as ações atingissem um Vã lar patronial de IS
cruzeiros, o balanço era arranjado para isso. Na realidade, a SUSEP encontrou um número muito inferiõr, em
torno de 4.7$ cruzeiros. Isso _naquela época.
Apesar desse relatório, em 81, a contar todas essas irregularidades, em 82, o Montepio voltou a receber a sua
carta patente.
Consta nas irregularidades que um terreno, só para
dar um exemplo da supervalorizaÇão, um terreno comprado em Novo Hamburgo, uma pe_gu~na fazenda de
300 e poucos hectares, comprada por dez milhões de cruzeiros em 79, no ano seguinte em fins de 80 ele estava
lançado por 3,6 bilhões de cruzeiros.
Em 82~ num oficio do __Presidente do Montepio, o Sr.
Hélio Prates da Silveira, que consta da página 91 dos originais, ele supervaloriza ainda mais esse terreno para 7,6
bilhões de cruzeiros.
Quero registrar ainda a minha inconformidade por encontrar na Presidência desta CPI o Se:nhor Octávio Cardoso do PDS do Rio Grande do Su!1__ex-Diretor da FfCREI, empresa que foi associada ao_MontepiO aõ Banco
de Investimento Sulbrasileiro. A par de uina solução
para os investidores desempregados e pensionistas, mais
de 11 mil viúvas que recebem suas penções pelo Montepio serão prejudicadas com a liquidação do complexo. O
povo do Rio Grande do Sul clama peta apuração das irregularidades e pela punição exemplar dos responsáveis,
o que somente poderá ocorrer atrªvés da atuação isenta
e enérgica dos integran.tes dos poderes constituídos desta
República.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. Estou a disposição para perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Octâvio -Cardoso) --Queira
esclarecer que a preocupação do nobre Depoente não
tem nenhuma procedência, porquanto temo-nos mantido com a maior isenção na Presidência desses trabalhos,
facultando a mais arripla investigação da verdade sem
qualquer tipo de cerciamento - além do mais, as conclusões fiCarão a cargo do nobre Relator Carlos Chia-

rem:·-----

O SR. RELATOR (Carlos Chiare11i)- Sr. Presidente,
gostaria de assegurar e registrar a absoluta idoneidade,
competência, isenção com que V. Ex• tem conduzirldo os
trabalhos, abrindo amplamente o debate e dizendo que,
efeti:vamente assegurado o direito- ao· depoente de fazer
os comentários que lhe pareçam pertinentes, ele não_ se
ajustam ao ternário desta Corilissão e muito meno:qra:.
zem qualquer tipo de possibilidade. de inquinar de vfcio
ou de trazer qualquer crítica ao CQlllportamento altamente elogioso do Senador Octávio Cardoso na condução dos trabalhos.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (OctáviO _Cardo_so)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Quero fazer minhas as
palavras do nobre Senador Carlos Chiarelli, mesmo porque, sendo homem da Situação, e V. Ex•quepreside, hoje, é da Oposição, as palavras do Senador Carlos Chia~
relli tem. um valor fundamental para mim.
Quero dizer, também, a este Plenário, aos que me ouvem, que V. Ex• tem sido até cáustico contra aqueles que
vêin depor nesta Comissão e que muitas vezes não cor~
respondem aos nossos anseios. Uma prova evidente do
seu espírito de justiça e de ver esclarecidos todos os pontos, mesmo porque V. Ex• tem uma formação de promo-

tor. V. Ex• não tem atuado só como juiz, ffias cómo promotõr-nesta Comissão.
Quero congratular-me com V. Ex• e dizer que, por certo, o jovem teria se pronunciado movido pelo anseio,
também, de ver os pontos nos "ii" ou sido levado pela
impetuosidade natural dos jovens,_e que V. Ex• foi muitO
feliz, ao responder com essa calma que o caracteriza.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) --Reconheço o direito do depoente.
O SR. JORGE KALUME- y, Ex• provou que é um
homem limpo. honrado e probo e já deu es.ta demonstração neste plenário e no _Congresso Nacional:
Gostaria, também, de dizer ao jovem que acabou de
depor, cujo depoimento acolhemos, que com o apoio de
V. Ex• - quero fazer esta declaração para os meus Pares
- apresentei um projeto, porque tomamos conhecimento através de um depoente, que o Banco Central tem as
suas limitaÇões. Não sei se V. Sa. sabe disso, embora ele
Poisa fiscalizar o Banco, todavia tem dificuldades em
policiar ou fiscalizar- o caso do Montepio, não tempo-deres para isso. Então, baseado nisso, com o apoio do
querido colega que af se encontra, apresentamos um projeto, dando poderes ilimitados ao Banco Cential, inclusi-Ve pata entrar nos montepios ou qualquer outra organizaão financeira. Em caso de falcatruas, o Banca Cent_ral
Sérâ tesponsabilizado como cc-autor.
Quero oferecei" à Mesa o meu projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Ó SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Concedo
a palavra ao Senador Lenoir Vargas. _
O SR. LENOIR VARGAS-.:..:.. Sr. Presidente, na reã:lidade o direito que assiste ao nobre depoente de manifestar o seu inconformismo com a presidência de V. Ex•,
por extensão é, também, uma manifestação de inconformismo contra a Comissão, pois que V. Ex• foi eleito unanitnemente pelos seus colegas di:sta ComisSão, todos nós
temos a responsabilidade de tê-lo indicado para esta espinhosa missão, justamente por reconhecer os atributos
que ornam a personalidade de homem público de V. Ex•.
De modo que. Sr. Presidente, quero reafirmar o voto
que dei para que fosse o Presidente da Comissão e acredito que esta reafirmaÇão vem encOntrando da parte de
todos os Membros da Comissão uma reciprocidade, porque todos têm constatado o grande empenho e interesse
de V. Ex•, no que se refere ao esclarecimento dos fatos
ocorridos com esta e outras instituições financeiras e os
antecedentes que a essas situações levaram e as conseqüênciaS que nessas irregularidades tantos estão a serem
vítimaS. De modo que, esta ê a minha reafirmação de
respeito à Presidência de V. Ex• e de reconhecimento da
alta _p_ostura que V... Ex• tem .tido.na.direção.de no.ss:os
trabalhos.
Aproveito, também, a oportunidade para iniciar uma
manifestação a respeito do depoimen.to prestado pelo
nobre Jornalista_Delmar M_arques. Efetivamente, no seu
depoimento aparecem alguns casos concretos que serão
muito necessários e muito úteiS a esta Comissão, sobretudo para seu questionamento a outras testemunhas. Se
tivéssemqs tido já estas infoimações, estai-íamos até ein
tflelhores condições cfe interpelar alguns dos depoentes
que aqui, jâ compareceram; pois, o depoente faz uma referência expressa ao caso Maquefa, que. ouvimo~ referido por um dos dirigenteS do Banco Sulbrasi1eiro, à_sua
v-ei-São.
Se dispuséssemos dessas informações que agora o depoente traz, possivelmente, teríamos condições melhores
de _confrontar as duas afirmativas. Creio que isto será
possível ao nobre Relator na apreciação desse depoimento. Por outro lado, Sr. Presidente, não vou formular
questões ao nobre depoente, já que S. Ex• escreveu um livro, que já estâ na sua 2• edição .. _
O SR. DELMAR MARQUES- S• ediç_ão, nobre Senador.
O SR. LENOI R VARGAS- ... eu gostaria primeiro
de ler-esta publicação:, pois é possíVel que aqui dentro estejam todas as _respostas às perguntas que quero formular ao depoente em torno do seu depoimento. Apenas
•queria fazer esta breve intervenção. no sentido de carac-
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teriza:r que-esses casos específicos são muito im-póft"antes
para a apreciação d"Oproblema Sulbrasileiro e Habíiii:sul.
Aqui, tivemos - devem estar lembrados os Membros
da Comissão - a afirmação do Presidente do Banco
Sulbrasileiro de que as dívidas desse caso Maqueta, dessa
empresa Maqueta com o passar do tempo, teríam proporcionalidade diminuído. Deu a entender o Presidente
que, em virtude de uma intervenção mais õu menos ami-gâvel, a entidade financeira vinha diminuindo a responsabilidade dessas entidades,· embora não pudesse
resgl!ardar-se por inteiro no que se referia ao valor_ da
divida e ficava sempre aquela expectativa de que o futuro
Viessea valorizar os terrenos para, então, haver uma
compensação. Mas este futuro nào chegou, chegou antes
a intervenção do Banco Central.
Assim, Sr. Presidente, eu queria, nesta oprotunidade,
justamente solicitar a oportunidade de ler todo o trabalho do jornalista Delmar Marques e, se for oportuno, em
outra ocasião convocá-lo para, então, debatermos, caso
a caso, as irregularidades que por certo estão apontadas
neste .documentário. Mas, de qualquer forma, este documentário vai ser muito importante para o desenrolar dos
trabalhos desta Comissão, porque, ao que me parece,
aqui dentro existem casos concretos, específicos que permitirão um questionamento, quando se reinquirir dos
responsáveis pelo Sul brasileiro, eles permitirão um questionamento melhor apoiado por parte da ComiSsão.
Acredito que no desenrolar de nossos trabalhos, alteraremos a sucessão dos depoentes, naturalmente, por que,
por uma questão de tempo, ou de disponiblidade de tempo daqueles que vieram depor, não ajustamos devidamente. Deveríamos ter colocado um depoente dos órgãos fiscalizadores e um depoente do Habitasul, outro
depoente da fiscalização e outro do Sulbrasileiro, a fim
de que pudéssemos ter elementos para contrapor aqueles
que aqui vieram traze{ a sua contribuição para a ilustração deste caso.
Era isto, Sr. Presidente, cumprimentando· o jovem que
teve esse empenho de escrever um livro sobre um assunto
tão momentOso e de tanta importância para a vida da
economia do Rio Grande do Sul e para todos aqueles do
Brasil inteiro que são associados ao Montepio da
Famflia Militar. Vou encerrar aqui as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Otávio Cardoso)- Minha decisão foi pautada na concordância da Comissão.
O SR. LENOIR VARGAS-- A decisão de V. Ex• foi
com ..a nossaconcordânciS.:.A miin, é que me pareceu
que, depois do decorrer deste depoimento, teria sido melhor,_se tiv.esse uma intercalação entre alguém do grupo e
alguém de fora do grupo.

O SR. PRESIDENTE (Octãvio Cardoso)~ CQncedo
a palavra ao nobre Relator Carlos Chiarelli.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente,
na verdade tive a -oportunidade de ler o livro e nele existe·
uma série de informações e sobretudo uma série de denúncias. De certa forma, responderia uma boa parcela
das perguntas. Mil.s; por outro lado levantaria outras
perguntas. Por exemplo o autor diz, no decurso do livro,
que o mais desmoralizado órgão de fiscalização da República é a SUSEP, aludindo à omissão que teria ocorrido de parte desse órgão, em relação ao Montepio da
Familia Militar, que-é o tema central da questão em pauta.
Gostaria de fixar-me nesta questão, porque, de certa
maneira, nessa afirmativa nasce a razão fundamental do
convite ou da convocação ao depoente. Se o Montepio
da Família Militar tem uma viriCU.lação direta com o
Sulbrasileiro e, de certa maneira, o decurso dessa fase,
mostra que o processo ruinoso do Montepio começa antes do próprio processo Sulbrasileiro, até porque-cõfueça
com a sua própria implantação, o que é inviâvel em termos de atendimento aos planos de seguro privado e tal,
(inaudível), ele nasceu com um projeto que teria sido enviado par lá e que essa instituição tem uma íntima corre:
lação, em termos de pessoas, interligação funcional, vinculação administrativa cóm o Sulbrasileiro. A questão
fundamental é saber o seguinte: em última análise, se fOsse feita uma fiscalização compatível, precoce, adequada,
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pela SUSEP no Montepio da Família Militar, nós podcdamos ter abordado se houve esse processo.
O SR. DELMAR MARQUES - Exatamente. Acredito que essa fiscalização foi feita e foi adequada, a deci:
são ê que não se coadunou com os resultados dos levantamentos. Acredito que, em virtude do relatório que concluiu esse processo, houve ingerência externa,- para que
se concedesse essa patente ao Montepio, quando tantas
irregularidades estão sendo apontadas. O relatório, praticamente, acaba concluindo que, apesar disso, daquilo e
tudo mais, se deve dar mais um voto de confiança, ou de-vemos crer que o patrimônio seja suficiente, nessa linguagem, ou seja ele perde todo o sentido técnico da sua
conclusão, para se adequar a uma decisão, que eLl me refiro nesta Comissão, para mim essencialmente política e
militar, pelos vínculos entre os militares da reserva que
estão no Montepio e no Sulbrasleiro e o GOVei-no F"ederal.
O SR~ RELATOR (Carlos Chiarelli) --Essas influências extenas que foram exercidas sobre a diretoria de
nível superior, as diretrizes da própria fiscalização seriam de quem personalizadamente'? Não se pode ídentifi-

car1

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Seria
certo dizer que as dificuldades originais e a inviabílídade
financeira atuarial do Montepio da Famnia Militar foi a
responsável majoritária pela situação de desequilíbrio
crescente do Sulbrasileiro?
O SR. DELMAR MARQUES - Não, acredito que
as coisas correram, paralelaffiente, na inedida em que o
Montepio não tinha um proprietário e, praticamente,
não tinha um futuro, porque estava condenado pelos
planos que não tinham sua correspondência atuarial.
Essa situa"çã.O Se réfletill no Siilbrasileiro, on-de essas mesmas pessoas que, tambêm, não eram donas, -que não
viam um futuro na manutenção do Sulbrasileiro nas
mãos do MOntepiO;·)_ã que o pró_priO~Montepio estava
praticàmente condenadÕ, no seu nascedouro, então, realizã_Cãffi_ àtos admini~trativos inadeqtiàdos, õ ·que levou a
essa mqUidez no sistC.ma todo.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - -As
ponderações de V. S' mostram que não havia proprie~
tários entre os dirigentes do Montepio'?
O SR. DELMAR MARQUES- Não, o Montepio
pertence_ aos seus beneficiários.

O SR. DELMAR MARQUES- Não é pOSsível identificar. A iriforn1ação Que eu tenho i::le dentrO Oa -SUSEP
(inaudível) ...

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E que
alguns dos seus dirigentes, não sei, quase todos do
Sulbrasileiro também não eram proprietários da lristituição.

O SR. RELATOR (Carlos Chiaretli)- Fora dos quadros da SUSEP'?
O episódio da SUSEP com relação do Mõ-ntepíO-<fa
Famflia Militar tem, no conhecimento do depoente, alguma outra situação similar com relação a outros mon-----tepios, dos tantos que-existem?

O SR. DELMAR MARQUES- Não, o controle era
do Montepio, alguns tinham uma participação minoritária, mas o controle era do Montepio,-que indicava to~
dos os cargos e não eram proprietários.

0 SR. DELMAR MARQUES- Não, a SUSEP teria
passado por cima de irregularidades de outros montepios, cartas patentes, outros montepios inadequadamente. Faço referência disso no livro e nomino, hiclusive, de
.. Irregularidades de Entidades e Instituições".
O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelli)- Logo no início do livro, no prefáCiO, se não me falha a rO.cmóríã,
portanto, não de autoria do autor, mas acolhido pelo autor, uma referência sobre dispensas, que depois no pró~
prio livro, se não me engano, é reiterado.

O SR. DELMAR MARQUES - ~esse o delegado
da SUSEP, que foi exonerado, sumariamente.
O SR. RELATOR (Cãilos Chiarelli)- ISilO-eii gosti~
ria que fosse destacado, -porque ali se diz que funcionários da SUSEP foram dispensados pelo fato de que
agiram com zelo.
O SR. DELMAR MARQUES - Não so ele, mas
quase todo quadro de fiscalização da SUSEP em Porto
Alegre foi desativado. O número falha-me, mas creio que
d_os dezenove fiscais qrre-a- SUSEP tinha eiilPorto Alegre, o quadro ficou reduzido a apenas um.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) em que ano?

Isso ocorreu

O SR~ DELMAR MARQUES- Isso oc_orreu a partir de 79, até_ 82, 83.
-··- -- ·
O SR, RELATOR (Carlos Chiarelli) - A
ilação qúe o depoente extrai ê de que essas dispensas foram· determinadas especificamente pelo fato d~ que esses
fiscais, dezenove, ot.i dez_oito teriam agido com zelo, na
defesa dos interesses, digamos da lei, e por isso interferiram na vida de instituições que estavam acima dO bCnl e
do mal?
Sempre o problema se referia ao Montepio d-ã FamílTa
Militar, ou era genérico?
O SR. DELMAR MARQUES- Havia outras-iitstituições, qtie teriam pfobJitlias e se passou por _çima, e os
fiscais estavam atrapalhando a vida dessas entidades por
seu zelo em apontar irregularidades e atos falhos na administração. Incli.Jsive;-cito no livro, V. Ex• pode consul~
tar, casos de concessão de financiamentos de diretores de
. Montepio a si próprios etc.

O SR. RELATOR (CariO·;- Cliiarelli) - Então, de certa forma essas pessoas que são constantemente
aludidas nas queStões referentes âo Sulbrasileiro ou ao
Montepio, digamos personalizadamente, o Presidente da
Instituição. Ele não era proprietário do Montepio, porque juridicainente não hâ proprietáriõ; e do banco, por~
que os -donos do banco eram do Montepio. _t isso?
O SR. DELMAR MARQUES-- É isso.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Hã uma afirmativa aqui, no seu-livro, na folha 6.
- -.. Entre os direióres e conselheiros do -Monteplo
da Família Milita: r e do grupo Sulbrasileiro, dezoito
revelaram sua origem militar,_ por estarem doeu- fueritilâOsColli- ciirteira de identidade fornecida pelo
Exército Brasileiro. A maioria teve pouquíssima
particip:içãci-Oas irregularidades maiores cometidas
dentro do MFM. Mas, certam·ente, são culpados de
omissão diante dos acontecimentos.
Os conselheiros da entidade e seus diretores não
eram remunerados por esses cargos, mas gozavam
de benefícios índiretos, como empregos, com bons
salários nas empresas controládas, liberação de fi..:
nanci:a:mento para suas próprias companhias, apoio
polftico no relacionamento com o Governo Federal
etc ..."
A questão, objetívamente, é a seguiilte: na opinião do
depoente, que examinou toda a evolução do quadro, que
documentou, na elaboração de um livro sêrio, toda uma
históri_a._ de ulna -inStitUição, com momeritos eScabrosos e
com situaçõiS-anôiÍl-afãs, os dirigentes dessaSlris-tituiçOes
são apresentados ao final, pelo menos aqueles com origem militar, _segundo diz aqui, com pouquíssima partici. pação nas irregularidades maiores.
O SR. DELMAR MARQUES- Certo_, eles não to_~
mavam uma deCisão direta, eles n-ãO eram os autores das
irregularidades. Os financiamentos, por exemplo, não
eram concedidos para eles nominalmente, ou para as
suas empresas, mas eram concedidos para empresas de
dirctores do banco, e eles sabiam disso.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas eles teriam sido o quê? Inocentes úteis, então? Qual é a qualificação, se era dirigentes das entidades?
O SR: DELMAR MARQUES- Bem, eles eram muito bem- pagos. Como o Próprio Cel. Hélio Prates da Silveira disse, numa entrevista ao Jornal Zero Hora, o
Montepio não_ pagava nada ao seus conselheiros, mas
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dava-lhes bons empregos no sistema financeir.o, eles
eram remunerados indiretamente- e acredito que isSo
aí deva ter innuído nas decisões que tomaram no Conselho.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Entao; as características desses dirigentes ê que eles estariam despreparados para a função? Teriam sido omissos?
O SRr DELMAR MARQUES- Teriam sido omissos?..-

O SK RELATOR (Carlos Clliarelli) - E deixaram
acontecer essas coisas, por serem bem remunerados.
O SR. DELMAR MARQUES- Isso. E a partir de
um determinado momento, quer dizer, a partir do mo-mento em que eu identifico no capítulo primeiro do livro, que foi a queda do ex-Presidente Daniel Monteiro e
a ascenção do Cel. Hélío Prates da Silveira no sistema,
houve uma lavagem de roupa suja, constante, diária,
dentro do sistema. Quer dizer, todos esses casos de irregularidades, relatórios, balanços foram exaustivamente
discutidos, jogados um grupo contra o outro, apresentados - digamos assim, jogados um na cara do outro ,...-_
quer dizer, eu não acredito que ninguém daquele grupo
possa dizer que não tenha tido conhecimento dessas irregularidades. E vãriós conSelheiros deixaram, várias pessoas deixaram o Conselho, a partir dessa situação- entre eles, posso citar o empresârio Paulo Velin.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Ele teria se
afastado do Banco ao tomar conhecimento ...
O SR. DELMAR MARQUES- Não, ele era conselheiro do Montepio.

O "SR. RELA TúR (Carlos Chiarelli) - Do Monte..
piol
Há uma referência sobre o esforço, digamos assim, ou
a tentativa, ou a mobilização no Rio Grande do Sul para
a manutenção do_ controle do grupo no Estado. E uma
passageira referência de que isto poderia estar sendo usado como biombo por terceiros, para cobrir-se das suas
açõcs menos adequadas.
Eu goStafia que essa questão fosse um pouco mais explicitada pelo Depoente, com relação a essa mobilização
para a manutenção do controle-isto aí não é uma causa legítima, não é conveniente para o Estado ou é conveniente e está sendo deturpada, qual é a questão?

O SR. DELMAR MARQUES- Não, veja nobre Senador, eu quis me referir ao seguinte: Quanto o Daniel
Monteiro foi praticamente derrubado da Presidência do
Banco, ele me contou que foi procurado um poUco antes
disso por um dos Dir~tores, o J9sê: Antônio Carchedie eu Contei esse epísódio no livro -propondo todo um
-estritãgema~ jâ-qUe O Montepio estava condenado, esse
José Antônio Carchedi propunha todo um estratagema
para retirar, afastar o Montepio, retirar o controle do
Montepio e trazer esse controle para um grupo empresa~
rüú que assumiria, então, o sistema financeiro Sulbrasileiro. Isto começou a ser feito com aquela montagem de
holding sobre hvldings em que eles utilizavam os próprios
recursos do Banco e do Montepio e avais do Montepio,
para adquirirem ações do Banco, tornarem-se participantes da diretoria do banco, inclusive. José Antônio
Carchedi ascendeu, até então~ de uma diretoria do Banco
de Investimento para a Vice-Presidência do Banco Comercial. Então, eu já alertei na iniprensa naquela época,
eu jã publiquei naquela época essa possibilidade, essa
manobra. Essa publicação, essa matéria foi encaminha~
da ao Banco Central, e isso, de certa maneira, coibiu a
estratégia, ou seja, não puderam levar adiante. O Montepio passou a ser sempre cobrado sob seu controle, por- que esse controle é a garantia das onze mil viúvas querecebem suas pensões, e dos quarenta mil associados que
ainda pagam - ainda hoje, estão pagando as suas mensalidades, esperando gozar dos beneficias da sua pensão.
Então, quando eu aludo a isso, o livro foi escrito bem
em cima da intervenção, exatamente em vinte dias, eu temia, naquele momento- e issO dePois não se consolidou, que se estivesse havendo uma própria mãnobra dos
di retores do Banco, dos associados do Banco e daquele
pessoal que tinha montado o holdings sobre holdings
para afastar o Montepio e tomar o Banco. Inclusive, eles
chegaram a fazer propostas nesse sentido, dos diretores
assumirem o banco. Surgiam notícias nos jornais, direto-
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res davam entrevistas referLndo-se a essa possibilidade. E
eu temia por essa possibilidade, porqUe sabia que duran-

te muitos anos eles tinham manobrado para isso·- isso
seria danoso para o Montepio, até porque essas "jfe.ÇsoaS
não têm capital, não dispunham de recursos para assumir o Banco.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellí)- As operações
ocorridas no Banco com avais empresas de diretores etc,
não são as responsãveis, ou sâo elas as n;sponsâveis pelas
avarias na situação do Montepio, ou a situação no Montepio é uma situação de desajuste, em função de uma estrutura, originariamente, defeituosa e que vendia ilu-

sões?
O SR. DELMAR MARQUES- É a soma disso tudo. Realmente, o Sulbrasileiro- quer dizer, o Montepio
tem o problema na falha atuarial. Ele prometeu soldo de
Coronel, e em um ano cento e vinte mil brasileiros se associaram, ou seja, daria um exército maior do que o
Exército Brasileiro recebendo um soldo de Coronel e,
:ertamente, não haveria condições de se atender a isso.
Quando começaram a surgir problemas, e o Montepio
começou a mudar os seus estatutos, arbitrariamente, os
associados sentiram o impacto e isso fez com que oitenta
mil pessoas que tinham pago suas mensalidades durante
um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, algumas parassem de pagar, perdessem todos os seus direitos, porque jã sentiam que o Montepio estava com
problemas e não conseguiria atender àquele compromisso - e não estava atendendo àquele compromisso. Em
vez de soldo de Coronel, estava pagando 35 mil cruz.eiros
para cada pensionista.
Então, havia essa falha no Montepio. Agora essas cento e vinte mil pessoas pagaram suas mensalidades durante muitos anos e o Montepio fez muíto dinheiro. Esse dinheiro foi empregado, assumindo três complexos financeiros de relativa importância no Rio Grande do Sul, todos eles com problemas na sua origem- quer dizer, eles
não foram absorvidos pelo Montepio, porque estavam
muito bem. dando lucro maravilhosamente, não! Eles
foram vendidos em situações atritadas, com criseS finan-=
ceiras. com problemas de iliquidez, que são os casos do
Banco da Província, do Banco Nacional do Comêrcio e
do Sulbanco, O Montepio assumiu isso tudo e durante
algum tempo tocou-os, paralelamente. Três bancos empregavam mais coronéis do que um banco só. Depoís,
em 1982, foi feita a fusão, mas essa fusão foi muiro pró-=
forma, ela foi uma fusão que não mexeu na estr_utura do
Banco. Ele permanaceu com muitos coronéis, com muitos di retores, sem ter aquela integração que se nota num
sistema moderno. financeiro, de atividades bancârias em
que se interliga seguros, a corretora, o banco de inv~sti
mento, a holding e se interliga tudo, para ter uma operação conjunta. No caso do Sulbrasileiro não havia isso
- inclusive diretores do Banco chagavam lá preocupados em mexer etc., e não con~eguiam, e me falava!}i __gue
encontravam uma resistência muito grande, porque isso
aqui não tem dono, ninguém manda, qualquer coisa vai
parar lá no Conselho dos Montepios, onde os Coronéis
se degladiam e acaba tudo do jeito que sempre e.<>teve.
O SR. RELATOR (Carlos Ch"tarelli) -- AgoR
ra, não tenho nenhuma procuração dos coronêis, mas hã
uma certa conotação de que estariam muito vinculados
ao corporativismo mllitar da estrutura da organização a.s
falhas que nela ocorreram. E quando começamos a pensar na situação das empresas do Dr. Mário Garnero ou
da COROA/BRASTEL, onde não havia, que se saiba,
coronéis, parece que, espeCificamente; o problema não
estâ ligado à conotação dessa o:dgem profissional.
O SR. DELMAR MARQUES - Mas veja ...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Pergunto o seguinte: Esse Montepio, e essa me p'arece realmente a
questão medular, para lançar os seus projetas de seguro
privado, pensões, etc, e para poder ter esse êXito de 410
mil cartelas vendidas, ele, necessariamente, teve que prometer esse soldo de coronel. Então, todo mundo passou
a ser coronel, pagando I Omil cruzeiros por mês, em pouco tempo.

A questão fundamental é a s~guinte: um projeto dessa
natureza, antes de ser lançado, precisa ser aprovado por
alguém? É submetido, previamente, ao controle do poR
der público ou não? Porque, se um projeto de previdência-privada é submetido, previamente, ao controle do po~
der público, nos termos da lei e se ele foi aprovado, irresponsáveis, delituosamente, os que venderam e propusemm, mas duplamente irresponsáveis por ação e omissão
os que aprovaram. E esta me parece a questão. Este p~o
jeto que está na origem do etouro do Montepio e sobreR
tudo, mais do que na origem está hoje, no dia a dia des;as pessoas que estão recebendo e que não sei até quando
vão receber, e outros que terlam possibilidade de receber
e não vão receber.
Então, é por isto que pergunto ãquem escreveu um livro tão corajoso, com Uma documentação bastante adequada e pertinente, que me parece um elemento dos mais
valiosos para ser usado, como está sendo usado e vai ser
usado aqui na Comissão, qual é a_ posição de quem fez a
pesquisa, quer dizer: isto passou pelo crivo? Precisava
passar e não passou? Precisava passar e passou? Ou estava dispensado de passar?
O SR. DELMAR MARQUES - Vamos ver esta
queStão da_ coorporação. Quase todos os dirigentes do
Montepio, esse grupo de coronéis a que me refiro, eram
professores da Escola Militar de Porto Alegre e montaR
ram o Montepio. em 1963, mas ele veio tomar grande
imf)ulsci-Somente a partir de março de 1964, quando cerca de dez mil sócios, a partir de março de 1964 até dezembro daquele ano foi para noventa e sete mil. O vínculo coin a Revolução que estava acontecendo no País.
com a Revolução Militar, com as patentes militares, era_
tão -grande, Senador, que em uma assembléia, r_eaHzada
na .sede do Grémio Beneficente dos Oficiais do Exército,
o Comandante do III Exército na êpoca, General Justino
Alves Bastos, foi empossãdo como Presidente de Honra
do Montepio da Familia Militar, ou seja, o mais graduado oficial da ativa do Exército Brasileiro da Região Sul
emprestava seu nome para a Entidade. Agora, no mo~
mento em que surgiram os problemas, ficou claro que o
Cálculo atuarial estava incorreto. que as viúvas começaram a ir para a Justiça, reclamar os seus direitos, que o
nome ..da Entidade foi lançado nas varas dos tribunais.
houve urri recuo dos militares, tanto que, em 1982, eril
:assembléia geral, o Montepio da Família Militar deixou
de chamar-se Montepio da Família Militar e passou a
chamar~se Montepio MFM. Ele não se chama mais
___Montepio da Familia Militar, justamente porque os militares que, acredito que em boa fé, levados pelos seus
corilj:5ãnhe(ros de caserna, endossaram aquele projeto,
deram-sC Conta-que tiil-h-am e-ntrado "em um:iConoaTurada e pressionaram para que a pala\Ta "milit<ir" deixasse
de constar da razão social dos Estudos da Entidade. A
mesma coisa ocorreu no Grémio Beneficente dos Oficiais
do Exército, que hoje se chama apenas GBOEx.
Obviamente, que a opinião pública, a própria imprensa não tom~?u conhecimento desse detalhe, tanto que
continua a chamar, até hoje, Montepio da Familia Militar.
Então, acho que fka claro que houve_dois momentos
quanto à coorporação. Inclusive hoje- faço referência
disso no livro- eu jogo tênis por um clube em que o Direter Vice-Presidente é um general e o Diretor do Departamento de Ténis é um coronel, eu digo - puxa, agora
eu lanço esse livro, vou perder logo o meu fugar no time.
Mas, não, pelo contrário, encontrei de parte dos oficiais,
da ativa e da rese-rva a maior solidariedade e o apoio pelo
lançamento do Hvro e encontro de parte dos militares
uma posição muito f1rme de pedido de punição dos res-ponsáveis, o que não encontro por parte dos civis, que
sempre acham que isso é caso de cadeia, cadeia não vai
resolver o problema de ninguém e tendem a ser mais
complacentes; os militares, !JàO. Todos os militares que
víe'fam; pediram autografo,-- falaram-me sobre o livro,
rrianifestaramRse no sentido de pedir uma punição máxima, porque, na opinião deles, esse fato comprometeu a
imagem de toda a coorporação.
O SR. RELATOR (Carlos Chiare11i) - O segundo
elemento foi aprovado com ou sem conhecimento?
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- O SR. DELMAR MARQUES- Havia conhecimento, tanto que era fiscalizado, tanto que a carta patente foi
bloqueada em 1989, tanto que a SUSEP teve uma preocupação em examinar balancetes, a fim de ver se havia
uma reserva técnica para atender os planos atuariais; havia uma f1scalização permanente, os planos e os balanços
eram encaminhados e deviam passar pela aprovação da
SUSEP. Caso contrârjo, em qualquer momento, a SUSEP poderia bloquear, como bloqueou.
O SR. RELA TÓR (Carlos -Chiarelti) --Sr. PreSidente, deixo registrado, em face de tudo o que fõi dito aqui,
à .conveniência de que V. Ex• examine, junto com a CoR
missão, a ouvida, à Juz desse desdobramento com tão
íntimas correlações, quem, na ãrea da SUSEP, teria
identificado em prazo _hábil, a prestar um depoimento,
dadas as enormes responsabilidade, vinculações, desde o
lançamento, a continuidade, as conseqüências do MFM
com -o próprio Sulbrasileiro e tudo que aqui foi dito, foi
referido, foi levantado e mais do que o que aqui foi dito,
que e~tâ no corpo do livro, que p-assa a fazer parte do
acer_vo documental da Comissão. Por isso, não lhe faço
agora a petição do depoente, mas queria anunciar que,
em cantata com V. Ex• e naturalmente, ouvida a Comissão, que seria conveniente ouvir quem pudesse na Susep
trazer elucidações, informações e esclarecimentos complementares sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) poente deseja acrescentar alguma coisa?

O de-

O SR. DELMAR MARQUES- Não, Ex•
O -SR. PRESIDENTE (OcüiVlo Cardoso) - Vamos, então, dar por e_n_cerrados os nossQs trabalhos. Mas antes
<_iisso, devo comunicar que dia 08, quarta-feira, às 16 hoR
ras, neste nlesmo local, o~viremos o Dr. Roberto
Borhausen, que é o Presidente da Associação Nacional
de Bancos. o_ Dr. Luís Otávio Vieira, que é o Presidente
da FlERGS, Federação das Indústrias do Rio Grande
do Sul. o Dr. C~sar Rogêrio Valente, que é o Presidente
da Federação das Associações Comerciais no Rio Grande do Sul e o Sr. Ary Marimon, que é Presidente da Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul.
O SR. LENOIR VARGAS- Todos no mesmo dia,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Todos no
mesmo dia; nós faremo"s
forma de um painel. em que
o maior tempo será anunciadO ao depoente, que será o
do Dr. Robertá Bcrhausen e, em seguida, ouviremos os
.outros. E que eles não têm conhecimento, propriamente,
de irregularidades. de fatos internos do Banco. Ele."> _de-_
porão sobre··a repercussão que essa- intervl!nçaõ causou
na -área bancária, na área do comércio, na área da indústria, na ãrea dos serviços, na área agropecuâria. tum PiJel que Situaria a Comissão quanto à repercussão dessa
intervenção ante_ _o aspecto econômico.
Estamos preoCupados não só quanto ao aspecto econOniicO. No dia 09, que ê uma quinta-feira, virá o Presi~
dente do Sindicato dos Bancários, José Alberto Fortunati e o Presidente da Associação dos Investidores do
SulbrasHeirofHabitasul. Aí então, já o aspecto a ser indagado é outro, é o aspetto social, o aspecto laboral e o
aspecto do investidor.
O nobre Senador Carlos Chiarelli tem compromisso.
Sobre o Sulbrasilelro está dispensado.
Erttão, esles. eram os Cl)clar~cimentos que eu queria
prestar, agradecendo o comparecimento de todos.
Declaro encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 17 horas e 25 mínutos.)

na

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU€RJTO
Destinada a investigar e analisar as causas que determinaram a intenenção no Banco Sulbrasileiro S.A
e no Banco Habitasul.

10' Reunião. realizada em 9 de maio de 1985
Às dezesseis horas e cinqüenta minutos do dia nove de
maio do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes aos Srs. Senadores Octâvio Cardoso (Presidente),
Carlos Chiarelli (Relator), Jorge Kalume, Alcides Satda~
nha e Lenoir Vargas, re(me-~~ a Comissão Parlamentar
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de I nquéirito, destinada a investigar e analisar as causas
que determinaram a intervenção no Banco Sulbrasileiro
S.A. e no Banco Habitasul.
_
t dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que
em seguida é dada como aprovada.
O Sr. Presidente, Senador Octávio Cardoso, declara
abertos os trabalhos e convida os Srs. José Alberto Reus
Fortunati e Valdiner Silveira Fagundes, Presidente dos
Bancários de Porto Alegre e Presidente da Associação
Nacional dos Investidores do Sulbrasileiro e Habitasul,
respectivamente, para tomar assento à mesa. Com a pa~
lavra os expoentes passam a ler seus depoimentos, e logo
após, colocam-se à disposição dos Srs. Senadores para os
esclarecimentos que se fizerem necessãrios.
Usando da palavra, o Sr. Senador Jorge Kalume
congratula-se com os expositores pelos valiosos depoimentos prestados.
_
__
~
Dando continuidade aos debates, usam da palavra, os.
Srs. Senadores Lenoir Vargas, Alcides Saldanha e o relator Carlos Chia~lli_._
O Sr. Presidente agradece os depoimentos dos Srs. José Alberto Reus FortY.oltJÍ e Valdiner Silveira Fagundes
e determina que as notas taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas sejam publicadas, em anexo, à presente
Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Sônia de Andrade Peixoto, Secretária, a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.

ANEXO À ATA DA /0< REUNEÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUSRITO,
DESTINADA A INVESTIGAR E ANALISAR AS
CAUSAS QUE DETERMINARAM A INTERVENÇÃO NO BANCO SULBRASILE/RO S.A. E
NO BANCO HABITAS(j[,., __REALIZADA EM 9
DE MAIO DE 1985, DESTINADA A OUVIR O
DEPOIMENTO DOS SRS. JOSE ALBERTO
REUS FORTUNATI E VALDINER SILVEIRA
FAGUNDES; PRESIDENTE DOS BANCÁRIOS
DE PORTO ALEGRE e PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INVESTIDORES
DO SULBRASILEIRO E HAB/TASUL, RESPECTIVAMENTE, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA
COMISSÃO.
Presidente: Senador Octávio Cardoso
Relator: Senador Carlos Cbiarelli
(Integra do apanhamento taquigráfico)

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Havendo
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos, pedindo desculpas pelo retardamento da abertura. S que
hoje é um dia excepcional, em face da nossa noitada de
ontem, causa do atraso nos nossos trabalhos.
Os depoentes desta reunião são José Alberto Reus
Fortunati, Presidente do Sindicato dos BaÍtcários de
Porto Alegre, a quem convido para sentar-se na extremidade direita da mesa e Valdiner Silveira Fagundes, que é
Presidente da Associação dos Investidores do SulbrasileirojHabitasul, que também é convidado para fazer
parte da mesa.
Nós vamos começar pelo Presidente do Sindicato,
porque quando Fagundes foi fazer investimentos no
Banco já encontrou lã o funcionário... Portantro, o fun~
cionârio precede o investidor.
Tem a palavra, portanto, o Sr. José Alberto Fortunati,
para fazer o seu depoimento. Esta Presidência alerta que
hã primeiro um -momento de livre exposição e depois o
depoente se sujeitará à inquirição pelos Srs. Senadores
Membros da Comissão.
Concedo a palavra, portanto, ao Sr. José Alberto Fortunati.
O SR. JOSÉ ALBERTO FORTUNA TI- Excelentfssimo Sr. Senador Octâvfó- Cardosos, Presidente da CPI,
Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Chiarelli, relator, Excelentíssimos Srs. Membros da Comissão, ExcelentíssiM
mos Srs. Senadores Alcides Saldanha, Jorge Kalume,
Lenoir Vargas e demais companheiros:
Honra-me, sobremodo, comparecer a esta Casa para
prestar aos membros da CPI esclarecimentos; relativos
aos fatos que culminaram com a intervenção_das autori-

dades mOnetárias nos Bancos Sul brasileiro e Habitas ui.
Creio que todos os caminhos de análise a que procedem par saber as razões do fracasso dessas duas insti-tuições financeiras possa, necessariamente, pela origem
dos dois estabelecimentos, a forma como foram criados,
a ausência de gerência efetiva e, sobretudo, a não presença de um processo de capitalização capaz de sustentar
as duas entidades em termos concorrenciais com as demais instituições bancárias do resto do Pais.
O Brasil assistiu, após o golpe de 1964, a uma política
de concentração bancária, estimulada pelo poder central, a sociedade brasileira viveu momentos de profunda
trãnsíõrinação de seus bancos. Os grandes conglomerados surgiram na paisagem nacional, desarticulando os
estabelecimentos regionais que não puderam fazer frente
aos estabelecimentos de maior parte localizados no Centro do País. Era o processso de monopolização do capital financeiro: tendência claramente estimulada pelo Estado.
O Rio Grande do Sul foi profundamente atingido por
esta diretriz. Quatro eram os estabelecimento bancários
em funcionamento: o Agrícola Mercantil, o Sulbanco, oComércio e o Província, enraizados na paisagem do Estado e atuando basicamente em função da economia regional.
O primeiro estabelecimeilto a desapararecer foi o
Agrícola Mercantil, numa falsa fusão com_ o_ Moreira
Salles, para dar lugar ao União de Bancos Brasileiros.
Rapidrunente a sociedade gaúcha tomou consciência de
que, na verdade~ não ocorrera uma ugião de forças, mas
uma simples absorção do Agrfcola Mercantil pelo Moreira Salles, com evidente redução de oferta de empregos
no setor e com o aprofundamento da dependência do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao Centro-Sul do
País.
Esta tomada de conhecimento gerou um profuÕ.do
mal-estar regional que tornou inviãvel outras tentativas
de compra de bancos gaúchos pelo Centro do País, proptcl.a-iido, numa invesfida pelo controle acionârio do
Banco da Província, numa atitude inusitada por parte do
entãà Governador Walter Perachi Barcelos que decretou
de utilidade pública não só as ações do Bancci da Província, mas de todos os estabelecimentos em que o banco_tivesse participação acionária seja ela de que envergadUra
fosse.
Caberia à Junta Militar que administrava o país, a serviço do já referido processo de monopolização, impedir,
por ato institucional, que outros fatos como esses viessem a ocorrer.
No a(à de evitar a transferência do controle acionário_
para outras regiões do país é que uma série de mobilizações foram efetuadas. A inicitaiva tomada por empres_ãJiÇls gaúchos de assumir o controle desses bancos resulM
tau infruiffti:ra~ faltava basicamente à economia gaúcha
capital necessário para tal.
Descapitalizada dentro de um processo maior de deterior:ização, a economia rio-grandense vem sofrendo perdas acentuadas na sua geração de rendas e, paralelamenM
te, perdendo posição ante os demais Estados da FedeM
ração.
No Rio Grande; do Sul havia dois grupos com recUrsos
disponíveis, ambos ligados a venda de pecúlios e pen·
sões, APLUB e o Montepio da Família Militar, que carreavam recursos mensais ante a promessa de, no_ futuro,
pagar pensões e aposentadoria.
-Affibos assumiram controle dos bancos gaúchos, mas
caberia ao MFM ficar como maior acionsita e gestor,
pelo afastamento rápido da APLUB do consórcio.
-O Montepio da Família Militar tinha, como base de
sustentação, a vinculação de seu nome com o das Forças
Armadas. Os_ títulos vendidos tinham como referencial
para pagamento de aposentadorias os valores pagos às
patentes militares. Tratava-se, na verdade, de uma falsa
imagem, que era referendada pela presença de mili~ares
@Osentados em seus quadros diretivos, o que não erlcontrou qualquer óbice junto ao governo militar.
Pelos prazos de carência de seus planos, o MFM tinha
receitas maiores, na época, do que as despesas, portanto,
condições _fin_an~iras parciais para bancar a fusão dos
três bancos gaúchos num novo estabelecimento: o
Sulbrasileiro.
Sem capacidade gerencial, apresentando duplicidade e
por vezes, até três agências numa cidade do interior do
Rio G_rande do Sul, transformouMse a fusão num oneroso
orocesso administrativo.
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Paralelamente, a gestão de negócios não se profissionalizou, os cargos de direção ficaram nas mãos de militares aposentados, sem nenhuma tradição bancária e sem
nenhum conhecimento de natureza técnica.
A par disto, o controlador, o Montepio Família Militar, começava a perder sua confiabilidadejunto à comunidade rio-grandense. Não pagando aquilo que havia
p-rometido- pensões relacionadas com os postos militares - um núm_er_o g_ígant~sco de ações ingressaram na
justiça contra o MFM, inviabilizando o ingfesso de novos sócios e colocando a entidade fora da realidade atuarial.
Com a perda de substância do controlador, o mecanismo de capitalização real não pode ser sustentado e o
MFM partiu para procura de novos parceiros acionários
e o fez, preferencialmente, com base na CPP- Companhia Província de Participações- uma holding com participações de empresários locais, liderada por José: Antônio Carchedi, que logo se revela com duas facetas, a primeira, de não colocar dinheiro no banco; a outra, de
utilizar-se do mesmo para usufruir empréstfiiios--Sem ga:.
rantias, troca de avais entre um sem número de empresas
holdings que transformaram o Sulbrasileiro num intrica·
do caso de interesse criados contra o próprio Sulbrasifeiro.
O desempenho do estabelecimento pode ser medido
pelos balanços e, desde seu nascimento, não se pode afirmar que tenha sido satisfatório. O ponto mais relevante
dessa sucessão de insucessos pode ser avaliado no fato de
que a intervenção do Banco Central não encontrou terminado o balanço relativo ao ano de 1984, nem o balancete relativo a julho de_l98~.
Sem capitalização, depredado pelos sócios, especialmente os minoritários da CPP- envolvidos numa série
de escândalos do conhecimento dos Senhores, só coube.
mais uma vez, a busca de um novo parceiro, capaz de injetar recursos novos dentro de um banco depauperado.
A escolha caiu na figura do banqueiro Mário Ganieiro, que se tornou partícipe da holding minoritária, a
CPP juntamente com os Srs. José Antônio Carchedi e
Péricles de Freitas Druck. maior acionísta em dificuldades do Banco HABITASUL.
-Numa sucessão de anúncios, de festas e cerimônias, ocasamento empresarial foi anunciado, em especial para a
sociedade gaúcha como o nascimento de um novo conglomerado financeiro, que duraria pouco tempo. O necessário para se fazer uma nova sangria de empréstimos
entre os novos sócios do Sulbrasileiro· e realizar uma
nova incursão no mercado fmanceiro norte~americano,
com o aval discursiVo do então Ministro da FazendaErnani Galvêas.
O aumento dos boatos, que segundo dizem, oriur.dos
dos grandes conglomerados, coincide com ~.. "quebra..
do BRASILINVEST do Sr. Mário Garneiro, com as
perdas, cada vez maiores, da mesa do open, com a retirada nas cardenetas de poupança, como decorrência de
uma falta de confiança tanto no Sulbrasileiro como no
HABITASUL.
Se esta é, resumidamente, a história do Sulbrasileiro e
do HABITASUL ela ta-mbêm é marcada pela manipulação de papéis em detrimento da capitalização.~ do conhecimento-dos senhores que o atualHABITASULtem,
como base, a transformação de duas associações de poupança e empréstimos, juntamente com uma companhia
de Crédito Imobiliário, na nova empresa o Banco HABITASUL.
----E ê lícito relembrar que as duas associações pertenciam~ em çondiçôes igualitárias, a todos seus depositantes: Após~, ••fusão", qUe se dá através de manipulações
com procurações, o Sr. Pér:icles de Freitas Druck passa a
ter o domínio absoluto da HABITASUL.
Os problemas do HABITASUL são delonga data. Ele
sempre roi-tnarcãdo pelos boatos de quebra que atigem
seu-aprce em 1984, no meio do ano, quando retiradas
substanciais quase levaram o mesmo à iliquidez, o que
não ocorreu pela ajuda imediata das autoridades federais-.
E neste mesmo ano de 1984 que o HABITASUL tem
de socorrer-se do Sul brasileiro, num estranho paradoxo
que faz com que uma empresa financeira em dificuldades
seja socorrida por outra em estado quase de insolvência.
Mas, o que mais supreendeu a sociedade ga6cha foi a
tentativa de associação entre o HABITASU L e Sulbrasileiro, jâ que a experiência anterior da fusão do Sulbanco
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do Nacional do Comêrcio e do Província, para dar lugar
ao Sulbra.c:;ileiro, esbarrou exatamente na superposição
de redes.
Se o primeiro foi um erro que a prâtica revelou, a segunda fusão, ou pelo menos a tentativa de ~us_ão, pareceu

uma tentativa de aumentar o bolo das difículdades Sulbrasileiro, mais HABIT ASUL e BRASILINVES~
para, pela repercussão de uma eventual quebra, obng~
a participação federal, tal como ocorrera na êpoca da ditadura, e quase conseguiram.
.
Poder-se-ia mesmo .admitir algumas fallia.s onundas
da própria precariedade da economia g_aúcha, onde al-

guns economistas chegam a levantar o

1mp~se

da coe-

xistência de um sistema financeiro forte, com uma economia fraca, mas são unânfmes em aflrmar ser imperiosa, para as regiões brasileiras, a presença -?e bancos regionais, integrados aos problemas da reg1ão, sem q_ue
com isto se esteja excluindo a existência de bancos naciOnais.
E este parece ser o ponto crucial de toda nossa manifestação: o que estâ em jogo não é o Sulbrasileiro ou o
HABITASUL, em si, mas a permanência de um estabelecimento forte na ârCa do Sul do País, com novas condições de funcionamento, que preciSa sef eSta~al, exatamente porque na ~istória dos dois estabelecunentos ê
uma história de descapitalização renovada e confirmada
nas tentativas de mercados para salvar o Sulbrasileiro e o
HABITASUL.
A mobilização empresarial do Rio Grande do Sul,
para assumir o controle do estabelecimento revelou que
o patronato gaúcho não tem dinheiro, é pródigo na defesa de um capital que não possuem, na divulgação de
.. Press Release" e na realização de reuniões almoços. E
nada mais.
Esta constatação é que renovou a posição dos bancários gaúchos pela manutenção do Sulbrasileiro e do
HABITA SUL fora dos padrões convencionais e conservadores. Os bancârios têm a visãO real de que a Regíão
Sul precisa de estabelecimentos financeiros regionais,
que os empresários do Sul não têm recursos para tantos:
Todas as propostas para compra do SulbrasileiroHABITASUL, sempre tinham por escopo a utilização
do financíamento estafai,- a custos irrealmente baixos.
Se o Poder Público poderia dar ~e presente os dois
bancos para um ou dois empresárioS (e esta tentativa foi
feita) qual a razão de não utilizar esses recursos para fazer este banco pertencer a toda comunidade? A estatização qeu pregamos, desde o primeiro momento, deve
assim ser entendida.
O entendimento é de que o empresariado fracassou na
administração gerencial bancária, que os escândalos que
se sucederam neste ramo são imensos, inUmeráveis.
Quantas rusões, quebras, intervenções, foram realizadas
desde a criação do Banco Centralt
QUanto perdeu a sociedade brasileira com as liquidações lxtra-judiciais atê hoje não explicadas?
Quantos investidores perderam suas aplicações e qual
o montante destas perdas?
Quantos empregados tiveram seus empregos cassados
pela ganância e pela mâ fé de administradores corruptos?
Mas, pergunta mais importante fica reservada para a
__
perplexa Nação brasileira:
Quando que dirigentes de organizações financeiras foram presos ou pagaram pelos males que ftzeram à sociedade, aos investidores, aos cofres públicos, aos empregados?
Esta resposta, nós sindicalistas brasileiros, estamos
ansiosamente esperando, pois temos impressão de que os
dedos de uma mão, são um número infinito para conter
estes nomes.
Por este motivo, por eStas razões, ê que o Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre e os demais propungnaram sempre pela estatização dos dois estabelecimentos
como garantia futura para todos os envolvidos nas operações do sistema financeiro e de capitais.
A estatização não é uma simples intervenção do Estado no domínio da economia, mas, a certeza de que o dinheiro que é de todos vai ser utilizado em b_enefici~ de
todos e não para uns. Que utilizando o esforço de mmtos
alguns venham a enriquecer indevidamente, manipulando com um meio de produção, e com isso lesando toda a
comunidade.
Os exemplos que são iníimeros, e existem vários no
meu Estado, são o atestado mais eloqUente, que alêm das
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posições ideol_ógicas, requer-se a estatiz_ação d?s dois
bancos, porque a iniciativa privada mostrou-se mc~paz
de geri-los e os empresários sem "cacife" para comprálos.
Ao encerrar cumpro, estabelecer algwnas premissas
tiásiCas:
I) O Sulbrasileiro e o HABITASUL n.ascer~ se_m
as condições necessárias e suficientes do reg1me capttahsta: o próprio Capitalista,
2) A manipulação de papéis e procurações é uma
marca das suas existências.
j f A conivência do regime militar possibilitOu apresença, por tempo maior, das direções dos dois estabelecimentos.
4) A culpa maior, na órbita federal, C!lbo ao Banco
Central e ao BNH, que conheciam, de hâ muito, e a própria imprensa divulgou isso, a situação dos dois establecimentos.
5) Em hipótese alguma, se poderia ter d~do si?al verde para a associação dos Srs. José Carched1, Máno Garnero e Péricles de Freitas Druck, para participarem no
capital do Sulbrasileiro.
6) ~ inaceitável que após ter sido considerado inidôneo pelo Banco Central, o Sr. David Waistein, que era
diretor do Sulbrasileiro, continuasse a determinar ope-rações d~, "open" do Sulbrasileiro.
7) t inadmissível a prática de compra e venda de um
mesmo papel, num mesmo dia, por parte de admi?istradores do Sulbrasileiro sem que atê agora as autondades
monetárias não tenham punido as entidades envolvidas
nas transações.
8) Não é aceitável, que a punição jã anunciada aos
dirigentes do Sulbrasileiro não_ seja estendida aos integrantes da direção do Habitasul acobertados pelas dimensões do problema Sulbrasileiro.
9) Deve ficar bem claro que a soma dos escândalos
financeiros _d_oo _últimos vinte anos, sintetizado_s em
quebras, fusões, incorporações e liquidações extrajudiciais, desqualifica a iniciativa privada para gerir o mercado financeiro e-de capitaís- do País.
10) É, pelo estranhável, a cooptação do sistema financeiro privado de ex-dirigentes do Banco Central e da
- participaçãO de dirigentes privados n~ condiç~o domesmo, numa inter-relação de causa e efetto. Aqut acrescento mais Uitl dado, Nós temos hoje assumindo, no Banco
do Brasil, um dos bancos estatais que realmente possui
uma seriedade maior e possui a garantai do governo fe-deral, um diretor que vem da área privada, vem doBRADESCO hm dos bancos que mais trabalham para que os
bancos ~talais se transformem em privados.
U) _Numa ordem hierárquica, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre aponta dois grandes grupos de
culpados para o caso Sulbrasileiro Habitasul. Em primeiro os dirigent_es dos dois sistemas financeiros, em especial os Srs. Coronel Hélio Prates da Silveira, Jo_s_é Antônio Carchedi e Péricles de Freitas Druck e, em segundo, as autoridades do Banco Central e do BNH, da conivência jã rrieliciOriada.
12) Reafirmamos a posição, que ê a única sOlução
viável para o caso Sulb~asi!eirofHabi_tasul_foi, é, e será a
est3.iíZãÇão defiriitiva,
13) Salien-tamoS que toda e qualquer solução que se
enCOntre para o caso SulbrasileirojHabitasul deverá, necessariamente, preencher as seguintes reivindicações dos
trabalhadores:
-garantia do emprego, de I ano, para todos os funcionários dos Grupos SulbrasileirofHabitasul;
- proteção aos aposentados, que estão em vias de
perder a sua complementação _salarial; se o banco for liquidado;
__ ---participação dos funcionários na administração do
novo banco através da escolha democrática de um diretor representante;
- estatização dos bancos;
-apuração rigorosa das responsabilidades e devida
punição dos culpados;
- preservação de todas as agências dos 2 conglomerados financeiros existentes nO País, única forma de preservar o emprego dos 24 mil funcionários.
Srs. SenadOres, ao concluir, permitam-me agradecer a
oportunidade de falar eni nome de 24.000 bancários que
não têm culpa do que foi feito de malefício aos dois estabelecimentos em que trabalhavam e que encheram as
praças, as ruas, em vigília que parecia não ter mais ftm
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em busca de uma coisa mui to elementar: o direito de trab-alhar,lutando para manter em funcionamento dois estabelecimentos bancários que seus dirigentes não souberam fazê-lo.
Coloco-me à disposição para qualquer pergunta que
se flzer necessária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Octávio CardosO)- Nós deixaremos a fase das interpelações para depois do segundo
-depoimento, quando V. Exts poderão questionar um ou
outro dos depoentes.
Tem a palavra o Dr. Silveira Fagundes, que é o Presidente da Associação Nacional dos Investidores do
Sulbrasileiro e do HABITASUL.

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES- Sr.
Senador Octãvio Cardoso, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquêrito,_~_enador Lenoir Vargas, Sena~or
Alcides Saldanha, Senaaor Jorge Kalume, Srs, bancânos
aqui presciites, _-meus colegas investidores, Srs. da imprensa, vamos iniciar a nossa participação.
É extremamente importante a participação dos investidores independentes na Comissão Parlamentar que investiga o caso SulbrasileirojHABITASU L, complementando os depoimentos feitos ontem pelos dignos Presidentes das Associações Comercial e Industrial, e da
FARSU L, que reprsentam aplicadores seus associados
no Rio Grande do Sul.
E ê relevante por quê? Porue se trata de um segmento
que em -mrda contribuiu para essa situação de quebra das
duas instituiçõeS, mas, antes pelo contrário, tem sido talvez uma das maiores vítimas, juntamente com os empregados e os pequenos acionistas desse infeliz evento.
Os investidores, aliãs, continuam penalizados at~ o
momento, pois estão com seu capital retido, hâ ce~ de
noventa dias, e as negociações que estão sendo fettas
conduzem, cada vez mais, para um aspecto que compromete_esse capital, parcialmente, inclusive com sacrifício e
até risco acionârio. _
Foi isso que motivou a criação da Associação Nacional dos Investidores do SulbrasileirojHABITASUL, que
teve como finalidade precípua a de procurar evitar a liqUidação dos referidos bancos e a de defender os interesses dos investidores.
Um dos aspectos que desde o início chamou a atenção
fofa denominação -íriiCial dada aos investidores, até por
um M nistro de Estado, de que eram especuladores, e por
esse motivo não mereceriam quaisl:juer amparos, mas, ao
invés, devefiãm ser p-Unidos, pelo risco inerente que assumiram ao operar com as instituições mediante altas taxas._
Neste ponto, eu vou fazer um pequeno comentário,
lendo o depoimento do Diretor José Luiz Silveira Miranda, do Banco Central, à época da intervenção, e hoje Direter d_o_Banco do Brasil. Ele diz claramentç_ "que as taxas de juros, praticadas pelo Sulbrasileiro, eram taxas de
mercado, idênticas às dos demais bancos, e, inclusive,
muitas vezes inferiOres às de bancos de São Paulo". Isto
é textual no depoimento do Dr. José Luiz Miranda.
Eu digo, pessoalmente, que durante o ano passado,
várias vezes também apliquei no BRADESCO, Agência
Zenha, em Porto Alegre, e que lá, poucas vezes, muito
poucas, se conseguia taxas atê melhores do que as _do
Sul brasileiro. O que eu não gostava, e não gosto, do ttpo
de aplicação que havia no BRADESCO, diferenciado do
que havia n-o Sulbrasileiro, era o fato de que DO' BRA;DESCO se premia mais o capital mais alto. Eles têm faixas de aplicação. Então, o pequeno é premiado bem
abaixo do grande investidor. No Sulbrasileiro havia um
sistema fuianceiro integrado que trabalhava praticamente idêntiCo para todo mundo.
Essa, entretanto, foi.uma inulgeni infeliz e irreal, em
seguida desfeita, pois se haviam especuladores, como
acontecem em toda parte, esses foram os que saíram na
primeira hora. Sabe-se que nos últimos dias de funcionamento dos bancos, os saques foram enormes, pennanecendo como investidores os verdadeiros clientes das duas
instituições.
O perfil do investidor do opeo e do over dessas instituições, atualmente com seu capital retido, é o de pequeno e médio investià_or, cerca de 40.000, não apenas riograndenses, mas distribuídos por todo o País, conforme
mapas externos.
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POSIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE DEPóSITOS A PRAZO
(COM A DISTRIBUIDORAXOVER)(SULBRASILEIRO)

0-1.000
1.000-5.000
5.001- 10.000
10.00 I - 50.000
50.001- 100.000
100.00 I - 500.000
500.001 - 1.000.000
ACIMA- 1.000.000

to

Oper.

Valor
CrS 1,00

%
Valor

4.247
12.062
4.882

18,1
51,4
20,8

2.428.480.615
44.855.098.954
106.149.275.180

_0,3
5,9
13,9

994
695

4,2
3,0
2,3
0,1
100

68.057.458.335
134306.6'04.640
370257956.929
37.399.983.185
763.454.857.838

8,9
17,6
48,5
4,9
100

550
23
23A53

do open do Sulbrasileiro. Eu não tenho os do HABITASUL, lamentavelmente.

%

dores, uma percentagem de 18,1%. De 1 milhão a 5 mi12,062 clientes, com uma percentagem de 5 1,4%. E
até 10 _milh_ões de cruzeiros, 4.888, com uma percenta-

lhõ~s,

gem _9e 20,8%.

Esses mapas foram _feitos pelo computador do Sulbrà-

sileiro, em Porto Alegre, e foram feitos por faixas de
aplicação.
Nele vemos, no mapa do over, de O a 1 milhão de cruzeiros, havia, por ocasião da intervenção, 4.247 aplica-

Portanto, até 10 milhões de cruZciioS"-no--over estão
00% dos clientes, em número, o que não significa a-mes:..
ma coisa em quantia de dinheiro. Quem desejar poderá
ver o restante do quadro.

POSIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MERCADO ABERTO
(SEM A DISTRIBUIDORA) (QPEN) (SULBRASILEIRO)
Qtd.
Clientes

Acima- 1.000.000

1.486
13.500
6.607
8.163
538
445
45
24
30.808

Praticaine.Ílte o mesmo acontecee:m apJrcações a prazo
Open, CDB, ADB, que estão englobados no segundo
mapa.
Até lO milhões estão 70% dos aplicadores, e restante
em faix~ maiores.~ evidente que esses mapas mostram
concentração de renda existente no Brasil, em qualquer
tipo de segmento da sociedade, em que poucos detêm
muito e muitos detêm pouco.
O investidor, por intermédio de sua Associação, está,
desde o inicio, disposto a colaborar com uma solução
para o problema, inclusive investiinento no própriú capital do novo banco, ê o próprio Sulbrasileiro, o próprio
HABITAS,UL saneado, que resguardasse o patrimônio
antigo, em defesa dos_ princípios institucionais e de procurar evitar um desemprego danoso a qualquer economia.
_ _ _ _______ -----~ _: __ . ~- _
Nesse sentido, a princípio estavam dispostos a concorrer com 30% em ações ordinâr_ias, e depoís concordaram
com o MinistériO da Fazenda e o Governo em aportar
40%, objeto do projeto original encaminhado ao Congresso, e que com algumas modificações fo1 aprovado
pela Câmara dos Deputados hoje pela manhã.
Não estão, porém, de acordo com a quebra de isonomia que está acontecendo durante a intervenção, com a
preferência irregular aos investidores estrangeiros, da
Resolução 63, que, estão recebendo seus erMitas regularmente.
Nesse ponto, também, cabe um outro comentãrio. Até
agora, pouca coisa veio a iiúblico de efetivamente iriegtilar, ou de efetivamente com problemas em relação aos
inquéritos do Sulbrasileiro.
Uma das primeiras coisas que foi notificadas, e que
provocou a entrada em indisponibilidade de centenas de
pessoas, foram as operações de crédito dadas pela diretoria a empresas das quais participavam elementos da própria diretoria. E esses- créditos, todos eles, eram pagos
com as 63. Portanto, ao honrar as 63, o Banco Ceittral
estâ honrando, talvez, aquilo que ele mesmo, Banco
Centqll, denunciou como irregular.

%
alentes

Valor
CrS: 1,00

%
Valor

4,8

9Q2.899.079.
35.102.234.189
45.948.450.544
158.635.566.2 i I
37.054.538.955
79.8'29.074.252
3.28::!:945228
77.276.736252
467.578.951.763

0,2
7,5
9,8
33,9
. 7,9
_17,1
7
16,5
100

~~3,8

21,4
26,5
1,7
1,4
0,1
0,1
100

S/~

que nada

d~

errado apurou. Isso após 90 dias de

longa espera.

Qtd.
Oper.

Vale a pena um breve comentãrio s.obre estes_2 mapas.
Um deles é o mapa do over do Sulbrasileiro e o outro é

0-·1.000
1·.001 - 5.000
5.001- 10.000
10.001-50.000
50.00 I - 100.000
I 00.00 I - 500.000
500.001- 1.000.000
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fambém numa aparente dicotomia, na última pubHcação da revista Veja, o Presidente do Banco Central d_eclara que no caso B_r_asilinvest as 63 não serão honradas.
t apenas uma observação.
Também os investidores não entendem porque seus
depósitos em OVER NIGHT não permaneceram disw
poníveis pos concordamos plenamente com o eminente
Jurista- i Ex-Stmiidor PaUlo Brcissa-ro de Souza Pinto que
em seu parecer à Fiergs diz o seguinte:
"t de ser salientado, desde logo, que em um dos bancos, o Sul brasileiro, a intervenção foi decretada na tarde
de 7, guinta-feira, e só efetivada na manhã de 8; e em outro o HABITASUL, veio a ocorrer a intervenção na manhã de li, segunda-feira; durante a manhã as importânw
cias que foram efou vão ser aplicadas no Over Night estão desaplicadas, recolhidas às c_ontas; o Over é uma
operação que se faz dia a dia; no banco em que intervenção se deu pela manhã não havia aplicação no Over;
tinha havido. voltaria a haver, não havia.
Supunha-se que a intervenção no Banco Sulbrasilêiro
tivesse sido decretada na tarde de 7 de fevereiro, um~ vez
que o rádiO e televisão, à noite desse dia, veicularam a
notícia. A suposição não ê correta. Embora noticiada na
noite de 7, o ato do Presidente do Banco Central é datado de 8 de fevereiro. Decretada a, intervenção e nomeado
o interventor dia 8, só nesse dia ele poderia ter tomado
posse, como o fez, e, nesse dia, o banco não abriu as portas. Mesmo que um depositante quisesse aplicar ou reaplicar seu dinheiro no Over não poderia fazê-lo: o banc_o
estava fechado. O dinheiro que tivesse sido aplicado no
dia 7 em Over Night tinha de estar na conta dos depositantes na manhã de 8. A aplicação é Over Night."
Desejam que sejam apuradas, o quanto antes, as irregularidades que porventura houverem, para que os administradores culpados sejam exemplarmente punidos,
pois até agora só se tem conhecimento oficial do inquérito sobre a Sul brasileiro Crédito Financeiro e lnvestimen-

Esperam que seja devidamente apreciada a participação do Banco Centrai e de outros _órgãos do Governo
na intervenção dos 2 bancos, no sentido de que fique perfeitainente es-clarecida sua responsabilidade nesses eventos.
Aguardam a compreensão dos parlamentares para o ·
problema de emprego de 21.000 funcionários, e os
problemas familiares decorrentes, no sentido de que se
procure uma solução justa e condigna.
Finalmente, tem certeza de que está reservado um papel de suma importância para a Associação no futuro,
como entidade que servirá de elo entre os investidores e o
banco, ou sucessores, no sentido de que continuarão sendo importantes clientes, indispensáveis à sobrevivência e
ao desenvolvimento dessas instituições.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre .Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Agora é do Norte para o
Sul, para seguir a tradição da Casa ...
O SR. PRESIDENTE (Octávio Ca,rdoso)- Como a
matéria vai- p8ra o Senado em breve, eu tenho de tratar
muitO bem o Norte e o Nordeste, que gozam de todas as
regalias.
O SR. JORGE KALUME -Sempre contamos com o
apoio de V. Ex•
Ouvimos CQm muita atenção o depoimento do jovem
presidente do Sindicato dos Bancârios, Josê Fortunati, e
do Engenheiro Agrónomo Silveira Fagundes, Presidente
da Associação Nacional de Investidores do Sulbrasileiro
e do HABITASUL.
Confesso-lhes que não tenho nada a perguntar, porque o ásSurito tem sido; e já foi sobejamente atê disseCado pelos depoimentos de pessoas que antecederam V.
S•s. Nó-s estamos cientes do que aconteceu.
A minha presença, agora, é apenas para demonstrar,
mais uma V<;Z, a mínha solidariedade aos que sofreram,
aos funcionários, aos depositantes, finalmente, ao Brasil,
por"qrre õ Brasil é formado de Unidades, e qualquer Unidade ferida, prejudicada, fere o seu corpo inteiro.
~u ~ornei conhecimento, através de depoimento de de-tetmina-aa-pessoá; de que não me record_Q agora, de que
o Banco Central tem um limite para fiscalizar. Por exemplo, eu perguntei, por que razão o Banco Central d~via
aprofundar-se na fiscalização? E eu disse, quando no
caso Sul brasileiro e HABITASUL, que são movimentados pelo Montepio Militar, o Banco Central não pode
pçnetrar. Quer dizer, a irregularidade é praticada lá, e
com a conivência, POrém, não pode fiscalizar.lsso me feriu, feriu meus brios de brasileiro, e de patrício de todos.
vocês. Daí por que eti- apresentei um projeto à consideração do Congresso Nacional, que tem o n9 ~6, dando
poderes ilimitados ao Banco Central. Parece-nle que eu
estou ouvindo aquele provérbio brasileiro, que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado ...
O SR. JOSÉ ALBERTO FORTUNATI~ Não, ainda não! Não se roub_ou_ a casa toda ainda.
O SR. JORGE KALUME- É o caso do Banco Central. Esse projeto, eu o apresentei depois que eu tornei
conhecimento, porque até então eu não tinha mergulhado no assunto, eu pensei que o Banco Central tivesse poderes ilimitados. Mas não, foi um engano meu, um equívoco meu.
O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES Também pensava assim.
_Q SR. JORGE KALUME- Pois é, todos nós. Então, a culpa é das autoridades. Até eu sou culpado, como
brasileiro, todos nós somos culpados, porque nós tínhamos obrigação, e-temOs a obrigação, não podemos ignorar as nossas leis. Eu sou culpado, daí eu estar~me redimindo. Então, eu apresentei um projeto, dando poderes
ilimitados ao Banco Central, inclusive, de policiar tudo
quanto se referir a finanças. E, mais, e no caso de uma irregularidade futura, o Banco Central será co-autor, serâ
culpado também.
Eu quero pass;r às mãos dos Sr~. a cópia do meu projeto, que está tramitando agora no Senado Federal. Esta
é uma prova da minha solidariedade ao meu País, e aos
SOfredores, aos investidores, a todos nós que investimos
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naturalmente, com o objetivo de ganhar alguma coisa e
ajudar à corporação na qual depositamos e, por vias in-

diretas, o próprio País.
Eu já disse, certa vez-, aparteando um colega, que o
empresãrio não pode acreditar em Papai Noel, o empresário não pode ser inocente, o empresáriO -é parã gilnhar
dinheiro, mas dentro das leis, respeitando os seus semelhantes, os seus clientes. Eu nunca ouvi dizer que banco
desse prejuízo. Eu dizia, há pouco, ao Presidente da As-.
S'ociação, Valdiner Silveira Fagundes, com quem eu con-

versava antes de começar a reunião, que dinheiro só se
dã para quem não precisa, e ainda com duas testemunhas como avalistas, com todas as garantias, e o bancCI
só empresta depois de examinar o cliente, atrav~ de um
cadastro, feito pelos seus funcionários, que merecem
toda a confiança.
Então, para esses elementos, eu vou~me permitir eSsa
franqueza, eu aceito tudo de empresário, mas não aceito
roubo praticado contra o erário, e contra aqueles que
confiaram na instituição. Para esses não adianta cadeia.
O nosso Código, nesse ponto, é até tolerante. Há pouco tempo, eu vi pela imprensa que para o presidente do BRASILINVEST seria aplicada a pena de pri:.
são de I ano, mas que ele podia defender-se fora da cadeia, cercado, naturalmente, de seus amigos, de companheiros e colegas, não de importunos, mas daqueles que
saquearam os bancos ou os recursos nele depositados.
Para esses elementos, que chamo de indivíduos, incapazes de pertencer à sociedade, para eles só a força, porque
fuzilamento ê para herói. Só a força é que resolverá esse
problema. Eu não sou ditador, combato a violência, mas
é a única fOrma parã-combater esses malfeitores que hoje
infesta;IP___Q!!te d~~-lld~_ºra~~e~_ ___
___
A V. Sfs, que trouxeram depoimentos valiosos, os
meus cumprimentos. Mas eu quero, e não posso deixar
de saudar os Senadores suJistas --Octávio Cardoso, pela
maneira com que vem dirigindo os trabalhos, não em defesa só do seu Estado, porque quando ele defende o Rio
Grande do Sul está defendendo o Brasil, o Saldanha, o
Carlos Chiarelli, e o catarinense que aqUi se encontrá,
nascido no Rio Grande do_Sul o Senador Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- O Senador Lcnoir Vargas ~nosso aitigo de exportação, nasceu
no Rio Grande do Sul, mas é Senador por Santa Catarina.
O SR. JORGE KALUME- Mande desse tipo para o
Acre, que eu aceito ...
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) --Mas nós
já demos a nossa contribuição com Plácido de Castro.
O SR. JORGE KALUME- Não hâ díVida alguma e
fomos bem-sucedidos.
Portanto, eu quero, nesta oportunidade, além de me
congratular com os meus companheiros que têm sabido
defender os interesses dos seus Estados e, conseqUentemente, do Brasil, felicitá-los pelOs depoimentos que trCn.i~
xeram a esta CPI. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Octãvio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS- Sr. Presidente, o depoimento- exposição feita pelo Sr. José Alberto Fortunati, Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, tem um mérito muito grande, porque, embora todos
aqueles que ouvimos se tenham referido aos pódromes
das fusões que deram lugar ao banco Sulbrasiliero, ele
foi muito claro e muito explícito~ quando lembrou 0-iilício das fusões com a absorção do banco Agrícola Mer~
cantil pelo Moreira Salles que, por sua vez, incorporou
outros bancos, formando, depois, o UNIBANCO e,
também, foi muito interessarite a sua: observaçãO, re"iativamente aos capitais disponíveis, no Rio Grande do Su-1;na APLUB que aparece, nesta Comissão de Inquérito,
pela primeira vez, e pelo Montepio da Famflia Militar, e
ainda com a ·constatação do seu ponto de vista, que não
foi contestado pelos depoimentos dos representantes das
categorias do comércio e da indústria, que aqui onterii
depuseram, e o dá ãrea rural, de que os recursos financeiros, obviamente, do Rio Grande do Sul não tinham condições de bancar essa absorção.
Agora, eu queria, como uma primeira pergunta ao expositor, Sr. José Alberto Fortunati, saber se a estatização ou a criação de banco estatal no Rio Grande do
Sul, substituindo o banco Sulbrasileiro e o HABITA--

SUL, ele entende como necessária, em virtude dessa falta
de capitais, no Rio Grande do Sul, para a criação de uma
instituição financeira, ou se ele entende que ê este um
rumo que deve ser dado a todas às entidades bancárias
do País? ·
O SR. JOSI': ALBERTO FORTUNATI- Nobre Senador, a questão da estatização do Sulbrasileiro e Habitasul, ela, obviamente, tem que ser encarada dentro de
um prisma todo particular, esquecendo-se as questões
ideológicas que podem entremear entre o debate que
sempre existe na defesa da estatização ou da privatização
dos bancos.
Nessa questão, eu ressalto a importância de um banco
federal, estatal e regional, ou seja, essas três coisas numa
coisa só, em termos de Região Sul, como forma de, realmente, dar guarida à jã combalida economia do Sul.
Hoje tanto se fala_em Sul maravilha, mas o Sul não é_tão
maraVílha quanto parece, obviamente aiii:da continua a
sermafavilha, frente aos nossos irmãos do Norte e Nordeste, mas não porque os irmãos do Norte e Nordeste
empobreceram mais do que já estavam há mais anos,
mas -ê porque o pessoal do Sul empobreceu, a economia
tem-se esvaziado, o País temwse esvaziado, como um todo, e ~ta é a preocul!.ação bãsica, I!_esta questão- do
Sulbrasileiro e l:Jabitasul.
Quando defendemos a estatização é porque nós entendemos que, pa"fa sUbstituir dois bancos que-tiveram uma
mã gestão e que, comprovadamente, fizeram maus negócios, beneficiando arriigos, parentes, ou sabe-se lã quem;
enfim, não utilizãfam da boa técnica bancária para operar. A única fórmula de recuperar a credibilidade do in-ve~_tidor, a credibilidade da comunidade e, mais do que
issO, garantir os empregos dos seus funcionários ê através de um banco estatal e, no caso federal; porque isso
devolve à sociedade, prinCipalmente do Sul, e eu falo
princír:)almente do Sul porque é onde o banco mais atinge, devolve à economia do Sul, para os investidores do
Sul, uma credibilidade que se faz necessária e que hoje,
traOQOilamente, o banco HABITASUL e Sulbrasileiro
-não teriam, se permanecessem nas mãos da iniciativa privada.
Quando combatemos a privatização, inclusive a estattzação por um ano, como estava no projeto inicial do Governo, ê porque entendemos que não adianta socializarmos os prtjuízõS. riesta hora, ou seja, apartarmos 900 bilhões de cruzeiros para o banco e, daqui a um ano, quando possivelmente esse banco começasse a dar bons resultados, a dar guarida à economia do Sul, a dar proteção
aos investidores, imediatamente, lançar-se para a iniciativa privada. Entendemos que esse ê um processo que
poderá dar-se no futuro, mas que não se pode i:lar num
curto prazo de tempo, porque seria exatamente estarmos
reforçando a máxima que diz a socialização dos prejuftos e a privatização dos lucros.
Acredito que, neste momento de dificuldades por que
_o País passa, muitO mais interessa ao povo brasileiro que
-cada centavo do erário público que, na verdade, é um
centavo de cada um de nós, seja da melhor forma aplicado, dando, obviamente, estabilidade a toda uma econo__mia, dando garantias a quem quer operar com o banco e
dando proteção aqs funcionários no momento em que
temos o Brasil em torno de 10 milhões de desempregados
e subempregados.
O SR. LENOIR VA ROAS- Quer dizer que V. S• entende SJ.Ue um bando estatal, as pessoas que dirigem o
banco estatal são mais capazes no gerenciamento do que
as pessoas que dirigem um banco privado? Ou é por que
Y. S• entende que o banco estatal tem um suporte de garantias que se c_onfunde com a própria vida financeira da
Nação?
O SR. JOSI': ALBERTO FORTUNATI- Exatamente, Sr. Senador, ficaria com a segunda premissa. Não
fa"Çõ a distiriÇão em qUem ê mais competente pà.ra gerir
um banco, obviamente, urna mesma pessoa pode ser capaz de gerir um banco particular ou de gerir um banco
estatal. A grande diferença se encontra no alicerçamento
da confiabilidade que o banco pode propiCiar_a toda
uma econoinia e, mais do que isso, acredito que a estatização, e hoje fala-se do Sulbrasileiro - HABITASUL,
vem atender a todos os preceitos que atualmente não só
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os gaúchos, não só o pessoal do Sul, mas toda a sociedade está querendo, ou seja, que se saia do impasse -criado,
que não se dê cobertura a gananciosos e a corruptos e,
principalmente, que se consiga fazer com que a econow
mia do Sul do País e, por conseqüência natuial, a econo~
mia de todo o País, consiga recuperar-se de uma forma
lenta, mas gradual.
O SR. LENOIR VARGAS- Na exposição do Presidente do Sindicato dos Bancários se repete uma afirmação, que tem sido muito constante nesta Comissãoé de tardias providências tomadas pelo Banco Central,
no que se refere à fiscalização. Mas se os administradores dessas entidades financeiras eram reincidentes, por
que nos depoimentos do pessoal do Banco Central se diz
que as fiscalizações se fizeram, que as advertências foram
feitas, entende, então, o depoente que a intervenção já
deveria ter-se dado muito antes?
O SR. JOSI': ALBERTO FORTUNATI- Acredito,
Sr. Senador, que existem dois tipos de intervenções, a
chamada intervenção branca que é onde o Banco Central
passa a operar junto à administração dos bancos e esta
outra, a liquidação formal e legal, onde toda a sociedade
toma conhecimento da intervenção e que obviamente
tem suas seqUências plenamente vislumbráveis.
Acredito que, a partir do momento em que o Banco
Central havia tomado conhecimento das falcatruas e dos
desvios técniCOs-que, principalmente, no Sulbrasileiro estavam acontecendo, o Banco Central teria todas as condições de colocar junto aos diretores, junto à adminístração do Sulbrasileiro e HABITASUL, falo principalmente do Stdbrasi~eiro que isso estâ mais clarificado, um
administradOr do Banco Central, um fiscal, porque o
que realmente falta em nosso País, ê iSso, é pOder de fiscalizáção.
·
Acredito, como levantou o nobre Senador que saiu,
que; ainda o Banco Central não possui os poderes necessários para tomar aquelas providências que se faziam necessárias, mas acredito que hoje, apesar disso tudo, o
Banco Central tem condições, sim, de coibir abusos na
área financeira e econômica e nisso o Banco Central falhou. Tranqüilamente, acredito que o Banco Central poderia ter tomado medidas administrativas menos dramáticas e menos drásticas já há pelo menos seis meses, no
caso, em junho de 1984.
O SR. LENOIR VARGAS- O depoente fez uma refefência à direção do Binco do Brasil de que haveria um
novo diretor, vindo do BRADESCO. Não sei se o depoente tem condições de mencionar o nome do novo direter e se considera um bem ou um mal o fato de uma
pessoa ligada a um banco da iniciativa privada vir a se
constituir num dos diretores do Banco do Brasil. Qual é
a opinião do depoente nesse sentido?
O SR. JOSI': ALBERTO FORTUNATI -Nobre Senador, infelizmente não me recordo do nome do diretor
que saiu da direção do BRADESCO e está assumindo a
direção do Banco do Brasil. Tomei conhecimento, como
líder sindical, de um sindicato de Porto Alegre, porque
nossa confederação encaminhou um pedido ao Presidente José Sarney, em audiência a que eu estava presente, de
suspensão dessa nomeação.
O SR. LENOI~ VARGAS -

Foi feita a suspensão?

O SR. JOS!'i ALBERTO FORTUNATI - Não foi
feita a suspensão. Esse diretor do BRADESCO assumiu
ou deve ter assumido, obviamente, não tenho certeza
pórque estamos totalmente envolvidos com o caso
Sulbrasileiro HABITASUL mas está para assumir nestes
dias, se já não asSumiu. Obviamente, não concordo, de
maneira alguma, que_ um diretor de um banco da área
privada, no caso o BRADESCO e, principalmente, o
BRADESCO, saia da direção do BRADESCO e veriha
assumir a direção do Banco do Brasil, porque entendo
que dentro dos quadros do Banco do Brasil, que têm 120
mil funciof!ários em todo o País, existem pessoas- por demais qualificadas para assumir qualquer cargo de direção, pessoas formadas, que entraram por concurso
público, que se forjaram dentro do banco, que conhecem
a realidade do banco e que defendem, como qualquer cidadão o faz, o Banco do Brasil, acima de qualquer inte-
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resse, porque ele é funcionãrio da Casa. Então, não podemos concordar que a diref",.ão do banco continue sendo

composta por elementos estranhos à própria casa.

O SR. LENOIR VARGAS- Com relação ao depoimento do Engenheiro-agrônomo Silveira Fagundes, perguntaria se a solução __encont_rada pela Câmara, ainda
não pelo Congresso porque falta o pronunciamento do
Senado Federal, se essa solução é vâlid_a, é reconhecida
como razoável, boa ou. ótima por parte da Associação
Nacional dos Investidores do SulbraÁileiro e HABITA-_
SUL.
O SR. VALDJNER SILVEIRA FAGUNDES- Em
nossa opinião, a solução encontrada foi a melhor Qe tpdas as que apareceram. Como disse em_meu depoimento,
nós, clientes do banco, sempre entendemos e sempre estivemos dispostos a colaborar e sabíamos que alguma coisa teríamos que sacrificar para c-Olaborar. __
Sabemos, porque participamos juntos da elaboração
deste projeto, das dificuldades de caixa do Tesoiffó Nacional. Por esta razão, há dilatação no prazõ de ressarcimento de nossos investimentos, porque segundo o projeto que está no Congresso nós receberemos 60% em 4 parecias, sendo a primeira dentro de 90 dias. Isto é um sacrificio, princiPalmente para aqueles aplicadores de overnight que imaginavam ter o -dinheiro para receber no dia
seguinte. Por outro lado, também, partictpareritOs com
40% da parte acionária.
Mas achamos que a solução é válida por duas razões,
uma delas é que nos farâ clientes mais próximos do banco, uma vez que seremoS acionistas e teremos interesse
em que esas ações sejam valorizadas. Uma reivindicação
nossa -será sempre que essas ações sejam ordinárías, ou
segundo lugar,
seja, ações com direitO a voto. E,
mantendo 40 mil clientes, esse banco já se iniciará forte,
sendo estatizado como muito bem V. Ex• colo_c_ou e
como José Alberto Fortunati falou, na sua segunda
opção. Ou seja, cOntando Com- O respaldo forte da Nação
por trás, contando com a garantia forte da Nação por
trás, o banco serâ um banco confiável, e por essa razão
achamos que a solução encontrada foi amelhor possfvel.

em-

O SR. LENOIR VARGAS --V. S• fez uma referência, e eu gostaria que explicitasse melhor, a respeito deoperações na resolução n9 63, realizadas por entidades
ou firmas que estavam ligadas diretamente a O.irigentes
dos grupos financeiros-Sulbrasileiro iHABlTASUL, eu
gostaria que explicasse um pouc_o mais e, se possível, citasse alguns casos.

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES- Na
imprensa rio-grandense, logo após a interVenção, saiU
uma nominata de empresas, em que participaVam diretores do Sulbrasileiro e essas empresas deviam cr~ditos ao
banco, todos eles oriundos da 63. Lamentavelmente, eu
não trouxe essa relação, mas não ê. difícil conseguir iSso,
qualquer lugar de Porto Alegre tem: Maguefa, Sulbrasileiro Empreendimentos lmobiliàrioS; um:i Série de dez
ou doze empresas, todas elas com problemas com alguma empresa.
O SR. LENOIR VARGAS- E os créditos deSsas empresas estão sendo recebidos em virtude da segurança
que os bancos oficiais, o- siStema financeiro oficial dá à
Resolução 63?

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES Exatamente.
O SR. LENOIR VARGAS- Diz V. S•, em uma parte do seu depoimento, que "deseja que sejam apuradas o
quanto antes as irregularidades que porventura houve-rem, para que os administradores culpados sejam punidos, pois até agora só se telri -conhecimento oficial do _inquérito sobre_ o Sulbrasileiro, Crê-dito, Financiamento e
Investimentos S/A, que nada de errado apurou''. Mas se
não têm sido feito inquéritos, se não tem sído nada apurado, como é que se pode encontrar uma solução, sem
saber a situação como se -encontra?
-

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES Nobre Senador, somos público, somos investidores vítimas do banco. O que sabemos são aquelas coisas qu~ filtram pela imprensa ou se consegue descobrir. Existem os

inquêritõs; Clisso não há mínima dúvida, mas às conclusões .deles. não se chegou ainda.
Então, à opinião p6blica surpreende que o primeiro
inquérito concluído traga um resultado positivo, até elogioso à antiga administração. O que ficamos a pensartenho certeza que não serâ isso, afinal, - mas fica-se a
pensar que de repente estava tudo bem.
O SR. LENOIR VARGAS -Si. Presidente, estou satisfeito com as respostas.

O SR. JOSI';; ALBERTO FORTUNATI- Gostaria
de acrescentar algo a esta última questão, nobre Senador. Porque, na verdade, a solução hoje pela manhã votada, com brilhantismo, pela Câmara Federal, coloca
uma coisa iriipórtimte: que, -de qualquer forma, mesmo
que essa solução seja encontrada o quanto antes, e pelo
menos ê- o ailseio dos bancãrios e dos iriVestidores, os
bens dos diretores e a: apuração das suas responsabilidades continuarão na Orderil. do Dia. Isto é irliporta-nte.
Neste momentO, a questão da culpabilidade que os inquéritos possam vir a apurai-, no seu final, acreditiinOs
não devem, de maneira alguma, se sobrepor à busca de
uma solução que traria maiores Prejuízos aos bancáriOS,
á sociedade, como um todo, à economia gaúcha e aos investidores.
O SR. LENOIR VARGAS- Quer dizer que, quando
se fala em inquéritos aqui, o depoente se refere aos inquéritos de carâter de penalidade, de penalização, e não
aos inquéritos no sentido de levantamentos contábeis
etc..
Era _só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Octávio -Cardoso)- Existem,
nesses casos, um inquérito administrativo, que é procedido pelo Banco Central. depois há o processo judicial de-corrente daS conclusões de inquérito administrativo.
Dois diretores que depuseram aqui confirmaram que o
Banco Central estava procedendo a inquéritos, agora
não sei Se Já foram concluídos.
Com a palavra o nobre Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA- O Sr. Presidente
do Sindicato dos Bancários fez um relato bastante apro-priado do problema, de como é o âmago do problema.
Ontem tivemos aqui as chamadas classes conservadoras que opinaram a respeito. Lamentavelmente, tivemos
que reconhec_er, respondendo a uma pergunta nossa, de
q!Je não encontraram na iniciativa, privada nenhuma solução para o caso e dissemos isso ao Dr. Bornhausen
e~?tamente porque é uni homem experiente na questão
de bancos. Se ele não encontrou, evidentemente, é porque outra saída não havia senão a interferência do Estado.
A~tes de fazer as perguntas, quero congratular-me
com V. S• pela forma clara e até_corajosa com que pôs a
sua visão" desses problemas. Mesmo porque comungo, e
já disse isso no dia em que entrava no Senado Federal,
com a idéia de que, num País subdesenvolvido, o Estado
tem que entrar na economia. Os apartes de dinheiro são
necessários para qUe as coisas andem e isso exige o E-stado presente.
Todo o problema não estã no Estado entrar ou não
entrar, está no Estado ser ou não ser democrático; poder
ser ou não ser fiscalizado, ao _entrar na economia, para
impulsiona-Ia e, principalmente, para que esse desenvolvimento seja realmente desenvolvimento, e não apenas
crescimento de certas ãreas.
Também diria que na questão de bancos, no caso do
Sulbrasileiro, hoje já tenho certeza que o Senado Federal
não faltará à sua missão histórica, conheço os Senadores, aprovado na Câmara, o Senado deverá tambêm,
apiedando o assunto, chegar à mesma conclusão, nesse
caS"o suis generis, principalmente, pelo caráter confiabitidade, ou o EstadO entra ou não haverá condiÇões deressarcimento.
Vejo, Presidente Fortunati, com tristeza para a eCono-mia do Rio Grande do -Sul, que V. Ex• troUxe mUito
bein, aqui, retrato da queda da nossa economia.
Hã lO, 15 anos tínhamos 4 bancos do Rio Grande do
Sul, o Agrícola Mercantil, que era oriundo das antigas
Catxas Rurais, que se flzera em ciffia â3. eco-riOinia dOs
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pequenos agricultores e que foi absorvido por um banco
de fora e que hoje opera no Estado com menos de 20%
do que oPerava no tempo em que era Banco Agrf.;ola
Mercantil.
Testemunho, junto com as afinnações de V. S•, o fe~
chamento da agências do Agrícola Mercantil. Na minha
terra, Caçapava do Sul, havia uma agência que. tão logo
o Moreira Saltes incorporou, ela foi fechada, os empregados foram dispensados e não operou mais na Cidade.
De forma que, quando o Sul vem ao Centro do Pais
dizer que o problema do Sulbrasileiro tinha que ter um
tratamento um pouco diverso do que outros casos de
bancos que simplesmente estouraram, as palavras de V.
s• o conflrmam.
'
Sei da coragem de V. S• e a obrigatoriedade que tem,
como Líder sindical, de ter coragem. Esta Comissão_ de
Inquérito está procurando não apenas saber o que houve, mas está procurando saber quem ê_o responsável.~
aquela velha estória -:- quem é que vai pagar esse pato?
Ou vamos deixar apenas o Rio Grande do Sul os funcionários do banco, os investidores, com todo esse drama, e
nenhum daqueles dos responsâ.veis a pagar nada por isso? A Comissão de Inquérito não é uma Comissão Policial, mas tem poderes e meio de buscar elementos para
entregâ-la_à Justiça, para que as coisas sejam apuradas.
Esteve aqui o Coronel Hélio Prates da Silveira depondo, um longo depoimento e todo o depoimento de S. S•
foi para se dizer vítima de todo um processo. Eu gostaria
que o Presidente Fortunati nos fizesse alguma apre. ciação·a respeito de um desses diretores. Como é que o
Sindicato dos Bancários viu a atuação do Coronel Hélio
Prates da Silveira, nos últimos anos, junto ao Banco
Sulbrasileiro?

O SR. JOStALBERTO FORTUNATI- Nobre Senador Alcides Saldanha, temos assistido neste País, nos
últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, a pessoas cometendo as maiores atrocidades e depois aparecendo perante a opinião pública como vitimas de todo o
processo.
Nós, do Sindicato dos Bancários, obviamente em con~
tato _com os colegas que trabalham no Banco Sulbrasileiro, sabemos perfeitamente, e até por uma questão básica
de administração, que se existe um comandante, esse no
caso, chamava-se Coronel Hélio Prates da Silveira. Esse
comandante deveria, em primeiro lugar, ter acesso a todos os papéis, a todas as operações, ou, pelo menos, a
obrigação de colocar pessoas da sua confiabilidade, para
que essas pessoas tratassem dos assuntos com a máxima
seriedade.
Nós, no caso, os bancãrios, não admitimos, em hipótese alguma, que, de repente, a grande imprensa venha a
público e coloque vários e vários negócios escusas, alguns citados pelo nosso companheiro Fagundes e outros
mais que a grande imprensa lem divulgado, e o Coronel
Hélio Prates da Silveira, simplesmente, não tenha deles
conhecimento.
Um outro aspecto, na segunda-feira, se não me falha a
memóriã:, aqui neste local, depôs o jornalista Deomar
Marques, a quem conhecemos de longa data, companheiro sindicalista, do Sindicato dos Jornalistas, e que
comprovou, claramente, o jogo do poder que existiu
dentro do Montepio da Família Militar, onde o Coronel
Hélio Prates da Silveira fez o possfvel e o impossf\iel para
abocanhar a presidência do Sulbrasileiro. Obviamente
que é líCitO- i qualquer pessoa disputar um determinado
cargo. Eu disputei uma eleição com três chapas, obviamente é líCito a um cidadão brasileiro disputar uma ca~
deira no Senado Federal, só não admitimos que essa disputa venha em detrimento dos interesses maiores, no
caso do banco, dos investidores e dos empregado'i.
Então, temOs a maiOr desconfiança da responsabilida~
de do Coronel Hélio Prates da Silveira. Por quê? Em pri~
mCiio lugar, trata-se de um homem sem os devidos conhecimentos técnicos- para ser o presidente do banco,
questão, aliás, que merece uma observação mais profunda porque, se estamos num País capitalista, dentro de
uma economia capítalista, temos que colocar os homens
certos nos lugares certos e, nesse caso, ficou claro, tratase de um coronel, não pela patente de coronel, mas tratase de ·umcoroneTSemosoonhecimentos de banqueiro ne-
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cessários, ou seja, faltou capitalista no lugar certo. Esta é
a primeira questão que nós levantamos.

A segunda questão, repisando então, ~que o CoroilCl
Hélio Prates da Silveira tinha conhecimento das causas,
das falcatruas que aconteciam e dos desmandos que
aconteciam, porque as operações obrigatoriamente pas~
sam por um diretor ou pelo presidente do banco. Também pode-se colocar o seguinte: que, normalmente, sim
levados um monte de documentos para as pessoas assinarem e estas assinam sem olhar. Não aceito isso, p-orque estamos tratando de 24 mil empregos, estamos tratando da economia ga6cha e estamos tratando de um
banco que é centenário. Também não admito isso.
Então, me parece, não assiti ao depoimento do Coronel Hélio Prates da Silveira, mas conheço perfeitamente
a sua defesa para se fazer passar por vftima. Na verdade.,
trata-se muito mais de um lobo tentando colocar a pele
de cordeiro por cima, para sensibilizar, obviamente, os
nobres Senadores, tentando sensibilizar os bancários, a
comunidade como um todo e__ainda saindo_como herói
de toda esta história.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Sr. Presidente Fortunati, V.S•_se referiu aqUi a um oUtrO dos envolvidos _
nesse processo todo, o Sr. Péfíctes de Freitas Druck, que
também esteve nesta COmissão e apresentoU um documento bom. Perguntaría: V. S• se referiu, em certa hora a
maquefa. Tem conhecimento a respeito do empreendimento ALGARDE, em Porto Alegre, que o HABITASUL trabalhava com ele. V. S• nos poderia dizer alguma
coisa a respeito?

O SR. JOS~ ALBERTO FORTUNATI- Não tenho
conhecimento técnico mais profundo, mas trata-se de
um conjunto de moradias populares, ou, pelo menos teoricamente deveria servir à populaçãO-de babta renda e
que, por várias e várias razões, não deu certo. Obviamente que por trás desse negócio, que não aparece bem
ainàa aos olhos da população, existem muitas coisas a
serem esclarecidas, porque, evidentemente, foi um dos
casos que causou transtorno _no Banco HABITASUL
Nós levantamos a suspeita sobre o Sr. Péricles de Freitas Druck e, na verdade, toda a história do HABITASUL, nós a conhecemos através de um jornal que existiu
no Rio Grande do Sul, por ,um curto perfodo de tempo,
o Denilncia, que tinha como editor-chefe o Jornalista
Coloxa, - o nobre Senador conhece - que possuía um
corpo editorial da mais alta confiabilidade, o qual mostrou claramente todas as falcatruas existentes por trás da
criação do Banco HABITASUL. Inclusive solicitei aos
companheiros de Porto Alegre que me enviassem um
exemplar do jornal Denúncia, mas, infelizmente, devido
ao impasse criado aqui em Brasflia e à expectativa e a
todo o trabalho em Porto Alegre, o referido exemplar
ainda não chegou, mas assim que tiver esse exemplar em
mãos, farei questão de deixá-lo aqui, porque se trata de
, um documento, nesta CPI, para demonstrar claramente
a culpabilidade do Sr. Péricles de Freitas Druck.

O SR. ALCIDES SALDANHA- O Banco Central,
na sua fase de fiscaliza-ção, alegou que não tinha grandes
coisas a fazer. V. S• já deu uma sugestão- de que poderia
ter sido feita a intervenção branca, que não foi feita,
como nós já tínhamos constatado que era possível evitar
a reeleição de diretores, o que também não foi feito, tudo
isso a Comissão tem que apurar. Mas os papéis do Banco Central falavam muito que as operações irregulares
eram feitas a favor do grupo de empresários. É o nome
que é usado permanentemente e não aparece o nome de
ninguém.
Os bancârios do Rio Grande do Sul nos poderiam
identificar alguns desses empresários que faziain parte
desse grupo que foi um dos que mais lesou o sistema?
O SR. JOS~ ALBERTO FORTUNATI -Na verdade, nós poderíamos, tranqUilamente, citar os nomes.
Mas é que esses dados eu não os tenho em mãos. Mas,
são dados que obviamente nós poderemos entregar a
esta CPI com a mãxima brevidade, porque já se torna~
ram, inclusive, públicos. A grande imprensa já os dívui~
gou. São nomes que todos hoje conhecem e que, facilmente, são listados por qualquer gaúcho, que atualmente

-esteja mais presente na luta, na questãO do Sulbrasileiro/HAB!TASUL.
- - Obviamente que a minha: memória nào ê __tão pródiga
- aSSim e, então, eu solicito ao nobre Senador aguarde esse
envio que nós, obviamente, o faremos.
O SR. ALCIDES SALDANHA -Nós vamos aguardar para juntarmos aos papéis da CPI.
Eu ída falar sobre o Sr. José Carchedi e acho que é
desnecessário. O próprio Banco Central já conhece alguma coisa e a Comissão já conhece o bastante a respeito.
Dr. Fagundes, V. S• abordou um problema aqui no
seu depoimento, de que um diretor do Banco Central, no
dia em que depôs, Sr. José Lui:i Miranda, acusava o grUpo, quer dizer, Urna das coisas que S. S• alegava era que o
grupo Se dera mal, era porque trabalhava com laxas melhores para captar investidores.
V. g, esclareceu muito bem que, pelo contrário, como
invCSfídor permanente do grupo, que ele trabalhava com
taxas normais e, às vezes, até mais baixas do que as de
mercado. Mas, parece-me que o Banco Sulbrasileiro chegou a trabalhar. em determinado momento, com taxas
mais altas.
A pergunta é se V. S• tem conhecimento de que houve
esse trabalho ·com taxas mais altas e se foi no final dejãfieiro e início de fevereiro.

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES Realm€:nt~ eu não tenho esses dados, mas parece que
nos últimos 4 ou 5 dias antes da intervenção as taxas
era,m maiores.
O SR. ALCIDES SALDANHA - Exatamente, _no
desespero de tentar manter a situação.

OSR. VALDINERSILVEIRA FAGUNDES-Mas
não normalmente,_
Agora, eu gostaria de esclarecer algo em relação a nós,
investidores, a nós, clientes do banco. Eu, por exemplo,
sou cliente do Sulbrasileiro em quatro agências: Boçoroca, ROsãrio,- Livramento e Porto Alegre. Atualmente, a
minha atividade é muito mais no interior do que na capi-_
tal. Estava, inclusive, naquela semana, viajando em
Boçoroca.
O cliente do interior, que é o grande cliente que ficou
retido no banco. é UJP cliente que nãõ vai olhar diariamente a taxa, se é 20% ou é 18%, ê o cliente mesmo, que
confia no banco, porque é o banco que tem naquela cidade. Então, por essa razão, eu acho que é um absurdo sem
tamanho a imagem com que nós ficamos, de nós que fi~
camos no banco, sermos especuladores.
Os especuladores, como eu disse no meu depoimento,
.saíram na últjmasemana, nos últimos 15 dias, porque tiveram conhecimento, porque tinham amigos, porque estavam interessados nisso. O cliente do banco que estava
no banco, não estava, realmente. interessado em taxas.
Não fOr porque o banco aumentou a taxa que nós fomos
para lã. Esse é um trabalho que seria longo, mas eu duvido que se pegássemos hoje os clientes que estão Iâ, concluiríamos que foram clientes atraídos nos últimos dez
_ dias. Eu lhe garanto que os clientes que estão _lã, estavam, no mínimo. hã um ano. Então, é por esse ponto que
entrei no assunto de taxas. Nós somos, realmente os
clientes do banco, não os especuladores. Os especuladores entram e saem, e estes saíram antes.
-0 SR. JOSf!. ALBERTO FORTUNATI -Apenas
uma_ questão, nobre Senador, para ilustrar. Obviamente,
a minha função não é a de estar aqui resguard~ndo os inv~tidores. Mas algumas questões devem ser ditas. Eu reforço, porque obviamente, nessa questão do cantata que
os bancários tiveram com a sociedade como um todo, na
qu_estão Sulbrasileiro_/HABITASUL, as pessoas nos
procuraram, os investidores, e tomamos conhecimento
de casos de pessoas que venderam, e que aplicaram o dinheiro pela casualidade da venda de um bem. Vou citar
J..J.ID cas_o. Nós temos aqui um colega, morando em
Brasília: Sua mãe recebeu uma herança, naquela semana
do fechamento, de um terreno. Ela vendeu o terreno e
enquanto estava procurando um apartamento .para aplicar o dinheiro, ela depositou o dinheiro no barico. E
houve a casUit.lidade de o banco vir exatamente-a sofrer
intervenção. ~ um caso só.
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Mas. eu cito um outro _caso, e aí para colocar que os
especuladores, de certa forma, pelo menos, a grande
maioria, aquele homem que tida com papéis, no dia a
dia, Hil.ham cáido fõia antes da interVenção. Cito o caso
do ex-MíniStro da Previdência, Jarbas Passarinho. Nós
denuncíamos, no grande ato do dia 10, com extrato do
próprio Banco Sulbrasileiro, que o Ministro Jarbas Passarinho tinha sacado do open, exatamente, no dia 7, Uata
em que o Banco Central afirmou que iria fazei' a intervenção e que só rez no dia 8. Mais um detalhe, acuado,
porque, na verdade, o Ministro foi acuado, o Ministro
Jarbas Passarinho colocou que tinha conhecimento- e
isso estâ na imprensa, não SQU eu quem estâ dizendo da intervenção do Sulbrasileiro hã, pelo menos, 10 dias.
E se o Ministro tinha tomado esse conhecimento, obviamente, que todos os grandes especuladores que têm ou
tinham cantata direto, acho que continuam tendo, com
o Banco Central, tranqUilamente tambêm sabiam da intervenção do Sulbrasileiro.

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES Ainda dentro dessa pergunta, que também me foi feita,
eu teria aqui, O Que seria enfadonho, centenas de investidores com problemas semelhantes. Mas eu vou-me permitir lhe um pequeno trecho de uma carta. Essa carta me
dia 9 de março;foi escrita"A Título informativo- vou ler apenas o final- observo que, comó"bancârio, me aposentei há pouco tempo
e·saquei õ meu Fundo de Garantia, fruto de uma vida de
trabalho. E, c_om mais algumas economias, perfazendo
65 milhões, apliquei em depósito a prazo, CDB. no Banco Sulbrasileiro, que era um banco de projeção, e de expressão o maior banco gaúcho e um dos maiores do País.
Tal situação agora me é aflitiva, angustiante, e me desgasta tremendamente. Outrossim, de minha parte, jâ me
manifestei disposto a conceder concessões. assinando a
carta de opção destinada ·aos investidores."
Vou citar, também, um outro fato de um investidor
que me telefonou de Santos, porto de São,Paulo e que
teni 95 milhões em CDB, também aplicados no Sul brasileiro. Esse investidor, que me autorizou, inclusive, a dizer Cfllólfie,-·chama-se Sérvulo, estã vivendo de favores,
porque era a única coisa que ele tinha. E assim são centenas e centenas de casos.
Por isso é que lhe digo, tranqüilamente, Senador, o
que ficou no banco é o que tem de bom. O que tem de
ruim saiu.

no

O SR~ ALCIDES SALDANHA Sr. Presidente, estou satisfeito.

Muito obrigado,

O SR. PRESIDENtE (Octãvio Cardoso) ~Com a
palavra o relator Senador Carlos Chiarelli .
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente,
apenas uma ou duas perguntas ao Sr. Presidente da Associação Nacional dos Investidores do_Sulbrasileiro, Dr.
Valdiner Silveira Fagundes.
O que V. S• considera, em termos de volume de investimentO, um grande, um médio e um pequeno investidor?.

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES Acho, Senador, que no quadro que nós ternos anexo,
principalmente no quadro do over, fica bem demonstrado o que é o pequeno e o médio investidores.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Eu gostaria de
saber em números redondos.

O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES- Em
números redondos, o médio investídor, eu diria ao redor
de 50 milhões; o pequeno investidor até 10 milhões e o
grande investidor acima de 50 milhões.
Agora, eu gostaria de esclarecer que é difícil estabelecer. efetivamen~e. se quem tem 5 milhões é um pequeno
investidor, porque pode ter S milhões no over e ter 300
milhões aplicados em CDB noutro banco. E, como citei
agora, um elemento que tem o seu FGTS no banco, no
valor de 65 milhões de cruzeiros, ser tudo o que ele tem.
O SR. RELATOR CC:arlos Chiarelli) - V. S• poderia
citar melhor o que é um pequeno, médio e grande investidor?
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O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES- O
pequeno, até lO milhões, o médio, na faíXa de--w·a- 50 mi-

lhões e, o grande, acima disso.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então, até dez
milhões é um pequeno investimento.
O SR. VALDINER SILVEIRA FAGUNDES- Na
minha opinão.

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- O -Sr. Presidente do Sindicato nos poderia informar qual foi o volume, o montante de recursos que o Sr. Ministro Jarbas
Passarinho retirou nesse dia 7 de fevereiro?
O SR. JOS!': ALBERTO FORTUNATI - Foram 38
milhões. E agora estou lembrandO, porque numa das entrevistas que o ex-Ministro Jarbas Passarinho fez, S. Ex.•
alegou que naquele dia havia sacado do banco porque tinha que comprar um carro Escort. Estou li::mbrado do
exemplo, inclusive. I;: aproximadamente esse valor.
O SR. R.€LA TOR (Carlos Chiarelli) - E_não _é co_rre_ta informaÇão de que ele teria tirado 32, 34 ou 38 e deixado um saldo?

a

O JOS!': ALBERTO FORTUNA TI- Na verdade o
ex-MinistrO Jarbas Passarinho deixou 80 milhões na Caderneta de Poupança. Nós sabemos, obviamente, que a
caderneta de poupança, em qualquer banco, ê garantida
pelo Governo Fed~ral. E o Limite mãximo de saque, hoje, de qualquer poupança, mesmo o banco sob intervenção ou liquidação, é de 85 milhões. Então, é um valor
inferior àquele que ele poderia sacar, quando chegasse o---__
prazo para 9 saque, quando a sua poupança fosse liberada para outro- banco, o· que efetivamente aconteceu.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não há nessa
conta, independente da caderneta, também uma parcela
que foi deixada no banco?

Agradeço aos nobres membros participantes, aos protlssionais da imprensa, aos assistentes que têm nianífestadcf ftlfeiesse pelos trabalhos desta Comissão.
Ainda não elaboramos uma pauta de trabalho para a
próxima semana. Mas assim que chegarmos a um consenso sobre nomes e datas, esta Comissão informarã.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- _Eu acho muito impoftante que V. Ex• dê ciência, sobretudo á imprensa e às pessoas que aqui estão, daquilo que se ajustava
que é o propósito desta Comissão, desde que foi implantada. Mesmo depois de superado, como haverá de ser superado, o problema emergencial, com a votação, pelo
Senado, da matéria, creio que num prazo de uma semana. e mesmo aparentemente resolvida a questão, a Comissão continuará ~os seus trabalhos, porque ela tem um
propósito que ê de identificar caUsas, apurar reponsabilidades e definir qUem é quem nesse proceSso~ para que fique muito claro quem foi culpado e quem é inocente.
O.SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- A intervenção de V. Ex• jã C.Sclarece. Eu aduziria apenas que,
desde o cOmeço, sempre tivemos esta preocupação. Se a
Coffiissão pude~e _ajudar na solução, ficaríamos muito
felizes. Se a solução fosse encontrada, como parece que
foi,- independente de nosso trabalho, nosso trabalho continuaria, porque nosso propósito vai além, como-disSe o
Senador· Chiarelli, e é o trabalho de investigação ou de
análise, ou uma e outra coisa, das-causas da intervençãõ.
Então, renovo os meus agradecimentoS. Estão encerrados os trabalhos.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUli:RITO
Criada através da Resolução n~ 01, de 1985, "des-tinada a apurar irregularidades no Transporte Marftimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais·".
5f reunião, realizada em 18~de abril de 1985

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e cinto, às dez horas e cinCo minutos, na
Sala de Reuniões da Comissão de EcononiiS; preSentes
O SR. RELATOR (Carlos Chiarei!i)- Eu perguntaos Senhores Senadoress, Virgílio Tãvora (Presidente),
ria ao Presidente do Sindicado, jã que tive opoifunidade
Altevir Leal, Marcelo Miranda (Relator), Martins Filho
de ler o seu depoimento e ouvir as suas ponderações-- e
e Roberto Saturnino, reúne-se a Comissão Parlamentar
elas são altamente contundentes a respeito de determinade Inquérito criada atravês da Resolução n" 01, de 1985,
das pessoas --se à exposição foram anexados documendestinada a apurar irregularidades no Transporte Marítos que provam que essas pessoas são inidôneas ou se são
timo Brasileiro e EstaleiroS Nacionais.
presunções decorrentes de ilações, anãltses. etc..
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeNós estamos diante de uma Comissão Parlamentar de
nhores Senadores Alexandre Costa, Benedito Ferreira,
Inquérito, onde se presta depoimento mediante juramenGabriel Hermes, Alfredo Campos, José Lins, Aderbal
to, onde as afirmativas têm uma determinada caracterísJurema e a Senadora Eunice Michiles.
tica, que vão um pouco além do mero informe. Passa a
Havendo número regimentãl o Senhor Presidente deser afirmativa que requer absoluta certeza, principalclara abertos os trabalhos da Comissão e passa a palavra
mente quando se trata de determinadas referências cj_ue
ao Dr. Clodoaldo Pinto Filho, Secretário Exec-utivo do
-envolvem a honra das pessoas. E nós temos uma preocu-.;- Milfisiéi'Tó- -dos Tra.nsportes que inicia seu âepóimento
pação muito grande em que as coisas fiquem muito bem
agradecendo a honra de comparecer a esta Coinissão e
elucidadas.
esclarece que a sua convocação é motivada pelo fato de
O SR. JOSÉ ALBERTO FORTUNA TI -Sem dúvi: - -ser Presidente da Comissão de Tomada de Contas da exda, Senador Chiarem acredito que esta deva ser a postutinta autarquia federal Superintendência Nacional da
ra da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque é a
Marinh~ Mercante.
_
_ _._,:,_lo, _
mais correta.
Continuando, faz um síntese sobre as razões da exO SR. RELATOR (Carlos ChiareiH)- Ela não deve
tinção da autarquia federal e suas conseqüências, sobre
ser; ela é assim.
os novos fundamentos da política de construção naval e
Marinha Mercante do Brasil e das tarefas específicas deO SR. JOSI'i ALBERTO FORTUNA TI~ TudQ.bem.
senvolvidru;_pela Comissão de Tomada deCantas EspeEla é. Exatamente.
ciãl.
Na verdade, este depoimento foi por mim escrito em
ú Senhor Presidente, suspende a reunião por quinze
Brasflia. Estou em Brasília hã mais de 50 dias, acompaminutos.
nhando o caso Sulbrasileiro/HABITASUL. Obviamente
Reaberta a reunião, o Dr. Clodoaldo Pinto Filho, fique não possuo os documentos. Mas fui fridagado a esse
naliza seu depoimento fazendo alguns esclarecimentos
respeito pelo nobre Senador A\cides Saldanha e asumi _Q
sObre
a chamada pendência das contas 6.043. Antes de
compromisso de enviar, principalmente, recortes de jorpassar a fase interpelatória, o Senhor Senador Marcelo
nais, nos quais bassei as minhas afirmações porque coloMTr:inda~- sOlicita a corivocação do Comandante Luiz
cam com clareza essas questões. Eu enviarei o quanto
Rodolpho de Castro, ex-Diretor Financeiro da SUNAantes, para esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Já
MAM, para prestar depoimento perante a Cori'ilsSão.
assumi esse compromisso e procurarei formalizã-lo o
Em
votação é aprovada a convocação em data a ser marquanto antes.
cada.
Prosseguindo, passa-se a fase interpelatóría quando
O SR. PRESIDENTE (Octãvio Cardoso)- Não há
mais indagações?
-usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores
Eu devo, então, agradecer a colaboração de ambos os
Senadoress Altevir Leal, Marcelo Miranda na qualidade
depoentes Srs. Fortunati e Fagundes, que trouxeram vade Relator, além do Senhor Presidente que, nesse moliosos elementos, de_que eram conhecedores, a estaComentO, pãssa a Presidência ao Senador Marcelo Miranmissão.
da.
O SR. iOSJ:. ALBERTO FORTUNA TI- Há uma
parcela. E essa parcela gira em torno de 3 milhões.
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Finalizando, o Senhor Senador Virgflio Távora, retoma a Presidencia e agradece o_depoimento, determinando, em s_eguida, que as notas taquigrãficas tão logo traduzidas e revizadas sejam publicadas, em anexo, a presente Ata.
Nada m·ais havendo a tratar, encerra-se a reUnião e,
para constar eu, Josê Augusto Panisset Santana, Assistente da CO:iniss_ão,lavrei a presente Ata que, lida e aProvada será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 5' REUNIÃO DA COMISSÂO PARLAMENTAR DE INQUERITO. CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N' 01. DE 1985
DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
NO TRANSPORTE MAR/TIMO BRASILEIRO E
ESTALEIROS NACIONAIS, DESTINADA A
OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. CLODOALDO PINTO FILHO. COORDENADOR EXECUTIVO DO MINISTER/0 DOS TRANSPORTES,
.<QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORI_ZAÇÃO. DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Virgílio Távora
Relator: Senador Marcelo Miranda
(Integra do apanhamento taquigrâfico da reunião.)
O SR. PRESIDENTE (Virgilio Tâvora) - Declaro
aberta a ptesente sessão. Vamos ter o prazer de_ouvir o
Dr. Clodoaldo Pinto FÜho, Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, que caberã dar as elucidações
necessárias sobre o assunto. Com a palavra o Dr. Clodoaldo .Pinto Filho.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Eu gostaria
de iniciar, agradecendo a honra da minha convQcação a
essa CPI do Senado Federal.
Na verdade, para wn hurÚilde funcionário do Poder
Executivo, ê só motivo· de júbilo, de muito orgulho e
muita honra, comparecer a esta Casa do CongresSo, pãfi
prestar os esclarecimentos que Cu seja caflaz de prestar.
Entendo que essa minha convocação é motivada pelo
fato de ser eu o Presidente da Comissão _de Tomada de
Contas da extinta autarquia federal Superintendência
Nacional da Marinha Mercante. :t essa a razão principal. Espero trazer aqui esclarecimento aos Srs. sobre o
porquê da extinÇão dessa autarquia federal, o que foi feito durante esse processo de extinção da autarquia federal
e:"-óisso tudo louvançlo, ajuda!ldÕ ~- g;ubsidiando o Congresso no seu papel de fisc_aliz_açã'o do_Poder Executivo e
no seu papel tão nobre ou mais nobre que este, o de formLJlar políticas novas para um s:etor tão importante da
economia nacional, que é o setor de construção naval e
de ___navegação- mercante.
Eu pretendo c_onduzir a exposição em 5 itens, o primeiro dos quais seria explicitar as razões da extinção da
autarquia Tederal; o item 2 da minha exposição seria ex-Plicitar algumas coisas sobre os novos fundamentos da
politica de construção naval e Marinha Mercante do
"="'--Brasil; o 39 item seria as consequências da extinção da
"ilt:garquia federal; 4<:> item, falar sobre as tarefas específicas_desenvolvidas pela minha Comissão de Tomada de
Contas Especial, e finalmente, o S~t item, alguns esclarecimentos sobre a chamada p-endência das contas 6043, que
certamente é a razão desse rumoroso caso, que se .chama
-o cas-Q'-SUNAMAM. São esses os esclarecimentos especiais que eu gostaria de dar.
Entrando em matéria sobre o item l, sobre as razões
- -da extinção da ex-autarquia federal, eu diria que duas
motivações fundamentais levaram o Governo Federal,
levaram o Ministério dos Transportes partir para extin~:.,.;gúir a autar_quia federal. Essas duas razões são: 19 a inadequação institucional da autarquia antiga, em segundo
lugar, o descalabro financeiro a que chegou o sistema de
fmanciamenlo da construção naval.
Quanto a este primeiro ponto, da inadequação institucional, dois pontos, por sua vez, são também basilares.
Em primeiro lugar, há muito tempo é detectada uma ambigUidade básica, inadequação muito grande sobre avestimenta jurfdica d!!. a.utarquia, funcionando como !pTl
banco de fomento. Este fato é de suma importância no
c;tmpo institucional. Na verdade, a antiga SUNAMAM,
gerindo uma massa enorme de recursos do Fundo da
Marinha Mercante se tornava extremamente difícil a sua
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postura, a sua vestimenta de autat-quta com todas as
peias, com todos os procedimentos normais de uma au·
tarquia federal.
A nós nos parece que é uma contradição, e essa con·
tradição realmente existiu e se manifeStou materialmente
em diversos aspectos que vamos ver pari passo, mas uma
inadequação entre o fato de ser autarquia e o fato de
exercer uma função que exige flexibilidade, que exige ou-

tro tipo de comportamento, como um banco de fomento
que a SUNAMAM era como gestora do Fundo de Marinha Mercante. Essa estrutura de admistração indireta de
autarquia, embora indireta como autarquia, a tolhia e
fazia com que a SUNAMAM tivesse de buscar flexibilidade, não uma flexibilidade instituCionalizada, uma flexibilidade formalizada como empresa pública, mas buscava flexibilidade contornando óbices legais, o que fazia
com que em, muitas vezes, se resvalasse para o terreno de
incorreções, irregularidades, e ilegalidades. A par disso,
a própria forma, a roupagem de autarquia federal a fazia
sofrer todas aquelas limitações de uma autarquia, a começar pelo quadro pessol e sua remuneração. A remuneração da autarquia federal, como sabemos todos nós, o
quadro de pessoal é fixado pelos padrões, pelos ditames
do serviço píiblico federal normal, que para uma organização desse tipo não atendia pela baixa remuneração do
quadro funcional da SUNAMAM, como isto vai acontecer com a baixa remuneração normal do serviço público
da União, mas para esse tipo função era gritante. A Par
disso, uma ineficiência total, uma ineficácia tofãl de procedimentos. A qualidade da memória documental da
SUNAMAM, por exemplo, é uma coisa absolutamente
lastimãvel e uma das maiores dificuldades, tanto a minha
Comissão de Tomadas de Contas, como sei por ouvir dizer, da Comissão de Inquérito que lã funciona hoje, decorre, em boa parte, da baixa qualidade da memória documental da SUNAMAM.
Um segundo ponto dessa inadequação instituciori81 da
ex-SUNAMAM, além dessa autarquia corno um banco
de fomento, é um conflito latente que sempre existiu na
SUNAMAM desde 1957 eiltre a SUNAMAM, Superintendência de Marinha Mercante, ou seja, destinada a
propor, a regulamentar, a frscalizar, a se preocupar com
o transporte sobre âgua, tipicamente função de estado,
de jus imperi com essa função de banco de_ fomento. Então, uma mesma organização se 9-ebatia com duas
funções que tinha que cumprir: cuidar da navegação,
cuidar da Marinha Mercante e cuidar do sistema financeiro, veículo que serve a essa navegação, a construção
naval.
Diga-se de passagem que, no âmbito do m'eu Ministério dos Transportes, a única entidade modal que cuida
não só do transporte, como do financiamentO ao. veículo
que faz o transporte, é o setor de Marinha Mercante, que
é a SUNAMAM. Nós temos o DNER cuidando do
transporte terrestre mas não financiamos e nem cU:íctãmos do financiamento de automóveis e caminhões; n6s
temos o setor ferroviário e cuidamos do transporte ferr~
viário~ mas não cuidamos do financiamento da. locOmotiva e do vagão. O úníco segmentO do setor de transporte, que deveria cuidar do transporte e do financiamento
~o veículo de transporte, no caso do navio, era a SUNAMAM. Essa ambigUidade de funções criou um conflito e
esse conflito claro foi resolvido em favor da função mais
forte, da função que dá mai.s,''ibope", da função que é
mais prestigiosa, que ê o setor da construção naval, a
gestão do Fundo da Marinha Mercante.
Então, durante todo esse período, na verdade pode se
dizer que a SUNAMAM praticamente abdicou, abandonou, pôs de lado a função de regular transporte, para.
concentrar toda energia vital da organização, todas as
preocupações dos seus dirigentes, o tempo dos seus dirigentes no subsetor de construção naval. Certamente esta
não é a razão principal pelo fato do nosso transporte por
água não estar tão bem, mas certamente é um fator que
terá contribuído para isso.
A energia vitãl da organização se dirigia aO setor da
Marinha Mercante por Uf!!a -~érie de razões, os pn~.ble
mas eram maioreS; as preocupaÇões eram maiores e, certamc!:nte, também dava mais., ''ibope'., vamos dizer, aos
dirigentes.
Esses dois pontos que, em títulos grandes, compõem
essa inadequação institucional da ex-SUNAMAM. Claro que essas coisas foram detectadas e foram tentadas soluções para elas. Desde 1957 com a Lei 3.381, que criou a
Taxa de Marinha Mercante, que depois veio a ser o Ad-

cional de Frete-paTa Renovação da Marinha. Mercante,
desde a Lei 3.381, ainda na gestão do Presidente Juscelino, proposta do Plano de Metas de Construção Naval e
Marinha Mercante, jã se recomendava enfaticamente
que a SUNAMAM, então chamada Comissão de Marinha Mercante, se preparava para exercer a função de
Oanco de fomento. Tentitivas outras uouve, o Ministro Severo jâ mencionou aqui na exposição de Motivos 161-B. que deu origem ao segundo PCN, o assunto adequação institucional
desse órgào foi enfaticamente colocado. Algumas soluçõeS-foram tantadas; em 1969, por exemplo, eu mencionaria apenas as mais relevantes, por um decreto, a
Comissão de Marinha Mercante veio a se chamar Superintendência Nacional da Marinha Mercante, SUNAMAM. Nessa ocasião, aproveitando-se de um comando
legal inserido no Decreto-lei 200, a SUNAMAM foi
qualiftcada formalmente de autarquia federal. Chama-s~
atenção que, na sua criação, em 1941, pelo Decreto-leJ.
3-.100, a SUNAMAM, na verdade, nunca foi batlzada de
autarquia federal, ela recebeu, pelo Decreto-lei 3.100, todas as características de uma autarquia: autonomia financeira, autonomia patrimonial, gestão própria etc, etc,
mas nunca recebeu a unção do nome de autarquia fede_ral. Portanto, lavrou durante muito tempo no Ministério
dos Transportes a dúvida: a SUNAMAM é uma autarquia, embora tenha as qualidades de autarquia, mas não
foi batizada de_ autarquia. Esse problema foi solucionado, me parece, _em 1969, por força desse dispositivo do
Decreto-Lei 200, que permitiu ao Poder _Executivo, dentro de um prazo certo, qualificar as suas entidades, de
acordo c_om aquelas formas de administração direta ali
insertils no artigo 5 cio Decreto-lei 200.
Por força, talvez, daquela recomendação da Exposição de Motivos 161-B, que deu origem ao segundo
PCN um decreto de 1974 tentou amoldar a estrutura admin~trativa da SUNAMAM. Foi feifõ uin n-ovo regímento interno que vigeu de 74 a 81, arranhando apenas o
problema, mas a arrumação do organograma sem chegar ao fundo da queStão, a vestimenta da instituição, o
tipo de roupagem jurídico-institucioilal da instituição, ficando apenas no problema do regimento interno, a arrumação de cargos. e funções, arrumação de organograma,
como dizia eu.
Uma tentã.tLVa mais consqUente foi alcançada em
t98l,jã na gestão do Dr. HélcioCostaCouto. Duran~e_a
gestão do Dr. Hêlcio, diversas tentat]vas foram fe1tas

para ou transformar a SUNAMAM numa autarquia especial, tipo Banco Central, tipo Comissão d~ Valores
lmobiliáríos- porque, naquela época,jã existla a figura
da autarquia especial - para permitir um certo tipo de
organização mais flexí_vel_ ~um certo tipo de organizaçã.o
do quadro de pessoal e do esquema d~ pagamen~o mars
favorável. Diversas vezes tentou-se e, essas tentativas foram infrutíferas.
Outras Yeies, algumas mensagens chegaram a ser remetidas, inclusive à Casa Civil da Presidência, mas de lá
não passaram. Tentou-se, principalmente, na gestão Hélcio, transformar a SUNAMAM em uma empresa pública, claro que também existiam dúvidas sobre a adequação de uma empresa pública para isso. Mas nos pare·
cia, na ocasição, dos males o menor, seria um modo de
libertar a SUNAMAM das algemas das administrações

dir~~ualquer modo,

nenhuma dessas tentativas fOram
alcançadas, nem empresa píiblica, nem de autarquias especial, mas, de qualquer forma tentou-se, alcançou-se,
conseguiu-se, em 81, uma nova organização da SUNAMAM, que se nào era desejada e a melhor, pelo menos
chegava a alguns pontos acima da "Situação anterior. Essa, em rápidas palavras, em rápidas pinceladas, o problema institucional da SUNAMAM.
O segundo ponto motivador da extinção da SUNAMAM, como mencionei eu, é descalabro financeiro a
que chegou a _autarquia por volta de 1982, 83. _
Não gostaria de me deter sobre isso, vez que o Ministro Severo, quando aqui esteve na semana passada, em
sua exposição, esgotou completamente o assunto a mim
me parecia.
Um dos fatores, entretanto, deste descalabro financeiro, que eu me permitiria enfatizar, é aquele que diz respeito ao aumento excessivo de custos do segundo_ PCN,
por diversos fatores, um deles q'ue eu enfatizaria especialmente é o Qa chamada nacionaliz<~.ção.
Demonstrativos de transparência.
. -.
Essa nacionalização tão falada, eu vou me perm1t1r
voltar a ela, a insistir nela para mostrar que ... Eu lhes
mostrarei aPerias um dos aspectos da nacionalização, que
é o aumento de preço das embarcações.
Aqui eu preparei um quadro em que se mostra, claro
que essas são para cada um desses estaleiros, escolheu·se
um tipo de embarcação, um tipo de casco mais tíPícq.
Motores, que não estão aqui, porque não foram modi;
ficados.
Então~ -vejaffi:

EXEMPLO DA VARIAÇAO DO PREÇO BASE TOTAL
DA EMBARCAÇAO DEVIDA A NACIONALIZAÇAO

~VALOR DO CONTRATO INICIAL

(Milhões de Cr$)

(Milhões de Cr$)

PBPI

PBPI

PBPI

+

PIIFS

PBN

VARIAÇAO

VALOR APÚS A RE-RATIFICAÇAO

(Milhões de Cr$)

ESTALEIRO

PBT

+

PBFS

PBN

PBT

PIIFS

PBN

PBT

CANECO

25,96

44,39

80,12

15,96

66.49

92,21

-10,00

22,10

12,09

VEROLME

38,50

173,12

228,69

24,66

212,54

254,27

-13,84

39.42

25,58

EMAQ

25,07

87,21

127,92

21,63

99,3a

136,66

• 3.44

12,17

8,73

CCN

14,48

44,74

67,86

11,73

50,56

70,94

. 2,75

5,82

3,08

PBPI - Preço b~se d~ parte import~d~
PBFS- Preç<J buse de frete c seguro
PBN - Pr~o bas~ da purte nucionul
-pBT- Preço buse total
Óbs.: O preço busc referente u motores não sofreu alteruçào com as Nacionulizaçõc~.
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Isso é o valor do contrato inicial, valor do contrato
após a retificação pOr nacionalização e cruzeiros históri~
cos referidos a julho de 1974.
Então, vejamos:Na nacionalização, a parte de motores- M CA, -MCP
depois nós vamos ver o que é isso - não se modificou,
escolhemos exemplos que não foram modificados.
Então nós temos, a preços bâsicos, os produtos importados da parte importada, o preço base de seguros e frete
dessa parte importada e o preço base nacional, que são
os eventos físicos em cruzeiros e o preço base total. Esse
preço base total é composto de quatro parcelas: parte
importada, frete e seguro, preço base nacional, motores
que não estão aqui, porque não foram modificados.
Então, vejam: um barco típico do estaleiro Caneco,
por exemplo, antes da nacionalização, a preços iniciais,
era em 80, 12 milhões de cruzeiros. A parte importada,
frete e seguros para trazer o material importado, que
eram 25 milhões de cruzeiros, baixaram, poT forçada nacionalização, para I 5 milhões de cruzeiros, uma diminuição de 10 milhões de cruzeiros históriCciS-ieftii-ídos a
julho de 74. Uma diminuição, portanto, de lO milhões de
cruzeiros em números redondos.
O preço base nacional por sua vez, aumentou 22 milhões de cruzeiros, era 44 passou para 66. C) preço base
total, portanto, aumentou 12 milhões de cruzeiros. Isso
aqui demonstra que, para economizar 1O cruzeiros na
parte contãbil, eu gastei 22 cinzeiros na parte n:icióriat.
Dobrou, apenas.
No estaleiro Verolme, essa relação aumenta: para diminuir I 3 cruzeiros na parte importada, de 38 para 24
cruzeiros= 13, qualquer coisa- eu aumentei 39 cruzeiros na parte nacionaL Eu aumentei três vezes o preço.
Na parte da EMAQ, para diminuir 3 unidades monetárias de cruzeiros na parte importada, eu aumentei 12
cruzeiros. Eu aumentei quatro vezes o preço. E, nu.m navio tipo da CCN, um FD-14, que ê um navio carga geral
de 14.500 toneladas, padronizado pela CCN, para diminuir 2 cruzerios e 76, eu aumentei 5 cruzeiros em 82.
Dobr.ei esse preço praticamente, mais que dobrei o preço
praticamente.
Essa foi uma das conseqífênci3s da naciOnalização, o
aumento do preço da embarcação. Outras conseqüências, entretanto, houve de monta tão grande quanto essas. Eu mencionaria três outras c-onseqUências da nacionalização, não só o aumento de preços do barco como a
prorrogação de prazo, que foi concedida para a construção desses barcos.
Nos contratos firmados no segundo decêni_o era-dado
um praro à SUNAMAM e ao Governo para modificar a
lista de importação. Esse prazo não foi cumprido pelo
Governo Federal, por razões de toda natureza, o Conselho de Desenvolvimento Industrial só pôde terminar esse
exame, essas listas de importações, a substituição de materiais importados por nacionais, algum tempo depois,
talvez dois anos depois do prazo fixado, que era de 180
dias contratualmente. Com esse atraso na definição do
Governo, por conta do CD I, fundamentalmente, os estaleiros pediram e tiveram depois, em janeiro de 1979, uma
prorrogação de prazo de até 540 dias, ou seja, um ano e
meio, prorrogação do prazo de entrega dos barcos do segundo decênio. Nem todos os cascos tiveram prorrogação de 540 dias. Diga-se, a bem da verdade, de atê 540.
dias, cascos houve que tiveram 235 dias até 540 dias.
Mas, esse fatp de aumentar o próprio custo básico
mais a prorrogãÇão do prazo, fez com _que os eventos, as
partes constitutivas da construção de um navio fossem
feitos em tempo mais dilatado, portanto, a custo maior e
sofrendo impactos de reajustamento de preços bem
maiores. Além da base do preço ter sido aumentada pela
nacionalização, o fato da realização postergada e prorrogada desses eventos fez com que o período de reajustamento fosse maior. E. se diz maior reajustamento sobreuma base maior. É o que chamo de aumento de custos.
Alêm disso, também o pleito na ocasião, aceito em dezembro de 1979, pleito feito em julho de 1979, aceito e
contratado em dezembro de 1979 pelo Governo Federal,
deu aos estaleiros um acréscimo chamado parâmetro-z:-·-Daqui a pouco eu vou mostrar uma transparência em
que se mostra a composição de custo de um evento. O
parâmetro Z é aquele parâmetro que diz respeito ades-

pesas indiretas. Os estaleiros pleitearam e demonstraram
que, durante esse período em que o Governo decidia
sobre os itens de nacionalização, eles teriam ficado parados ou quase parados, portanto eles deveriam ser remunerados adminístratiVamente por essa parada. Eles tive-ram custos administrativo, não puderam fugir deles enquanto o Governo resolvia. Além, então, de pagar o parâmetro Z da fórmula, pagou-se o parâmetro Z extra ou
Z' que foi, tambêm, fator de encarecimento dos custos
do segundo decênio.
Ainda sobre esse descalabro financeiro da autarquia,
além dos que eu me refiro -e eu me remeto à exposição
do Ministro Severo, repito - eu enfatizei o problema de
nacionalização e fnfatizaria um outro ilspecto, que-é a
inexistência de normas específicas, para a gestão do Fundo da Marinha Mercante. Como um fundo_ gráfico,
como uma conta grãfica do Governo Federal, a SUNAMAM poderia e, talvez deveria ou devesse ter feito normas específicas para a gestão desse fundo. Nunca se fez.
O que ocorreu é que houve e que há, até hoje, uma dificuldade enorme, nós nos debatemos, uma profunda confusão - e confusão eu uso no sentido jurídico da expressão- urna profunda confusão entre o Fundo da Marinha
Mercante e a SUNAMAM, ou seja hã uma profunda
simbiose, uma confusão - a palavra seria essa mesmo entre o gestor da coisa e a coiSa gerida. Até hoje é dificil
nós, do patrimônio da SUNAMAM, saber o que pertence ao Fundo da Marinha Mercante, como uma conta do
Governo Federal, gerada por um ente chamado autarquia federal SUNAMAM e o que pertence à SUNAR
MAM como órgão da administração, como autarquia
federaL Esta mesa pertence ao Fundo ou percente à SUR
NAMAM? Pode ter pertencido ao Fundo, comprado
com dinheiro do Fundo que a SUNAMAM queria ou
-foi comprado com o dinheiro orçamentário d<i SUNAMAM.
Essa confusão sempre permanceu, talvez trouxesse
vantagem para a administração, mas certame-nte trazia
desvantagens de vulto e, que hoje se reflete nas dificuldades que se têm de separar o queêSUNAMAM e o que é
Fundo da Marinha Mercante. Dai tal forma que, a SUNAMAM, hoje, inclusive, leva a pecha de ter o escândalo da SUNAMAM. Existe um problema de gestão dos
recursos do Fundo da Marinha Mercante, não tem nada
a ver com a SUNAMAM.
O Sr. ROBERTO SATURNINO- Vou fazer uma
pergunta râpida.
A Marinha Mercante (fora do microfone)
O SR. C!_ODOALDO PINTO FILHO - Os gastos
da SUNAMAM eram cobertos por dotações do Tesou_ro, durante muito tempo.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Nunca integralmente destinados?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Devena ser.
Com a diminuição dos recursos do Tesouro, a fundo perdido, ponto 99 para a SUNAMAM, a SUNAMAM começou a participar, a tirar "casquinhas", a morder no
Fundo, para se manter. Tanto isso é verdade que, num
ceita momento, durante a gestão do Élcio, nós fomos
_obrigados a produzir um decreto-lei permitindo que a
SUNAMAM tivesse uma partiCipação de 5% no produto
da arrecadação do Fundo, do AFRM destinado ao Fundo, para se auto-administrar; por falta de ingresso de recursos do Tesouro.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora) - Sr. depoente, no período em que V. Ex• estã aqui aludindo, qual era
a sua função dentro do es_quema administrativo do_ Governo,_ no tempo do Élcio?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Eu sou funcionário do GEIPOT- Empresa Brasileira de Planejamento e Transportes, desde 1978, fui requisi~do pelo
Ministêrio dos Transportes em 1980, na gestão Elizeu
Resende. No Ministêrio dos Transportes eu exerço a
função de Secretário Substituto da Secretaria de Planejamento e Informática, função que exerço atê hoje. Estou
cedido à Comissão ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Secretãrio
Substituto...
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Da Secretaria de Planejamento Administrativo e Informática.
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Chamaria, apenas, à atenção: Ex•, de que Secretário
Executivo ê uma função que se tem no Ministêrio, é uma
DAS- 2, que ê o Coordenador Executivo da Secretaria
Geral.
Bem, face à essas duas motivações essa inadequação
institucioilal e esse descalabro financeirO; o Governo tomou uma posição, em 1983, por aquelas razões tambêm
jâ naquela cronologia mencionada aqui pelo Ministro
Severo, ~e modificar o esquema de Marinha Mercante e
construção naval.
Os instrumentos legais produziram essa modificação,
essa reformulação institudonal, são o Dtcreto-lei n'
2.035, com a sua redação original acrescida depois aredação do Decreto-lei nt 2.055, o prímeiro de 21 de junho
de 1983 e o segundo de 18 de agosto de I983 e o Decreto
comum executivo n' 88.420, que deu nova estruturação à
SUNAMAM.
Essa nova política institucional e financeira do setor,
na parte instituçional se baseia em alguns pontos. O fundamental deles é especializar funções, ou seja, reconhe-cer que um órgão único, aquela unicidade de funções
existentes num mesmo órgão de construção naval e de
Marinha Mercante não deveria continuar, face às mazelas e aos erros anteriormente detectados. Erigiu-se, então, no setor de navegação de Marinha Mercante e de
construção naval, a extinção. da autarquia com a construção de um tripê com especialização de funções. A parte de navegação de Marinha Mercante foi deixada com a
nova SUNAMAM, chamo de nova SUNAMAM porque foi retirado da SUNAMAM antiga o estatuto da autarquia federal, e foi transformada essa SUNAMAM
num órgão autónomo da administração direta, sem personalidade jurídica, e portanto, participante da administração direta com poder jus imperli, bem caracterizado
da administração direta, para cuidar da regulamentação,
da formulação da política, da fiscalização, para cuidar
de navegação, de transporte sobre âgua, de marinha
mercante, nada mais a ver com dinheiro, com fundo,
com financiamento, com a construção naval.
Um outro tripé foi dada a essa SUNAMAM, com essa
função única de cuidar de navegação, espera-se que com
isso ela possa pôr toda sua atenção, toda sua energia vital para cuidar da navegação, foi dada nova estrutura a
esse órgão autónomo. Nessa nova estrutura cuidou-se de
não glorifiCar os meios, antes a SUNAMAM antiga tinha tantas diretorias meios, como quantas diretorias
fins. Significa que se glorificavam os meios auxiliares da
administração. Nessa nova estrutura glorifica-se, se dá
ênfase às estruturas fins, se cuida de navegação interior,
de navegação de cabotagem, de navegação de longo curso; se cuida de uma coisa que a SUNAMAM deveria ter
cuidado e muito mal cuidou durante todo esse tempo,
que são as relações trabalhistas na orla marítima, hoje_ se
estruturou um setot com departamento especializado na
SUNAMAM só de relações trabalhistas na orla marftima, e os meios tiveram a ênfase, que todo o meio deve
ter, ou seja, menor que os fins.
Também se montou um novo quadro de pessoal, meR
lhor e mais bem pago.• por força que sendo um órgão autônomo, beneficiou-se de um decreto que permite um es~
quema de remuneração, tabelas especiais maiS-fãvorãveis
ao servidor de boa qualidade. E a parte de construção
naval, por sua vez, foi desdobrado em duas entidades:
uma entidade formuladora da política, que assumiu a
forma de um conselho-diretor de composição intermíni~
terial, do qual participam a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, SEPLAN, o Ministêrio da
Fazenda, o Ministério da Indústria e do Comércio e o
Ministêrio dos Transportes. ~um conselho interministerial com esses 4 ministérios portanto, que cuida de formular as políticils, de formular, de fixar as prioridades
da construção naval brasileira. E uma função executiva
de manejar os recursos, urna função bancâria, uma
função financeira, que foi delegada por decreto-lei, a um
óigãO esp"ecíalizado, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SociaL
Portanto, o esquema hoje de navegação mercante está
com a SUNAMAM, órgão autônomo; o esquema de
construção naval, bipartido, um conselho interministerial, que fixa a política e um agente financeiro, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Uma
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especialização completa de funções, cada um com sua
função específica, espera-se que ... especializados, e bem
especializados. A parte de agente financeiro foi dada a
esse órgão, BNDES, que é uma glória na administração
federal brasileira.
Esse novo fundamento da política, além dessa parte
institucional, dessa reformulação institucional, na reformulação financeira, tratou-se de limpar a área, em primeiro lugar, com a transferência de alguns passivos volumosos da SUNAMAM para a União Federal, cuidou-se
também de aumentar a alíquota do AFRM, o adicional
frete da renovação da Marinha Mercante, e cuidou-se d_e
aumentar a participação do Fundo da Marinha Mercante no produto da arrecadação, na partilha da arrecadação desse adicional Frete da Marinha Mereante para
sanear o se to r.
Tenho uma transparência, que gostaria de mostrar
agora, só para mencionar, porque ouvi· alguns comentârios de que essa solu_ç_ão de sanear o setQt:_ transferif!do
para a União, aumentando a alíquota do AFRM, e aumentando também a participação do AFRM.' do Fundo
da Marinha Mercante, na arrecadação do AFRM, senti
algumas perguntas, algumas preocupações, algumas perplexidades e gostaria de redemonstr:ar es_se quadro, em
que mostra que a participação do armador na arrecadaÇão do adicional, nos últimos tempos, tem-se mantido
constante, principalmente, de 80 para cá o Decreto-lei n'
1.801 a reformulacão aue. se_.fez.
Nâ navegaÇão de longo curso, Pór exemplo, que responde por mais de 90% da arrecadação do adicional de
frete, a participação do armador era 7 em 74 a 80, 7%
sobre o frete, era 35% sobre 20, portanto era 7; pelO
Decreto-lei n' 1.801 passou ã "23% sobre 30, 6% e na verdade, com o Decreto-lei n'i' 2.035 dessa reformulação, a
participação ativa do armador sobre o frete passou para
7%, aumentou 1%, o aumento de 15%, de 6 para 7, vez
que era 30 sobre 23, passou 30 sobre _14; 7% portanto a
participação do armador na navegação de longo curso. E
na navegação da cabotagem e interior, eSsa participação,
desde de 69, que era lO, lO baixou para 7,74, aumentouse para 10 em 80, e continua em 10 agora.
Eu terminaria por aqui esse itenl da minha exposição,
dizendo, rememorando as razões da extinção da autarquia, o que se fez dos fundamentos institucionais e financeiros da extinção da autarquia.
Passaria a mencionar, agora, as conseqüências desta
extinção da autarquia federal, a SUNAMAM.
A primeira conseqUência da extinção "de uma autarquia federal é a execução de um trabalho de distribuição
de patrimônio, de encerramento das contas, desse exente que desaparece por força de lei. Essa flgura tem um
nome especial, chama-se tomada de contas. Tomada de
contas; nessa hipótese; neste caso de extinção de um órgão, é uma coisa absolutamente normal, obrigatória. Há
que encerrar as contas, há que redistribuir o patrimônio,
há que fechar algumas coisas. As pessoas jurídicas, no
caso, autarquias, embora tenham continuado com nome,
a SUNAMAM, autarquia, nada tem a ver com a SUNAMAM, órgão autônomo da administração direta. Era
preciso, portanto, liquidar no bom sentido, a antiga SUNAMAM, a antiga autarquia federal. Por isso, tomada
de contas.
Chamo a atenção para isso, e enfatizo porque sempre
quando_ se diz - tomada de contas, quer dizer que há
coisas inconfesSáveis. Não, absolutamente, não, necessariamente. Há a função de tomada de contas, que é absolutamente normal, necessária, obrigatória por lei.
f:: claro que a complexidade da extinção da autarquia é
por todos conhecido e pode ser imaginada, mas que tudo
numa autarquia que tinha projeções regionais, teriitoriais em todo o territóriO nãciOnal, mas que tudo por
uma razão, que essa autarquia havia uma confusão terrível entre o Fundo da Marinha Mercante, que ela geria,
ela própria como gestora, mas que tudo, porque era uma
instituição- que se debatia com problemas instituciori.3is
de toda ordem, a tarefa é de uma complexidade enorme.
Basta ver que além da comissão de tornada de contas especial, que eu presido desde a sua criação, em 23 de junho de 1983, diversas outras comissões foram constituídas no Ministério dos Transportes, praticamente todas
já terminaram os seus trabalhos, para cuidar de aspectos
~pecffiCos, que têm-que- ser cuidados, ou de cuidar de

pessoal, de como redistribuir pessoal, como reclassificar
pessoal, ou de cuidar de imóveis, de se ver como é que se
usa_estoque de almoxarifado, ou de_se ver o que fazer
crim os imóveis, ou de se cuidar da documentação da instituição, e ou de se cuidar das finanças da instituição.
Cada um desses itens específicos contou com uma corri issão específica, num trabalho de complexidade de volume
apreciável. Como disse, todos esses itens, com exceção
desse item finanças, todos esses itens estão hoje cumpridos, o pessoal já foi pratiCamente todo redistribuído, o
novo quadro já está implantado, os móveis e utensflios e
alm_oxarifado _fQram tod_os levantados, os levantamentosL
os inveJJ,tários eram de qualidade bastante desejáveis,_ na
minha opinião em nível desejável de perfeição; teve que
ser feito todo novo levantamento, redistribttição, reestruturação dess~_s. bens todos móveis.
Os imóveis da autarquia muitos existiam, e Ô.ão tinham registro, tiveiD."oS qUe fa-zer todo o levantamento
desse património imóvel, que era muito grande ao longo
do território nãcional. A SUNAMAM por ter agências e
delegacias em quase todos os portos do País, tinha, às vezes, na casa do agente, na sede da própria agência ou que
ficava em terrenos de Marinha, que não estavhm regularizados, teve que levantar, regularizar, inventariar, registrar e passar todo esse patrimônio para a União Federal,
cómo herdeira como sucessOra da autarquia federal para
o serV]çõ- de pat rim-MiTo da União, como exceção dos
·imóveis residenciais de Brasília, como sabemos _todos,
tem uma legisl~ção especial, que foram entregues ao órgão próprio do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. A documentação foi toda levantada, transferida, a qualidade dos arquivos lastimável, a
documentação foi tOda transferida, O que iriteressava
para parte de financiamento, para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econôrilico e Socíal.
A tarefa especifica da minha Comissão, além de toda
essa parte pessoal, material que foi feito por comissão específica, em estreita relação com a minha comissão, er-a
aquela que está deSCiítil. -na portaria que constituiu a Comissão,_que é a portaria n' 507/83, de 23 de junho de
1983, que é encerrar a gestão do Fundo da Marinha
Mercante, pela extinta autarquia federal, Superintendência Nacional da Marinha Mercante. Isto significa, fundamentalmente, cuidar das finanças do património, a
partir de uma fotografia estática, no dia 21 de junho de
1983, quando a autarquia foi extinta. De tal forma que,
na maioria das vezes, vou'me referir sempre a uma situação existente no dia 21 de junho de 1983, dia da publicação do Decreto-lei n'i' 2.0JS~?,:- extinguia a auta..rquia.
É uma fotografia estática. Sign4tca ver nesse dia, nessa
hora, nesse instante, quais eram-~ ativos da autarquia
antiga e como dividi-los, quais eram os passivos da autarquia e como dividi-los, quais eram os ati vos e passivos
já encerrados, perfeitamente já regularizados, não regulares, regularizados que podiam sei imediatamente
transferidos e redistribuídos, e quais eram os ativos e os
passi'{os que não estavam ainda regularizados; teria que
regul~rizar, fotipalizar, portanto, estavam pendentes.
Por fo.rÇâ daqúeta ·confusão êxistente eritre os fundos e a
SUNAMAM, e por força da péssima qualidade da documentação, que eu já mencionei, eu não quero repetir
muito,~essa tarefa contínua sendo feita até hoje, um ano
e dez I}l~S nós não conseguimos fechar ainda totalmente, pm: força de um iterri que eu vou mencionar adiante.
fssd- sêndo feito, tendo que ser feito, mantendo uma
continuidade no setor, os pagamentos por conta do Fundo da Marinha Mercante teriam que ser mantidos, sob
pena de uma débâcle, de um trauma no sistema de construção naval do Rio de Janeiro, principalmente do Rio
de Janeiro, sem ingerência no cotidiano da o_rganização
que lá continuava,.·e mantendo essa certa continuidade
no setor.
.
Uma das recom~ndações que sempre tivemos do Ministro 'Severo; e certamente que refletia uma preocupação maior, do Governo Federal, da área eCOnômica,
da Presidência da República, foi de fazer tudo_ isso sem
causar traumas ao sistema, sem parar a construção naval, ou seja, tentando consertar e acertar, além da complexidade natural, esse fator ainda dificultou a nossa tarefa.
_
Ma_s_ o fato é que muitos desses itens mencionarei cada
um a partir de agora, já foram encerrados, terminados,
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levantados e invetariados, passados a quem de direito.
Começarei pelos ativos da SUNAMAM. Esse trabalho,
quero dizer que, em face da sua complexidade, tivemos
inclusiye de c-ontar com a_ colaboração de empresa de auditoria. Nesse trabalho inícial, por exemplo, logo em
1983 fOíCõntratado uma fiima de au_ditoria independente de renome, que já faz a auditoria de algumas empresas
nossas modais, Auditoria Boucinhas & Campos:
PÕr parte dos ativos fÕi levantada toda as dívidas dos
armadores, os créditos do Fundo da Marinha Mercante,
dívida dos armadores, portanto o ativo do Fundo da
Marinha Mercante. Os números de 21 de junho de 1983,
são números bastantç falhos, foram feitos a partir dos
arquivos da SUNAMAM, que tiveram que ser completamente, revisados e só conseguimos fechar isto em
31/12. Os números válidos, os números de credibilidade,
são os números de 31-12-1983, já levantados pela nossa
auditoria e pela Autoria da Boucinhas & Campos com a
participação do BNDES, que foram os números passados do BNDES; dizem esses números que, em 31-121983, a dívida vencida, em valores da época, em cruzeiros da época-, em dezembro de 1983, era de 60,5 bilhões;
a dívida vincenda nessa mesma época, em cruzeiros dessa mesma época a dívida vincenda era de um trilhão, quinhentos e sessenta e um bilhões vírgula três. O que dá um
subtotal de ativos-, já em planilha, já em cobrança, do
Fundo da Marinha Mercante de um trilhão st;;iscentos e
vinte e um bilhões vírgula oito. Existia, naquela época,
ainda empréstimos não maturados, ainda não maduros,
empréstimos que estavam sendo feitos a armadores, porque se referiam ci:~mb1,fr_cações ainda em construç~o ~~s
estaleiros, cujas planilhas finais não haviam sido ainda
fechadas, porque os barcos ainda estavam em construção, no valor de trezentos e trinta e quatro vírgula três
bilhões, de tal forma que o ativo, crédito Fundo_da Marinha Mercante com os armadores, _e o item mais importante do a~ivo do Fundo da Marinha Mercante, é o crédito que ele tem junto aos armadores, dívida de armadores, em 31-12-1983, significava, portanto, um trilhão, novecentos e cinqUenta e seis bilhões de cruzeiros, dividido
nessas três parcelas, vincendas, vencidas e casco em
construção. Essa dívida foi toda passada, esse crédito foi
todo passado para o BNDES no dia 2dejaneiro de 1984,
e o BNDES os administra hoie.
Na parte de paSsivos, nós nos demos conta da existência de sete tiPOS de passivos financeiros. Eu pediria a
projeção n'i' 3. A SUNAMAM tinha sete tipos de passivos financeiros, seis deles estão aqui e o sétimo eu falarei
em seguida. O primeiro tipo de passivo financeiro se referia às notas promissórias da SUNAMAM. Estas notas
promissórias, como já mencionou o Ministro Severo, foram duplicatas de serviço emitidas por estaleiros -que,
por força do voto 6881 do Conselho Monetário Nacional, de 19 de fevereiro de 1981; passaram para a i-esponsabilidade direta da SUNAMAM. Em vez de dívida de
estaleiros, manifestadas materialmente por uma duplicata aceita pela SUNAMAM, passou a ser dívida da própria SUNAMAM, por cambial, nota promissória em
sua própria responsil.biliôade junto ao sistema bancário.
Essas notas promissórias foram, pelo Decreto-lei n'
2.035, passadas à responsabilidade da União Federal, e
foram repactuadas pela União Federal, através do seu
órgão próprio, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com os trinta e três _bancos credores, em 7-ll-83.
Toda _essa dívida foi levantada, inventariada, relacionada e mandada para a Fazenda que negociou novos juros,
novas taxas de carência etc, foi renegociada em novembro de 1983, o valor em cruzeiros, na ocasião darepactuação era 266.005 bilhões. Chamo a atenção que, em
alguns balanços da SUNAMAM, que os Srs. ocasiQOalmente possam olhar, a ver, o valor desta dívida, em 21-683, na data da extinção da autarquia, não era este, era
menor que este. Antes que surja alguma interpretação
malévola, é preciso explicar que, no serviço público brasileiro, o regitp.~ de contabilidade, o chamado regime de
caixa, significa o seguinte: se uma nota promissória.ia
vencer no dia 22 de junho, e o valor de face dela era cem
unidades monetárias, mas no dia 22 eu iria ter que pagar
140 por ela, ela está' escriturada por cem unidades monetáHas~ O i"egime_de caixa c!o serviço público brasileiro só
escritura o valor da face. O encargo financeiro, que não
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estiver embutido no título, ele só aparece no dia do pagamento, porque esta escritura, sem o pagamento do principal, os 40 de encargos financeiros, neste exemplo que
eu estou dando, não se usa no sistema público brasileiro,
o sistema de competência, como se- diz, contabilmente,
ou seja, qualquer empresa privada, que deve uma nota
promissória de cem, que vai vencerdia22 de junho e que
ele vai ter que pagar 140, por força dos encargos, qualquer empresa privada que faça um balanço, dia 21 de ju-

nho, vai calcular os cem do principal e vai calcular o
tempo decorrido e, portanto, o que falta para pagar, de
tal forma que, na contabilidade da empresa privada do
dia 21, este título valerá 139 virgula qualquer coisa, porque o qualquer coisa que falta para 140, no dia que vence, no dia seguinte, 22; corilo no dia 20 é 139 vírgula menos alguma coisa.
Esse regime de competência- de carregar no va)OJ:' devido, o que deve no tempo decorrido, não se usa no serviço
público, de tal forma que se a promissória tivesse sido
emitida no dia 22 de novembro de 1982, por cem, está escriturado no día 23; está por cem em dezembro; está por
cem, em janeiro; estâ por cem, nã vêspera do pagamento.
No dia de pagar é que vaí aparecer o encargo.
O SR. ALTEVIR LEAL - Permite-me?
O SR. CLODÕÁÜ>O PINTO FILHO - )'ois não,
nobre Senador Altevir Leal.
O SR. ALTEVIR LEAL- E os encargos correspondem a quê?

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Correspondem aos juros da pperacão, correspondem à remuneração do capital emprestado pelo Banco, sob diversas
formas ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Se eu tivesse incluído na
nota promissória, no dia que assinava a nota promissória, o juro ê ...

O SR. CLODOALOO PINTO FILHO -,- Eu_<;i\ou
mencionando a duplicata, as duplicatas portanto~- ãsriõtas promissóriaS ilor'malmente podem ilãOSetetnbuttdas
na nota promissória.
O SR. AL TEVIR LEAL- Não podem, mas devem.
Eu acho que quem faz uma nota promissória com vencimento não pode deixar nada por fora, este é um título, é
um documento, ê uma dívida, não pode deixar_ nada por
fora.
O SR. CLOOOALOO PINTO FILHO - Existem
nos bancos o que eles chamam de encargos antecipados e
encargos postecipados, alguns compõem o próprio valor
do título da parte... --e outros não c·ompõem a parte do
título.
O SR. ALTEVIR LE.AL- ... que a gente u~a mã fê,
mas na hora que o sujeito faz o levantamen_to, faz o acerw
to da dívid~ não pode mais nada ficar por fora.

O SR. CLODOALDO PJNTQ FlkH:Q ~ f;_<Lqueo~
estava tentando mencionar a V. E,.•, po! _Csse sistema de
contabilidade usado no sistema público brasTICffo, usa~se
o valor da face tãowsomente.
O SR. ALTEVlR LEAL-_ A mim é uril gi'ªn_de erro.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Eu ostova
só inenciona~ndó, E21--"';-ae repenfe, V. Ex'- pode -pega~ um
balanço da SUNAMAM que, aliâs, é feitõpeJa mmfia
comiSSão, que o _valor ê esse .ãqt:i"C-rnas pode-ter- alguma
interpretação malévola-que não é verdadeirit'-'--Aqui já il)clu~.:portanto, a repactuacão, inclusive os~-enCargos_ d~
att.!(ijii:t:os encatgos de mora até 7/I 1/85.
~Uil~? tipo de passivo da SUNAMAM,JIO dia2_l_
dejU,1ffi__Q, ~f;t o chamado empréstimo-63 da própria-suNMf~~urante algum tempo a SUNAMAM tamlr~rTeU ao mercado financeiro interno e obteve dinheirO sOb a· forma de Operação 63, como diz na gíria
bancária. São operações de repasse de recursos externos,
feiifOs-Sob a êgide da Resolução n• 63(67 do_Ba-nco Central do País: Ela tinha alguns emprêstimos dessa natureza julifo-aas bancos privados, cujos valores, no dia que
foi ['epactUado, 28.12.83, somavam 124,8 bilhões de cruzeirm; e _a correspondência em ·dólares é esta aqUi. P.ata

esse valor também eu a chamo atenção. é o valor da repactuação não necessariamente, que certamente nãó- serâ
o valor escrito em balanço, seis meses antes de 21 de junho, pela mesma razão do valor de face regime de competência; regime de caixa.
O terceiro tipo de passivo financeirO do FuildO da Marinha Mercante era Operação 63, feita não com bancos
privados senão com o Banco do Brasil, quando a SUNAMAM tinha uma linha especial de crédito junto ao
Banco do Brasil. Esse é o valor principal em 21-8-83. Esw
ses passivos foram passados para a União, num certo
_momento eu perdi o contacto. As operações do Banco
do Brasil, por informaÇões que eu sei, que a União Federal já se acertou com o Banco do Brasil. mas o valor que
eu tenho, o valor de balanço. de 21.6.83 eram três bilhões
de cruzeiros. correspõndendo a 64 rnilhõ~s de dólares.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Estas operações
63 eram para cobrir gastos administrativos ou encargos?
O SR. CLOOOALOO PINTO FILHO - Entravam
sem carírilbo.
Um outro tipo de passivo da SUNAMAM eram_ emw
préstimos externos em moeda da Lei n"' 4.131. Aqui entram os_ emprêstimos externos em moeda só, solteiros,
como entra a parte dos empréstimos da parte casada, dos
Supplies, dos quais falaremos daqui a pouco. De qualquer forma· são" emprêstimos externos emii::10eaas, soltei~
ros, e-- a parte casada Supplies. Esses valores, emprêstimos externos em moeda, em 21 de junho eram 658 biw
lhões de cruzeiros, correspondendo a um bilhão, duzen~
tos e cin-qu-enta e oito milhões de dólares, empréstimos
em moedas.
Um 5"' tipo de passivo da SUNAMAM era o chamado
débito junto ao Banco do Brasil, por forca GB-588, creio
que todos sabem o que o A viso GB é aquele pagamento
feito pelo Banco do Brasil em nome do Tesouro. Nacio~
nal Para honrar avais do Tesoüro Nacional, quando as
estatais não honram este aval. Isso é debitado à insti~
tuicão nessa época 21 de junho, o valor do GB, pelo qual
n6s nos responsabilizamos que foi passado à União, era
de 188 bilhões correspondendo a 360 milhões de dólares_.
Finalmente, o 6~ tipo de passivo da SUNAMAM,
eram chamados empréstimos supplles. Este empréstimo
sUPpliCs;--na verdade, podewse dizer que são dois tipos
supplies propriamente ditos e os byers que são aquele!;
emprêstimos feitos na compra de navios no exterior. Já
foram mencionados aqui por razões de política maior,
teve que ser importado naviO!fdo exterior, estes navios
eram financiados, navios químicos poloneses, espanhóis,
franceses, ingleses etc.
_
E também há um outro tipo que são empréstimos para
compra de componentes de sobressalentes de navios.
Normalmente, aquela pMte de importação de componentes importados dos navios era financiada pela SU~
NAMAM; os armadores de estaleiros tinham dificulda~
des de abrir linhas de créditos no exterior para compra
destes componentes. A SUNAMAM abria esse crédito,
porque tinha bom crédito na _praça: ll'? exterior, fornecia
esses insumos aos estaleiros e debitlivam aos arffiadores,
como se fosse um empréstimo normal, por facilidade de
ma_nejo de crédito no exterior que a SUNAMAM tinha
muito mais do que um pobre armador da Ama_zónia, da
navegação interior etc. Então, esses empréstimos sup~
_pli~, com esse valor, eram de 168,435 bilhões de cruzei~
ros, correspondendo a 302.612 milhões de dólareS, isso é
dívida. Verdade é que esses empréstimos supplies nor~
malmente__êram linhas de crêdito ab"ertãS pela SUNAw
MAM tá fora, que passavam a ser divida, na verdade, na
hora em que_seutili7..ava esses recursos para a compra do
insumo. Nessi OCasião, em 2lf6, existiam linhas de créw
dito airida em aberto, não utilizadas, no valor de mais de
cem milhões de dóiares, que não se constituíani dívidas
ainda da SUNAMAM, do Fundo da Marinha Mercanw
te-.~ Essa aqui é apenas a parte U:tilizaáa- áõs empréstimos
supplies, tinham linhas ainda em aberto, sobre os quais,
inclusive, o Fundo da Marinha Mercante estava pagan~
do eommitments~ rees, taxas de estar em aberto não utiliz-adas, por dificuldades de importação, dificuldades de fixação de área de importação etc.
Esses cinco primeiros tipos de passivo foram passados
à União ~ederal, como menciOnei, esse de supplles ficou
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com o Fundo da Marillha Mercante. O Fundo da Marinha Mercante, portanto, que tinha um passivo total de
2.431,905 milhões de dólares, com essa reformulação feita, passou a ter somente 302.612 milhões de dólares, vez
que 2.129,293 foram passados para a União. Isso viabilizou, conforme nós vamos ver depois, a gestão financeira
do Fundo.
Além desses passivos. um outro tipo de passivo existia
escriturado na SUNAMAM, que era o passivo 6043, no
qual vou me deter especialmente a seguir, mas antes de
falar nisso, mencionarei também depois, já que a função
da Comissão de tomada de contas era, naquela situação
de 21-6-83, ver os ativos e passivos pendentes ou encerrados da ex-autarquia, do FUndo da Marinhá Mercante
pela ex-autarquia, mencionarei que existiam ainda pen1lentes na SUNAMAM além do~6043, três tipos de pleitos dos quais os estaleiros se julgavam credores do Fundo da Marinha Mercante. Esses pleitos se referiam exatameílte às justas causas.
A SUNAMAM tinha um sistema de só julgar a justa
causa depois do navio entregue. Justa causa, diga-se de
passagem, ê o reconhecimento de que hã uma causa justificada para que se atrase a entrega contratual do navio.
Se eu tenho que entregar um navio em 100 dias, o prazo
de entrega termina no dia 30 de junho, se hã uma greve
no meu estaleiro, e eu provo que essa greve teve influência no andamento da obra, a greve foi de 4 dias e atrasou_
pelo menos t dia, eu tenho direito de pedir e de ser reconhecido que o prazo se distende por mais um dia. Então,
ao invês de 30 de junho, eu só posso entregar no dia I"' de
julho por força dessa greve. ~a causa justa para atrasar
a entrega.
Bem, justa causa só serve para dilatar prazos. Só que,
em dilatando o prazo de entrega, eu mudo o_Sistema d_~
pagamento, ao invês de cobrar no dia 30, eu co6ro ilo dia
I"' de julho, o evento entrega por exemplo. O evento entrega no dia 30 de junho tem um valor, e no dia I"' de julho tem outro, por força do sistema de reajustamento de
que vamos falar daqui a pouco,
·A SUNAMAM tinha o vezo de só dar justa causa no
final da construção. ou seja, via problema de justa causa,
só e tão-somente pelo aspecto financeiro, pagar depois,
quando ê importante num estaleiro organizado saber se
ele tem uma justa causa para atrasar uma entrega ou
não. Se depois de entregue o barco, lhe dão 90 dias de
justa causa de entrega, ele não precisa mais da justa causa. Ele precisava para poder organizar a sua produção,
usando os 90 dias. Não interessa os 90 dias depois do
barco entregue. Se a justa causa é para atrasar a entrega
-ao barco, ela só interessa durante a construção porque
ele reordena as suas fases, ao invés de trabalhar dois tur·nos para cumprir os prazos, distende o prazo,- o custo _ê_
menor etc. O fato ê que existiam ainda, eu recebi de hew
_rança para julgar, para informar, justa causa para 151
barcos. Existiam também pendências+ pleitos dos estaleiros quanto à cobrança do IOC, imposto sobre operações
de _câmbio, ou IOF, ·imposto sobre operações financeiw
ras.
Os contratos de construção de navio são feitos cOm
u~a datl_l base_. Segundo o PCN, a data base é junho de

1974, e Jâ estâ dito com justa razão, que aquele preço ê fixado em função dos gravames tributilrios ex.istentes naw
quel~ momento. Se outros tributos, outros iinpostOs, o"utras taxas, outros gravames, outras onerações tributárias
forem criadas óU~ aumentadas depois. eu tenho direito di:
receber esse diferencial. Nada mais justo. O IOF, imposto sobre Operações Financeiras, foi instiruidõ- por um
decreto-Ieí de_dezem~ro de 1981, na ocasião de_uma das
nlãxi que houve por af. E também pliítos que ex.istíain
pend~!ltes na SUNAMAM, nesta época. da. tomada
contas;feferente-a·TMP, Tax:i de Melhoramento de Por~
tos. Na ocasião da f~itura dos orçamentos do li PCN, a
Taxa de Melhoramento de Portos era de 2%, posteriormente, em 1975, por força também de uni decreto-lei
essa Taxa de Melhoramento de Portos foi aumentada a
sua aiíquota de 2 para 3%, um aumento de 50%. Esses
5~% a mais é claro, não estavam contidos nos orca.méntos dos navios com data base de referência junho de
1974. Eram pleitos também pendentes naSUNAMAM e
que nos coube relacionar, investigar e colocar em julga~

de
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mento pelo Conselho Diretor do -Funóo" é;-finãrmente.,
pagar o que fosse justo e real.
E a pendência maior era a 6.043: A 6.043 ê uma Resolução da SUNAMAM, publicada no Diârio Oficial de
::?3 de julho de 1979. Eu fiz aqui um esquema, por favor
b.ão hã precisi'lo de datas nesse esquema, mais ou menos,
no período de 1974 a 1985, como se comportava financeiramente, qual o regramento dos pagamer~:tos vigentes
do Fundo da Marinha Mercante. Em 1974, por exemplo,
até julho de 1979, regia o sistema a Resolução nq 4.402,
de 1974 at~ 1979, nesse período de 74 até o início de
1977, havia no Fundo da Marinha Mercante _e na Caixa
do Tesouro, em geral, uma relativa folga de caixa. Nesse
período de relativa folga de caixa, reinou fartamente o
regime de adiantamentos, cujo regramento a Resolução
n' 4.402 permitia adiantamento semanais, não me refiro
àqueles adiantamentos mencionados aqui por S. Ex', o
Ministro Severo, de adiantamentos sobre contratos, de
tal forma que navios existiam que até-o l3Dça.~e0to rece~
biam 93% do preço, 5% de assinatura de contrato; enco~
mendas. encomendas e encomendas, recebiam em torno
de 70% do preço, sem uma chapa de aço soldada. Mas,
aqui eu me refiro a adiantamentos para capital de giro
principalmente. Essa Resolução n9 4.402 ela era típica~
mente uma resolução que regulava o capital de giro. O
esquema era o seguinte, que está lâ, que foi cumprido enquanto houve caixa, mensalmente, até o _dia 30: o estalei, ro chegava à SUNAMAM c dizia: No próximo mês cu
vou realizar tais Cvenfus de tais cãscos -num valor de tanto, digamos, I 00 unidades monetárias. A resolução mandava que a Dire~oria de Engenharia visSe a compatibilidade daquele sistema, daquela programação, e aí estando de acordo, ao número que- chegasse viável, dividisse
JY(>r 4, e cada quinta-feira entregasse um quarto daquele
valor.
Digarilos que a programação apresentada Pelo estaleiro, dizendo que no mês de janeiro 75,76 íri3 proâuzír
obras, produzir eventos no valor de c_em unidades monetárias, fosse aceito pelo Departamento dCEngenhafia da
SUNAMAM. Então, em ca:da quinta-feira do mês de janeiro, se entregava 25 unidades monetárias. Imagino que
naquele tempo o sistema de pagamento devesse ser semanal, ou pelo menos uma boa parte do operariado deveria
ser semanal. Então, vamos pagar às quintas-feifã.s, girava o dinheiro na sexta-feira, pegava o dinheiro no sábado, fazia o pagamento no sábado.
Durante o mês, criou-se, então, o chamado contacorrente. ~que o estaleiro era debitado por estes adiantamentos semanais, e se creditava durante o mês, pelas
obras que terminasse. Ele recebeu no dia 7, 25 unidades
monetárias, dia 14, 25 unidades monetárias, no dia 2t;25 unidades monetárias, digamos que seja às quintasfeiras do mês, durante o mês ele era debitado desses
adiantamentos, e era creditado pelos eventos que realizasse, pelas obras que realizasse, pelos créditos que tivesse. Então, no dia 10, .ele jã estã"va com um déficit de 25,
ele fez uma obra no valor de 20. Terceiro evento, casco
103; processamento de 500 to.neladas de aço, valor 20. E
em vez de ele receber o dinheiro, era creditado a ele em
conta-corrente. Ele já tinha recC_bido no -dia 7. 25, fez_
uma obra de 20 estava devendo 25, passou a dever só 5.
No dia 11, digamos, ele fez o quinto evento do casco 302,
que valia 15. Então, ele jâ estava com 4m saldo devedor
de 5, passou a ter um crédito de 15, passou a ser credor
daSUNAMAM !=m 10. No dia 14 recebeu mais25, passou a dever 15. Era uma conta-corrente, e como toda
conta-corrente, deve e haver, entra e sai, fica deyedor e
•credor. Embora a moda ·fosse-ficar sempre ·devedor do
: estaleiro.
··

podiam ocorrer, dizia a resolução: ou ele devolve os !0,
também até o dia 5, ou ess_es I Oserviriam de crédito para
ele, seriam abatidos do adiantamento do mês seguinte.
No mês seguinte, se ele apresentasse, novamente, 100 em
feVereiro, digamo~. só dar-se--ia apenas 90, porque 10 era
o saldo do mês anterior. Era um negócio sünples, uma
contabilidade simpl~. caseira, doméstica, que se faz em
casa: olha, o dinheiro da feira, não te dou mais porque
sobrou dinheiro da feira da semana passada.
-Ã~eSSe tempo havia relativa folga de caixa~ __Até onde
eu sei, esse l"echaffiento mensal foi feito no corilecinho, e
depois nunca mais foi feito. Esses saldos começaram a se
avolumar, devedores contra a SUNAMAM. em alguns
casos, e a maioria de devedor contra a SlJNAMAM:~
Bem, em meados de 1977, começo de 1977: começoU
haver redução de caixa. Durante todo este período, de
1974 a f9S5: o ingrCsso de-TesoUro, a ·fundei-perdido,
Pira co_~pensar as despesas a fundo perdido ~!po prêmio, essa linha é decrescente; c~d_a vez diminuiu mais ·o
in8:reSs0 de Tesouro para compensar as despesas a fundo
perdido, tipo prêmio. Aqui, redução de caixa, neste
período, embora tivesse hav~do alguma dupJicata de
1975, 1976, as chamadas duplicatas começaram mesmo
em 1977, a SUNAMAM, por falta de caixa, começou a
aceitar as duplicatas emitidas pelos__esta1eiros. Duplicatas essas que, aceitas pela SUNAMAM, eram levadas
pelo estaleiro à rede bancâria, lá eles descontavam, recebíãm o valor; a SUNAMAM, depois, quitava a duplicata e àssumia o risco financeíro, assumia o risCo do desconto. O que se deve deixar bem enfatizado,~ que neste
sistema, neste regime, e digaMse de passagem que a resolução 4.402 não falava em duplicata, foi um regime contemporâneo da 4.402, embora não_ regulado por ela, por
praxe administrativa,_ durante este perío.do, ...
O SR. MARCELO MIRANDA - Então, a partir
daí, a União passou a se responsabilizar pelas despesas?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO pesas, e antes disso ...

Pelas des-

O SR. MARCELO MIRANDA- Não, não, eu digo
o seguinte: quando tinha folga, e ela ficava devedora,
quer dizer, o estaleiro ficava devedor, nunca foi cobrado
despesa? _

-O"SR."CLODOÁLDO PINTO FILHO- Não, mesmo porque não existia duplicatas. O sistema começou
em 1977, com ênfase. Mas, o que deve ser bastante enfatizadO aqui, nesta ocasião, até o advCnto da 6.043, a indígitada Resolução, a famigerada 6.043, o fato da emissão
da_ duplicata, o fato da- aceitação da duplicata, o fato de
desconto da duplicata na rede bancâria, significava quitação do evento. Ou seja, o fato da União assulnir o encargo financeirO do Oescõrito extracambial na rede bancârla significava Que o evento estava quitado. Evento
quitado quer dizer evento pago. O evento estava quitado, estava pago, portanto, não podia ser objeto de nenhum reajustamento mais. A relação SUNAMAM Fundo da Marinha Mercante, estaleiro estava líquidada,
cOmpletada, pagUei o even-io, acabou-Se. O niei.t problema agora, é com o banco, vou· pagar o encargo lâ. Se este
encargo_~_peq!Jeno, gran~e_._ !Jlê_QiQ, Ci~prp_ql~ma é outro,
_mas o eyeiita estava quitado neste giro.
O SR. PRES!DENTE.(VirgOioT~X!"r~)~Afi!OS de_vagar c_o·m _Q-ã#dor,:·
o <r.~nti~®;p~da
fqUéfoíà
· · ··. - '
mos repetii::_diX:Ci
taquígfaióS,-e_.çlà-gTavaçâO'Pã , _
___-_!!fiRit;t iJ;Qe a
;.~~i~.ãº.::~~~.~~~uplicata· era SiA~_i,mgJocÜl~~â~ :.do_-

e

Dizia a RCsolu(;:ão~ iSStl ai rui uma falha, que nunca
0 SR. CLODOALDO PINTO FILHO- EXatamenfoi feita, que terminado o mês, sOmava-se o (Jue iínfa __
sido entregue ao estaleirO, ·na.quele exempl_o qu~ eu estoU·:· . -t te, SenaQqr Vifgflio Távorâ; Córii a -conseqUência àe não
---m·a.i~
haV_er-1-§Ji!Si~rii_e":t_O'.de preços para este e~ento.
dando de 100, que foi adiantado ao estaleiro, ãs obr~
quC elo tinha realizado, u- diferencial era acertado até o
OSR. PRESfDÉ/.ITE (Virgilio Távora);_ !lu gostadia 5 do mês seguinte, do seguinte modo: se ele fosse creria de chamar. bem a atenção à Comissão para CstC fato.
dor, pagar-se-ia de uma vez, digamos, tinha recebido
100, fez obra de 115, os 15 ele recebia no dia 5.
o sR. c~Ü~~~~DÜ ~~NT~~~~~~-~ E·eu ·gostaFechavam-se as contas. Se ele tivesse recebido 100 como
ria de enfatizar tambêm para esta_informação~ este_ regirecebeu, no meu exemplo, e feito obra de 100, pt saume decorria de práticas admínistrativas vi&eiJ.tes na SU-_
d'ações. Fechava a conta. Recebido 100 como recebeu,
~AMAM, não_estav~ regulada pela Resolução n"' 4.402,
no exemplO. e feito obra de 90, esses 10, duas hipóteses
niio havia nenhum regulamento formal, escrito, direito
-c-
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positivo, nem a nível de resolução dentro da SUNAMAM; era prática administrativa, era praxe.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora) dos debates vamos abordar este ponto.

Quando

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - E eu estou
aqui par~ ~esponder.
Posteriormente...
O SR. ROBERTO SATURNINO- Esses custos fi.
nanceiros eram negociados entre o estaleiro e o banco, a
SUNAMAM ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -Não, agora ainda era o aceite, que eles tinham ...

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas ela participava ...
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Não tenho
informação fimie sobre isso. Imagino que devesse ter
sido negociada pelo estaleiro junto à rede bancária, não
sei se havia uma partícípação na negociação. Realmente
nãq tenho informaçãO que possa ser dada. Imagino apenas e faço todas as ressalvas, que deveria ter sido negociada pelo contador do título, que era o estaleiro.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tâvora)- O estaleiro
f!cebe os títulos da SUNAMAM, agora, é da SUNAMAM este título.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Não, ê aceita pela SUN AMAM. A responsabilidade financeira é da
SUNAMAM.
O advento da Resolução n"' 6.043; e a sua publicação
no_Diário Oficial sedâem 23 de julho de 1979. Essa resolução tem algumas conseqUências dramâticas para o sistema fmanceiro do Fundo da Marinha Mercante. Primeiro, ela, digamos, convalida o sistema de duplicatas
existentes na SUNAMAM_. Passa a ser regrado, formalmente, por escrito, o sistema de duplicatas na SUNAMAM. A segunda coisa, ainda periférico, inarginat:
muda o mês do reajustamento, o mês até onde vai o reajusfamento, não do mês ••n -, 1", como é contratualdepois eu explico i_sso- at~ o ~és "n"· do pagamento da
duplicata.
-O sistema de reajustamento de preço - tenho uma
transparência e vou mostrar em seguida - é calculado
entre o mês base contratual no II PCN, em julho de
1974, até o mês ''n- 1" da realização do evento. Então,
o evento é feitO- no mês de janeiro de 1979, se calcula o
reajuStamento ·até o mês "n- 1" de janeiro de 1979. O
mês''n -1" de)aileiro de 1979 é dezembro de 1978, então o período de reajustamento ê julho de 1974 a dezembro de 1978, ..n - 1" da realização do evento.
A Resolução n"' 6.043 modificou isto, disse que era do
mês base até o mês "n", não do evento, mas do pagamento da duplicata. Então, se o evento foi feito emja:neiro de 1979 e a duplicata foi emitida para pagamento em
julho de 1979, o reajustamento ê feito Õão entre julho de
1974 e dezenibro, ·~n- 1" do evento, mas entre julho de
1974, mês base, até "n" da duplicata, julho de 1979.
E, finalmente- e aí é a principal coiiseqUência d8 Resolução n9 6.043 - , os encargos financeíros do desconto
desse, título ficaram a cargo do estaleiro, não mais da
SUNAMAM, que (estaleiro), em contrapartida, toma lâ
~dá Cã. recebeu a faculdade de reajustar o evento até a
d~-iã-iea.I do pagamento da duplicata.
•..-'E$Se é o fundamental, portanto, na n"' 6.043. A n'
.:6.Q4~, no seu item III, eu vou ler, eu faço questão de ler:
;,.;o_(lc:!.Hura do item III da n"' 6.043).
' Normal, ou credita na conta-corrente, aquela contacoTfelité- que jã se mencionou, do regime da n"' 4.402, ou
dá um cheque. Só faltou dizer que podia ser feito em dinheiro.
(leitura - continuação).
Então, este é o fundamental a que eu chamaria a
atençãot da assunç-ão das despesas financeiras, do desconto da duplicata pelo estaleiro, e a contrapartida de receber reajustamento até o rriês "n" do pagamento da du*
plicata.
O _SR. ALTEVIR LÉAL - Aí é Que aparece aquele
reajustamento sobre o eVento que mais ...
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O SR. CLODOALOO PINTO FILHO- Aínós va-_
mos ver daqui a pouquinho.
Bem, essa Resolução n" 6.043, como já lhes disse_, é
publicada no Diário Oficial da União no dia 23 de julho
de 1979. A pretexto de regulamentar essa resolução, o
então Diretor Financeiro da SUNAMAM assinou com
os representantes dos estaleiros um documento, cujo
nome oficial é ..Critérios e Normas para a Aplicação da
Resolução n~' 6.043,". e que é vulgarmente chamado -~e
Protocolo da n' 6.043. Não sei eru que data este protocolo foi assinado, pois o documento não contém data. Esse
documento, chamado protocolo, sofre de alguns defeitos
absolutamente insanãveis. Esse protocolo, em primeiro
lugar, foi assinado por uma pessoa não capaz, uma pessoa não competente, iião linha competência legal para
assinar este tipo de ato, era o então Diretor Financeiro
da SUNAMAM. Portanto, aquela primeira cois_a para
validade dos atas jurídicos, .. agente capa~", não foi aten:.
dida, ele não tinha capacidade para assinar isso.
O segundo defeito de que ele 'se reveste é que ele não
tem nenhuma data. Eu lhes mostro um~ cópia. O processo que gerou este protocolo está extraviado na SUNAMAM. O original desse protocolo não foi -encPntra"Qo.
Eu tenho uma cópia desse protocolo. Veremos que ele
não tem nehuma data ...

O SR. ALTEVIR LEAL- Por
do tal nãq competente?

favor~

como é o nome

O SR. CLODOALDO PINTO !'ILHO -Aqui eitã
assinado, eminente Senador."COmandante Luiz Rodolfo
de Castro, Diretor Financeiro e de Controle.
Portanto, agente não capaz, sem data, essa fonna de
fazer este tipo, isto ê uma nova ação contratual por instrumento privado, é uma forma defesa em lei, porque -o
instrumento original é ci instrumento público, o contrato
original de construção naval é [~tQ em cartório~ é foi'ma
pública, a modificaÇão hã que ter a mesma forma, e--rião
a forma privada. Hã, portanto, um defeito de forma.

O quarto defeito - agente rtão_ capaz~ fornia não prescrita, sem data-: no contrato original havia três partes
pactuando: o armador._ comprando navio; o estaleiro,
vendendo navio; e a SUNAMAM, financiando navio.
Neste contrato particular que aqui estã, além dos defeitos jã mencionados, existe o quarto defeito, a t_çrceira
parte contratante aqui não comparece. Aqui Cstá o Diretor Financeiro e de Controle, o Estaleiro Ishikawajima,
o Estaleiro Verolme, o Estaleiro Cométcip _e Indlístria, o
Estaleiro Caneco, o -Estaleiro Emaq, o Estaleiro Só, o
Estaleiro Maclaren e o Diretor, um funcionário de menor hierarquia o Diretor ... âa_própria SUNAMAM. O
armador aqui não compareceu.
Quinto defeito desse protocol_o: esse protocolo jamais
foi publicado, nem na sua íntegra, muito menos em seu
resumo, como ê de lei da publicidade dos atas do Poder
Público.
O SR. PRESID!lNTE (Virgflio Tãv0 ra) __,.,.-Sr. Depoente, interrompendo V. S•, gostaríamos que V. S• nos
fornecesse-esses documentos para cópia, e logo depois os
devolveremos, a de nq 6.043 e esse protocolo, principal, mente.

O SR: CLODOALDO PINTO FILHO -

Pois não,

Excelência.
Esses são os defeitos do protocolo. Esse protocolo, entretanto, produziu alguns efeitos. Os efeitos principais
desse protocolo são de quatro naturezas; Priroeiro, esse
protocolo retroagiu à data de vigência da n"' 6.043, aos
efeitos da n"' 6.043.
Como jâ disse, a Resolução n"' 6.043, publicada em 23
de julho de 1979, Vige a partir-da sua publicação, como
seu próprio texto encerra. O protocolo manda ser aplicado a partir de 28-3-79, uma retroação de quase quatro
meses, coisa que, se regulamento fosse, e se vãlido fosse,
não poderia fazê-lo. A primeira coisa, portantó, o ptOtocolo mandou aplicar retroativamente a n'? 6.043 por quase três meses de julho de 79, vige a partir da sua publicação, com~ seu próprio texto encerra, o protoCOlo manda ser aplicido a partir de 28-3-79, uma ·retroação de
quase quatro meses, coisa que, se regulamento fosse e se
vãlido fosse, não poderia fazê-lo.

Primeirã coisa, portanto; o protocolo mandou aplicar
Í'etróatívament_e a fi'? 6.043 por quase irê!úneséS,-a Partir
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ministrativos.

-A segunda, reafiriil."ciu e com bastante ênfase, aquela
parte do mês de reajustamento da duplicata, não n-1 do
evento.
-Terceira coisa, mandou aplicar índices extremos do
reajustamento decorrente na n'>' 6.043. O índice extremo
aparece no protocolo e não na resolução. E, finalmente,
mandou aplicar, estendeu o campo de abrangência da n'?
6.043 não Sõ para eventos, como o próprio texto parece
indicar:- os eventos feitos, atestados poderão ser pagos,
etc. Mas estendeu o regime da n"' 6.043 para outros tipos
de pagamentos de qualquer tipo de dúvida do Fundo da
Marinha Mercante junto a estaleiros por-exemplo, quanto a câmbio, que não se falava, não se aplicava, a n"'
6.043 não foi feita para cãrilbio; pâ.'rii nacinãlizaÇãó, para
motores~ para justa causa. por nacionalização e outras
coisas que tais; câmbio, parte importada para fretes e seguros marttimos, a parte fixa dos custos de importação.
Foi, portanto, estendido o âmbito da n~' 6.043, mais do
que a n'>' 6.043 na sUa forma permitia; esseS são os quatro
efeitos -do protocolo. A retroatividade, a enfatização do
mês, n, em vez dei n-1, os índices extremos e o alargamento do alcance n' 6.043 com extenção a câmbio, nacionalizaÇão, por justa causa, por outras coisas que' tais.
COntinuando rapidamente nessa Cronologia esquemãtica, durante esse período, eu assinalei em vermelho. uvigeu", a retroação do protocolo.
:Antes de seguir adiante, eu acho interessante nóS- vermos como se compunha o preço de um naVí(i e qual o sis-tema de pagamento, de reajustãmento ·etc, dC.
·(Leitufa de Transparência.)
Em duas parteS bem claras, aqui é a composiçãO de
preço de uma embarcação; as três primeiras colunas ... e
as duas outras colunas, a composição de responsabilidade financei-r:a.
Esse grande retângulo ê o preço total de um casco de
embarcação, o preço base total como se diz. Esse preço
base total é composto de quatro partes: a chamada lista
de importação, a parte importada, os fretes, seguros
marítimos para a importiçãá--dessa parte importada, a
parte referente a motores principais e auxiliares, MCA e
MCP e a parte é o preço base total. Embora isso não esteja em escala, mais ou menos corresponde a valores relativos desse grande retângulo. De forma que a parte
base n-acional, realmente ê a maior parte, uma parte menor é o motor, MCP e MCA, a parte importada é menor,
não está em escala, não estão iiuais, mas são menores do
que essas e o frete é bem menor do que isso aqui tudo.
São quatro partes, portanto, que compõem o preço total
naciorial de uma embarcação.
Cada um desses componentes de preços tem o seu sistema de pagamento, tem o seu sistema de reajustamento
de preço. Preço base nacional é um sistema de pagamenta__e_:seu "SiStema "de reajustamento, motores prinCipaiS e
auxiliares, seu sistema de pagamento, seu sistema de reajustamento, sua cronologia de pagamento ao longo do
tempo; a parte importada, há um sistema de pagamento,
um sistema de reajustamento, um sistema de época de
pagamento, fretes seguros marítimos e a mesma-cOisa, o
seu próprio- sistema de pagamento, seu própriO- SiStema
de_ reajustamento e preço.
- O SR. -ÃLTEVIR LEAL - Então ó materiiil"é Com~
prã"do fiado. Não tem reajustamento, ê ·fiado?

'O SR. CLODOALDO PINTO FILHO -

De certo

mõâo.
O SR. ALTEVIR LEAL-~ sim., porque o sujeito.faz
uma impOrtação, o preço é fixo lá, aí não tem reajUstamentO, se o preço é fixo.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Eu me refiro, Ex•., eu estou falando do 2"' PCN,do Segundo Plano
de Construção Naval. A data base é julho çle74, todos os
preços contratuais são relativos a essa daia. É mesmo em
termos internacionais de Partes importadas houve riiodificação de preços. Então a data base, reajustamento em
função da data_ base, que ê julho de 74.
Por sua vez~ essa parte, preço base nacional, PBN, o.
sistema de reajustamento dele é composto de quatro
componentes: o p-reêo do aÇo, o preçO da mão-de-obra, o
preço 4e It!_~teriais' ~ equipamentos, custoS indiretos e ad-

Vamo~

nos fixar especificamente no PBN

-preço base nacional, onde estão os chamados eventos de

de 28-3-79.

funÇão, os restantes não são relevantes; nesse pedaço
aqui, em que se diVidem nestas três partes, aÇo, mão-de-obra, materiais e equipamentos, custos indiretos e de ad~
ministração. Cada um, cada parte da construção de um
barco se divide em eventos e nós vamos ver depois como
se faz isso, eventos esses que sofrem reajustamentos de
preços em função da variação relativa de cada um dess~
parâmetros; parâmetro aço, parâmetro mão~de-obra,
parâmetro materiais, parâmetro custo indi.reto. Parâmetros esses que têm todo um apelido, parânietro mão-de-obra, parâmetro X, parâmetro aço Y,· parâmetro material W, custo indireto, parâmetro Z.

O SR. ALTEVIR LEAL- Para todos os contr_atos'?
O SR, CLOQOALDO PINTO FILHO- Para todos
os contratos, o preço base nacional é reajustado em
função de uma variável ... -- - ___ _
.
__ .

.. PSR. ALTEVIR LEAL- f.: reajustado em funçiio
da avaliação do dia da entrega?

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Do dia da
realização do envento em comparação com a data_ base
de pagamento.

O SR, ALTEV!R LEAL -

Quer dizer, a SUNA·

MAM nunca fazia um contrato a pessoa encomendava
um navio, dava o sinal e fixava aquele preço até a data
tal. Vamos dizer, eu faço um contrato com _a -SUNAMAM, ou faço um contrato com um estaleiro, da compra, da construção de um navio, não era preço fix.o?

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - !\.bsoluta-

mente, seria um suicídio se alguém fizesse a preço ftxo.
~~.Lembro a V. Ex• que, em 74, a inflação jâ existia, s~m
pre existiu.
O SR. ALTEVIR LEAL - Não, de maneira nenhuma.. Isto é um escape para transas. Nós construimo_s navios com preço_ fixo de construção. Eu quando metia os
meus navios no estaleiro, faZia o orçamento, cOmprava o
material e construia o navio.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO -

Em que

moeda Ex•? Em cruzeiros, em ORTNs, ou em dólar?
O SR. ALTEVIR LEAL ~ Em cruzeiros.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO -Preço fixo
em cruzeiros ...
"O SR. ALTEVIR LEAL- E atê hoje os estaleiros fazem isto. OS do alto da Amazônia.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO-.,. Reparos, a
que V. Ex•, estã se referindo.

O SR. ALTEVIR LEAL- Reparos.
O SR. CLOD_OALDQ PINTO FILHO- O reparo~
coisa mais rápida.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas um reparo pode ser
até uma !=Onstr~çAÇ)_, t~mbém. Um reparo geral num naM
via pode ter o valor de .uma construção.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Como servidor público, eu bem que gostaria que V. Ex• ... Assim
não estaiialllos às vl)ltas com problemas ...
O-SR. ALTEVIR LEAL- Eu ainda acho que o estaleiro_pode fazer com preço fixo. Basta que o estaleiro tenha o dinheiro para comprar o material e só osCila na
parte da mão-de-obra. A parte da mão-de-obra é insignifiçante, dã para fazer ...

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Infelizmente, não vamos chorar em cima do leite derramado como se diz lã em minha terra - o fato é que não fi2ieram por preço fixo. Os preços eram reajustados e reajua-tidos em funÇão desses quatro parâmetros. Essa é a parte, portàrifõ, de composição de preços, de custos de embarcação - e eu voltarei a isso, aos parâmetros, como
eram calculados daqui a pouquinho.

Mencionaria, aqui, de repente, a composição de res~
pbiisabilidade financeira. Esse preço total era, por sua
vez, dividido em duas coisas: o preço internacioona1 da_
embarcação e o prêmio. O Ministro Severo já esclareceu
bem, aqui, o prciço internacional ê um preço político, o
quanto custaria essa embarcação feita no exterior. Esse
preço internacional ê o limite da responsabilidade financeira do comprador. O annador só paga o PI. Não está.
em escala tão pouco mas, mais ou menos, a relação seria
_essa: o segundo decênio se fixou em volta de 30%, emb~
ra em casos extremos tenha ocorrido mais alto o prêmio~
'Mas, a responsabilidade financeira do ar~ador_ t _cstfl
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aqui, é o PI, o preço internacional, fixado em dólar no
contrato, esse sim, preço fixo, desde o começo o armador

sabia quanto tinha, quanto ia lhe custar a embarcação.
Era o PI em dólar, fixo e reajustado para todos os efeitoS
direitos, segundo - a não ser que o dólar variasse o valor em função do cruzeiro, mas, em dólar, invariável. O

excedente de custo, portanto, este previsto inicialmente
ou outros quaisquer que ocorressem - e lembrem os
Srs. que eu diminuí esta parte de importação pela nacionalização mas, em função dissO eu aumentei essa parte,

esse retângulo aumentou de tamanho, toda essa parte
chamado prêmio, subsídio dado à armação nacional e ao
estaleiro_ nacional, para competitividade no mercado externo, era arcado a fundo perdido, sem ressarcimento,
pelo Fundo da Marinha Mercante. O pagamento que o
Tesouro Nacional, que deveria aliJl?.entar os fundos dos
recurs_os para cobrir esse diferencial, de tal forma que a
equação econômica do Fundo da Marinha Mercante
não se desbalanceasse. Como vinios, numa outra ocasião, os ingressos, a fundo perdido, do Tesouro foram escasseando e o Fundo teve que pagar a parte do prêmio,
tirar dos seus próprios recursos e pagar a parte do prêmio. A equação econômica dei Fündo era montada na
suposição de que ele, alimentado pela AFRM e alimentado pelo retorno dos financiamentos concedidos, deveria, na medida em que ele teve que fazer aplicações a fundo perdido e cada vez maior, por acrêscimo de preço e
por diminuição de receita do Tesouro Nacional, houve a
débâcle que houve.
Bem, essa parte do PJ, portanto, por sua vez, era dividida em duas partes e uma chamada, por volta de 15 a
20%, de parcela do armador, que o armador pagava diretamente ao- estaleiro, em épocas determinadas em contrato, e 80 a 85% do PI que a SUNAMAM financiava ao
armador num prazo x qualquer, 12 anos, 15 anos a juros
de 8% ..
Então, na verdade, a cada evento que fosse pago, a
SpNAMAM pagava uma pJrte do evento em nome de
financiamento dado ao armador e debitava o armador.
Pagava uma parte referente ao preço do prêmio, do excesso do PI nacional.
OSR. ALTEVJR LEAL- O Sr. podia me conceder
um aparte?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO Ex•

Pois não,

O SR. ALTEVIR LEAL - A construção de navios,
vamos di:ter, de 10 mil toneladas, quantos dias leva um
estaleiro para faz:er um navio de lOrmil toneladas?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Ex•, infelizmente, essa informação eu não lhe posso dar. Realmen~
te, não sou um especialista em enjenharia naval.
O SR. ALTEVIR LEAL- Isso ~que é a diferença de
um sujeito faz:er um contrato e entregarcQm 12 anos um
navio ...
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Efl_chamo a
atenção de V. Ex' para um fato: o Ministro Selflto enfatizou bastante aqui na sua exposição o_ fatO do ítgundo
PCN contra orientação estrita, presidencial, ter sido contratado todo de uma vez. Então, veja-, o estaleiro que se
contratasse um navio de cada vez', certamente ele contrataria hoje um, terminaria aquele e começaria outro.
Contratou-se a um dos estaleiros, o primeiro da lista que
eu tenho aqui é o CCN, contratou no mesmo dia, 27 de
novembro ...
O SR. ALTEVIR LEAL - Então, primeiro poderia
contrã.tar um e quando terminasse esse, reajustaria o
preço para ver se havia conveniência da empresa de comprar ou não.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO 45'1 tivesse terminidO.

Quando o

O SR. ALTEVIR LEAL- Não, eu tenho 10 navios
para fazer, eu mando construir OS 10; não vou mandar
construir por um contrato só os 10. Se o Sr. tem capacidade para entregar em dois ou três meses, então vou contratar este. A empresa de boa-fé contrata dois, entrega
dois, faz o mesmo preço para fabricar mais dois ou três.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Talvez devesse ter sido assim, Ex• e, eu diria a V. Ex~ que a leitura
de boa-fé, claro, da Exposição de Motivos 161-B vai indicar isso. Deveria ser lenta e gradual a contratação e,
lenta e gradual é uma máxima de verdade não só em
construção naval. Mas, não foí cumprido assim, a verdade é essa.
Eventos 8 e 9:
Vou lhe mostrar aCjlli como é dividida essa parte po"i'
eventos e depois como é a questão dos índices de reajustamentos deles.
Aqui, por exemplo, é aquele índice de salários, é o parâmetro X, o parâmetro A e o parâmetro Y.
O salário, por exemplo, é o parâmetro X, é o parâmetro representativo das variações nos salários do estãleii-o
construtor e-nos encargos sociais e trabalhistas sobre eles
incidentes, por força de ato ou de decisão governamental
ou judicial, acordo salarial entre as categorias representativas de empregados ou empregadores e, ainda, por
qualquer outra forma legal de acordo salarial.
Então, a variação de salário, ê o índice X apurado desse modo: sobre a folha de salário do estaleiro, salário
médio de julho de 1974 e salário médio n-1, do evento.
O índice Y, que ai se acha ê o parâmetro representativo do preço médio (FOB-USIMINAS) da tonelada de
Chapas Grau "A", padrão 25x2438x6096 mm, desde que
aprovado pelo CIP.

E o preco do aco naval cipado. É o parâmetro Y.
O parâmetro W é-:

parâmetro representativo das variações dos custos dos
princiPais matérias nacionais, medidos pelo índice .. Oferta Global- Produtos Industriais- Cáluna 30 (Antiga Coluna 21)- Metais e Produtos Metalúrgicos", apurado pela Fundação Getúlio Vargas e publicado na revista Conjuntura Econõmica.
É a coluna 30 atual, antiga coluna 21, da ConjUntura
Econômica.
E, finalmente o pará metro Z, que são despesas indiretas em geral_:
parâmetrO representativo das variações dos custos indiret_os e de administraçãO, medidos pelo índice .. Preços
por Atacado -Oferta Global -Geral Coluna 3 (A tinga Coluna 16)", apurado pela Fundação Getúlio Vargas
e publicado na revista Conjuntura Económica.
Evento 7:
Aqui eu lhes mostro como aquela parte, preço base
nacional, PBN, naquele retângulo maior era dividido em
eventos. O número dos eventos, a ordem dos eventos, a
caracterização deles, o prazo em dias em que eles eram
feitos, a percentagem sobre o PBN que cada um valia, o
peso relativo de cada um dos parâmetros, para efeito de
reajustamento, somando sempre a unidade.
Por exemplo, esse aqui ê o SD-14.
Um SD 14, nesse caso que estou trazendO, o preço básico nacional estava dividido em 20 eventos. A somatória
dos percentuais sobre o PBN desses 20 eventos soma
100%.

EXEMPLO TIPICO DE DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS
CASCO: CCN 123 (SD - 14)

EV. Cafãcterís-dca do Evento
JO

zo
"-39
40

so
60
70
70

Assinatura do Contrato
Enc.MCP
Enc. MCPAs
Enc. tampas escotilhas e perfis estruturais
Enc. geradores
Enc. fundidos e forjados leme ecadaste
Enc. linhas eixos
Enc. hélices e máq.leme

O SR. ALTEVIR LEAL- O Sr. iniciou 30 dias no
primeiro, 60 no segundo. Quantos dias então'?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Oitocentos
e vinte e dois dias, dois anos e 90 dias.
Veja bem: estou dando exemplo de um SD 14, da qual
a companhia CCN teve contratada em construção diversos, naturalmente não gastaria 822 dias para construir
esse navio, mas a cronologia de recebimento que é essa.
O SR. ALTEVIR LEAL~ Realmente era essa a pergunta que eu fiz. Um navio de 10 mil toneladas, um de 14
deu dois anos e ...
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Não, Ex•,
me perdoe, não quer dizer que ele demore a fazer a construção em 822 dias, ele recebe duante 822 dias isso aqui.
Ele pode começar, se V. Ex• for ver na verdade até o
evento ...
O SR. ALTEVIR LEAL -O$r__. dis_s~qeu, iniciada a
c_Qfiill_ução do navio, 30 dias apôs compra as chapas, vamos dizer, cavernas.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO -Nesse caso
aqui, até o evento 14, apenas encomendas, processamentQ _9e aço vem a aparecer no evento 15, 630 dias apôs.
Não quero afirmar a v. Ex' que só tenha, sido iniciada a
construção no 63()'1 dia. Não! Nessa cronologia de pagamentos_ que aqui está, que eu trouxe como exemploj 14
eventos são encomendas, apenas encomendas.
O SR. ALTEVIR LEAL- De início, eu entendi que
o sr: eitãVa fazendo um demonstrativo de fabricação
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO·- Não, Ex•
Estou lhe mostrando como se dividem, se caratecrizam
os eventos daquele PBN, quais são os percentuais; e
como Se reajustam os preços de cada um dos eventos em

Prazo

%PBN

27-11-74
30
60
90
120
150
180
210

5
5
5
5
5
3
3
3

X

w

y
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,67
0,67
0,67

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,33
0,33
0,33

função de cada parâmetro. Por exemplo processamento
de 500 toneladas de aço, representa 10% do PBN, ê reajustado em função de 60% do custo da mão de obra, em
função de 20% do custo do aço, em função de 20% do
custo de máquinas e equipamentos. Processamento de
mil e 500 toneladas de aço, reajustado em 5% dO PBN,
reajustado em função 80% da mão de obra, e reajustado
em 20% do preço do aço. E assim por diante.
O SR. ALTEVIR LEAL-:- E como era a fo!ma de
compra de material?
O SR-í:LODOALDO PINTO FILHO - ESse ê um
problema de economia interna do construtor. Eu nilo
posso responder a V. Ex• como é que o estaleiro faia
compra. Ele deve encomendar, tem os seus controles.
O $R. ALTERVlR LEAL- Não se pode tirar uma
conclusão do que estamos ouvindo aqui, por não se ter
uma resposta afirmativa de como é o procedimento do
negóci~, não podemos c~egar à uma conclusão nunca.
Como é comprado o material, como é vindo, e em quantos dias ê a entrega, quando_chega o material, quando
começa?
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Eminente
Senador, nós vamos ouvir todos os interessados. Isto é,
os estaleiros, os compradores maiores, e os responsáveis
pela direção geral e financeira da SUNAMAM. Eu acho
que eles poderão dar esses dados. Queremos recordar à
Comissão que aqui estão Presidente da Comissão de To·
mada de Contas, não está uma pessoa da SUNAMAM.
O SR. ALTEVIR LEAL- Se colocassem todos os representantes para se fã:Z:Cr uma sabatina, num dia se resolveria tudo.
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O SR. PRESIDENTE (VirgHio Távora)- Meu caro
Senador, esse assunto serâ. objeto de deliberação da comissão quando aqui, nós nos reunirmos fora dos d.epoimentos.
Com a palavra o depoente.

O SR. CLODOALDO PINTO FlL!iO -

O fato,

ex•s, é que deparou-se a Comissão_ de Tomaçl.a de Conta
com a pendência, chamadas contas 6043, uma pendência
dos passivos da SUNAMAM. Digo que esse passivo es-

tava escriturado nas contas de compensação da SUNAMAM, no Fundo da Marinha Mercante, não era escriturado como uma dívida direta da SUNAMAM, no seu
passivo próprio, senão nas suas contas de compensação.
Em fªce ao valor dessas contas, ao encerrarmos Q passivo da SUNAMAM, aquelas de 63 da SUNAMAM, 63
do Banco de _Brasil, notas promissórias, supplies e de
buyers, de empréstimos externos, deGB 588 etc ... A minha Comissão teve- a sua atenção voltada pelo volume
dessas contas c_hama_ciM 6043, que decorriam exatamente
do seguinte: a Lei n\> 6043 permitia que os eventos fossem
reajustados até a dat-ª--~ promissória. Funcionava do segUinte modo: feito_ct.._éfeflto, se a SUijAMAM dinheiro
tivesse para pagar, pagava o evento e encerrado estava o
assunto. Se a SUNAMA._M não tinha dinheiro do Fundo
da Marinha Mercante para pagar esse evento, permitia,
como a resolução permite, que esse evento fosse duplicatado, fosse faturado e emitida a duplicata, duplicata essa
que era aceita pela SUNA_MAM, descontada na rede
bancária pelo estaleiro, que pagava os custos desse desconto bancário. E tinha em contrapartida o direitO de
reajustar o evento pelos parâmetros contratuais até a
data da efetiva liquidação da duplicata, como estâ em
má têcnica, escrita na Resolução n? 6.043.
Ocorre que, muitas vezes, chegava o dia do vencimento da duplicata e não hayfa diriheiro para pagar, essa duplicata era rolada, rolava u_ma vez, duas, n vezes, enquanto isso o sistema permitia que o reajustamento fosse
sendo feito até a última liquidação da duplicata referida
àquele evento.
Num certo dia, e volto a esse quadro aqui, o sistema
de duplicata começado em 77, como a 6043 teve a sua ênfase, o seu auge de 79 até final de 80, começo de 81~ __ 0
voto do Conselho Monetário, de fevereiro de 81, proibiu
expressamente a SUNAMAM de aceitar novas duplicatas. Exigiu, obrigou a SUNAMAM a transformar as du- __
plica tas que estavam na praça, em notas promissórias de
sua responsabilidade, Antigamente, quando era permitida a_duplicata na SVNAMAM, o próprío valor da conta
6043, ou seja, o reajustamento do evento durante a vida
da duplicata até o pagamento dela, chamemos de conta
6043; ela podia ser, e foi algumas vezes, representada por
nova duplicata, o evento valia 10, emitida a duplicata de
tO, foi paga com atraso, o evento foi reajustado para
quinze, esse cinco era objeto d_e_nova duplicata, até pagamento reajustado etc. etc.
_
.
Com a proibição ·de emissão de duplicata e a sua transformação em notas promissórias, como jâ mencionamos
aquí, essas contas de 6043, ou seja, o reajustamento, decorrente da aplicação da Resolução 6043, reajustamento
do prazo decorrido, durante a vida da duplicata, como
eu não podia mais emitir duplicatas, essas contas se foram acumulando na SUNAMAM. A proibição ded.uplicata pelo voto 78 em julho de 1981, a dificulda~e. financeira permanece.

o--SR. ROBERTO SATURNINO- Pelo sistema
6043, emitia-se essa duplicata, o estaleiro ia ao Banco,
descontava essa duplicata, recebia e quitava.

O SR ..CLODOALDO PINTO FIL!iO -.N[o porque tinha exatamente o que eu chamei a atenção. No regime da 6043 não existia quitação do evento, ele continua devendo, para efeito de reajustarriento, até que- eu
pagasse a duplicata. Esse foi ex atam ente o problema fundamental.
O SR. ALTEVIR LEAL ......... Até· que o devedor pagasse?

O SR. CLODOALDO PINTO .FIL!'! O- Até que a
SUNAMAM pagasse.
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O SR. ROBERTO SATURNlNO- Pagasse ao ban-

co?
O SR. CLODOALDO PINTO FIL!iO- Ao banco.

O SR. ROBERTO SATURNINO- O estaleiro continuava recebendo a reajustamento embora_não tivesse
mais nada ...

O SR. CLODOALDO PINTO FIL !'lO- Em contra·-partida tem até o mês N çlo pagamento da duplicata.

me 63,_._suportadas, caucionadas, lastreadas por essas
contas 6043, O sistema foi implantado, a partir daf, na
verdade, a consulta original era sobre 15 milhões de
dólares, para três estaleiros nacionais, depois, por isonomia, o sistema foi estendido aos demais bancos e aos domais .estaleiros em valores bem maiores.

O S-R. ALiEVIR LEAL- Tem direito?

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- E o que diz
na 6043. Exatamente isso, Ex•. Leio novam"ente. Enquanto a duplicata não fosse paga, o evento estava vivo,
sujeito a reajustamentO.
O SR. ALTEV IR LEAL- A duplicata nunca tem um
vencimento?

O SR. CLODOALDO PINTO FIL!'! O,- A duplicata
sempre tem vencimento. Diz aqui, Ex'":
, .. As despesas bancárias ficarão a cargo do estaleiro contratante, os quais, em contrapartida, serão
creditados pelo reajuste contratual até a data_realda
-liquidação da duplicata.'~

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agora eu entendi.

·aBR. PRESIDENTE (YIRG!LIO TÁVORA)- O
estaleiro arcava com as despesas, e em compensação recebia ..
Õ SR. CLObÕALDO PINTO FILHO- Esse sistema permitia três cOisaS: que aS deSpesas bancárias fos_sem iguais ao reajustamento que ele viesse alcança·r. Então empatou, tudo bem. O estaleiro e a SUNAMAM assumiam um risco contratual. Segunda hipótese; essas
~despesas bancárias fossem maior do que o reajustamento
~Que ele fosse receber. O estaleiro se prejudicou; e a terceira hipótese que essa despesa bancária fosse menor do
que o reajustamento. Então ele ganhou,jogo\J. e_ganbou.
Uma das três hipóteses ocorreu. Esse"Valor do reajustamento é que, com a proibição de emissão de novas duplicatas em 1981, não pôde ser representado por nova duplicata, teve que assuffiir a forma -da conta, da conta no
.::onceito docódígo de contabilidade pública da União.!!:
uma conta que se faz cobrando uma certa coisa de um
órgão público. Essas contas se foram acumulando. em
reajustamento da 6043~ Não podia ser representada por
qova duplicata, proibida_ pelo Conselho Monetâfio Nacional. Foram~se acumulando, os estaleiros então fizeram um memorial ao Sr. Ministro da Fazenda ...

O SR. ROBERTO SA TURNINO -

Podiam ser

transformadas em promissórias também?

O SR. CLODOALDO PINTO FIL!iO- Não, porque só podiam ser transformadas em promissórias as antigas duplicatas. Esse VQto de 7-8-81 foi uma tentativa do
Conselho Monetário, de uma área económica do 9ovç:rno manifestado através do voto do Conselho Monetário
e do Ministro dos Transportes, o então, Dr. Eliseu Resende, de tentar dar um paradeiro, um freio a endividamentos indiretos da SUNAMAM. Esse;_endividamento
indireto da SUNAMAM, através de duplicatas aceitas,
estava criando n tipos de problemas à rede bancária. Primeiro, que o portador da duplicata era o estaleír"o.
Quando ele descontava no Banco, ele entupia a sua linha
de crédito. Ele estava concorrendo, na verdade, contra a
SUNAMAM, concorrendo contra o crédito público,
c_ontra a crédito privado. Estava exaurindo o crédito privado. Essas duplicatas, aceitas pela SUNAMAM, eram
muito bem aceitas no sistema bancârio. Talvez certamente porque o cliente era bom, ou talvez porque as ta:xas fossem generosas. Então, com a proibição dessa
noVa duplicata e não podendo transformar ern r:totà promissória, essas contas se foram acumulando e havia que
dar uma solução. A solução imaginada, então, foi objeto
de um memorial de julho de 81 aos estaleiros; o Sr. Ministro da Fazenda pedia que o BancQ do Brasil abrisse
uma linha especial de crédito, para que os estaleiros pudessem contratar operações 63, lastreadas por essas contas 6043. O Ministro da Fazenda, através do aviso 421,
consultou a SUNAMAM. Neste aviso 421, também, o
MinistrO da Fazenda não autorizou nenhuma operação,
diga~se de passagem, a bem da verdade. O Ministr_o da
Fazenda consultou a SUNAMAM que, afinal, era dona
da dívida, dona das contas. _O que ele achava da hipótese
de abrir uma linha de crêdito no Banco do Brasil para esttJeiros nacionais, fazendo operação de crédito no regi-

- O SR. ALTEVIR LEAL --Sem autorização?

O SR. CLODOALDO PINTO FIL!'! O -Sem autorização, na verdade, Ex•, talvez não devesse haver autori~
zação. Eram obrigações, vejam b_em V. Ex.•, a operação
63 era, em si mesma, do estaJeiro com o banco, um
problema que afeta ao banco e·a-o estaleiro. Vai começar
a complicar quando hã uma interferência da SUNA~
MAM, e vamos ver que tipo de interferência: de conheci~
mento, de ciência~ ·de caução ou de cessão de direito ou
de delegação, ou nomejurfdico que tenha, quando a su~
NAMAM interfere nessa operação. As operações simples banco-estaleiro, como eu o banco ... vai pagar, e V.
Ex• não tem nada haver com isso.
Nós chegamos, então, à SUNAMAM; ex.istia esse passivo de quatrocentos e noventa ~.oito milhões dedólar.ea
de operações 63 ou 41.31, o arrendamento mercantil.
Operações feitas em dólares ou referidas a dólares. e
mais operações de capital de gíro no mercado int~no,
referidas a ORTN, no valor total de 6.082.000 deOR TN, Esse é o quadro geral, interessando os sete maiores estaleiros.
O tipo de operação feita ê de uma operaçã.õ 63, novalor de um milhão de dólares. Maclaren tinha três operaÇÕes 63, uma da capital de giro, nesses valores, quatro
operações ao total; os maiores devedores: CCN e Ma uâ
tinham operações _63, em arrendamento mercantil e
4131, essas três em dólares, duzentos e quarenta e poucos~e 4.00.0.000 de OR TN de operação de capital de giro,
vinte operações de capital de giro; a Ishikawajima noventa e dois milhões de dólares, vinte e três operações 63,
duas 41 3 I, a última é operação di reta do estrangeiro,
sem repasse de Banco Nacional. O Caneco tinha vinte
cinco milhões de dólares, em ORTN e 63. Este é o quadro geral.
Essa operação 63, calcada, baseada, lastreada pores~
sas contas de reajustamento 6043, eram operações feitas
entre os estaleiros e os bancos; nesses valores, por essas
formas, caucionadas pelas contas 6043, reajustamento
durante a vida das duplicatas, enquanto elas existiram. e
tinha a interveniência da SUNAMAM, de duas formM.
Primeiro, havia uma correspondência entre a SUNAMAM e o banca; e segundo, havia uma correspondência
entre a SUNAMAM e o estaleiro. E o lite final estaleiro
banco, era o contrato, propriamente, o contrato de multa. O triângulo, então, funcionava assim: estaleiro, banco, os dois se entendiam; estaleiro, SUNAMAM, um
tipo de relação; SUNAMAM, banco, outro tipo de relação.
--- ·--Como se materializavam essas relações? Primeiro, relação SUNAMAM, banco.
Estas cartas da SUNAMAM para os bancos, na verdade, assumiram diversas formas. Eu cataloguei aqui 8
tipos, fundamentalmente. A carta mais simples é uma
carta de um parágrafo só; infelizmente eu não tenho a
transparência disso, é uma carta que dizia assim:

MlNlST!óRIO DOS TRANSPORTES
Superintendência Nacional da Marinha Mercante
Of.

n~'

Em 23 de Dezembro de 1981

12505

Ao
Banco Montreal de Investimento S/A- MONTREAL-

BANK
Rio de Janeiro -

RJ

Prezados Senhores,
Em res"Posta a sua carta· de 22 do é'Orrente, sob tt9
503/8 I, vimos informá-los de que a Cia. Comércio e Navegação- CCN, possui montante suficiente de Processos amparados pelas normas da Res. 6.043, de 11-7~79,
para garantia do emprésttimo de CrS 125.000.000~00
(cento e vinte e cinco milhões de cruzeiros), que está con_~
tratando com VV .SS.
Ao ensejo, apresentamos-lhes as nossos protestos de
alta consideração e apreço, firmando-nos,
Atenciosamente, !:leio Costa Couto, Superintendente.
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Of. n• 82/1206

Em FevereirO de 1982

Ao
Banco de Investimentos BCN SjA.
Nesta
Prezados Senhores,

Em resposta a sua carta de 1'1 de fevereiro corrente,que foi protocolada nesta Autarquia sob o n9 82/2687.
em 4 do mesmo mês, vimos informâ~los de. que as Ind(is~
trias Reunidas Caneco S-jA., possuem processos amparados pelas normas da Resolução n96,043, de 1_1 dej~lh.o
de 1979, de montante suficiente para garantir a liquidação do empréstimo externo do valor de US$
5,000,000.00 (cinco milhões de dólares) que está negociando com V. S•s, sob o regime da Resolução n9 63, do
Banco Central do Brasil.
Ao ensejo, apresentamos-lhes os nossos protestos de
alta consideração e apreço, firmando-nos,
Atenciosamente, ltlcio Costa Couto~ Superintendente.
Fsse é o tipo de carta mais simples que existia, elã simplesmente dizia que essa conipanhia estâ negociando
com o Sr. o empréstimo e cu quer'?_ dizer que ele tem crê-dito aqui que, a nieu Ver, é em montan~e suficiente para
garantir essa operação. Eu costumo dtzer, perdão Ex•,
que ele é um bom rapaz e tem erMita; no meu tempo
dizia-se assim.
Não há nenhum compromisso maior neste tipo de carta, a mim, desde o meu ponto de ~ista. Essa é a carta
mais simples e a mais numerosa, diga-se de passagem;
das 150 operações, este tipo de carta é mais da metade.
Depois, um tipo de carta, cujo primeiro parágrafo é
praticamente igual àquele, mas já existe o segundo parágrafo, que fala de vincular processo. A carta é, mais ou
menos assim;. "Tenho o prazer de referir na sua carta número tal, de tal data, através da qual V. S•s consul_t~
essa Superintendência, sobre a viabilidade de caução, dtreito ... Companhia tal jUnto a SUNAMAM, para lastrear operação de empréstim-o a ser concedido pelo banco tal, nos termos da Resolução n~' 63. Em resposta,
apraz-lhe informar que, examinando a posição da conta
corrente do citado estaleiro na SUNAMAM, levantado
nesta data será poss.ível vincular processos atê o limite de
tantos milhões de cruzeiros etc. etC. Aqueles que têm recursos e que é possíVel vinculá-los, apenas isso. Também
uma carta que a mim não traz ne~huma conseqUência
maior desde o meu ponto de vista, eu não estou falando
aqui c~mo advogado, embora profissionalmente o seja.
Um terceiro tipo de carta é jâ mais obrigacional.
Atendendo ao pedido formulado pela companhía tal,
pela carta número tal, protocolada nessa autarquia sob
número tal, vimo-nos informar a v. s' que os proce~sos
citados nas referidas cartas, cujos valores foram devidamente atestados pelo órgãO_técnico da SUNAMAM,
encontram-se caucionados nessa Superintendência para
garantir o pagamento principal dos e~cargos dos empréstimos de tantos milhões de dólares e tal. Aqui já se
diz que os créditos estão atestados e quejâ estão caucionados, aguardados, vamos pagar aos Srs. Mas, de qualquer modo é uma simples cessão de crédito, a mim me
parece. Um outro tipo ~e carta ê uma cópia da SUNA~
MAM ao banco, informando que o estaleiro possui crédito em montante suficiente para garantir o emp_réstímo
solicitado, naquele parágrafo l'i', nonnal_de sempre, qll;e
tais valores serão retidos pela SUNAMAM que os destinará ao banco, uma cessão de cr~dito, portanto, e que o
compromisso de retenção é irrevogável e irretratável.
Um outro tipo de carta, isso aqui é coisa muito pouca,
em que a SUNAMAM informa que conhece o contrato
de empréstimo, firmado entre o banco e o estal~ro, que
está de acordo com a caução do referido crédito em favor do banco e que se comp~pmete a fazer r~tenção. de
vida e transferir os valores aos bancos. Querdtzer, o upa
<:fe comprometimento do Fundo da Marinh_a Mercante
vai num crescendo, segundo eu estou especificando, não
cronologicamente, por este tipo de separação que eu fiz
aqui! Aqui ê- uma carta, por exemplo, foi dada ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Está quase
cronológica.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - 1': que a
SUNAMAM declara: que está cierite-da caução do direito interditório que o estaleiro fez junto ao banco, que
tais créditos são reconhecidos cQmo líquidos e certos,

que confirma o acordo a que chegou com o estaleiro no
sentido de substituir o sistema de reajustamento do
preço contratual pela variação ~mbial, eu falo_ disso daqui a pouco, e que se compromete entregar ao banco a
quantia aventada para liquidação do principal e encargos.

Cópia de exemplar de carta da SUN A MA M a banco,
informando;
-que conhece os termos e o conteúdo da operação de
crédito que o estaleiro está firmando com o banco;
-que manifesta solidariedade ao compromisso doestaleiro junto ao banco; .
.
-que se responsabiliza pelo fiel e exato cumpnmento
das obrigações assumidas pelo estaleiro;
-que autoriza, de modo irrevogável e irretratável,
que o banco debite diretamente na conta da SUNA- MAM, independentemente de prévia consulta, _q~7alquer
valor necessário para dar regularidade ao credito, no
caso de inadimplemento do estaleiro.
MINISTÉRIO DOS TRANPOSTES
SUPERINTENDENDIA NACIONAL DA
MARINHA MERCANTE

Of.

n' 81/10.618

Em 6 de Novembfo de 1981 -

Ao
Banco do Brasil SJA
Agência Rio de Janeiro - Centro
Nesta
Prezados Senhores;
Vimos pela presente declarar nosso conhecimento aos
termos e conteúdo da Nota de Crédito Industrial que a
Indústrias Reunidas Caneco SJA está emitindo em fa"Vor
do Banco do Brasil S/A, nesta data, no valor de USS
7,000,000.00 (sete milhões de dólar_es), resgatável n~ prazo de 24 (vinte e quatro) meses, em ·4 prestações tnmestrais, vencívies em 5-2-83, 5-5-83, 5-8-83 e _5-11-8~-~ a~s
juros de 25,5% (vinte e cinco por cento) ao ano, exigiv~IS
semestralmente e reajustáveis em J9 de outubro, li' de Janeiro, I'i' de abril e li' de junho de cada ano, deacqrdo
com as taxas de mercado internacional; comissão de
compromisso de 0_,5% a.a. nos primeiros 30 dias. e 3% a.a.
..a partir do 31"' dia, a contar da data de comumcação do
deferimento atê a data da efetiva utilização do crédito;
taxa de serviço de 0,5% (meio pro cento) sobre o va1or
em doláres da operação no caso de prorrogação ou rer_tovação; elevação de 2 pontos., (2% a.a.) na ~xa de juros
em cas.o de iro pontualidade de qualquer obrtgação_ assumida, aviso prévio ao Banco do Brasil SJA de30 (trinta)
dias_ em caso de pretender liquidação ou amortização antecipada.
Manifestamos, pela presente, nossa solidariedade ao
compromisso da Indústrias Reunidas Caneco S/A, co~
o que nos responsabilizamos pelo fiel e exato cumpnmento das obrigaçoes assumidas naquele título, em especial quantg ao resgate do principal e demais acessórios e
desde já, autorizamos; de modo irrevogável e irretratável
que o Banco do Brasil SJA debite em nossa cont~. "Depósitos do Governo Federal à vista diversos SUNAMAM n~ 31.201;.66/270136-7''_ mantida em sua agê~cia
Rio de Janeiro - Centro, qualquer valor necessário a
da_r regularidade ao crédito, _independentemente de préVia consulta, no caso de inadimplemento da Indústrias
Reunidas CanecoS/A.
Atenciosamente, tlcio Costa Couto, Superintendente.
Além desse caso, cartas que eu disse aqui houve, aval
em c_ontratos, pelo menos cm dois casos já conhecidos,
aval em contratos 64131 internacionais com bancos estrangeiros. Esta era a relação SUNAMAM-banc_os.
A relação SUNAMAM -estaleiro, a respeito dessa
operação 63, caucionado pela n"' 6.043, se materializava
em duas cartas, a carta A e a carta B, que nós chamamos
de redação padronizada em todos os 150 casos. Com_a
primeira, o Cstaleiro fazia uma carta à SUNAMAM e
esta a punha nestas cartas o de acordo. Nesta carta A, eu
tenho uns exemplares aqui, mas fazendo um resumo, na
Verdade, esta carta tipo A matertaliiava acordo sobre
três cais~: primeiro, o estaleiro declarava seu acordo e a
sua autorizaçã_o para que sejam congelados, pelo valor,
na data da operação de crédito junto ao banco, os seus
créditos decorrentes d33pficação da Resolução n~' 6.043;
ele tinha crédito de 6.043, reajustamento de preço durante 20 duplicatas, já vimos isto, então c_omo ele ia fazer
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uma operação 63 junto ao banco, ele congelava, na data
da operação 63, esses valores pelo valor na data da operação, estavam congelados, que, após conferências e exame final, nos valores de créditos, se forem confirmados e
conseqUentemente atestados serão ditos valores irrevo_gâveis e inilateralmente quitados pelo estaleiro. Chamo
bem a atenção de V. Ex•s para essa frase que se após a
conferênciae- exame final, os valores dos créditos forem
confirmados e, conseqUentemente atestados para pagamentos pela SUNAMAM, o que si~nificava que, ~a época, no dia em que a operação foi fe1ta, nem mesmo o estaleirõ- nem mesmo a SUNAMAM, confirmavam q':le
estes c;êditos eram legítimos, era uma condição resolutiva que aqui estã em todas as cartas, não existe compr~
misso portanto; se os créditos fere~ atestados, se depots
de conferência e exame final, forem Julgados bons, e com
base nísto é que eu faço hoje a auditoria desses créditos
para dizer o que nós devemos pagar, o que dessa operação é legítimo e que indicados os processos- que serão retidos para garantir os pagamentos autárquicos.
Aquela carta um havia o de acordo da SUNAMAM como, portãnto, havia uma contratação epistolar, em que a
SUNAMAM autorizava, recebia autorização de pagar
aos bancos essa dívida do est3Ie1ro, que era feita em
nome dele, que concordava que esses créditos estavam
sujeitos a exame final, para depois ser atestado para p~
gamento, e enquanto isto, esses processos ficariam retidos para garantir o pagamento junto aos bancos. Na carta também emitida pelo estaleiro para a SUNAMAM,
na qual a SUNAMAM pôs o de acordo, onde existiam 6
acordos, 6 itens. Nessa carta V, o estaleiro informava onome do banco e o valor do empréstimo que estava negociando: 1 - comunico a V. S• que estou negociando
com o banco_ A um empréstimo da Resolução 63 novalor de tantos milhões de dólares; 2- a propósito, estou
encaminhando a V. Ex• cópia desse contrato; (estã aqui
ela) 3 - repete aquela autorização do contido na outra
carta: autorizo a SUNAMAM a pagar diretamente ao
banco o principal, os encargos do contrato de emprêstimo; 4- autorizo aSUNAMAM a manter sobrestados
processos de reajustamento 6.043 de valor correspondente- aqueles mesmos processos que tinham ficado reti-dos lá embaixo, na outra carta; 5-:- concordo em interromper o sistema contratual de raJUStamento de preço,
com referência aos valores dos processos sobrestados,
passando a vigorar, como fator de reajustamento, a variação cambial e os demais encargos da operação de crédito contratada com o banco.
Vejam bem, aqui houve uma segunda modificação do
sistema de reajustamento de preço de evento. Existía o
sistema contratual, em que os eventos variavam de preço
em funçã.o da variação_ dos parâmetros contratuais, dados etc. etc. Depois, como o sistema de duplicatas, não
mudar, mas como o sistema de duplicatãs não possui encargo, na primeira época, encargo p6blico, variação-c_om
reajustamento de preços, mas continuou o reajustamen-.
to de preço com o parâmetr.o contratual. Com as operações 63, de responsabilidade do estaleiro, _com essa
participação da SUNAMAM, trocou-se o ststema de
reajustamento contratual, não ê mais parâmetro y, w, x e
z, todo aquele sistema de reajustaqtento de preço, baseado naqueles quatro parâmetros contratuais, foi abandonado, o valor foi congelado e_ o reajustam~nto de preço
passou a vigCr em função da variação -cambial dos encargos desses contratos feitos com base n.essas c-ontas. Então, abandona-se o sistema de reajustamento contratual
põr pãi"âmetros, para a viger os encargos do contrato 63,
da qual_ a SUNAMAM participOU através dessas cartas.
Uma troca de sistema de reajustamento . . Ao invés de parâmetro contratual, passa a valer qualquer reajustamen·
tQ_dó cOntrato de empréstimo ou de 6_3, ou de 4.131, ou
de _arrendamento mercantil, ou de capital de giro, de
qualquer forma que venha a ser feito. Ou seja, o risco fi- nanceiro passou a ser da SUNAMAM. Não temos um
julgamento de valor se é bom ou ruim, informo apenas
que houve a troca do regime.
O SR. MARCELO MIRANDA -E nesses a SUNAMAM colocava apenas o de acordo?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Colocava o
de acordo em ambas as cartas, A e B também.
E, fiflãlmente, havia uma con_dição resolutiva em que
dizia que se a SUNAMAM viesse a atrasar ou suspender
o pagamento dessas parcelas, de principal e de encargo, .
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das operações 63- cu chamo operação 63 e n 4131 tam-

bém, todas as operações de empréstimos de estaleiros
junto a bancos- resolvia-se essa. troca,. voltando a valer
o parâmetro contratual. E:ntão, dizíã. 1~: indica a condição resolutiva de congelamento, caso a SUNAMAM
deixe de pagar em dia qualquer parcela do principal ou
encargo da operação contratada com o banco~ hipótese
em que os valores voltarão a ser reajustados pelas cláusulas do contrato de construção naval. Então, havendo
suspensão, ínterrupção ou atraso de pagamento pela SUNAMAM dos encargos ou de principal, voltava-se ao
sistema de x, y, w e z, a conifição resolutiva d_o.cQngelã-menta. Essa, portanto, era a relação da SUNAMA.I\.f
com o banco através daquelas cartas; da SUNA MAM
com os estaleiros, através dessas duas cartas, cm qu.e haM
via contrato epistolar, aqui sím havia um cOntrato episM
tolar da SUNAMAM com os bancos, fundamcntaimenM
te com essa troca de regime.
Bem, com esse volume todo-de dívidas, de passivo, escriturado, diga~se de pãssagerri, C6fuo no Compensado,
mas escriturado como p-assivo direto da SUNAMAM,
depois de fazer todo aquele trabalho de triagem, de in~
ventariar todos aqueles passivos de 63 etc., a comissão ficou perplexa com o volume das operações 63 dos estalei~
ros. Examinou essas !'elações de cartas que nós vimos, e
rC(:Cbeu oríentação para aprofundar no exame das contas que caucionavam Cssas-c.)p-eraÇões, baseado no fato de
que não estavam ainda atestadas para pagamento, foram
feitos na suposiçãO-ae que, se fossem atestados para pagamento, a SUNAMAM pagaria,
A comissão de tomada de contas, portanto, se concen~
trou nesse trabalho, nesse (!!timo item para encerramento das contas da ex~auw_quia federal, e é o último item ·
que está faltando agora, que são as operações 63 caucionadas por 6043, Para fazer isso nós tomamos_c_óffio
princípio básico seguifexatainente a aplicação exata das
regras legais, das regras contratuais, das regras regulamentares, na sua melhor intelígênciã, rio seu- melhor entendimento. Isso significou-para nós, o grupo, constituído de diversos funci.oná_riQS, reQUisitados dos diversos
órgãos no MinistériO dos Transportes, para efeitos operacionais, o que nós Vienl.os a chamar de critéiíos, como
se deve entender.
Do nosso ponto de vista, esses. critérios operaCiOn:iis,
em exame por parte do meu pessoal, da minha comissão,
da mínha equipe, refletem só e tão-somente nada mais
do que a perfeita, a legal, a honesta, a ética e a moral in~
teligência e entendimento dos contratos Jirt'nlidos, das
leis e dos regramentos regulamentados incidentes sobre amatéria. Nada mais do que isso. Não hâ nenhll.Ina inovação contratual. Digo isso com algum a ênfase, porque
referentes a esse sentido, têm sido feitos inclusive-jiidicialmente, de que teria havido de minha parte urn desvio
de p_oder, na medida em que examinanO_Q essas co_ntas_ce.u
criei regras novas- Absolutamente nenhuma.
-~~Menciono isso porque o P~idente da_Comissão de
Tomada de Contas foi acio_nado eu sustei o mandato de
segurança impetrado por um estaleiro, cu] a eliminar foi
concedida pelo MM. Juiz da Vara, não há dedsào _do
mérito todavía, ainda, em que o fundamento do pedido
do estaleiro é que teria havido e;sse desvio de poder, esse
excesso de exação _no cumprimento do meu dever_._E nªs
infonnações prestadas ao_MM. Juiz eu digo lá simplesmente isso: se aceitarem que correçito ê mudar critérios,
eu não sei__ m~? o que é critério.
Então, esse é um ponto que faÇo qu'estllo de enfatizar a
essa augusta comissão desta Casa do Congresso. Não há
nenhuma mudança de critérios, há inteligência, o entendimento correto do!i :cont_ratos ~ da legislação incidente.
f: claro que um dos documentos em que essa coisa toda
foi ril.Udada não fo13.ceito. Nós não aceitamos o protocolo por força de todos aqueles defeitos formais Que eu lhes
mencione[ E, para nãO aceitar o protocolo, e para tranqUilidade nossa de trabalho, foi requisitado, foi pedido,
solicitado e requerido, o pronunciamento do órgão competente da administfãção fed~al. do exame da matéri_a, a
Procuradoria Geral da Fazendã Nacional, que é quem
afinal itia assumir o ónus ãíssõ, Há_ um parecer do Procurador Geral da Faze_ncb.__Nacional, do Dr. Cid Heráclito de Queiróz, em que ele simplesmente arrasa com o_
protocolo, não tem nenhum valor ju_ríc:fico por aqu~Ias
razões aqui mencionadas. Esse parecer foi corroborado
por mais duas consultarias jurídicas, a C_~nsultoria Jurídica do próprio MinistrO dos-Trarisportes, eríJ. que o Ministério severo numa iiÇão disse:_ hão vamos nõs louvar

apenas no nosso corpo de advogados, vamos pedir pare-·
cer da ârea econômica. Pediu da Procuradoria Geral e da
SEPLAN, um parecer monumental, está lá do Dr. Luiz
Ctfcio Werneck, ConsUltor Jurídico de então da SE-PLAN, e liá. urria unanimidade completa nesse parecer
de que este protocolo não tem a menor validade, Então,
à ex~ção desse protocolo, que nós não aceita.rn._os._tqdos
os outros regramentos foram aceitos no entendimento
~rreto, na intetigên_cia correta deles. Com es&e ar~al
de dados e pareceres-jUrídicos, nóS mergulhamos nà exame dessas ~antas e, em mergulhando, apuramos dois tipos de incorfeções ou de impropriedades, Ou de eóisas
não co-rretas.

Eu lhes mostrarei aqui, alguns tipos de impropriedades, incorreções, anormalidades, encontradas neste exame, cóntas que lastrearam as operações 63. No primeiro
-conjunto, neste conjunto um, eu diria que são improprie-dades nos cálculos dos reajustamentos dos valores dos
eventos e de parâmetros contratuais. O grupo 2, esta parte de duplicatas, tem cincó tipos de incorreÇões mais comuns, alerto-lht<S que esta lista não é exaustiva, e~ta lista
é uma das incorreções mais relevantes do contrato, e a
mais numerosa e à moda das incorreçõ~s.
Outros tipos irrelevantes, ou menores t:'Xístirão certa-

mente.
Neste conjunto de incorreçôes, cálculo de reajustamento de valor de evento, são 5 tipos de eventos especffi-

cos.
INCORREÇOES NA COBRANÇA DE EVENTOS
DA CONSTRUÇÃO NAVAL
L Cálculo dos reajustamentos dos valores dos even~
-tos e de parâmetros contratuais.
~
"l.l} inexatidões no cálcl!lo _do reajustamento de
event_os ern queM. "pãiticípaçãO dO -arma.dor";
1.2) inexatidões no câlculo do reajustamento em razão da. "nacionalização";
1.3) in.exatidões no cãlculo de parcelas refeientes a
especificaçãoes adicloriãíS de exdusívo interesse do armador;
1.4) incorréção no uso dos índices de sa1ârio e de
aço, para efeito de cobrança de evento e de seu reajt.i.Stamerito;
1.5) incorreções nos câlculos do parâmetro z, do
efeito das médias e da integridade monetária.

__ E,xplico-lhe um a um. Essa impropriedade no cálculo
de que há participação do armador, vou ler e depois ex-

plico, complemento a explicação, se for o caso.
Durante a construção de uma determinada embarcação, o armador paga diretamente aº construtor~ uma
parcela de IS ou 20% do preço internacional e um deterM
minado número de prestações que vencem normalmente
-num determinado número de eventos, pagos pela SUNAMAM. Lembrem daquele PBN, a parte internacional, não o prêmio, a parte financiada pela SUNAMAM,
a parte que era do armador_, Normalmente, esta parcela
do armador é a parte do PI, é a parte que o armador
paga diretamente ao estaleiro. O resto, a SUNAMAM
paga financiando_ao armador, que é preço fixo, normal~
mente os navios _de _longo curso, obrigatoriam~nte· se
paga em dólar, porque o PI é dólar, é dividido em n par- celas, que normalmente coincidem, e nornialmente coincidem_cQtn. as últim_a~ parcelas dos eventos PBN pagos
pefa SUNAMAM. Devia ser outra generosidade, outro
subsídio que sedã ao armador, neste caso, em vez de pagar no mesmo número de parcelas, do que paga a parte
·rrnanciada, normalmente a moda é que-essas parcêlã.S paM
gà.s _Sejã.m as últimas, porque o ~ador tem mais prazo
para pagar a parcela dele, como é fiXado em dólar, tem
mais prazo para que este dólar valha mais em cruzeiro,
JOga com a desvalorização dos parâmetros contratuais
Versus desvalorização do dólar, em alguns momentos foi
interessante issO; o dólar desvalorizou mais do que o parâmetro contratual, portanto, pagou menos. O estaleiro,
quarido da cobrança de um evento e de seu reajustamento, deveria subtrair do total a parcela de pagamento, cujã
responsabilidade era-do armador. O saldo, O valor lfqui~
do, devJ::ria então ser pago pela SUNAMA~. O preço
base do evento, em julho de 1974, vou fazer base lO,p~r
que sou advogado e sou ruim em matemãtica. evento_
\'.alia 10, em julho de 1974, valor. base do_ evento, Esse
evento foi realizado, digamos, em 1978, ele teve um reajustamento de preços, réiljustamento"'"-este -calculado segundo a variação ponderad~ daqueles parâmetros que-

o·

nós menci"onamos: X, Y, W e Z. Então, com o novo reajusúunento de preços, passa a ser de valor 90; entào, o
preço total e mais r, evento mais reajustamento é 100, 10
valor bâsico, 90 r«ajustamento, ao longo- deste tempo.
novo valor dO evento. O indo evento, i= lO, N igual a
100. Digamos queest~ seja um evento~~ que há participação do armador; esta participação do _armador seria_
mil dólaro:;:s, é 5 mil dólares divido ern -s parcelas de 100
mil nos últimos _eventos. Esses mil dólares, na data do
evento, valiani 20 unidadeS iilõnetãrias. Então, o valor
novo do evento J 00. o estaleiro ia diretamente na Olix.a -ou deveria ir, não sei se vai, é economia interna dos dOiS,
o armador recebia os 20 da parcela que o armadQr paga
diretamente ao estaleiro, sobrava urha dfvida do Fundo
da Marinha Mercante, ou a tftulo de financiamento da
patte financiada do PI, ou a título da parte não financiada do prêmio, de valor 80, O novo valor do evento 100,
parte do armador 20, eu fico devendo 80, a SUNAMAM
fiçava devendo 80.
Leio o seguinte: a CTCS - Corilisslio de TorilaQ(l deContas Cõrtstatou_conforme o exemplo anexo- e_eu trago os exemplos, documentados- que em algun::; reajustamentos, pela aplicação da 6.043, ou por atraso de pagamento, o valor subtraído do total ou o valor liquido
rec:Cbido pelo ~staleir_o, e não o valor_do reajustamento
do evento, esses 80, então, que era divida da SUNAMAM, ela não pagava, n~o tinha dínheWo em caixa,
emitia uma duplicata de 80, o estaleiro emitia umaduplicata, a SUNAMAM aceit!lVa a duplicata de 80, ia ser
paga n meses--depois; no que ia pagar n meses depois,
aplicava~seentilo; a isto a 6.043. Então, fazia-se a seguin1e conta: valor base do evento: lO, o novo in igual190t
novo valor do event<t 200; 10- mais 190 e reajustamento
__{feste período, entrt: o io e o novo in; abatia 80 da parte
_.que tinha recebido da SUNAM_AM, ou sej~, aquei~- 20
que o armador tinha recebido, desapareciam, ficavam
sem reajustame_nto. Quando, na verdade, o cálculo corM
reta deveria ser, fazer um novo iOdos 80, o ln 80 viràr o
i o ri oVo, e eu fazer esse reajustamento do i'll para o novo,
-que foi dívida remanescente, Então, veja; eu devia 100,
-mas só que, desta dívida, 20 é de outra pessoa, quejãpag_ou, eu nà<? posso ser rea_ius~ado em 100. Então, em base
2,_esse evento 100 virou 200, estou devendo 160, porque
- 20jã paguei, 80é o que sobrou. Este cálculo é lOOvezts 2
igual200, menos 20 do estoque, estou devendo 180. Es-:
tou fazendo um cft,lculo generoso, os valores são bem-diferentes, normalmente.
Esta parcela de armador, ci~ando havia aplicação de

6403, pago com -atraso:
O segundo tipo de incorreção, é a incorreção por nacionalização. Como eu jã mencionei, a nacionalização
importou em ·n coisaS, mas principalmente em aumento
do preço do PBN, diminui-se a parte importada, e
aumentou-se mais que proporcionalmente a parte do
PBN do preço base nacional, Então, o que ocorria?
Ocorria- e isto tem muita relação com o que vou falar
depois, em integridade monetária - denominou-se nacionalização ou_ su_bstituiç:ão por similares nacionais de
vârios componentes, que na época da assinatura dos
coiltratçs eram importados.
---

É~se fato acarretõu a rii~}"ôt"iç-ãõ.á6t>Bl'r,déiêi1hinan--:
do _também a__di_lat_açào do prazo de entrega da embarcação~

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora) -

Sr. De-

poente~

;1gora vamos interromper por 15 minutos a sessão, por'quanto vamos-cumprir o dever cívico, lâ, no Plé-

nal'ia.
(A Sessão é interrompida por 15 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Está reaberta a reunião.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- O segundo
tipo de incorreção portanto, nesse grupo de cálculos e
correções. são as inexatidões em cálculos de reajustamento em razão de nacionalização.
O que os estaleiros nonnalmente faziam era o seguinte: calcular, b3searite no noVo preço base da parte nacional. o valor do evento sem o reajuste, desde a data contratual até a data 9e alteração do prtÇO base da parte nacional,_ e deduzido o_ vaior apurado_ em A, os valores que
o estaleiro recebCu. ~U seja, o evento acrescido do reajuste, arribos tendo sido calculados baseante no preço da
parte nacional original.
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_valores de reajustes calculados em apl_icação da média
Então, toda a equação económica do contrato era fei-_
aritmética_ na claCtsula _8 l. _Explico: noS contraías erigita na base de PBN, prêmio, era feito na base de PI; tudo
- nais, alguns eventos de- natureza tisica eram reajustados
isso aqui era o_ normal, na verdade, aproveitava o mesmo
não com base no N - I, mas com base numa média dos
instrumentos coritratual, o mesmo contrato, para o armeses anteriores à reallz_ação do penúltimo evento.
mador contratar com o estaleiro esse; que nó'i chamainoS
:-_pi_g_amos, o ~entQ n9- 3, tif!l1a si.dqfeito no 49 mês, o
esp·eçificações adicionais _exclusivas do interese deles. O
tráf~go não exigia- isso, a SUNAMAM não exigia-íSSó,
even_tQ n9 4_fQiTeilo ;o_o_79 mês.U reajustarnen,to, ao invés
de
ser do mês N - 1 do 79 mês, ou seja, no 69 mês, era
achava-se
que
se
o
estaleiro
quer
fazer,
se
o
armador
eventos iguais, de valores iguaizinhos. Com a nacionaJiquer ter aquela, ele que pague. Nã-o havia menhum prêuma média do 49 mês, do 59 mês do 6o;o mês. Digamos, em
zação, ess_e preço, a parte importada, diminuiu-de valor e
mio sobre isso. Essas especificações adiciOnais ou eram
muitos casos é dos 3 últimos meses. Era uma mêdiade N
a parte base nacional, o preço base nacional, subiu mais
pag~s totalmente pelo arma~or ao estale~ro ou essa par- l, N - 2 e N - 3. Esse termo de ajuste uniformizou
que proporcionalmente da climínuiçào da importada.
cda era subdividida em quinZe ou-vinte por centos, tamseillpre Para N-- f"da realização do evento e da nacioDigamos, o novo PB passou a PBN, passou a ser cento e
bém que o- armador pagava direto ao estaleiro e os~ou~
nalização também. Porque, com a dilatação dos prazos,
vinte; mantida a mesma divisão em vinte evell:tos, Cãdã
tros-oíterlta e cincó ou oitenta eram fi_nanciados pela SUos intervalos entre cada evento ficaram muito grandes,
evento passou a valer, portanto, seis unidades moneNAMAM
ao
armador.
Era
outro
negócio
referente-apeao inVés de 2, 3 meses-previstos, na cronologia de even~
tárias. Qual é o cãlculo co.rre_to? O cálculo correto, e!;Se
naS a esse retângulo de cima, mas que se co"'mpunha no
tos, esse espaço foi. diluindo mais, é um elástico que auevento já tinha sido realizado e pago anteriornlente, o esmesmo instrumento contratual, no mesmo contrato.
mentou. O mesmo· número de eventos, um espaço maior
taleiro jâ tinha recebido cinco unidades monetárias por
Bem, nessa parte aqui, vejam o Srs, não havia prêmio,
o-intervalo entre eles aumenta.
conta -desse evento. O que tinha que ser recebidO agora?
toda essa quantia ou era paga diretamente pelo armador
Tinha que Ser recebido a dife_tenç_a dos cinCo, o-valor do
E, se você fizer o efeito da média um intervalo maior, a
ao estaleiro, ou era paga, r)ã.rte dlieta pelo armaâor a:o
média cai muito. Então, por causa -disso, os estaleiros
evento original e seis, o novo valor por efeito do acr~sci
estaleiro e o restante paga pela SUNAMAM ao estaleipleitearam que se acabasse com o efeito da média;-ou semo de preço do PBN, com efeito ·nacionalização, uma
- ro, em nome do armador e debitado a ele sem prêmio,
ja, a variação do mês N_-7, N -6, N -5, N -4, N
_
unidade monetária.
nãO~ havia fundo perdido. Eu- debitO iSSci à falta absoluta
- 2 e N - I. Para ficar tudo N - I.
Bem, acoplado a isso-, além da nacionalização, em dede preparação da SUNAMAM sobre isso.
zembro de 79, por força de um pleito de julho de 79, a
E a atualização, segundo os parâmetros contratuais, se
Essas
especificações
adicionais,
em
média
c_orrespondenomino_u integrldade_ monetária.
SUNAMAM então a'Ceitou, assinou, um termo de ajusdem a três e meío, quatro por ceil.to do~PBN totaL Em
Então~ o parâmetro Z, conforme remuneração do temte, em que permitia aos estaleiros re~justarem o preço
muitos pagamentos, a SUNAMAM fez glosas dessas esdessa unidade monetária remanescente, faltante, ainda
po que teria ficado parado, ou acabar o efeito das roêpecificações adicionais. Glosou as especificações adiciode pagamento, até a data de seu efetivo pagamento. A
dias, também pelo efeito de ter diluído ou aumentado o
nais, glosou erradamentt:e. Posteriormente, os estaleiros
intervalo entre os eventos e, tudo isso sujeito à lntegridaesse_ reajustamento de preço se deu o nome de integridavierám -a pedir o -ressaSCimentO dessa glosa, e calcularam
de monetária, ou sej~. é o apelido que se dâ, em. "Sunade monetâria. Diziam os eStaleiros, com razão, me pareo ressarcimento dessa glosa não Sobre 15% dos _três e
mês'' da correào monetãria de_valor.
ce, ora, o evento valia cinco, e eu recebi o valor cinco na
meio_ por cento do valor da especificação médía adicioA CTCS constatou que houve cobrança incorreta de
ocasião, cinco valendo cinco. Hoje, dois- ou três anos de.
nal aqui, mas ress-arciram 15% do PBN total. Esse_ é o
integridade._ monetária, dos parâmetros Z, do efeito da
pois, esse evento passa a valer seis, eu vou receber uma
tiPO de incorreçào que nós chamamos de cãlculo errado
média. A integridade monetária não representava, como
unidade monetária excedente. Essa unidade monetária
-em e&pecíficações adicionais dO interese do armador.
devia, o reajusüiniento do parâmetro Z, e do efeito da
excedente, se eu tivesse recebido na época valia uma uniO 49 tipo, nesse conjunto, são as incorreções no uso
mêdi~, mas sim o próprio parâmetro Z e o-efeito da mêdade monetária, depois de algun tempo, esse excedente
de
índices
de
açOdos
salários,
para
efeito
de
câlculos
d_e:
passou a valer menos, foi corroído o valor desse um. En- ---:<;lia reajustada. Assim sendo, houve _9u~Jícidade do pagareajUstamento de eventos.
·
tão, foi permitido que tivesse a integridade monetária, se
mento do parâmetro Z e do efeito Cia média.
Como foi__mOstrado naQUela tfàflspãrêiiC1ã., Os p·arâ- ··
corrigisse esse um até a data do pagamento. Ora, então o
Trago, aqui, exemplos e-documentação que provam
m-etros X, Y, W e Z, todos eles são conceituados como é
cálculo correto_ para fazer isso é, cinco valia um eventO,
que, ao invés de se fazer a integridade da correçílo do
que deve s-er a dat~ _base, qual é a variação que se usa.
passou a valer seis, eu jâ estou devendo uma unidade
- efeito da média e do parâmetro Z, se reajustou o próprio
No__parãmetro X, quç: ê a variação relati~a dos salários
monetária em valores referidos a setenta e quatro, à époparâmetro Z ·e o p~_óprio efeito -da mêdía. _
e encargos sociais do estaleifo, a média do salário, emfuca da realização do evento. Esse um hoje, dezembro de
Passo, então, ao segu_ndo grupo de incorreções, que se
- lho de 1974, data base, a média do salário na folha does~
79, digainos a razão de crescimento três, passa a ser três.
_referem às duplicatas. Nesse grupo, eu tenho 6 tipos de
taleii"o, na data do_mês_n-1 na realização d_Õ evento. O
Eu lhe pago três, então, por nacionalização. Esse é o câlincorreção ou_impropriedades: quanto à emissão, desíndice Y, que é_ o preço de aço, FOB, USIMINAS; cipaculo con:ceto que nós refizemos.
conto aceite, e reajustamento de duplicatas.
do, em quatro tabelas.
O que que aconteceu com alguns estaleiros, cujos
2.1) _ O ]9 é a troca do regime de regramento, daRe- -Alguns estaleiros calcularam esses índíces erradamenexemplos eu trago-aqui? Bem, o evento valia cinco, Passolução n9 4.402/74 para a Resolução 6.043/79;
te, principalmente o preço de aç-o. Os preços de aço
sou a valer hoje seis, como a razão de deteriorização do
Se estiverem bem lembrados:, no regime da 4.402, ou
cobrados e aceitos pela SUNAMAM, de então, não corvalor da moeda fQi três, esses seis p-assam a valer ho,ie,
seja, o regime contemporâneo à 4.402, a emissão da durespondiam às tabelas da USIMINAS, cipadar, pelo
dezoito, eu ja recebi cinco; tC:riho a receber treze em_ vet
plicata sign"ificava quitação do evento.
CIP, Conselho Interministerial de_ Preços, nem corresde três. Entenderam? Uma coisa ~ você registrar o difeNo regime~ontemporâneo à 4.402, os encargos finanpondiam à média dos salários, no mês N-1. Há_enganos
rencial do pagamento, seis mer.os cinco,_ um, e corrigir
ceiros da duplicata eram suportados pela SUNAMAM.
a respeilo disso, exemplos estão aqui documentados.
um para três, numa razão de crescimento três; outra coiNo regime da 4.402, não havia mais--r_eajüstameflto de
O 59 - e Ultimo item de incorreção quanto a esse grusa é você pegar uma das parcelas, multiplicar logo por
preços do evento, pelo fato da aceitação do desconto da
p-o-,-a: incorreção do próprio parâmetro Z, do efeito da
duplicata,
três, seis vezes, dezoito, diiii"ln-uii ciilco, fica treze, em vez
mêdia
__
e
da
integridade
monetária~
E~
escrevo
ass_im:
de três. ESse é um tipo de incorfeção por naciOnalização.
B~. contrarjo sensu, no regime da 6.043, não havia
O terceiro tipo é eventos nas razões do cálculo errado
quitação de evento pela emissão da duplicata. Em con"Devido à nacionalização de que trata a resoem especificaÇào- adicionais do interese do armador.
trapartida, o estaleiro tem direito a reajustamento até o
lução número tal, que concedeu justa causa ~ emQuando eu mostrei esse programa aqui, não lhes falei,
pagamento dessa--_ãuplicata.
barcação do primeiro ~N, a 6032, e o termo de
de propósito a respeito_ desse outro quadradinho. Todo o
Então, os dois regimes são completamente diferentes.
reajuste de 28 I 12979, de que ja falei sobre integridanegócio da SUNAMAM c:;ra feito com relação ao PBN
E o encargo financeiro no regime 6.043, é o do estaleiro
--de_monetãria- na qual foi estabelecido que, face às
dessa parte aqui debaixo. Ocorre que, em toda contraque, em contrapartida, recebe o direito de reajustar.
alterações dos prazo havidos, dos custos indiretos e
tação, todo cálc_ulo é feito_ em razão desse___rclingulo
- foi detectado que algumas duplicatas emitidas no readministrativos, parâmetro Z, teriam que ser acresmaior. Ocorre que alguns armadores exigiam- que algu~
gime 4.402, ou seja, ·com desconto que significava q~
cidos
de uma parcela calculada em função doi"t:úme.
mas especificã.ções adiCionais ·-fossem incorPOradas ao
taçã:Ô
de preços e morte dessa duplicata, não mais reajus-:.1
ro d.e_d.ias de extensão do prazo de entrega de cada
navio por interese deles, normalmente havia especifitamento, foram ressuscitadas para cónsiderã-Ias em regi::._
caso - como mencionei. Uma das conseqüências
cação de interesse do trãfego, corria se diz._ O navio era
me
6.043,
para que elas víessem a sofrer noVamente o
da nacionalização, além de extensão de prazo, além
encomendado para servir a um certo tráfego a um Certo
reajustamento desde a época passada e passasse a ter reade aumento de preço, além do aumento de custo, foi
trade, aquele navio tinha que ter certas especificações.
justamento pera 6.043. ~ própria do regramento dedua inclusão do parâmetro Z extra e não o parâmetro
Além daquelas, o armador, o dono do navio, queria ouplicatas, algumas já exiíntas, a obrigação é extinta porZ da forma, como remuneração ao perío_do_e.m que
- tras especificações.
,
que pagas.
_
o estaleiro teria ficado parado, esperando que se reSegundo tipo de engano decorreção na emissão dedusolvesse a _nacionalização."
O SR. ALTEVIR LEAL - Não entendi. Com liplicata é que, casoS houve em que as duplicatas foram
o-sR.
PR~SID_E_NTE
(Virgíliq
Tâvora)Este
índice
cença, isto não -constava do contrato?
emitidas antes da realização física dos eventos. Nós sabe5 -é que se refere juStamente à naCionalização.
mos -que a lei de duplicatas, a lei penal brasileira e a lei de
O SR. CLOOOALOO,J'INTO FILHO- Constava
~·
~·O
sii::cLODOALDO
PlNTOYILHOS
este
o
5•.
duplicatas, especificamente, diz claramente que a fatura
do mesmo instrumento contratual.
Correçêles ...
e a sua duplicata só podem ser emitidas desde que correspondam à efetiva reali:i3.ção do serviçooou a efetiva venO SR._A.LTERVIR l_E..AL- Constava Cm sup~emen
O SR. PRESIDENTE (Virgílio-Távora) -_Parâmetro
da _d_e_mercadoria, sob pena de ser chamada. numa linto'?
Z?
guage~ popular, uma duplicata fria, que não representa
O SR. CLODOALDO PINTO FJ!,HO - Constava.
uma Prestação _de serviço ou fornecimento de um bem.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas a.SUNAMAM não
"Q SR. CLODO~LOO Pll'{TO !'!LHO ":' Parâmetro ,
Casos houve e fo~ram detectados e aqui estão eXi::mplitinha nada a ver com isso'?
_ __
__
.
z.
ficados e_ documentados, que, antes da realízãÇão tisica
O SR. CLODOALOO PINTO FILHO- Depois veio "
ComO tambéni os eventOs de natureza física, realizado bem o li do ev~;nto e, portanto, antes da realização efe- das au_a realizar, nos casos considerados,' teriam Os- seus
a ter, lhe explico.
É o seguinte: o evento, a parte base nacional, valia, digamos, 100, dividido em vinte eventos. Cada evento desses, digamos, valia um vinte avos de cem, ou seja, cinco
cruzeiros. Então o evento, um, dois, três, cada um dos
eventos, para facilitar o nosso entendimento, daria um
vinte avos de cem; faria cinco uriidades monetârias •. O
preço base nacional original de cem, dividido em vinte

e
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tiva do serviço, as duplicatas foram emitidas pelo estaleiro, duplicatas foram aceitaS peJa SUNAMAM, duplicatas foram descontadas em banco, e duplicatas foram pagas.
Casos existem qUe a duplicata foi emitida, foi aceita, foi descontada e foi paga e o evento foi realizado após o
pagamento dessa duplicata, que foi de 60, 180 ...
O SR. ALTEVIR LEAL- O Senhorfalou_que existiu
a duplicata fria, quer dizer, sem a comprovação.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Eu mencionei a V. Ex•, que isso, popularmente, se chama duplicata
fria.
-

O SR. ALTEVIR LEAL- Mas, o Senhor disse que
tem duplicatas sem a nota fiscal. Ou o Senhor não falou

isso2
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Não, eu
não falei. Mas posso falar.
Veja bem, normalmente a nota fiscal emitida dâ vez a
que se emita uma fatura ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Não, o Sr. disse que existiu. Existiu?

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Se_ V, Ex•
me permitir eu o faria mais sistematicameritc, cõm a sua
permissão.
Normalmente, o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço, importa numa emissão de uma nota
fiscal e, essa nota fiscal, por sua vez, pode ou não dar
vez, a que se emita uma fatura. Fatura essa, cuja duplicata ê o que se chama duplicata ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Bem, maseuouvio Sr.dizer que realmente existiU a duplicata sem a noia fiscal.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Eu, na verdade, nunca observei nota fiscal, confesso a V, Ex• que
não observei, normalmente a emissão...
_ .
O grande problema, nessa parte de duplicata, essas in·correções de duplicatas, é que os estaleiros estãrusentos
de qualquer tipo de tributo. Eles não pagam nem IPI e
nem ICM. Em indústrias, em q!.!e hã incidência tributária, quer de ICM, de I PI, ou de imposto de serviço, há
fiscalização dos fiscos federais ou· estaduais, ou municipal sobre o imposto de serviço. Como o estaleiro, por
força da legislação e .dos subsídios, que aqui foi mencionado, é o setor industrial nesse Pafs que mais subsfdios ·
recebeu, Como não havia nenhuma incidência tributária,
nem de imposto sobre serviços, e nem de ICM, nem I PI,
portanto, nem o fisco municipal, nem o fiscQ estadual e
nem o federal, lá iam, porque não havia o que fiscalizar.
Havia muita chance de emitir esse tipo de documentação, sem uma base regular de fornecimento de bens.
Houvesse incidência tributária-Sobre esses bens produzidos por esse tipo de indústria, certamente o fisco estãria
lá fiscalizando: e o !CM daqui, mas foi feita uma nota
fiScal, onde está o bem, não foi enti"egue? Eil.tão, como
não havia incidência tributária, nem essa fisCalização indireta, do nosso ponto de vista, a construção do naviofeita pelo fisco existia. O que eu quero declarar a.V. Ex•
certamente acredito, se emitida a nota fiscal sem o forne~
cimento do bem, portanto, emitida fatura sem o forni:Cimento de bens, portanto, emitida a duplicata sem o fornecimento de bens.
Não sei se respondi a V. Ex'
O terceirO tipo de irregularidades, propriedades quanto a duplicatas, se refere à inclusão no valor da duplicata
das despesas financeiraS- do seu próprio desconto. Isso eu
considero irriportante tãmbêm; se o ev.ento originalmente
valia 10, e o seu reajustamento valia 90, E+ R, evento
mais reajuste valiam I00, o valor da duplicata ao ser emitida deveria ser 100. Com esse valor de face de 100, o estaleiro iria a: rede bancária, negociaria, buscaria as taxas
mais favoráveis, porque ele estava correndo, no regime
6043, o risco e encargo de pagar as despesas, ele deveria
negociar as duplicatas de valor 100, pelo preço que lhe
aprouvesse, pelas taxas de banco, e correria o risco dessa
despesa depois de ser compensada, igual ou maior, do
que o reajuste que ele teria cobrado, até o pagamento final da duplicata.
Ocorre que duplicatas existiam e muitas, em cjue o
_ próprio valor do desconto foi embutido na duplicata, de

tal forma que o valor líquido recebido pelo estaleiro-era
o mesmo valor do evento. Então, risco não corria nenhum, nesse exemplo que lhe dei, valor básicõ do evento
10, reajusfe 90, valor do evento na data in 100, ele ia ao
banco negociado, o banco diria: custa lO, teria emitido
duplicata de 100 e receber. 90, e faturar os 10, porque recebe_os lO com reajuste, Não, ele emitia 110, ia ao banco,
o banco ficaVa com os 10 antecipadamente, ele faz assim,
na· verdade, .ele recebia, entrava na sua caixa o valor 100.
E-era, ocasionalmente, o valor do e:ven_to, mais o seu reajuste. EntãO, que risco que te estava correndo? Nenhuln.
Alêm disso, recebia o reajuste, às vezes calculado sobre
110 e não sobre 100, atê o final do pagamento da duplicata.
O tipo 3 de incorreções de duplicata, é a cobrança de
reajUsiã.mento da duplicata atê a data do seu vencimento, mesmo naqueles casos em que o pagamento havia

-sta':'

~r:itO -antecipa~ame_~te.

Explico-lhe: muitas dessas duplicatas, por força do
voto do Cons.elho Monetário de 78/81, foram pagas antecipadamente, e o Conselho obrigou a SUNAMAM e
aos bancos, que quando pudesse pagar antecipadamente
o fizesse, e que quando fizesse antecipadamente exigisse
dos bancos um desconto correspondente pro rata tempore, e exigiu qt.ie os bancos concedesse esse desconto pro
- rata tempore à SUNAMAM. Então, a duplicata emitida
por 180 dias, a SUNAMAM a quitou por 90 dias, digamos, houve uma folga de caixa e ela quitou pro 90 dias,
ela era obrigada a exigir do banco que lhe; desse o desconto, dos encargos desse valor, e o banco era obrigado
a dar à SUNAMAM por força do voto. Isso ocorreu,
duplicata emitida por 180 dias, foi paga por 90, vamos
dar um exemplo, metade dessa despesa, aquelas que
eram proporcionais, certamente houve uma abertura de
campo, não são proporcionais, os boo.cos concederam
esse desconto à SUNAMAM. Entretanto, do lado do
reajustamento da 6043, não foi reaju.Staao·o everlto atê. o
dia 90, senão até o dia 180, fez o reajustamento a partir
aa data do vencimento da face da duplicata e não o dia
do efetivo pagamento, como aliás está com todas as letras na Resolução _6043: atê a data do seu efetivo. pagamento. Se eu paguei antes, a data do efetivo pagamento,
é a data antes. Lá não está dito; até a data que .estiver
posta na duplicata e na data do seu vencimento. Em assim sendo, se fosse assim, se.eu pagasse atrasado, pagasse cOm 210 dias, eu deveria pagar o reajustamento também atê o dia 180. Se está valendo é a data da fac_e, se eu
pago atrasado, tambêm não pago reajustamento, eu
pago atê o dia 180. Nesse caso, foi feito o reajusiarilento
atê a data da face, como nos casos pagos atrasados, assim sini, valeu a regra, atê a data do efetivo pag·amento:
Em matéria de duplicata, o que de tipo de irregularidade é encontrada, é o que chamamos de emissão deduplicata, mesmo quando a conta-corrente d.o estaleiro
apresentava saldo devedor. E eu volto a falar da conta
corrente; aquela conta corrente, que hoje mostrei quando falei sobre a cronologia esquemática, que acolhia
como débito dos estaleiros, os adiantamentos que lhes
eram feitos, e acolhiam como crédito dos estaleiros, as
oJ>ras que eles realizavam e davãm s~ldo negativo ou po--srUvo·em favor deles ou não, continuou sendo utilizado
pela SUNAMAM, como gestora do fundo, mesmo dipois da revogação da Resolução 4402, Conta corrente
continuou sendo feito e continuou acolhendo outros tipos de lançamentos, por exemplo, o lançamento de duplicatas pagas a débito do estaleiro, e continuou acolhendo c;omo crédito do ~staleiro as obras realizadas por ele,
~_ç_Omo crédito do estaleiro, reajustamento_6.043, que ele
tinha direito de fazer por causa das duplicatas da 6043.
ESSa conta corrente, portantO, continuou sendo usada. A
ratiõnale, a motivação de emissão de duplicatas, qual
era? Era que o caixa da SUNAMAM estava baixo. Eu,
estaleiro, fiz o evento, cobrei o eventO, e a SUNAMAM
não pôde me pagar. Se não me pôde pagar, eu posso emitir a duplicata, tanto num regime quanto no outro, tanto
fãzendo encargo por conta da SUNAMAM, como enCargo por ocnta do fundo. Mas a rationale principal, a
motivação principal, o princípiO Sobre o qual se baseia, a
_permissão, ã possibilidade de e!llissão e aceitação deduplicata é que a SUNAMAM não tinha caixa para pagar
a duplicata.
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Oro, Srs. se no regime do conta corrente mantido pela
SUNAMAM eu fiz adiantamento durante N anos, eu fiZ
dêbitos e créditos co.Dtra o estaleiro, e esse estaleiro trabalhava com dinheiro meu, por força de adiantamento
ou por duplicatas que eu pagut:l em nome dele, e ele me
era devedor, se ele me era devedor de 100, numa certa
ocasiãO, e me apresenta uma obra feita de 90, eu PosSo
dizer: você me deve 100, está fazendo uma obra de 90,
então vou debitar a você os 90; evocê fica me devendo só
10. O que aconteceu? ~ que se emitiu duplicata, mesmo
qUando o estaleíro trabalhava com dinheiro da SUNAMAM, ou seja, quando o conta corrente dele era devedor, devedor contra ele, crédito... da SUNAMAM. Vai
abaixo, desmoronou completamente o príncipio fundamental que permitia a eniissão da duplicata, porque não
tinha caixa para pagar. Ora, tanto tinha caixa que já tinha adiantado, tinha dinheiro meu, trabalhava com meu
dinheiro. Ao invês de emitir duplicata, eu debito na conta corrente dele, e ele me deve menos. Todas essas duplicatas emitidas quando o saldo devedor da SUNA-

MAM ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Com licença, Dr. Clodoal~
.do. Realmente o. ministro aqui declarou que não interessava para a SUNAMAM, seus dirigentes não se preocupavam em arrumar dinheiro a custo alto, embora, pagando a metade, recebia cem para pagar duzentos, porque quem pagava era a União; se quem pagava era a
União. está aqúi dizendO: "quanto é que tu tens de dinheiro para emprestar a juro". "Eu empresto por cem
por cento de juro por mês" ... Então me dá, por que
quem paga é a União". Esta declaração foi do Ministro
aqui.

O SR. CLODOALOO PINTO FILHO -

A minha

dúvida, Ex', é. se essa afirmação do Ministro está. neste
contexto, não terá sido feita em" outro contexto? Eu preferiria não me pronunciar sobre efa, talvez se refira a outro tipo de divida que não é essa que nós estamos comentando..
O sexto caso portanto...
O SR. A_LTEVIR LEAL- Mas este era em duplicata,
era jogado pelas duplicatas. Era tirado pelas duplicatas
também.

O SR. CLODOALDO<'INTO FILHO- Está certo.
É em duplicata, está aí em duplicata?

O SR. ALTEVIR LEAL- Está dizendo.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Era na fase
em que a SUNAMAM arcava com os custos financeirõS __ _
da duplicata.
O SR. ALTEVIR LEAL- O Ministro dizi8."ijueoeS.:
taleiro emitia, e a SUNAMAM aceitava. Não queria
nem saber onde era arrumado o dinheiro, quanto era o
custo do dinheiro, como está dizendo o Ministro.

OBR. CLODOALDO PINTO FILHO -

Duas ra-

zões para isso Ex•: primeiro, o custo financeiro era da
SUNAMAM, no re&ime contemporâneo, priineiro no
regime contemporâneo à 4.402, o custo financeiro era da
SUNAMAM, certamente que quem ia negociar, ê aquelã_ pergunta que o eminente Senador Saturnino Braga
me fez...
-·
O SR. ALTEVIR.LEAL- Chegou a uma bola de neve, e começou a rolar de um.a forma tal que não tinha
mais jeito de controlar. Ele declarou que não tinha mais
forma de controlar.

OSR. CLODOALDO PINTO FILHO - Mesmo no
regime da 6.043, como mencionei a V. Ex•, a despesa financeira era embutida no custo· da duplicata. Então, neste caso, os dois negociadores, o estaleiro e o banco, não
tê!Jl nenhum interesse em baixar os custos, porque vão
embutir na duplicata.
O SR. ALTEVIR LEAL Uniãó.

Porque quem paga é a

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Eu vou fa~er uma duplicata· suplementar só dos custos financeiros
e vou reajustar sobre tudo. Então, realmente é bom negócio fazer negócio entre dUas pessoas, quando um terceiro vai pagar. Isso em todo lugar do mundo.

Junho de 1985

Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãQ II)- Suplemento

O SR. ALTEVIR LEAL- Aí é que tem que apurar e
ver os responsáveis por iSso para serem punidos.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- A propósito disso, eu tenho urna noticia a dar a V. Ex~. em seguida
quando eu terminar esse ponto seis aquC
Cobrança de despesas bancárias com base em operações bancãrias paralelas e cálculo de despesas financeiras no desconto da duplicata usando formulação dos jUros compostos. Esse tipo de incorreção __ocorria, quando?

Ao invês de descontar a duplicata no banco diretamente,
ou troca cambial descontado no banco ela mesma, essa
duplicata era caucionada numa operação 63, do estaleiro
com o banco, sem interveniência daSUNAMAM. Diga-

mos, o estaleiro ia ao banco, e dizia: quero Jazer uma
operação 63, operação de repasse de recursos externos.
Dava as garantias normais- de aval, pessoal, da 63 e além
do mais, como garantia subsidiária, garantia comple~
mentar, suplementar, caucionava duplicatas aceitas da
SUNAMAM. Não era desconto da própria duplicata,
era caução de uma duplicata num outro tipo de mútuo,~
chamado repasse de recurso externo. Essas operações 63,
durante um certo período, foram mais onerosas, do que
o próprio desconto de duplicatas no mercado interno.
Então, o que fazia o estaleiro? Ao invés de cobrar a des~
pesa bancária no custo contemporâneo do desconto da
duplicata ela mesma, como título cambial independente,
fazia com que essa duplicata tivesse os seus custos financeiros calculados pelos custos de operação que ela garan~
tiu. E nisso jogava Spread, jogava Libor, jogava todos os
custos da operação externa, e não da operação interna de
desconto de duplic;ata com um agravante; se o custo, por
exemplo, era de 24% ao ano, fazia~se uma divisão do ano
em doze meses, parece que é o ano civil, dava 2% ao mês,
esse 2% capitalizado mensalmente davam muito mais de
24. Esse é o tipo de dividir linearmente, e fazer geométrico depois. Esse é o último tiPo de incorreção quanto à
duplicata.
Chamo a atenção de V. Ex's que, detectadas essas incorreções aqui apontadas, isso aqui são as incorreções
mais relevantes mais numerosas, repito a observação iniciai, outros tipos, que; certamente haverãoá, fez~se e com
base naquelas posições, de a exata inteligência dos contratos, a exala inteligência do regramento regulamentar,
do regramento legal, com base naqueles pareceres jurídicos quanto ao protocolo etc, fez-se o reexame que nos ê
permitido, por força do contrato espistolar SUNAMAMfestaleiro que, após revisão, exame final, se forem
confirmados e atestados para pagamento, com iSso era a
pendência da SUNAMAM, fizemos esse reexame, com
referência às contas, ou estamos fazendo com referência
às contas dos setes estaleirOs que contrataram essas operações, com bancos naquele valor que eu lhes mencionei
quando passei uma transparência.
Pari passu~ fazemos também o se exame de todos os
pleitos de estaleiros ainda pendentes na SUNAMAM, ao
tempo de sua extinçã? CC!mo a~tarquia, e qúe__eUjá lhéS mencionei, justa caUsa de IOC e TMP, imposto-de OPe-ração de ~âmbio e taxa de melhoramentos de Portos,
para tudo tsso compor, num amplo encontro de contas,
em que as relações da antiga autarquia SUNAMAM~
~est?ra da Marinha Mercante com os estaleiros, foSsem
hqutdadas até 2lj06J83, no encontro de contas é que entrariam todos os créditos, legítirit-os- que ele tivesse, dos
débitos legítimos que ele tivesse, fizessem um encontrO
de contas completos desses estaleiros encerrássemos a
gestão do Fundo da Marinha Mercante pela SUNAMAM.
Desse trabalho, realizado segundo esses parâmetros
jurfdicos mencionados, foi sempre dado absoluto conhe-cimento aos estaleiros. Esses critérios são do conhecimento dos estaleiros, eu tenho exemplar publicado pelos
estaleiros, critérios operacionais com os quais eu trabalhei. Foi dado absoluto direito de contradita, foi implantado uq~. processo de contraditóiiO. Todoll os nossos cãl~
cuJos, nossas memórias de cáicufo, nossos documentos
de trabalho, são dados ao conhecimento do estaleiro, e
ele usa os seus direitOs de contraditar, de dizer: isso não_
está certo; nós não nas consideramos, graças a Deus, donos da verdade.

Certamente erros teremos cometidos, e os estaleiros
apontam, esse cãlculo está errado.Todo o direito de con-

tradita, a mais absoluta liberdade de recorrer, sem prazos fatais, sem números fatais de_ recursos. Estaleiros
existem que ainda hoje estão recorrendo. O Ministro Severo; numa posição bastante liberal, democrática, talvez
generosa, deu o absolu_to direito de contraditar, de cou.tradizer, de fazer o contraditório, quantas vezes fossem
necessário, quantas vezes fosse julgado pelos estaleiros
necessário. Desse encontro de contas amplo e geral, para
liquidar o assunto, dos sete estaleiros nós conseguimos,
até 28 de fevereiro de 1985, acertar pagar o legítimo, a
quatro deles, o estaleiro EBIN, o estaleiro Maclaren, o
estaleiro Verolme e o estaleiro Caneco.
Chamo a atenção de V. Ex~ que, além disso, o parecer
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no qual
nós baseamos para fazer essas liquidações, diz que aresponsabilidade da União é limitada, é o item dez do parecer:
"A responsabilidade da União é limitada ao valor dos
créditos considerados legítimos".
Então, se um estaleiro X -qualquer fez uma operação
de crédito 63, no valor de cem unidades monetárias e
caucionOu-, para estas operações, contas-6043 no valor de
cem unidades _monetárias, eu só respondo junto ao banco, eu só pagO Junto ao banco, a percentagem que eu
considerar legítima nas contas 6043; existem cem unidades monetárias de contas 6043 caucionadas, se eu reconhecer legítimos 80%, não reconheço como legítima 20%,
ou pago aos bancos, em nome do estaleiro 80% do que
ele deve ao banco, não só de principal, mas de todos os
enca-rgos ·que foram se acresce_ndo ao longo do tempo.
Eu chamo a atenção para aquela transparência que lhes
mostrei, 498 milhões de dólares e 100 milhões deORTN,
são valores ç.riginais e o principal contratado. Aqueles
valores são maiores e certamente estão maiores, pelo
fato de se acrescerem de multas, de mora, de encargos
normais e permanentes de spreads, mudanças de spreads,
mudanças de libor e etc. Nós, o Governo, pagamos a percentagem das contas que nós consideramos legítimas.
Por isso, eu lhes digo que, por força desse trabalho de
rastreamento, de reexame dessas contas todas, atê hoje,
peio menos no que se refere ãs operações 63, de estaleiros
com bancos, rastreados por conta da 6043, a União Federal, o Erário não teve nenhum juízo; em todas as contas desse estaleiro, em que nessas incorreções, essas impropriedades, essas inexatidões, essas irregularidades forem observadas, e foram observadas não para listâ-las e
aqui dizer para os Srs. e sim para corrigi-las e para glosâ~
Ias.... Todas as contas foram glosadas por força de se encontrar esses tipos de incorreções. Nenhum tostão, nenhum real, se pagou de contas ilegítimas até agora. Os
quatro estaleiros com os quais já chegamos ao encontro
das contas, as contas foram glosadas, glosadas por na~
cionalização, glosadas por duplicatas mal emitidas antes
do evento ...

039

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO -Todas as
contas que tiveram emitidas duplicatas, antes da realização físiqt_do evento._ gloso, não pago-, e além de glosar
eu cobro do estaleiro o fato de ter emitido duplicata
usa}}do meu nome, levantando dinheiro na praça, usando do meu avaL Como não há nesse caso, como não hã
contratação formal, eu sigo a regra e cobro juros ...
O SR. ALTEVIR LEAL -

A carta ...

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Eu cobro
6% de juros. E ele paga, tanto paga que pagou.
-O SR. ALTEVIR LEAL- E a carta de crédito? Não
levantava dinheiro com uma carta de crédito.
O SR. _CLODOALDO PINTO FILHO-- Levantava
dinheiro em torno de uma carta que a SUNAMAM
mandava, cujos exemplos alguns deles mais significativos eu mencionei.

O "SR. ALTEVIR LEAL - Parece que a SUNA~
MAM não controlava as cartas que mandava, é o que estou_ vendo, porque estâ dizendo que ela não mandava
carta, porque a empresa não tinha saldo para aquela carta de crédito. Não é isto mais ou menos que esteve acontecendo?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO~ Talvez V,
Ex• esteja fazendo similitude entre a duplicata e a carta
da SUNAMAM ao banco, as cartas estão todas aí.
O SR. ALTEVIR LEAL- Não, Dr. Clodoaldo. Para
o sujeito levantar o dinheiro, vamos dizer ...
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Levantar o
dinheiro onde?

O SR. ALTEVIR LEAL- No banco.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- A próposito de quê?
O SR. ALTEVIR LEAL- SObre a carta de crédito.
A SUNAMAM não dava uma carta para a pessoa poder
ir lá?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Carta de
crédito, Ex.', tem um conceito especffico em linguagem
bancária, carta de crédito é uma coisa. A carta que a SU~
NAMAM mandava ao banco para o estaleiro fazer o
empréstimo -dele, é isso?
O SR. ALTEVIR LEI\L -

Sim, é isto.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Levantava.
O SR. ALTEVIR LEAL- E vamos dizer. está incluí~
do nos seus débitos não reconhecidos, mesmo com esta
carta de crédito?

--o SR. CLODOALDO PINTO FILHO -Está sim,
Senhor.

OSR. ALTEVIR LEAL- Dê-me um exemplo aí ...
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO ~ Ex•, deixa
eu terminar meu pensamento; isso apresentou atê hoje,
esses-quatro estaleiros, em valores originais -do principal
contratado, apresenta, hoje, por volta de 180 bilhões de
cruzeiros. Afguem dirá: ora, esse rumoroso caso final, o
Tesouro economizou 30 milhões de dólares; alguém poderâ dizer compensa todo esse rumor por causa de 3_0 milhões de dólares? Antes que alguém me pergunte, eu respondo: compensa. Eu acho que um servidor público,
cõmo todos nós, pessoas honestas, que servimos com o
maior devotamento ao poder público, guardiães do Tesouro, do Erário qualquer centavo ou qualquer real tem
que ser defendido por nós. O meü dever de exação me
obriga a economizar para o Tesouro, para o Erário, um
tostão que Seja: E eu me sinto muito gratífiC:ã.Oo-; Ex•, por
ter feito esse trabalho até agora e ter economizado uns
tostõezinhos para o Erário.
Atualmente a situação desses quatros estaleiros é a seguinte ~·,
O SR. ALTEVIR LEAL- Como é que o Sr. analisa
para mim a conta certa e a não certa? Se tiver 80% certa,
paga, e 20% que não ê certa, não paga. Como é que o Sr,
analisa a certa e a não certa?

O SR. ALTEVIR LEAL -

Está?

O SR, CLODOALDO PINTO FILHO- Claro que
está. Podemos dizer a V. Ex• que o contrato epistolar entre a SUNAMAM e o estaleiro dizia que se estas contas
forem ftiiilfmente atestadas, confirmadas e ditas que
eram boas para pagamento, eu vou quitar V. Ex• e V.
Ex• paga ao banco. Por força disso, estava pendente,
como disse a V. Ex•, está escriturado em compensado, eu
estou examinando as contas caucionadas não boas, portanto, não são devidas ao estaleiro, e não sendo devidos
ao estaleiro, eu não vou reter para pagar ao banco, e portanto, não pago ao banco, pago o que é legítimo.
Mas, só para terminar, Ex•. Continua pendente ainda
o exame referente a três estaleiros: o estaleiro Ishikawajima, o estaleiro EMAQ, ambos têm recursos pendentes
ainda junto ao Conselho Diretor do Fundo da Marinha
Mercante; ambos não se conformaram ainda com os números a que nós chegamos e que têm recursos pendentes
ainc!a_ de julgamento no Fundo da Marinha .Mercante.
No .cãso específico- do- estaleiro lshikaw~ima, ainda
acr_escento que ele impetrou uma ação cautelar inominada contra a Presidência da Comissão, ação cautelar inominada essa que não me obriga a parar em meu reexame,
eu_ continuo reexaminando o Tshikawajima.
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O terceiro estaleiro, cujas contas ainda não estão f~
chadas, é o estaleiro Mauá, cujo reexame está sobrestado, como lhes mencionei por forcã de uma liminar em
mandado de segurança, concedido pela Justiça Federal
do Rio de Janeiro. As contas desse estaleiro estão sobrestadas, por ela não posso continuar trabalhando até' que o
julgamento de mérito do mandado de segurança seja feito e tenha sentença,

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eram estas as informações dessa minha exposição. Perdoem-me...

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Antes do
Sr. terminar Dr. Clodoaldo, nós vamos fazer uma economia de tempo e o Presidente vai procurar não interrogar
V. S' ou a fazê-lo o mínimo possível: Queríainõs qtie"V,

S• desse uma explicação sobre essa -sua afirmativa de que
se fez uma economia de 27 milhões de dólares, aliás, _30
milhões. Gostarfamos que o Sr. explicasse ã ComiSsão
que realmente ainda existiu 379 milhões de dólares pen~
dentes.
O SR. CLODOALDO PiNTO FIL!'! O- 379 milhões
de dólares pendentes estes ...
O SR. PRESIDENTE (Virgi\io Tãvora) --E.
5.961.474 de ORTNs também. V. S• achou justas e boas
as contas referentes a 92 milhões de dólares. Estamos
perguntando, justamente para nós tirarmos nossas
ilações. 92._587 mH e quebrados em dólar e 68.086 em
ORTNs. E não aceitou 27 milhões de dólares. Mas, destes 379 milhões V. S• pode nos adiantar se fez alguma
coisa com referência ... aos mesmos'? Sabemos que uma
está suspensa por decisão jUdiciaL..
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- Exatamen-

te. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Mas exter~
narfamos saber como estão, porque o grosso neles se
concentra. Quem de 9.488 milhões s6 vê 92 milhões a_ceitos...
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Veja bem,
Ex•, 27 mais 92 dá 120. Na verdade, dos 500 milhões de
dólares, digamos, 490 milhões de dólares, 120 ê um quarto.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) --Então,
portanto, está em pendência o grosso. lsso que externaríamos que V. Ex• dissesse, desse grosso o que lhe foi
dado ver, que é para não estar lhe perguntando muito
depois, quando passarmos aos debates, o que lhe foi
dado ver disso antes da ação da justiça. Como estão esSes
379 milhões de dólares?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO -Ex•, eu lhe
diria o seguinte: eu não tenho os números finais desses
três estaleiros, Ishikawajima, Emaq e o Mauá.
O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora) -Não estamos pedindo números _nã_o~ é para que V. S• diga apenas
o que V. S• já viu desses três, que dê uma idê-i.a de um
bom ou mau estado dessas contas, porque aqui é que está o grosso da dívida.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Eu diria o
seguinte, e V. Ex•, eu tenho certeza, será generoso comigo e vai me dar razão ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Sobre as ORTNs que V.
S• falou, são 33 milhões de ORTN?
O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora)- Não! O total são 5 milhões 976, seis milhões de ORTNs, mas está
considerado como legítimo muito pouco ainda, porque o
grosso dessas ORTNs estão todas na CCN.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas, o Ministro Cloraldino disse que são 33 milhões de ORTN.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora)- Mas, ai foi
equívoco dele. Está aqui o número, e ele apresentou esse
próprio quando da vez passada. Por isso, é que estamos
perguntando a v.
porque o grosso ainda está aqui
dentro, o grosso está justamente nos valores pendentes
ainda de análise ou, podemos dizer~ 3/4 ainda estão ·aqui
dentro. Sabemos que V. S• não pode nos dar os mímeros

s•.

porque está sob decisão judicial etc., mas o grosso está aí
dentro sem sombra de dllvida.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Eu diria o
seguinte: em 120 milhões de dólares já acertados, jâ as
contas encontradas, 27 milhões foram consideradas irregulares. Se nós extrapolarmos essa mesrn_a relação para
380 milhões de dólares, que estão sobrando, ,se apresenta
30%;--são inais 100 milhões de dólares de economia para
o Erário.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Quer ~i~er
que, pelo seu exame, V. S• acha_ que dá para extrapolar,
Não estamos pedindo declarações de V. Ex.• a respeito
desSe número, mas apenaS a idêia para a Comissão ter Oo
que estã aí inserido.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO- E eu esperaria e tenho certeza de que con-tarei com a sua generosidade por um ponto. Eu tenho absoluta certeza de que es~
ses números são sensíveis. O renoine éotnercia{ dessas
empresas es-tá muito dependente cio- número que eu en~
contrei, Q.e ta]_ .forma que, ~e eu der um número taxati~
vo ... eu peço a V. Ex• que me dispensa disso, sob pena in~
clusive de_ eu sofrer alguma perda e dano do regime co~_
mercial brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tâvora)- então, pas-samos aos debateS.
O SR, RELATOR (Marcelo Miranda)- Gostaria,
antes de debater, solicitar a convocação do Comandante
Luiz Rodolpho de Castro, que assinou aquele protocolo
perante a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Consulta~
mos aps Srs. membros desta Comissão se estão de acor~
do. (Pausa.)
Aprovada.
Será feita a convocação solicitada.
Concedemos a palavra ao nobre Senador Altevir Leal.
O SR. ALTEVIR LEAL- Sr. Presidente, foram tan~
tos números, tantos históricos, que, com franqueza,
atrapalhei-me um pouco. O caso da SUNAMAM ê um
caso que ainda não pude chegar a uma conclusão. De
modo que não farei perguntas ao Dr. Clodoaldo, eu dei~
xarei, a fim de acompanhar melhor, para fazer perguntas
ao próximo depoente.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -Concedemos a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Eu gostaria,
em primeiro lugar, de cumprimentar o depoente, Dr.
Clodoaldo, pela maneira didática como fez i:::ssã apresentação da tornada de contas da SUNAMAM, da qual V.
S• ê o Presidente, dizendo que, praticamente, me dou por
satisfeito, mas farei aqui duas perguntas. Disse o Dr.
Cloraldino Severo que, no orçamento público de 1983,
não havia nenhuma dotação para a SUNAMAM. O Ministério dos Transportes teria feito gestões junto à SEPLAN, no sentido de conseguir verbas, infelizmente vetadas pelo Ministro do Planejamento. Por outro lado, 51
falta de entrada de recursos externos, disse o exMinjstro, que a SUNAMAM teria sido autorizada a
captar recursos no mercado interno, no entanto, pressionado pelos empresários, isso no caso da 63 que ela iniciou, o Governo teria proibido essa captação interna.
Esse fato teria levado a SUNAMAM a pôr em prãtica as
operações tripartites, através das quais os recursos eram
captados pelos estaleiros, mas apresentavam urna duplicata para aceita pela SUNAMAM. Não teria sido, portanto, a política econômica recessiva do Governo que levou o estímulo da corrupção? Nesse caso, é possível afirmar, com base noS exames já feitos, que a:s irregularidades documentadas teriam se agravado nos últimos anos?
O SR. CLODOALDO PIN'I'O FILHO- Muito obrigado, Ex•, pelas referências elogiosas a minha exposição.
Agora, eu colocaria as sUas perguntas em dois momentos
históricos diferentes. V. Ex• falou no orçamento de 1983,
verba da SUNAMAM etc., e voltou a duplicata, que são
coisas bem antigas, bem antes de 1983. Naquela cronologiã.-Csquemática, que-eu mencionei aqui, a dívida "financeira dos fundos da Marinha Mercante ê perfeitarriente
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e11.:plicável devido ao descalabro financeiro, à falta de cai~
xa; o recurso a duplícã.ta$ para completar caixa, depois a
proibição das duplicatas e sua transformação em notas
promissórias, o acesso a essas operações tripartites, operações 63 etc. Eu não poderia de sã consciência~ debitar
essas dificuldades à recessão, se isso teria sido produto
da recessão, conseqüência da recessão. Eu me lembro
que no começo do II Pla_no de Construção Naval, e eu sei
isso historicamente, à êpoca nem trabalhava no setor de
transporte, mas pela história que se lê, pelos dados que
se compulsam, o começo do II Plano de Construção Naval, apesar de ter sido aqui mencionado, com o qual eu
particularmente concordo ter sido bastante ambicioso~
havia dinheiro •. a própria s!t~ação de caixa do Tesouro
Nacional era favorãvel, foi a· êpcica- dos grandes projetas
nacionais, dO grande prOjetO Brasil potência, potência
erriúgC:ilte; -dã- ilha de prosperidade, nós vamos fazer
sempre essa redução temporal, ao tempo, o ânimo da
Nação era esse. Diversos projetas grandiosos foram iniciados naquela época. Certamente é muito fãcil hoje se
fazer históri;a depois que ela se realizou. Na ocasião, as
perspectivas certamente eram róseas, e o Governo- de então trabalhou com essas perspectivas. Portanto, fazer
história cóm o tempo decorrido é muito fâcil. Mas, de
qualquer, modo, eu não responsabilizaria a recessão por
aquela primeira fase de aperto da SUNAMAM com recursos às duplicatas. Realmente, não. Foi falta de caixa
da SUNAMAM, falta de .recursos do Tesouro, o Tesourojá começou ·a se apertar, mas não recessão em termos
de macroeconômica,_eu espero que V. Ex• tenha se referido a isso. Mas, quanto a essa primeira parte eU diria
não.
A segunda parte, o acesso ao mercado por operações
• 63 de estaleiros, caucionando contas 6.043, eu debito isso
ao incentivo que a área econômica do Governo deu a isso, que certamente fez parte de uma politica nacional.
Também fazendo hoje redução temporal, não podemos
esquecer que nesta. fase, em que houve as operações
6.043 com interveniência da SUNAMAM, com a garantia dessas contas dos estaleiros, essas operações começaram em setembro de 1981, e a última foi aquela que o Almirante Jonas, aqui depondo, disse que assinou três dias
depois que assumiu, ainda tomando pé da sítuação, a última foi feita em 22 de março de 1983. Então, nesse
perfodo de um ano e meio, era realmente, e eu me
lembro, posso ter algum engano quanto à data, mas nesse período houve um interesse muito grande do Governo
de incentivar este tipo de endividamento, na medida em
que isto carreava dólares para o País, embora os empr"timos nã.o fossem em dólares, a 63 não é em dólares, é referida a dólares, mas são repasses de linhas de créditos,
bancos nacionais conseguem em bancos estrangeiros, lá
fora. Neste intervalo, o Sr. põe o ..setembro negro", neste intervalo temporal o Sr. põe a débâcle das contas externas do País- 198I/I982- neste intemporal o Sr.
põe todo o aperto porque passou a Nação nas suas contas externas. Então, como uma política de Governo, era
perfeitamente justificável que se incentivassem as empresas privadas para se utilizar do mecanismo da 63, utilizando o mecanismo da 63 num banco nacional, o banco
de nacionalidade brasileira ia lá fora apanhar uma linha
de crédito de um banco estrangeiro. Portanto, isto certamente, .não diria recessão, mas pelo menos a débâcle das
contas externas do País está por trás desse incentivo a
operações 63, dos estaleiros.
O SR. REL_A TOR (Marcelo Miranda) - Eu colocaria uma outra pergunta, rapidamente, não sei se seria
bem dentro desta tomada conta; V. Ex• tomou conhecimento de alguma coisa mais profunda, eu diria, resumindo a pergunta, o seguinte: que o Brasil depois de ter alcançado em 1979, o segundo lugar em produção naval
do mundo, isto claro que foi graças à determinados programas específicos estimulados e incentivados pelo Go-verno, airaVês, atê mesmo de subsídios, atravês de adiantamentos, que nós vimos durante dentro da própria SUNAMAM foi criado a maneira de pagamento, a distribuição de pagamentos, muitas vezes até 80% das embarcações pagas sem ter infcio. Mas, eu queria voltar antes,
à implaritação desses estaleiros, à formação dos estaleiros. Existe alguma coisa, nesse processo em que o Gover-
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no participou com subsídios, incentivando a- que fosse
montado esses estaleiros no Brasil?
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO - Na verdade, essa indústria naval foi reanimada a partir do GEICON, do Grupo Executivo da-"Indústria de Construção
Naval, dentro do programa de metas do Presidente Juscelino Kubitschek. O mecanismo de disparo diSto foi a
criação de Taxa de Marinha Mercante pela Lei n" 3781
de 1957. Nessa ocasião, os estaleiros se aproveitaram de
linhas de créditos, de subsidias governamentais para a

sua própria instalação, por conta das verbas do GEICON. Diga-se em favor dos estaleiros, que nada do que
eu disse aqui deve ser contra os estaleiros. Simplesmente
estou defendendo o Erãrio. Mas em favor enfaticamente,
é que, a partir do Segundo Plano de Construção Naval,
Segundo PCN, 1974 a 1979, os estaleiros não se utilizaram de nenhm mecanismo subsidiado do governo para
implantação dos seus ativos fixos. Todos os demais, se o
Sr. for observar, todos os demais segmentos industriais
brasileiros, de 1974 para cá, se beneficiaram de algum
tipo de linha de crédito subsidiado; a indústria de base, a
indústria siderúrgica, a indústria nuclear, todos estes segmentos da grande indústria se aproveitaram fundamentalmente para se fmanciar, para se capitalizar, para se
instalar, de linhas de crédito bastante favorecidas do governo. A mais conhecida é aquela linha de crâdito do
BNDES, que foi a correção monetária pré-fixada, a ind6stria de mecânica pesada, a indústria de calderaría pesada, muitos segmentos industriais, até hoje tem empréstimos do BNDES, com coiTeção monetária pré-fixada. E
havia o prêmio, o tesouro Nacional pagaria. Aliás, parece que nem está pagando ao BNDES.
A indústria de construção naval não se beneficiou deSse tipo de incentivo, a indústria de construção naval por
favas honestas, não vem ao caso, se capitalizou via outros mecanismos não institucionalizados. Veja bem, V.
E•, eu acridito, por exemplo, que aquele esquema de pagar preços de navios antecipados na assinatura de contratos por simples encomendas, embora não seja uma
política expressa declarada, escrita, na verdade, pode-se
entender como uma política: gOvernamental de incentivar
a instalação de estaleiros, o aumento da capacidade produtiva de estaleiros, por via do mecanismo de preço.
Veja V. Ex• o mecanismo-de preço da construção do PI,
e o diferencial do PN, preço internacional, preço nacional, este mecanismo é um mecanismo político, o PI,
preço internacional é de um navio biOnicO, um navio
cujo motor é alemão, o aço é COreano, a mão-de-obra é
indiana, o leme é da franca; um navio que não existe, navio biônico, chamemos assim, por quê? Para baixar o
preço internacional, subsiâiã-r o arrriador. O preço nacional seria bem alto, para se incentiVar o estaleiro. Tanto
isso é verdade que eu diria que todos os estaleiros nadO- nais, pelo menos esses sete grandes se expandiram, aumentaram a sua capacidade produtiva, a sua capacidade
de processamento de aço, construíram carreiras novas,
diques novos, sem se valerem de outras linhas de crédito
do Governo, simplesmente por capitalização do próprio
programa de construção naval, sinal que havia um incentive embutido no preço para que ele pudesse se capitalizar no seu ativo fixo.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) --Agradeço a:
V. Ex• mais uma vez e cumprimento-o pela maneira didãtica, como colocou todos estes assuntos, e que é de
grande importância para nossa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Antes de
encerrar a sessão, passando a Presidência da Mesa ao Sr.
Relator, que pode ficar no mesmo lugar em que está, vamos fazer apenas algumas indagações, bem rápidas, porque o grosso da nossa curiosidade já foi amplamente
atendida pela esplêndida dissertação que V. Ex• aqui fez.
Como Presidente dessa Comissão de Tomada de Conta, V. S• tem idéia do que a SUNAMAM pagou, baseado neste protocolo correspondente à 6.043 e mais, especificamente, levando em conta esses reajustamentos calculados pelos fndices extremos; que acho que isso ê uma
das coisas mais estapafúrdias que houve em todo o affalre SUNAMAM, ê justãmente o protocolo da 6.043, e
dentro deste protocolo, aquela aferição de reajustamento
a base de fnd}ce extremo, abrangendo o período com-
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preendido entre o mês base, como disse V. Ex• contratual, e o mês do pagamento efetivo da duplicata, lógico,
com a dedução do valor que já teria sido dado. Essa é a
parte que se nos afigura aqui, ainda, um pouco obscura
_porque realmente a sua explanação foi muitíssiino
abrangente e muitíssimo clara. Poderia nos dar alguma
explicação a este respeito?

Reaberta a reunião, passa-se a fase interpelatória
quando usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores Senadores Alexandre Costa, Roberto Saturnino,
Altevir Leal, Deputado Gustavo de Farias, Deputado
Jorge Leite, Senador Marcelo Miranda na qualidade de
Relator, além do Senhor PresiOente que, nesse momento,
passa a Presidência ao Senador Marcelo Miranda.

O SR. CLODOALDO PINTO FILHO::.._ Para grande tristeza minha, não posso lhe dar este dado, por uma
razão; como demonstrei naqueles passivos da SUNAMAM, naquela fotografia estátiç-ªo 21.06., seis tipos de
passivos davam como totalmente quitados e liquidados,
foram duplicatas que viraram notas promissórias, foram
- duplicatas que foram pagas por crédito em conta corrente, foram duplicatas pagas por cheques, na llora; então o
6nico crédito, o único passivo pendente sobre o qual eu
pude trabalhar era o passivo 6043. V. Ex•, entretanto,
poderia fazer uma extrapolaÇão e apenas indico, como
exercício acadêmico matemático, não me responsabilizaria pela precisão. Veja V. Ex• nessas contas de 6043, nós
temos encontrado uma incorreção média de 3"0%; se em
todas as duplicatas emitidas, que foram transformadas
em notas promissórias, houver aumento de percentual de
30%, haverá vou usar a expressão - um rombo ai tambêm. Os pagamentos feitos em cheque em conta c_orrente, usando dinheiro de empréstimo externo e etc. Haverá
um pagamento, um over price, um over pagamento também de algum percentual; o único que realmente eu posª-o dizer a V. Ex• é o que e:;;tá pendente e que eu mergulhei nele, que foi 6043. Tenho impressão que deve ter havido protocolo que produziu efei tos e eu pude cortar os
efeitos que eu ainda pude cortar, os que não pude, não
pude. São fatos já quitados e fatos jurídicos absolutament~ perfeitos que não posso ressuscitá-los ou cavoucar
defuntos já enterrados há muito te"mpo.

Fin.alizando, o Senhor Senador Virgnio Távora, retoma a Presidência e agradece o depoimento, determinando, em seguida que as notas taquigráficas tão logo traduzidas e revizadas sejam publicadas, em anexo, a presente
Ata.

O SR. PRESIDENTE- (Virgt1io Távora)- Nós estamos aqui a averiguar e temos que procurar perquerir
em todas fontes possíveis, pelo menos, o fio da meada.
O SR. CLODOALDO PINTO FILHO -Como cidadão, estarei torcendo que o que V. Ex• faça chegue a
bom termo.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora)- Resta-nos,
no momento, agradecer o comparecimento de V. S• e
parabenizá-lo pelas atitudes retilíneas tomadas e, ao
mesmo tempo, encerrar a presente sessão.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUlORITO
Criada através da Resolução n9l, de 1985, "destinada a apurar irregularidades no transporte maritimo
brBSileiro e estaleiros nacionais".
_~~ ~euniio_,_ ~~iz~~ e_~ 30_ de abril de 1985.
Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos .e oitenta e Cinco, às dez horas e trinta minutos, na
Sala de R-euniões da Comissão de Economia, presentes
os Seithofes-Senadores Virgílio Távora (Presidente), Alexandre Costa, Altevir Leal, Marcelo Miranda (Relator),
-~artinsFilhoeRobertoSatumíno,reúne-seaComissão

Parlamentar de Inquérito criada através da Resolução n9
l, de 1985, destinada a apurar irregularidades no Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Ferreira, Gabriel Hermes,
Alfredo Campos, José Lins, Aderbal Jurema e a Senadora Eunice Michiles.
Havendo número regimental o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos da Comissão e passa a palavra
ao Dr. Hélio Paulo Ferraz, Presidente dos Estaleiros
M auá que agradece a oportunidade de comparecer a esta
ComisSão.
Inicia seu depoimento fazendo uma exposição de
Vidro-Tape e algumas transparências.
Con_tínuando, faz um relato sobre a disponibilidade de
recursos, a dívida da SUNAMAM, o segundo Plano de
Construção Naval, a Resolução 6043 e as _cartas da SUNAMAM.
.
O-Senhor Presidente, suspende a reunião até às dezesseis horas.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e.
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão,lavrei a presente Ata que, lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação.

ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO. CRIADA ATRAVI!S DA RESOLUÇÃO N•OI. DE /985.
DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
NO TRANSPORTE MAR[TIMO BRASILEIRO E
ESTALEIROS NACIONAIS. DESTINADA A
OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. Hi!LIO PAULO FERRAZ. PRESIDENTE DOS ESTALEIROS
MAUÁ. QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
Pr~idente:

Senador Virgílio Távora

Relator: Senador Marcelo Miranda
(lniegra do apanhamento taquigrãficõ da reunião)
O SR~ PRESIDENTE (Roberto Saturriino)- Declaro-aberta a reunião, na ausência do Presidente, Senador
Virgílio Távora, que chegará a qualquer instante. S. Ex•
está atrasado por motivo de força maior.
A nossa reunião de hoje destina-se a ouvir o depoimento do Dr. Hélio Paulo Ferraz, Diretor-Presidente
dos Estaleiros Mauá, a quem dou imediatamente a palavra.

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Senado Federal a oportunidade de comparecer perante esta Comissão. Eu considero que o setor tem a sua primeira grande oportunidade de apresentar as suas razões, de apresentar a sua versão, de apresentar e mostrar o que hã por trás, por dentro e adiante dessa crise que nós atravessamos hoje. Eu
quero agradecer também à comissão a oportunidade que
me foi concedida de trazer aos Senhores esse video-teipe
com depoimentos de empresários do setor, de homens
públicos que tiveram intimidade com esse setor e que,
por essa razão, as opiniões que eles expressam esclarece
muito a questão que vamos analisar. Então eu inicio o
meu depoimento apresentando o 1"' bloco de video-teipe.
(E,..posiçio de video--teipe)
O SR. llliLIO_ PAULO FERRAZ - Bem, Senhores, ..
desses depoimentos que eu apresentei no momento ressaltam alguns pontos: a falta de ecomendas, a maior em
20 anos, a importãncia econômica e social da indústria
de construção naval para o Rio de Janeiro.
Eu pediria Que o Senhor projetasse a l' transpa-rêricfa:
Essa transparência exibe de que forma a indústria de
construção-naval afeta o níVel de empregos. Não consta
da tabela, mas é importante ressaltar que o salário médio
da indústria de construção naval é 4 vezes e meia o salário médio da indústria de construção civil. Vale dizer
que os efeitos, em termos da economia de estado,_repre·
sentados pelo desemprego na área de construção naval
representam, em termos de redução do poder de consumo, um impacto quatro vezes e meia maior, ou seja,
100.000 pcisSoas fora tia indústria de construção naval representariam, em relação à indústria de construção civil,
450.000 peSSoas.
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EFEITOS DA POLITICA DE CONSTRUÇÃO-NAVAL SOBRE O EMPREGO DIRETO E INDIRETO

Ano

A~Estaleiros

B-Navipeças

C-Total

lndice

D-lndireto

lndice

1967

13.500

10.800

24.300

63

72.900

63

1968

15.000

12.000

27.000

70

81.000

70

1969

16.500

13.200

29.700

77

89.100

77

1970

18.000

14.400

32.400

84

97.200

84

1971

18.500

14.800

33.300

86

99.900

86

1972

19.200

15.360

34.560

89

103.680

89

1973

20.000

16.000

36.000

93.

108.000

93

1974

21.500

17.200

38.700

100

116.100'

100

1975

23-000

18.400

41.400

107

124.200

107

1976

25.000

20.000'

45.000

116

135.000

116

1977

28.700

22.960

51.660

133

154.980

133

1978

31.000

24.800

55.800

144

167.400

144

1979

39.155

3!.324

70.479

182

211.437

182

1980

33.m

27.034

60.826

157

182.478

157

1981

34.472

27.578

62.050

160

186.150.

160

1982

33.469

26.775

60.244

156

180.732

156

1983

26.349

21.079

~7.428

123

142.284

123

1984

23.500

18.800

42.300

109

126.900

109

Bem, essas considerações de carâter inicial servem
apenas para nos colocar diante do fenômeno que esta. mos enfrentando, ou.~ia, esse é o. g!:!_a~ro_, Agora, por
que se chega a esse quadro? Quais São as razões, no meu
ponto de vista? Eu acho que essa questão está r_elaciona~
da com o fato de que o negócio de frete é o primeiro ne-

gócio na América Latina depois do p·etróleo. Ele movi-

menta recursos, na América Latina, da ordem de lO bilhões de dólares. No Brasil, o .escaco econômica· repre-

sentado pelo negócio de fretes mobiliza recursos da or~
dem de 4 bilhões de dólares anuais. Por essa razão, ao
encararmos esse problema, ê necessário que tenhamos
em conta que, ao se tratar de números dessa magnitude,

de interesses dessa magnitude no contexto da economia
internacional, nada acontece por acaso, nada é gratuito.
Hâ"";~pre u-;-a~PCiO polítiCa: -de natureza importante
por trás-das definições tomadas em.relação a essas qucs~
tões.
Peço a projeção da transparCncía n9 2:

IMPACTO DO USO DE NA VI08 ESTRANGEIROS
NO DÉFICIT EM TRANSAÇ0ES CORRENTES
(EM USS MILHOES)
Ano
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

A - Pagamentos a
NaYios Estrangeiros

8-Déficitem
Transa!:ões Couentes

(X)
614,9
668,3
L145,8
1.707,4
L521,6
1.531,8
1.486.5
1.689,9
2.198,4
2.855,8
2.906,6
2.599,1
2.441,9
2.815,6

1.309,0
1.486,0
1.688,0
7.122,4
6.700,2
6.017,1
4.037,3
6.990,4
10.741,6
12.807,0
11.734,3
16.310,5
5.500,0

A/B
%
47,0
45,0
67,9
24,0
22,7
25.4
36,8
24.2
20,5
22,3
24,8
- 16,0
44,4

Fonte: SUNAMAM e Banco Central
X): Fretes e Afretamentos
... ): Dado de$onhecido

APenas para corroborar o que eujâ disseariteriormente, nós vemos o pagamento a navios estrangeiros feitos
no Brasil sob a forma de fretes ou afretamentos, como
esses vaJores impactam as nossas contas internacionais.
Nós vemos, por exemplo, que no ano de 198J a metade
do déficit das transações correntes era representada pela
despesa com fretes e afretamentos.

Ci qUe eU desejo' dizer é que, na iri.inha opinião, ao examinarmos éssa questão é necessário que compreendamos
que existe a discussão relativamente a uma opção política. Essa opção política reside na discussão sobre a ocupação desse espaço, no caso específico do Brasil, de4 bilhões de dólares. S_e_ isso s_erâ feito poi" interesSesinternacionais.- Ou se o País vai lutar paÍ'a que esse esp-aço--Se.fa

ociijJado-Pof suas forças econômicas, pela sua' indústria
nacional, Pelos seus trabalhadores: Se esse espaço vai
servir como um fatof de alavancagem para o seu desenvolVimento económico, para superação dos seus problemas de emprego, para a construção de um Pats melhor
ori se nós vaifios optar por deixar esse espaço aberto,
para resolver o problema do desemprego na .-Fr!iiiÇã, dO
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desemprego na Dinamarca, do desemprego nos Estado$ .
Unidos e vamos fechar os olhos para os problemas que
temos no nosso País.
E. preciso que localizemos essa questão dentro de um
contexto mais amplo. As idéias de liberalismo econômico, ·as idéias monetaristas que presidiram as opções políticas formuladas em países como a Argentina e o Chile
tiv~ram as conseqUências que -nóS tOdos conhecemos.
Essa politica conduziu esses países ao ·sucateáírierito ê aO
aniquilamento do seu parque industrial. A frota latinoametj.can~ de_n_unciad~_reêen_temeote pelo Presidente do Sindicato dõs fribalhadores-Marítimos do Brasil,

de que a fro.ta da América Latina já entrou em processo
de aniquilamento. A fronteira segUinte é a frota bf<iSileira.
Uma outra _questão que precisa ser analisada, ao se
discutir esse ponto, é que se fala e pretexta-se com a redução do espaço internacional. Fala-se da crise internacional, da redução do volume de transporte marítimo internacional, do volume de negócios da construção naval
fnternacional como um pretexto para a redução das atividades no Brasil. Isso só acontece a partir de uma definição política.
Peço que se projete a transparência n9 3:

PARTrCI PAÇAO NO TOTAL DA CARGA TRANSPORTADA
EM PERCENTUAIS

1974

1984

~VERMELHO

- 1\Javios d2 bandeiro estrcngeiro

!'Z'2l AMARELO

- Navibs ~Irongeiros ofretadc:s
- Noviós brosilei ros próprios

~VERDE

A transparência n'i' 3 coloca precisamente como se tra
ta de uma opção política por trâs des·sa discussão, ·ou seja, em 1974, de toda a carga transportada relativamente
aos negócios de importação e exportação brasileiros, o
Brasil ocupava com navios próprios apenas 11% desse
comércio. No ano de 1984 nós ocupamos apenas, apesar
de todo o esforço desenvolvido, apenas 17% de todo o
comércio internacional brasileiro com navios próprios.
A opção é política ou nãO é política? O que- se está discutindo não é a ocupação dos nossos espaços pelos afretadores internacionais e pelos·"C_onstrutores navais internacionais ou não. Esse grâfico não deiXa margem à dúvida.
Dizer que o nosso setor passa por um superdimensionamento e os empresârios do setor de navegação e construção naval no Brasil são uns oonhadores por quererem
ampliar a sua participação nesse espaço, reside em elementos concretos. A opção que está por trás disso ê, se
esse espaço de 26% deve ser ocupado pelos brasileiros,
ou seja, 26% do comércio brasileiro, o nosso tráfego, a
metade desse trãfego+ a nossa participação na metade do
nosso tráfego, se ela deve ou não deve ser nossa. Essa é a
discussão.
De outro lado, existe, do ponto de vista económico. no
contexto da economia internacional mais um fator. Existe uma coerência da indústria naval brasileira com o sen-_
tido migratório _da indústria da construção naval no
mundo inteiro. Ela se desloca da Europa Central para o
Oriente, se dirige para o Hemisfério Sul em busca de países que tenham características para absorvê-la, porque a
indústria de construção naval é uma indústria de tecnologia média. é uma inCfúst?íã_ae-uso iritensivo de mão-de-_
obra. Por essa razão o Brasil está situado geograficamente, de forma coerente, no processo de desenvolvimento
da indústria de construção naval do mundo, que hoje se
situa preponderantemente no Japão, passando pela Coréia do Sul assumindo hoje um papel de liderança importante nesse processo. Vale ressaltar que em 1972 a Corêia
do Sul não tinha nenhum estaleiro, e hoje tem uma capacidade, não sei de memória, mas acho que de5 a 10 vezes
a capacidade de produção do Brasil. Passando pela Espanha, aparece o Brasil no Hemisfério Sul como uma alternativa de modelo autónomo em relação a essa questão.

Por trás dessa discussão política, por trás daqueles que
defendem a ocupação desse espaço pelos interesses internacionais, por interesses dos afretadores de navios internacionais, a ocupação desse espaço pelos construtores
navais internacionais, que pretendem que esse espaço
seja reservado à colocação dos seus navios para fora do
Brasil, essa colocação, que teve sucesso na Argentina e
no Chile, esbarra no Brasil no seguinte fator: o Brasil é
hoje a oitava economia do mundo, o Brasil tem hoje uma
frota de cerca de 10 milhões de toneladas. Portanto, a colocação pqlítica que pretende preservar esse espaço para
os interesses internaciomtis, no B(asil adquire uma forma muito peculiar e muito sinuosa. Para que ela se implemente diante da complexidade, do grau de desenvolvimento da nossa indústria de construção naval e da nossa Marinha Mercante, ela precisa se tra·~estir de uma forma muito particular. Ela vem utilizando uma campanha
insidiosa, uma campanha desmoralizante, porque ê o único instrumento para abrir uma cunha nesse processo
político e tentar garantir esse espaço para essa ocupação
pelos interesses internacionais. De que forma esses interesses pretendem abrir esse espaço? Eles o fazem atacando o nosso setor com três pontos fundamentais; eles nos
afacam acusando o setor de superdimensionado; eles nos
atacam acusando o nosso setor de ineficiente; eles nos
atacam tentando transformar os estaleiros brasileiros de
credores do Governo brasileiro em devedores.
Portanto, meus Senhores, desse momento em diante
eu começo a contestar, um por um, essas formas pelas
quais se pretende garantir o espaço do comércio brasileiJ'O para os interesses dos armadores e dos afretadores internacionais.
Ao passarmos para este segundo ponto, eu o abriria,
também, com uin vídeo-teipe que traz o depoimento de
pessoas ligadas ao setor e que elucidam a matéria:
(Apresentação do vídeo-teipe.)

O sR. HELIO PAULO FERRAZ- Bem, Senhores,
desses depoimentos ressalto os seguintes pontos: Primeiro: a afirmação da ocupação do espaço com a política de
reserva de mercado, que transita por uma definição económica ainda no Governo Kubitschek e confirmada em
67.
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Segundo: que exiSte mercado para as necessidades de
renovação e ampliação da frota mercante e de marinha
de guerra, e o que existe são limitações financeiras.
Terceiro: que a proteção da bandeira brasileira serviu
como instrumento para a implantação, entre outras coisas,
iridú.stria naval brasileira.
-QU&-tO: o problema das imPortações conectadas com
supply credits ou pacotes financeiros como uma forma de
ocupação desse espaço tendo em conta a fragilidade econômica que o País atravessa por força do seu endividamento externo, e ele servindo como uma ponta de lança,
permitíndo a ocupação desse espaço pelos constr!Jtores
na vais internacionaís.
Qui~to: que as impo_rtações tomam empregos na indústria naval e nas indústrias subsidiãrias brasileiras.
Portanto, vamos examinar a primeira daquelas três
formas de críticas, só para recapitular, que criticam o setor de superdimensionado, de ineficiente e que o transfonnam de credor em devedor do Governo Federal.
Quanto ao dimenSionamento, é necessârio ser dito que
qualquer conceito econômico é inseparãvel da política,
ou seja, a economia estã sempre afetada pelo elemento
d!: vontade política de um país, ou seja, pelo fatOi de decisão política. Dessa forma, é evidente, é conseqüente
que a dimensão de mercado é decorrente da própria definição de política económica de um país, ou seja, qualqUer mercado, de qualquer setor industrial ê corolário da
definição política que esse país dá a sua política econômica relativamente àquele setor, no que tange a
dimensioná~ lo. Isso se conecta, portanto, com aquilo que
eu falei no bloco anterior, ou seja, qual ê a opção política
em termos da ocupação desse espaço. Um país se situa
diante dessas questões, antes de dimensionar um mercado, em face de uma grande decisão política que afeta não
somente _o setor de construção naval, nias afeta qualquer
setor da economia brasileira, que é a graride decisi'lo entre: a autonomia ou a dependência.
Um país opta por um processo econômico autônomo,
soberano, ou ele opta por um processo dependente que
iritegra a sua economia, a vontades, que não são a vontade nacional, e que por isso, protege os interesses que nll.o
são os interesses nacionais.
Pela nossa história priSsariios, inclusive, no setor naval, por fases onde a indefinição do país, com relação_ a
esta opção de autonomia ou dependência, levou a tentativas de industrialização, como a do Barão de Mauá, que
dá o nome ao nosso estaleiro, porque ali, em meados do
século passado ele chegou a construir setenta embarcações_, porém, a incipiente reserva de mercado, constituída na époc:a pela tarifa Alves Branco, que o permitiu
construir essas embarcações, logo adiante ela cai, com a
f<~migerada tarifa Ferraz, que reduz essa aliquota para
15%, e com isso inviabiliza a sua competição com as embarcações que se desejava comprar na Inglaterra. Dessa
forma desaparece a= primeira tentativa de industrialização brasileira, que naquele momento jâ dispunha de
um alto f6mo,jã tinha com Mauã também a filosofia da
nece-ssidade do ferro, da indúsfria do ferro como um rttecanismo fundamental para que o País rompesse as barreiras do seu estado de atraso no desenvolvimento.
Posteriormente, i!o início do século, novB.mente, ainda
nesse período de indefinição, no período de pós-guerra,
f!_aquele período que provoca um processo, incipiente
ainda de industrialização, mas que teve alguma repercussão, vamos encontrar _um Henrique Lage, que chega a
contruir, nos anos 20, cerca de 3 embarcações, inclusive,
o primeiro petroleiro construído na América Lat~na.
Novamente, o PJ.ís -tmrraqued.do diante das suas crises
cambiais, enfraquecido diante das suas relações internacionais~- não Conseiue dar- sUporte a Henrique Lage, e
esse esforço se esvai. E mais uma vez hã um enfraqueciR
mento no processo da indústria naval brasileira, e ele regride.
Posteriormente chegamos ao período Vargas, onde se
esboça a opção do País pelo modelo autônomo. Aparece
então Volta Redonda, aparece o BNDE, aparece a luta
pela PETROBR,\S, o PaíS começa a esboçar a opção
por esse modelo.

aa

Conseqüentemente, río Governo l(Ubitschek finalmente o País faz uma opção completa pelo modelo autónomo;- e esse modelo, conforme foi citado nesses depoimentos, tem alguns pressupostos básicos e teni uma política definida para o setor navaL Nesse momento vem o
processo de implantação. Esses depoimentos não foram
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feitos para serem trazidos para cá. Foi um material Qll;C
eu coletei de um filme que estamos fazendo. Esses depmmentos, mais adiante, do meu pai, explica inclusive esse
processo de consolidação da indO.stria naval naquela é-

po~~s esse

modelo obedece a 3 colunas funqa_m_entais.

Ele vem com a filosofia da ocupação do espaço, aquele
espaço que eu falei n_o início, e que hoje pretende.-se entregar para os interesses extra-nacionais.

Ocupação do espaço econômico. Eu peço que o senhor projete a transparência n9 04. (Pausa.)
Essa transparência mostra como essa opção pelo modelo autônomo, representada por essas definições políticas a partir do Governo Kubitschek, evolui de 1968 a
1984, ou seja, o Brasil, que transportava em navios próprios, ocupava um espaço de apenas 47 milhões de toneladas, porque também hã um processo de crescimento
disso, de 1968 a 84 transporta 183 milhões de toneladas
métricas. Essa participação, no que tange ao frete gerado, representa uma evolução, Essa tabela do frete gerad9
apresenta não -a participação do Brasil, mas o total do
frete gerado pelo comércio brasileiro, que passa de 495
mifhões de dólares a 3 _milhões e 8IS,_e a participação do
Brasil~ eu sei maiS ou merios de cabeça, era 5Q ~!J}lões__de
dólares, e chega no final a aproximadamente 900 milhões
de dólares, ou seja, nós saímos de 50 _milhões de dólares,
estamos ocupando com navios brasileiros, com navios
construídos no Brasil, com marítimos brasjleiros, c9m
operários brasileiros, com tecnologia brasil~ira, um -espaço de 800 milhões de dólares. Mas não é difícil ver"qt.i.t::
o espaço a ocupar ainda é grande.
Peço ao Senhor que apresente a Tranparência n~ 5, Ela
caracteriza de que forma esse modêlo autonômo doBrasil significou em termos de ampliação e modernização da
frota mercante brasileira, ~t~ _é _um período de 74;_ afrota de 61 é de um milhã_o de toneladas, aproximadamente.
Mas os senhores vêem que o desenvolvimento, a partir
do li PCN, representou um aumento da nossa frota, de
três milhões e novecentos, ou seja de quatro milhões de
toneladas para nove milhões de toneladas.
Passe, então, por favor, a·Transparê'Ocia n~ 6.
Todos esses três grãficos que eu estou apresentando
agora mostram apenas o que signifiCou a opção pelo modelo autônomo vigorante nos anos anteriores, o que ele
representou em termos de ocupação de espaço no setor
naval. Vemos, no caso da construção naval, os diversos
planos, o plano de emergência, o I PCN, o II P~N em
CGRT que é talvez a principal medida para a avaliar
performance de produção industrial da indústria naval
brasileira a partir do plano de emergência em 1968, se
não me engano. Entào, tivemos 400 mil toneladas no primeiro plano de emergência, e quinhentas mil no I PCN, e
um milhão e trezentas no II PCN.
Ainda me referindo à definição desse modelo, eu faço
referência a um pronunciamento do então Ministro da
Viação e Obras Públicas nos idos de 1962, hoje Senador
Virgílo Távora. Ele aqui fixa- alguns parâmetros dessa
política:

nuar importando aquilo que pode ser feito no Paí~: a
conveniência de se importar e fazê-los no País.
Ainda relativamente à definição desse modelo, que e!l
trago à baila hã o programa de Governo encaminha_do
pelo então Primeiro Ministro Tancredo Neves ao Cong_resso Nacional, relativamente aõ setor de construção
·
naval e de Marinha Mercante:
, .~·Estabelece uma política para a Marinha Mer-

cante, que resulte na sua progressiva recuperação,
transformando-a em elemento realmente vâlido
para o de,s_envolvimento económico do País. Tal
política deve considerar principalmente a recuperação enconômica e financeira das empresas de navegação, dando-lhes os meios indispensáveis ao pleno exercício de suás atívidades e a justa paga pelos
serviços prestados, de forma permitir a reposição
progressiva e ampliação da frota."
.. "Investimento e financiamentos do Fundo da Marinha Mercante, financíamento_ para a construção de novas unidades, atravês da indústria naval e implantação
no País, que deverâ merecer o mais decisivo e irrestrito
apoio."
Mais adiante, sobre a aquisição no exterior de em bar- -cações, ele diz:
. "Que devei-ã.o ser feitas sem prejuizo da plena
utilização da capaCidade da indústria de construção
naval no País.'"
Essas pollticas continuam presentes no Governo GeiseL no Governo que detona o II PCN, e eu cito a exposição de motivos que detona esse programa, em que ê
dito o seguinte:
,. "Conviria desenvolver esforços no sentido de obter a máxima participação permitida à bandeira brasileira em nosso comércio internacional, seria portanto necessário dispor, em 1980, de uma frota
minima de 8,8 milhões de tonelad~s de porte bruto
em navios próprios. As necessidades de cabotagem
se_situariam em torno de 900 mil toneladas, supondà um crescimento na taxa de 8%."
Na definição desse deficit foi levado em conta o propósito de reduzir ao máximo o afretamento no exterior,
sem perder de vista que o emprego de navios afretados,
desde que em nível bastante modesto, oferecem vantagens enconómicas que não convêm desprezar.
Transparência nQ 7, por gentileza.

Chegamos ao momento atual. A partir de definições
de política económiCa que orienta o País para um processo autónomo para um processo não dependente, esposa9a pelo Presidente Kubistcheck, esposado pelo Conselho
de. Ministn;>s, ratifica-da pelas políticas subseqUentes que
encontra seu expoente Principal na política do Presidente
Geisel, que consclida o II Plano de Construção Naval,
ela vem mostrar no quadro de hoje o que significaria 8
adoção desses _conceitos. Meus amigos, falar_ em superdi~
mensionamento diant_e desse quadro, ou revela pleno
desconhecimento ou a total mâ fê, ou o total comprome~
timento com os interesses daqueles que já ocupam 80%
desse espaço, e pretente que nós não tenhamos nem di·
reito a participar com simples 21%.
Transparência n~ 8.
Eu não sei se eu expliquei essa tabela, mas ela demonstra navios estrageiros e navios brasileiros, ou seja no negócio de fretes brasileiros, a participação dos· navios brasileiros rep:i-esenta apenas 21%. Meus amigos, onde está
o super-dimensionamento.
Transparência n~ 8. Ela reproduz o mesmo quadro anterior mas somente em toneladas mêtricas, ou seja, em
volume físicO, onde o espaço ocupado, que ofendem a alguns ex-condutores da politica naval brasileira, é apenas
a parte churriada em amarelo.
Bem, meus Senhores, está caracterizado o espaço que o
Brasil ocupa, estã caracterizado do comércio brasileiro,
que é o oCupado pelos navios estrangeiros, e eu deixo ao
criti:rio dos senhores avali,ar se esse espaço ê grande ou
pequeno.
Agora, ainda em cima disso, eu peço que o senhor projete a Tansparência n~ 09, onde aqueles que afirmam que
o setor que estâ superdimensionado, representa urit Governo que no se_u exercício importou os navio_s na quantidade que os senhores vêem em anexo, vêem na projeção,
ou seja, im_portaram-se 419 mil toneladas de porte bruto
no momento t:ln que Se afirma que a indústri&. 1.1e construção naval brasileira está superdimensionada, esse volume de trabalho seria capaz de manter a indústria fun·
cionando por mais de um ano. MeUs amigos, eu não vou
reiterar o que eu penso sobre as afirmações dedimensio_..
namento diariie desses números.
Por gentileza, Transpai-ência n~ 10.
Eu me reporto à Exposição de Motivos 161 do Gover.
no Geisel. O propósitO de reduzir ao mãximo o afreta·
mentojâ que o emprego de navios afretados ê economicamente compatível, desde que em níveis bastante modestos.

PARTI Cl Pf.,ÇÃO OE Nf.)JIOS CSTRANGEI ROS
E

BRASILEIROS NO FRETE GERADO

us~ milhÕes
~

CJ

.. "Felizmente graças aos interesses e-energia de
homens de empresas nacionais e estrangeiras e a visão demonstrada pelo Governo brasileiro, o ambiente se modificou radicalmente, e hoje já construímos navios com razoãvel Indice de nacionalização,
que deverá atingi{ em breve a cifra de 90% com a
implantação já re.So1vida-de três fábricas de motores
diesel marítimo de grande porte e fabricação de chapas de aço adequadas à construção naval."
Mais adiante afiirila o então Ministro da Viação, _Senador Virgílio Távora:

.. ••Só .o reaparelhamento de material flutuante,
para o aproveitamento dessas extensas vias aquáticas represnta um enonne mercado em potencial que
urge ser satisfeito e__só o poderá ser em bases financeiras e economicamente suportáveis para o Pais
com a fabricação local das embarcações e seus equipamentos."
É necessário dizer que por trãs dessas definições,
quando se discute essas teses de liberalismo e a tese de
desenvolvimento autônomo, ficam presentes inclusive as
possibilidades materiais, no que tange à disponibilidad{
de divisas, 9 isso que o Senador está mais ou menos explicitarido aqui, quanto às alternativas de se poder conti-
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IMPORTAÇÃO DE NAVIOS
SEGUNDO A DATA DE ENTREGA
Ano

TPB

CGRT

20

419.090

280.558

2
2

48.166
46.338

29.380
28.266

6.750
7.250
24.700
26.000
10.000
47.586
9.300

·8.195
8512
20.780
21.320
9.600
29.027
8.928

14.500
10.000
50.000
26.000

8.845
9.600
30.500
21320

14.500
78.000

8.845
37.440

Quantidade

Tipo

Total
1983

Quíiilico
Químico

1984

Ro-ro
R o-ro
Container
Container
Qtrimico

Químico
Químico
1985

1986

I

Químico
Quírii1co
Químico
Container

I
2
I

Químico
Porta-celulose

2

I

Fonte: SUNAMAM e SINA VAL

PARTICIPAÇÃO DE NAVIOS BRASILEIROS-E ESTRANGEIROS
NA CARGA TRANSPORTADA -NO COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL

Milhões -de lc;'leloC-os mêtricos
_ _ To!ol da córgq. tronsç:orloda
- - Ncvics estrorigeiros
//////Navios brasileiros

100-

ao-

4

20

o 19691970 1.971
FONTE: .oNUÁRfOS

RELAÇÃO ENTRE'A CAPACIDADE DOS
NAVIOS ESTRANGEIROS AFRETADOS
.EA,fROTA NACIONAL
A- Navios Estrangeiros Afretados
TPB
Média diária (X)
8.266.729
8 - Frota nacional própria
9.220.045
B I - Longo curso
7.834.874
82- Cabotagem
1.385.171
%
C-A/81
105,5
D-A/B
89,7
Fonte: Anuário da SUNAMAM- 1984,

19721973 1974 1975 19761977 1978 19

1984

DA SUNAMAM

X) Aparentemente a média diãriã não inclui afretamen~
tos em "Voyage Charter". 462 navios, pelo preço deUS$
250,4 milhões.
Meus senhores, os navios afretados no dia de hojeafretar quer dizer alugar no exterior- para ocupar o espaço representado pelo nosso comércio marítimo, representa 8 milhões e 200 mil toneladas, portanto, maior do
que a nossa frota própria de navios de longo curso. Os
Senhores estão percebendo? O Brasil aluga no estrangeiro navios que representam uma frota maior do que a sua

frota própria, e fála-se em superdimensionamen.to, falase que não hã mercado. Então, eu me reporto ao que eu
disse anteriormente;- falta é uma_ definição política, ou
melh9_r, hã uma de.ffrliÇão política pela dependência, hâ
uma opção política pela ocupação desse espaço pelos in·
teresses internacionais, há uma opção polftica em defesa
dos afretadores internacionais, há uma opção política
em defesa dos construtores navais internacionais, em detrimento dos cons~rutores navais brasileiros, dos armadores brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, dos
marítimos brasileiros.
Por gentileza, a transparência nv 11.
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INCENTIVOS FISCAIS AO AFRETAMENTO
DE NA V lOS ESTRANGEIROS
Ano
A - Custo dos
afretamentos
(USS milhões)

Total
1980
1981
1982
1983
1984

8 - Isenção de!OC (X)
Resolução BANCEN 619
(US$ milhões)

3.507,3
970,9
776,5
586,0
523,6650,3

876,8

C - Percentual de
incentivo - B/ A
%
25

- --- 242,7
194,1
146,5
130,9
162,6

25
25
25
2525

Fonte: SUNAMAM e Banco Central
X) IOC- Imposto sobre operações de câmbio, criado pelo DL 1.783, de 18-4-1980

Esses mesmos setores que se espantam tanto com os
números da indústria naval não se espantam com o fato
de que nos últimos 5 anos, para manter essa frota de navios afretados maior do que a nossa frota própria, O País
gastou em divisas três bilhões e meio de dólares, três bilhões e meio de dólares esses que seriam suficientes para
substituir, pelo menos 70% da frota hoje afretada, da frota hoje alugada no exterior. Os próprios recursos que foram gastos no exterior em 5 anos com o aluguel de navios seriam capazes de financiar em cruzeiros a construção no Brasil de uma frota capaz de substituir 70% dela. E os senhores vêem mais nessa transparência:· ninguém se espantou, ninguém teve o cuidado de proteger
os interesses da Fazenda Nacional quando concederam
isenção na remessa do Imposto de Operações de Câmbio, que atingem a todas as despesas com divisas, não tiveram a preocupação, e durante 4 anos concederam
isenções, quer dizer, os cofres públicos deixaram de recolher 876 milhões de dólares esses que apenas os 242 milhões de dólares em moeda histórica, 876 milhões de
dólares iniciais seriam suficientes para pagar toda essa
dívida da SUNAMAM, hoje, sobre a qual se faz tanto
escândalo. Vejam, meus senhores, é uma opção política
criticar a dívida dos estaleiros que a contraíram, pOrque
tinham parcelas a receber do Governo_Fed~ral, e que
não foram pagas por navios e obras construídas, cujos
navios já foram concluídos e a parte do preço que nós
não recebemos é que é representado por essas dívidas. t.
necessário caracterizar que há uma opção política de discutir esse endividamento, e não discutir a isenção de impostos, que seria capaz de pagar de muito toda essa dívida,
Meus senhores, eu acredito que, tendo apresentado todos esses números, eu desmistificjuei, eu conseguí demonstrar que o que há, quando se afirma que a indústria
naval brasileira está superdimensioilada, é uma definição
política em favor de ocupação desse espaço pelos interesses internacionais, em detrimento dos interesses internacionais.
Em quarto lugar, eu gostaria de fazer um comentário
apenas com relação à disponibilidade de recursos. Falase da indisponibilidade de recursos, Posteriormente eu
vou explicar sobre o Fundo de Marinha Mercante, sobre
os recursos de que dispõe o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, que são recolhidos por uma taxa
chamada "adicional ao frete", para renovação da frota
de Marinha Mercante, e que são administrados pelo
BNDE, com a finalidade de fomentar a indústria de
construção naval. É isso que foi implantado ainda no
Governo Kubitschek e que serviu de base para a implantação desse setor. Segundo, do meu ponto de vista, o setor naval nunca dispôs de um banco de fomento, e com a
sua transferência para o BNDE, que me pareceu uma
medida saudável, porque o BNDE é a instituiç_ãO responsável pela consolidaçãO da indústria nacional, seria, tal·
vez, o local adequado para a indústria naval receber o:
seus financiarilentos, ocorre cjlie,- iriesinO fãzendo ess"'
transferência, continuou o setor naval sem dispor de um
banco de fomento. Por quê? O que caracteriza o banco é
a diversidade de fontes e a diversidade de usos, e o setor
está sempre com a administração desses recursos, com
uma entidade que não dispõ.e da diversidade de fontes de
captação. Eu vou tentar colocar isso de uma forma mais
clara.

Eu quero dizer o seguinte: os recursos de que o BNDE
dispõe, oriundos do Fundo de Marinha Mercante, deveriam ser aplicados somente em equalização de_tax.a de juros, como funciona o Eximbank, nos EstadQS Unidos, o
SEGD, o HERMES, todas essas instituições internado.;
nais, onde os recursos são utiHzados comQ equalizadores
de taxas de juros, porque os empréstimõs a esses setores
são sempre em condições soft, os recursos que também
seriam ~tilizados para pagamento da equalização entre o
difere_ncial de preço nacional da embãrcaçRo e o seu
preço internacional, o chamado "prêmio", que ê uma expressão pouco feliz, mas que traduz, no preço do navio,
o subsidio que ele recebe, é uma questão que imediatamente eu vou começar a abordar. Enfim, os recursos do
fundo deveriam ser a dotados apenas para pagar esses diferenciais, para pagar o prêmio e para pagar a equalização de taxas, e não como a fonte de financiamento, A
fonte de financiamento deveria ser as diversas font~ de
captação da poupança nacional ou internacional, ou seja, os financiamentos poderiam ser feitos_ pelo sistema
privado, pelos bancos internacionais~ como é no mundo
inteiro. E o BNDE, o Fundo de Marinha _Mercante entraria apenas equatizando a diferença de preço nacional
e preço internacional, ou pagando o diferencial entre as
taxas de juro de mercado internacional e as taxas preferenciais que têm os armadores no mundo inteiro nessas
transações, ou seja, equalizando as taxas de juros na forma como fazem, repito, as instituições internacionais, o
Eximbank, o SEGO, o HERMES e a própria CACEX.
no Brasil, quando adota o regime da Resolução 509.
Mas, eu não queria deixar de terminar esse ponto sem
falar sobre a possibilidade de recursos. Quer dízer, os recursos exi~tiriam desde que o Fundo de Marinha Mercante deixasse de ser uma fonte de financiameritO, m~s
apenas a fonte de equalização de custos, e as fontes de financiamento, todas aquelas disponíveis: emissão de debêntures, emissão de obrigações da Marinha Mercante,
entim, qualquer forma de captação de recursoS qúe todos os setores disponham.
Bom, então, eu encerrei a minha discussão sobre o
problema de dimensionamento do mercado.
Vou iniciar, agora, o segundo ponto daquelas críticas
que o setor recebe, que é o problema da eficiência. E, eu
vou começar de novo apresentãndo mais um vídeo, com
a licença dos Senhores.
(Apresentação de depoimentos através de video.)

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Ressalta, então,
os depoimentos deste bloco, a idéia de que a decisão
política de implantação da indústria de construção naval
levou em conta a necessidade de se criarem mecanismos
capazes e suficientes de viabilizá-la, como, por exemplo;
a política de incentivos, de subsídios, de forma a
compatibilizá-ta com a indústria internacional.
Apenas recordando, agora estou contestando a segunda argUição sobre a nossa indústria, que se divide em três
etapas: a primeira, a acusação de superdimensionamento; a segunda, que vou falar agora, que é a da ineticiência~ e, depois, a teceira, que é a tentativa de _transformar
os estaleiros credores em devedores.
COm relação à eficiência, e tendo em conta aquílo que
foi dito também nesses vídeos, tenho a dizer o seguinte: o
conceito
eficiência é, por definição, um concerto" relã-
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tivo. Vale dizer, quando se diz que alguém ê eficiente,
está-se diZerido que ele ê eficiente em relação a alguma
coisa. Então, quais, seriam esse pontos de referência? Esses pontos de referência seriam, em primeiro lugar, orestante da indústria nacional, fora da construção naval.
Segundo, a indústria de construção naval fora do Brasil.
E, em terceiro, d~ _que forma a indústria naval nacional é
afet::ida por peculiaridades nacionais e como ela reage a
essas circunstânçias particulares. Então, por gentileza a
tránsparência n' 12.
-~ --- Nós VC!"fificamo~~qual ê a política tarifãria, qual é ore~- gim e de" prOteção, Qual ê o regime que prevalece para o
parque industrial -braSíleiro. A indústria automobilística, por exemplo, está protegida por uma alíquota entre
Imposto de Importação e IPI, que eleva essa proteção a
cerca de 150%. Mot~ para automóveis, da ordem de
50%. Geladeiras, 120%. Televisão, I 15%, etc, etc, etc.
Então, _meus SehliOres,-o espanto manifestado por alguns condutores da política económica relativa à Marinha Mercante e a Construção naval no Brasil do governo
passado foi porqwfem determinados momentos a indús-tria precisou de suOSfdloôa-ordem de 50 ou 60%; eles esqueceram talvez que eslavam examinando uma indústria
fora de um c.e-nãríO;-onde O País concede ao seu parque
industríal pi:oieÇãõ Ofu!to superior a esta. Ocorre apenas
uma peculiarídãOe."Neste caso, essa diferença, esta proteção alfandegária é coberta com pagamento direto pelo
contribuinte, pelo Consurriidor, e, no caso da construção
naval, como utilitário do n_avio, é o armador que precisa
competir internaciOnalmente com navios adquiridos a
preços internacionais. Ele precisa recebê-los a preços in~
ternacio_nais, e portanto, este equitibrio é pago sob a forw
·ma de subsidio direto, sob o nome de ..prêmio". Então,
fixamos o primeiro ponto de comparação. Em relação ao
parque industrial nacional, não é·por este lado que a inw
dústria naval é ineficiente.
Vamos à transparência n"' 13.
Eu diria que, a partir do conceito relativo da eficiência, primeiro a comp-aranlos com a indústria nacional,
quer dizer, com as outras indústrias navais. Agora, vamos compará-la com as demais indústrias de construção
naval, quer dizer, a outra relação é a indústria naval brasileira comparada com a indústria naval fora do Brasil.
Então, os Senhores vão verificar que no dia de hoje a Dinamarca concede um subsídio direto de 34% aos navio-s
construídos naquele país. Nos Estados UnidOs~ esseS ·
subsídios monta ao incentivo direto da ordem de 50%, na
Itália, na Inglaterra, ~te, etc, etc.
Meus Senhores, no Brasil, hoje, este prêmio está fixado, por decisão -Política, na ordem de 20%, porém eu
acho que ele seria adequado na ordem de 30%. Seria, na
faixa de 30%, perfeitamente compatível com a política
dos demais países, ou seja, quando se diz que um navio
brasileiro está custando, para ser feito num estaleiro brasileiro, 13 milhões de dólares, e que o armador pode
compnlr Já fora por lO, está-se esquecendo dizer que se
ele comprass~ nos Estados Unidos, ele compraria por 10,
porém o estaleiro recebeu do governo americano 5 milhões de dólares para pagar os 15 que ele precisa para fazer. No Brasil, o estaleiro brasileiro está fazendo mais
barato do que o estaleiro americano. Se a alternativa fosse inglesa, um navio de 10 milhões de dólares na Inglaterra estava custando para o estaleiro inglês 13 milhões
de dólares, mas o Governo britânico, entrou com Uma
diferença de três milhões de dólares. Aliás, tudo que estou lendo aqui tica anexado ao meu depoimento. Mas
vou ler aqui um artigo da Revista Der Spiegel, ela está
em alemão, mas eu tenho a tradução aqui. De acordo
com esta publicação, foram gastos pelos Governos estaduais e federal da Alemanha ocidental, a fundo perdido,
um total de 12 bilhões de marcos nos últímos 20 anos
com a indústria naval.
É interessante observar que os monetaristas brasileiros
são_ mais realistas do que o (ilegível). Este artigo aqui ê
do Financiã:l Times, e mostra que o Go_verno Thatcher,
até meados de 1982, foram investidos a fundo perdido,
com estaleiro Br_itish Builder a quantia de I bilhão, 194
milhões de libras.
Tenho um outro caso, aqui, da França, uma concorrência da qual nós participamos e perdemos por 2 ou 3
milhões de francos. Eu tenho aqui os anexoS publicados
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no Le Monde e Financial Times, corroborando isto que
estou dizendo aqui. Dos 4 navios mencionados nos artigos em anexo, dois foram vendidos pela Iugoslâvia por
135 milhões de franCos Cada: um. O nosso preço era de
137 milhões de francos, do Estaleiro M auã, e dois navios
foram vendidos pelo Chantier e Ianasé por 149 milhões
de francos cada um, mais o subsídio do Governo francês
para o armador de 50 milhões de francos, ou seja, 25 milhões por navio, e o subsídio direto para o estaleiro de
420 milhões de francos, ou seja, 210 milhões de_(ranco...s
_lL"tt:,a" o navio. ~ssill!, ~__cuSt() to_tal do navio francês fic?u

em 359 milhões de fritiCõs, ou seja:-I06%"ãcíiria do"Pfeço
iugoslavo.
Vamos entãd agora à projeção da tranparência 14. Ela
faz referência diversos subsíaios que não são propríaw
mente subsídios diretos, mas que afetam em muito a for~
mação de preços que são dados cm vãrios países. Eles
dão uni incentivo para que o armador, ao invês de esperaro tempo de vida 6til e normal do navio, que fosse en-

a

INCENTIVOS Ã INDÚSTRIA NAVAL
EM ALGUNS PAISES CQNSTRUTORES
Subsídio
Países
dlreto-%
Dinamarca
34,5
França
22,0
Alemanha
22,5
Inglaterra
30,0
Itãlia
15,0 a 30,0
Norqega
18,0
Espanha
15,0
Estados Unidos
50,0

tre IS e 20 anos, ele esperasse sucatear o navio com 12
anºs, .com isto acelerando a demanda e facilitando o processo _de manutenção do mercado nestes países.
PROTEÇÂO TARJFÁR!A DA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Item
Imposto de
importaçio
Automóveis
105%
Motor P/ aUtomóveis
45%
Auto- Pecas
70a 105%
Perfis aço estrutural
37%
Perfis aço especial
45%
Geladeira_
105%
TV
105%
Equipamento_de som
85%

IPI
28 a 38%
5%
12%
5%
5%
10%
10%

24%

Fonte: Legislação

Pareei a
- imanciável- -%
80
80
80
80
~-80

80
80

75

Taxa de
juros-%
8
8
8
8
8
8
Jl
mercado

Pnzo
total
L4~

-Anos
carência
2

8,5
8,5
~8,5

8,5
8,5
8,5
20a25

Fonte: Diversas publicações internacionais

Diversos subsídios,· subsfdios de juros internos, quer
dizer alguns incentivos e outro:dinanciamentos do setor
não correlatas diretamente com a construção daquela
embarcação. Vamos passar, então, à terceira vertente
dessa discussão sobre a eficiência com a transparência n9
15, onde eu demonstro essas três perpectivas da relatividade do conceito de eficiência, quer dizer, as condições
particulares em que a indústria de construção naval nacional forma o seu preço. A comparação de sua eficiêricia com as demais leva em conta esse fator específico, Ela
trata da política de proteção alfandegária, da política de
reserva de mercado que afeta, que beneficia a indústria
de equipamentos navais, que representam 60% -do preço
final do navio. No Brasil tem esse exemplo que eu levantei aqui, de itens de nacionalização realizados durante o
curso do II PCN, ou seja, equipamentos que compõem o
navio, como guindastes, guinchos, molinetes, enfim, diversos componentes do navio que no seu preço final re·
presentam 60%, que, por serem nacionalizados, foram
adquiridos a preços maiores aos do mercado internacional, conseqUentemente afetando o preço final da embarcação com diferenciais que variaram de 431 a 160%.Quer dizer, essa lista não ê exaustiva, ela á apenas indicativa. A alíquota mêdia de proteção aos insumos naCiOnais conduzem a uma alíquota média de 190%, ou seja,
os insumos nacionais estão protegidos por uma alíquota
que garantem a sua aquisição no Brasil em média, mesmo quando os equipamentos importados sejam mais baratos 200% do que eles. Por exemplo, tomando a média
que eu calculei nos meus estudos relativamente no II Plano de ConstrUção Naval, onde na realidade os preços se
situam qa média abaixo da alíquota média, então no segundo PCN essa mêdia fOi"O:ã--ordem de 100%, considerando qUe os insumos representam -60% do preço, admi~
tindo uma alíquota média de 100%, 60% vezes 2, ou seja,
tudo que foi adquirido no Brasil, tUdo relativamente aos
insumos representando 60% do preço, acrescido de
100%, virou 120% do preço do navio. Adicionando a isso
os 40% de custo próprio do estaleiro, chegamos a 160%,
vale dizer, se tivesse sido concedido durante o II PCN
um subsídio médio da ordem de 60% aos estaleh:_os na-

Cioriais para a construção daquelas embarc8.ções, nenhum cruzeiro teria sido para compensar ineficiência do
próprio estaleiro, mas, sim, compensar a diferença de
preços relativos entre os insumos que esses estaleiros
usavam, de procedência naciona,, em comparação com
os de procedência interriaciona[, portanto, numa co-n~
dição de eficiência, se formos comparar superior a da Inglaterra, superior a dos Estados Unidos, superior a da
França, superior a da Dinamarca, e superior ao restante
de todo o parque industrial brasileiro. Por isso, meus Senhores, está carecterizada mais uma vez a intenção política, deliberada, de desmoralizar a indústria com decla~
rações falsas, com o objetivo de garantir a ocupação des~
ses espaços pelos armadores internacionais, pelo afretadores internacionais. O que existe é uina briga política
em defesa da ocupação desses espaços pelos interesses internãcionaiS, e não podemos admitir isso,
Eu vou agora entrar no terceiro ponto dessa vertente,
a tentativa da desmoralização do setor com afirmações
falsas, a tentativa de transformar os estaleiros brasileiros
de credores, de credores por obras concluídas e_entregues, credores por navios que receberam para serem
constrüídos em seus estaleiros e montarem I 16 embar--:Cã.ções, todas construídas, cuja parcela do j)reço ainda
não fõi recebido, e que essa dívida, que tanto se fala ser
dívida dos estaleiros, ela representa, nada mais nada me~
nos, do que uma parcela dos preços dos navios que nós
já construímos e entregamos.
~
Eu vou iniciar essa expOsição, e aproveito para mais
uma vez começar com um vídeo~ tape, o que também da
tempo para eu organizar a minha exposição.
O SR. Hi:LIO PAULO FERRAZ- Vamos entrar no
capítulo sobre a divida da SUNAMAM. Essa questão
toda começa c_om o II Programa de Construção Naval.
Esse-TI Programá-de Construção Naval dentro daqui!q_
que já foi visto em relação à Exposição de Motivos 161, e
tudo aquilo que já foi visto em relação à filosofia jã im·
plantada no governo K~bitschek, posteriormente ratifi~
cada pelo Ministro da Viação e Obra Públicas, na época
o Senador Virgfli~T_âvora, ratificada posteriomente pelo
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Presidente do Conselho de Ministros o primeiro Ministro Tancreto Neves, rattficada posteriormente por essa
determinação do Presidente Geisel na Resolução 161,
esse visava consolidar a mãxima participação da bandeira brasileira no nosso-comércio internacional, então ela
faz inclusive previsões, que eu ja sitei anteriormente, de
que haveria necessidade de se ter uma frota própria de 8
milhões e 800 mil toneladas e reduzir ao mâximo os navios afretados. Os senhores se lembram que eu já men-cionei anteriormente, eu apresentei uma transparência
mostrando qual era a nossa frota própria e qual era a
nossa frota de afretados, ou seja, mostrando que dentro
dos objetivos então previstos pelo Presidente Geisd de
oupação âesse eSpaço ·econômico, a fi:'ota de navios afretados é hoje maior do que a frota própria de longo curso.
Eu aproveito a oportunídade para falar sobre uma critica que se faz ao programa do II PCN. Diz-se que ele foi
programa ambicioso, eu diria que ele foi modesto na medida em que ele não foí cãpaz ãté mesmo de ocupar esse
espaça, Então era o desejo do Presidente Geisel. Mas,
enfim, esse programa previa constrUção de 116 navios. O programa previa dispêndio da ordem de 3 bilhões e 300
rnllhões de dólares. Esse programa tinha ainda filosofia
presente a mesma filosofia estabelecida pelo Decreto-lei
n'~ 1,142, de 30-12-1970, que no seu art. 12 determina que
.. os recursos do Fundo de Marinha Mercante podem ser aplicados a fundo perdido no ressarcimento
do excedente do custo nacional da construção de
embarcações e s-eu_s componentes sobre os preços internacionais,"
Ele ratifica a politica consagrada de que o estaleiro
brasileiro constrói pelos custos nacionais necessãrios a
fabricação dessa embarcação, o armador adquire o navio_ pelo chamado preço internacional, sendo esse preço
de referência para competição internacional de quem
possui os navios, e o· Fundo de Marinha Mercante paga,
sob a forma de prêmio, a diferença representada pelos
custos que o estaleiro tem no Brasil excedentes a esse valor.

a

Esse programa entra em desenvolvimento. Quando
esse programa entra em desenvolvimento, naquela época, parte desses recursos, era previsto que fossem obtidos
sob a forma de empréstimos externos pela SUNAMAM.
Esses eniptéstimos previst6s anualmente com entradas
no fluxo de caixa da SUNAMAM retardavam o s~ ingresso no caixa efetivo daquela entidade, na medida em
que efam operações Yolumosãs de 200 milhões de dólares e ·coisas desse montante, que demorav~m a ser negociadas e, muitas vezes, a partir de uma determinada data
que, se não me _engano, foi 1977, foram agravadas pelas
exigências então formuladas por resoluções do Governo
no sentido de que empréstimos em dólar que chegavam
ao Brasil tinham uma retenção no Banco Central e a entrega efetiva desses recursos aos tamadores de empréStimos retardavam eril etapas de 30, 60 ou 90 e atê 120dias.
Diante dessa circunstância,_ naquela época a SUNAMAM adotou o regime e emissão de duplicatas, ou seja,
ela pa:ssou a emitir duplicatas para, toda vez que o estaleiro chegava no seu caixa, receber a parcela relativa a
uma etapa de obra contratualmente cumprida, devidamente fiScalizada pelos Fiscais do armador e da SUNAMAM, caracterizando a sua realização portanto, legitimando o pleito do recebimento pelo estaleiro, e que ela
não possU:ia recursos pafa pagar, a SUNAMAM emitia
as duplicatas, o estaleiro ia ao s~sterria financeiro privado
captar esses recursos.
Eu esqueci de mencionar que isso aconteceu porque
entre 75 e'J7,--a SUNAMAM ia diretamente ao sistema
financeiro, aos bancos de irivestimentos, aos bancos comerciais para captar diretamente esses recursos. Em 77
houve então determinação do governo para que as emtcesas estatais não pudessem mais recorrer diretamente
aos cofres públicos. Como se tratava desses recursos, a
neces!õiidade era para o atendimento das próprias empre.sas privadas contratantes com a SUNAMAM. Ela adotau o regime de duplicatas, fazendo a devida correção
para que os estaleiros fossem então diretainente ao sistema privado receber os recursos que eram devidos naquele momento e que ela os pagaria no momento do venci-
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menta das duplicatas com o respectivo ímgréSsõ dos recprsos dos empréstimos internacioriais. Ocorre, meus Senhore.<;, que esse déficit de caráter transitório começa a~
partir de 1979 a apresentar características de um déficit
estrutural. Não quero que V. Ex•s se baseiem nas minhas
palavras. Eu vou ler um documento que historia toda
essa questão. Trata-se do parecer do Tribunal de Contas
da União, aprovando as contas da SUNAMAM, relativamente ao exercício de 1979, e que historia, com mais
consistência, tudo isso que eu iria começar a mencionar.

"O Governo Federal proibiu esse tipo de operação em 1977, e a SUNAMAM, às voltas com a
mesma defasagem entre o prazo de pagamento e a
entrada dos recursos_- aqueles empréstimos exter~
nos a que me referi anteriormente - a eJe corres~
pondentes, foi levada a reconhecer a sua dívida, sob
a forma de aceite de duplicatas, submetendo~se ao
ônus do desconto bancário, para evitar o ónus das
sanções contratuais e outros graves inconvenientes
que surgiriam com a inadimplência.
O problema até aí era apenas o descompass_o en~
tre as datas, o compromisso su_rgia antes das disPonibilidades. Os recursos, contudo, existiam, já estavam alocados ao programa. No entanto, eventos
ocorreram, excedendo os valores prefixados, sem a
correspondente destinação dos recursos, como se
percebe no quadro fls. _315.
O voto do Ministro Relator do Tribunal de Contas da
União explicita então a defasagem de recursos entre os 3
bilhões e meio, então aiocados no lançamento do programa, e dispêndios adicionais, que representaram a elevação disso para 4 bilhões e 224 milhões de dólares, fazendo com que essses déficits- deixassem de ser circunstanciais e passassem a se tornar um déficit estrutural.

Nesse momento vale ressaltar, com relação ao referid_o _
no parecer do Tribunal de Contas da União, quando ele
se refere às sanções contratuais e outros graves inconvenientes que surgiriam da inadimplência.
Vou-me reportar a documento tafl1bém anexo ao meu
depoimento, ·que é o contrato de construção naval. Ele
faz referência às perialídaaes a quetinha direito á estaleiro, no caso de inadimplência pela SUNAMAM. Além
das correções das moras, o direito à rescisão unilateral
do contrato, o direíto ã colocar em leilão a en;tban:ação
em construção, bem como suas partes e equipamentos, e
finalmente, pleitear perdas e danos pelos prejuízos cau-:sados por todo esse inadimplemento e a paralisação das
contratações.
Entendia o Governo naquele momento que essas conseqUências seriam as mais graveS, e que seria necessário
encontrar soluções que mantivessem a coisa funcionando.
Fazendo referência a esses pontos que representãram
acréscimos nesse programa, -acrêscimos de preço, vale
ressaltar um aspecto fundamental disso, que foi a nacionalização. A exposição de motivos do Presidente Geisel,
bem como toda definição pofítica brasileira com relação
à sua organização econômica, optava pelo modelo autônomo, optava por um desejo de ampliar a faixa de ocupação da indústria nacional no seu processo de desenvolvimento. Nessa medida, se recomendava um esforço na
tentativa de ampliar a faixa de nacionalização de componentes no preço do navio, que naquele momento andava
na faixa dos 60, 70%, mas que se tentava ampliar para

90%.
Nessa medida faço referência também a outra cláusula
do contrato, a 3.5, que também está anexa ao meu depoi~
mento, onde a SUNAMAM se reservava o direito de no
prazo de 90 dias, após a assinatura do presente contrato,
proceder à nacionalizaão de qualquer item previsto na
lista de importação anexa ao presente contrato. Desse
fato decorreram duas conseqUências; a SUNAMAM deriiorou não 90 dias, mas 722, como tenho aqui uma notí- cia da imprensa, na época, discutindo o assunto, que
também está anexo ao meu depoimento:
"O caso que serviu de e:rt.emplo foi o caso do navio Loyd Mandu, o contrato firmado em 27 de novembro de 1974. A previsão de entrega era de 28 de
fevereiro de I977. Com base na cláusula 3.5 do con-

trato, a SUNAMAM teria 90 dias pela frente para
riacionalizar alguns dos componentes da liSta de importações aprovada pelo CD I. Esse prazo era de 25
de fevereiro de 1975, porém a SUNAMAM somente
liberou a liSta de nacionalização no dia 16 de fevereiro de 1977, ou seja, 721 dias além do prazo a que
tinha direito. A CCN havia se comprometido com o
loyd de entregar o navio."
Esses dois fatores geraram duas conseqüências de natureza econômica sobre o contrato. A nacionalizaçãO
conforme demostrei naquela transparência, eu acho que
se repete agora na n'i' 20. Na transparência que apresentei
anteriormente, no item anterior, eu falava sObre a nacionalização dos co_mponentes e listava o impacto da subStitu-ição dt!sses itens importados por itens nacionais, considerando_ que naquele momento aqueles itens que estavam sendo nacionalizados pela primeira vez eram pela
priffieira vez fabricados no Brasil, a exemplo do que
aconteceu com a indústria automobilística,-no tempo da
sua implantação, que recebeu a alíquota de proteção da
ordem de 300%. Hoje o País tem esse parque industrial,
representado pela indústria automobillstica com a importância econômica que hoje ninguêm mais discute. Foi
essa mesma concepção que presidiu naquele momento a
decisão- pela nacionalização dos equipamentos que .compunham os nayios então em construção. Por outro lado,
com relação a esse processo de nacionalização, como era
óbvio, como foi visto naquela transparência n'i' 20, V.
Ex~s podem medir o seu impacto nos preÇos do navio.
Esse é um dos -itens a que faz 'refe-rênCia o Miriistro rela- ·
tordo Tribunal de Contas da União naquele voto que eu_
continuarei a ler daqui a p-Ouco. Além disso, o atraso
nesse processo acarretou para os estaleiros um atraso no
processo de construção dessas embarcações. Conseqüentemente, esses contratos que tinham cláusulas, essas sim,
realmente leoninas quanto aos estaleiros, - V. Ex~s.
concordarão comigo- num País onde a inflªção atinge
200 a 250%, es-ses contratos contêm cláusulas sobre atrasos na c_onstrução de embarcação, sem justíficatlvãs por
responsabilidade do construtor, levam o reajustamento
do preço a ficar congelado na data base em que estava
ele previsto. Vale dizer que o atraso de 1 ano, num País
com uma inflação de 200%, representa que no momento
em que se vai receber a parcela de preço do navio então
congelada, representa que esse estaleiro não está recebendo nem 20% daquilo que efetivamente gastou para a
realízação daquela obra. Isso de fato ê uma cláusula leonina, porque ela ê uma cláusula incorporada de contratos internacionais, de países onde a inflação é pouco significativa, mas no Brasil ela importa muito mais do que
qualquer multa prevista no contrato por atraso na entrega ·de embarcação.
_Mas voltando ao ponto em que estava, esse processo
de retardamento trouxe um agravamento de custo, trouxe um agravamento de preços quando o Governo precisou descongelar os reajustes que haviam sido retidos nos
índices das datas originais desse contrato. Conseqüentemente, e[e também não permitia mais a manutenção dos
mesmos mecanismos de reajustes contratuais baseados
numa seqUência natural de eventos, por força desses
atrasos, provocados pelo próprio Governo, embora as
medidas então implementadas merecessem o meu total
aplauso, minha total adesão, porque sou inteiramente favorãvel à nacionalização dos equipamentos. Sou inclusive Presidente da Associação dos Fabricantes de Peças e
Equipamentos Navais, soU inteiramente favorável a isso,
mas isso naquele momento representou um aumento de
preço ..Eu acho que esclareci esse _ponto.
Outro fator, naquele momento, vem afetar a vida financeira da SUN AMAM.
Transparência n'i' 21.
Esse fato até não está mencionado aqui, mas eu vou
_ introduzf-1o. A transparên_cia 21_ mostra a e~oi~çã_o <tas
taxas inteffiacloiiaiSdiTurOs;-õU sejii, -~ChOq.Ue doS ju:,--·
ros, como ele afetou o programa então em desenvolvimento pela SUNAMAM.
Quando os contratos foram firmados, em 1974, a taxa
de juros do llbor era por 46 anos, razoavelmente fixa e
razoavelmente consistente,- para que naquele momento
-:_pudesse se adotar financíam.entos aos armadores em
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condições compatíveis com aquelas taxas. Porém, no
curso dess.e período, com o choque do petróleo, com essas coisas todas, veio o choque dos juros, que faz com
que a SUNAMAM, que tinha empréstimos aos ãrm~do
res a taxa qu_e vari~vam de 6 a 8%, que eram compatíveis
na origem cOm 46 anos de prática de taxas de juros internacionais, a partir desse choque, vinha afetar o seu flux.o
de caixa, trazendo um impacto sobre o endividamento,
que fã era- riaquoeta época; segundo informações que te-=-nho da SUNAMAM, da ordem de 1 bilhão e 800 -mílhõ_e_s de dólares no exerior e ela tivesse uma defasagem
no momento de cerca de 10%, entre os custos de cap~
tação desses recursos que eram e:videntemente acrescidos
despread etc., que faziam com que essa diferença, na média, nos idos _de 1918 a_ 1982, tivesse ficado na faixa de
10% entre as taxas de juros que ela cobrava do armador e
as taxas de juros relativamente aos emprêstimos que ela
estava tomando diretamente no exterior, nas operações
4131.
Diante desse quadro de coisas, eu vou retomar· o voto
do Ministro Relator do Tribunal de Contas da União,
relativa-mente às contas da SUNAMAM naquele momento.
Continua ele dizendo:
"Eis o esclarecimento prestado pela SUNA~
MAM: a construção de navios no valor superior ao
programa do PCN, representou alocação de recursos adiciomiis de 9 bilhões e 826 milhões de cruzeiros. A incorporação de outras obras, etc, e tal, Exposições_ de Motivos l7t 18 e_ 57 e etc., 2 bilhões e
396 milhões de cruzeirOs. Alteração e aumentos dos
índices de nacionalização fixados nos contratos aquele assunto a que me referi anteriormente- 6
bilhões e 826 milhões; modificação nos prazos contratuais de entrega, em decorrência do item "C", 2
bilhões e 472; revisão do valor contratual do parâmetro "Z", ou seja, foi determinado um prêmio adicional ao estaleiro, referente aos custos decorrentes
da demora causada por esses contratos que aumentaram a incid_ênciã dos custos administrativos, doS
custos_fixos s_obre o preço das embarcações, porque
era previsto fazer quatro navios por ano e se passou
a fazer dois, conseqUentemente o cuso fixo passou a
incidir mais pesadamente lO bilhões e 480 milhões
de d6l~e~."
Então, vem ele dizendo:
.. "O somatório desses acréscimos se eleva à 30 bilhões de c-ruzeiros em preços de junho de 1980, enquanto-o total das duplicatas com aceite da SUNAMAM, com vencimento entre junho de 1980 e de-zembro de 1982, ascende a 29 bilhões e 400 milhões,
deflacionados também para junho de 1980."
Passemos à transparência seguinte, o voto do Relator
do Tribunal de Contas da União, aprovado por unanimidade, fala que o montante de duplicatas, naquel~ data, correspondia a 562 milhões de dólares, a índices de
jUnho de 1980. Eu peguei esses valores, adicionei a eles
os custos pelos quais em média são tomados ao sistema
privado, por via de Resolução 63 do Banco Central do
Brasil, que era onde nós descontávamos as nossas duplicatas. Como os Senhores sabem muito bem, desde 1979
hã política de restrição de crédito, de restriçãO monetâria, fazendo conseqüentemente com que a ó.nica "alternativa de captação de recursos fosse, como era inclusive
desejo do Governo naqUele Inomento, a captação de
dólares, que eram trazidos pelos bancos e emprestados
às empresas privadas através da Resolução 63, e que tiveram custos naquele perfodo de 30% ao ano. Posteriormente, eu vou mostrar como se compunha esse custo de
30% ao ano. Mas aquele débito original, de 562 mihões
de dólares, levado até 30-6-83, a correção cambial e juros
de 30%, e_ssa dívida, se nada tivesse sido pago, corresponderia, naquele momento, a 1 bilhão, 234 mihões de dólares. A dívj_da registrada pelo_ Tribul;lai de Contas da
União, em duplicatas dos estaleiros, naquela data, trazida aos custos de mercado atê-junho de 1983, a data em
que a SUNAMAM paralisou o processo de pagamentos·
aos bancos, corresponderia, se nada tivesse sido pago até
aquele momento, a l bilhão e 234 milhões de dólares.
Segue a isso, os recursos que são indicados naquela
_!ransparência p_riginal q~e <:?~~~~É!' ~!_a_t_ó!io_ d~ _'!Ê:
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bunai de Contas da União, corno recursos faltantes mas
que não estavam ainda financiados por duplicatas e que,
por dedução, dever!o ter sido financiados em duplicatas

num prazo médio de 18 meses, porque se essa carência se
manifestou entre junho de 1980 e junho de 1983, ela teria
acontecido_no ponto médio. Apenas para facilitar o cálculo, essa parcela adicional, que viria posteriormente a

ser financiada por duplicatas, chegaria, naquele momento, acrescida de juros num prazo m~cHo de 18 meses, a
536 milhões de dólares. Se da dívida registrada pelo Tri-

bunal de Cont:a_s da União foi'. toda finªnciada pelo sistema privado de operações 63, portanto, pelo sistema de
duplicatas, levaria essa divida a junho de 1983 a corresponder a l bilhão, 770 milhões de dólares.
Por c.onsequinte, a dívida dos estaleiros, qiJe gerou
tanta polêmic.a, que montava àquela data a 540 milhões
de dólares, corresponderia a 30% do déficit já iltdicado
pelo Tribunal de Contas da União relativamente à 1979.
O déficit que o Tribunal de Contas da Unilo registra em
1979, levado com as taxas de juros, que são as taxas de
mercado, para financiar essas OperaÇões até a data, por
abstração, como se nada tivesse sido pago até a data em
que pararam de pagar, essa dívida total corresponderia a
1 bilhão e 770 milhões de dólares, ou seja. a dívida remanescente, porque se admite que o restante foi pago no
curso do processo, de 540 milhões de dólares, i: perfeitamente coerente, é apenas isso o que eu quero mostrar. t
perfeitamente compatível com os recursos que o próprio
Tribunal de Contas jâ mostra que eram faltantes em
1979, se tivessem sido, como foram_, financiadas pelos estaleiros_ através de captação por duplicatas, junto ao sistema financeiro privado, e operações 63 do Banco Cen__ _
_
tral do BrasiL
Mas volto ao relatório do Tribunal de Conta,s <la
União: verifica-se portantO Que ·as duplicatas aceitas representam dívidas decorrentes da execução contratual de
eventos devidamente autorizados, mas sem alocação de
recursos pertinentes; ou seja, o-Tribunal de eo·ntas ratifica aqui aquilo que foi dito por mim, que elas decorrem
de uma dívida por obras realizadas, porque os 116 navios já foram todos concluídos.
. .
.
Cumprindo o contrato por parte dos estaleiros e sem
recUrsos disponíveis para o pagamerito, restava a alternativa de reconhecer a dívida e arcar com o ônus decor~
rente._Vejam bem: quem estâ dizendo isso é o Tribunal
de Contas.:. "Restava alternativa de reconhecer a dívida e
arcar com os ónus deco_rrentes". A falha encontra-se no
comprometimento de recursos inexistentes para tal fim, e
decorreu ele de decisão de âmbito intenninist"erial. Em
face do exposto, me inclino a acatar os pareceres, adotando no caso o preceito da Súmula 142, ou seja, baixa e
arquivamento do processo, sem prejuízo do acompanhamento requerido n3; instrução.
Devo·dizer que na oportunidade os Srs. Ministros teceraçt divcrs~ considerações s_obre 8. matéria exposta e
se manifestaram de acordo com as conclusões do relator,
Ministro Evaldo Pinheiro, e congratularam-se com a exposição pela forma clara, convincente e equilibrada com
que se conduziram no seu relatório e voto.
Esse documento também estâ anexo ao meu depoimento.
Meus senhores, como~ então que esses interesses voltados para proteger o espaço cconômico representado
pelo negócio de frete, gerado pelo comércio marítimó
brasileiro para os interesses não nacionais, a tentativa de
reservar esse espaço que nós ocupamos com dificuldade,
apenas 20%, para os afretadofes internacionais, para os
construtores, internacionais de navios, como é que ele
ataca e transforma os estaleiros de credores em devedores? Tenta-se refazer todos os cãlculos que originaram
esse individamento, sem levar em conta todos os pactos
que foram então ajustados, c pactos esses que visavam a
ordenar uma situação que de fato então se apresentava,
uma vez que aos estaleiros cabia apenas o recurso de recorrer.ao sistema bancário, de acoido Com a orientação
da SUNAMAM, de captar esses recursos de forma a evitar a paralisação total de suas atividades, que se sabia
naquele momento que só se resolveria pela vía da rescisão do contrato, leilão dascmbarcaçõcs e reclamação na
justiça por perdas e danos..
Dessa forma, naquele momento a SUNAMAM estabelece a Resolução n~' 6.043, reSoluçã-o essa que visava a
disciplinar essa nova situação de fato. Essa nova situação. aparecia no curso daquele contrato, um novo ele-

metito econômico precisava ser eni:ai"ado. E essa resolução está, como não podia deixar de ser, integrada a um
protocolo então firmado pela SUNAMAM e pelos estaleiros, cujo resultado, cujas normas, cujos critérios são
hoje rejeitado_~ pelo Governo passado, de forma a tentar
transformar os nossos créditos em ilegítimos, de nos faZer de credores em devedores, para acabar com a nossa
indústria, para deixar esse espaço vazio para ser ocupado
por outros interesses. De que forma se ataca isso?_Alegase que a portaria por si só é quem regula essaS disposições.
Meus senhores, não é necessârio que eu diga aqui, esse
é um fato sabido, qua[quer pessoa com noções etementares, com noções mínimas do que seja· o direito sabe muito bem que uma portaria só obriga a própria administração; que uma portaria jamais pode afetar uiÍla relação
contratual e bilateral. Para isso, ela carece, para isso ela
necessita, para isso se impõe que seja feito um pacto, um
ínstrumento bilateral, um ajuste bilateral que possa dar
força contratual àquele pensamento da administração. A
aplicação de uma portaria sem a utilização de um instrumento bilateral que lhe desse força, que lhe desse vigor.
Contratual, que lhe desse vigência dentro do_contrato,
não tería rienhuma validade. Quer dizer, nilo ê possível
se pensar em resolução sem protocolo. E só um pacto altera Um piCto:-·sem protocolo nãõ existe 6.04:1. O que
existe sãO as penas contratuais de rescisão dos contratos,
o leilão das embarcações e as perdas e danos. Isso é mui~
to fácil levantar a dúvida sobre o protocolo agora que
nós jâ entregamos todos os navios, e eu não tenho_ como
rrie ressarcir -e- nem como me indenizar por aquilo que
gastei na construção dessas embarcações.
Com relação a esse protocolo, deve ser enfatizado
também que esse protocolo foi assinado por dois representantes da SUNAMAM: O então diretor-finãnc-eiro e
o chefe da divisão. de aplicações. Eu trago aqui esse documento, mostro-o, às V. Ex• grifadas as duas assinaturas. Esses dois senhores eram representantes permanentes da SUNAMAM, prepostos da autarquia. Assinavam
todas as duplicatas e todas as faturaS e todos os cheques.
e permanentemente, em todas as relações entre a SUNAMAM, os estaleiros e os armadores a representaram em
toaasas questões -financeiras.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Dr. Hélio
Ferraz, pediriam os para o senhor deixar esse documento
aqui na Comissão, porque houve afinnativa em contrário em outros depoimentos.

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Pois não, Senador. Todos os documentos a que faço referência estão
anexos ao meu depoimento.
Como se isso não fosse suficiente, cu trago mais um
fato ãõs Senhores: trago outra resolução, a de n'l' 6.032,
também aditada ao contrato através de um protocolo
que deixo anexo ao meu depoimento, caracterizando que
a prãtica da administração naquela gestão jâ ditavam os
contratos quando os assuntos interessavam apenas a estaleiros e a SUNAMAM era a via protocolar. Eu deixo
anexo ao meu depoimento mais um protocolo, assinado
então pelo diretor-executivo, juntamente com os estalei~
ros, aditando ao contrato, iilcorporando a nacionalização, concedendo prêmios adicionaís por força dos aumentos dos custos administrativos, alterando condições
de reajustes pela via protocolar. Fica evidenciado que
essa era a prática daquela administração, de aditar os
contratos, evidentemente, que somente a má fé pode
.conduzir a interpretação diversa disso_. Mas eu não paro
por aí. Durante cinco anos, entre 1979 a data de assinatura desse protocolo, e junho de 1983, por uma prâtica
continuada de cinco _anos, a administração da SUNAMAM fez com que essa divida chegasse a apenas 540 milhões de dólares, e não a 1 bilhão e 770, que eu estimo,
em suas moedas históricas, a qualquer coisa em torno de
800 a I bilhão de dólares, todos esses pagamento efetuados c:om aplicação dos critérios constantes do protocolo
e da Resolução n~' 6.043.
Meus senhores, isso caracteriza, ratifica ainda iliãiS
que a prâtica· por cinco anos, (ai adotada pela SUNAMAM em pagamentos que montam a muito mais do que
aquilo que está hoje pendente.
Mas eu não paro por aí. Eu vou trazer a baila mais documentos que eu vou deixar anexo ao meu depoimento.
Três pareceieS da Procuradoria Jurídica da SUNA~
MAM, manifestados em administrações posteriores à-
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-qucla de 1979, manísfcsta claramente o que sucedeu na
SUNAMAM em três administrações diferentes sobre a
validade e consistência desse protocolo. A primeira pergunta, i.Jril pãiecer de março de 1981, do procurador geral; ..A Resolução 6.043 alterou as condições de reajusta~
mentos inseridas no contrato de construção naval, com·
pra e venda, assinados pela SUNAMAM? Responde o
Departamento Jurídico da SUNAMA M aos seus admi·
nistrad_ores.:. ''Não". As condições de reajustamento esta·
belecidas no contrato não foram alteradas pela Resolução 6.043 nem poderiam sê-lo, uma vez que sendo are-solução ato unilateral, não pode alterar ·o contrato ato
bilateral.
Mais adiante esse Procurador responde;, .. São vãlidas
as ·condíções de reajustamento estabelecidas no documento intitulado, ..normas para aplicação da Resolução
6.043", considerando os contratos assinados pela SUNAMAM c ainda em vigor. Responde a Procuradoria
da SUNAMAM:.··o documento denominado. "critério e
Normas para Aplicação da Resolução 6.043" modifica a.
cláusula dos contratos de construção para os quais não
se exige forma especial. Alteração da fónnula de reajus.tamento _é um objeto lícito, não invalidando conseqUentemente o ato. Março de 1981.., "Issojustificapor que-em
1981 a SUNAMAM continuou pagando com base na
aplicação de protocolo.
Trago mais um parecer, esse de dezembro de 1981, que
provavelmente orienta ·os pagamentos efctuados em
1982, também do Procurador-Geral da SUNAMAM à
então administração. Num certo momento do relatório
ele dizia:,_ ..As disposições acordadas entre a SUNA~
MAM e os estaleiros, consubstanciadas na Resolução
6.043, de 17 de julho de 1979, e seus critêrios firmados
pela SUNAMAM e pelos estaleiros somente valem entre
as partes signatârfas do documento, não podendo ser
opostas contra terceiros. As questões que nós estamos
tratando são entre a SUNAMAM e os estaleiros.
Mais adiante•. "os critérios tratam de forma diversa as
duplicatas emitidas antes de 28-3-1979 e as emitidas após
28-3-79. Uma das considerações que se faz sobre esse
protocolo é: que ele teria retroagido. Mas uma vez se percebe o cacoete autocrâtico, se repete o cacoetc de nílo
percebei que nas relações contratuais do Governo COm
os particulares ele tem que se curvar a lei e, no caso, a lei
é o contrato. Então, esse cacoete faz eles falarem cm retroatividade. Ess_e documento é um documento bilateral,
ele não tem retroatividade, ele tem data de vigência fixado livremente pelas partes contratantes.
Mas continua a procuradoria da SUNAMAM, em dezembro de 1981:
.. .. Para as duplicatas emitidas em data anterior a
28/3. o aceite destaca, caracterizando aqui como ele
entende que se afeta diferentemente as operaÇões
depois de 28-3 que é a data fixada, para a vigencia
do protocolo."
Eu atribuo a 28-3, porque corresponde a mais ou menos quando se inicioU a nova administração da SUNAw_
MAM, que foi nos últimos dez dias do mês de março.
Ele vai-se repetindo ainda nesse parecer, mas há um ponto_ aqui interessante:
.. "Para as duplicatas emitidas a partir de 28-31979, ele diz: na conformidade dos critérios estabelecidos entre a SUNAMAM e os estaleiros e na forma do disposto do item I, se obriga as parcelas de
pagamento etc, etc." Mais adiant~. "face às condições ajustadas nos critérios em anexo, a Resolução 6.043 ao protocolo."
Ainda não é suficiente, meus Senhores. Eu trago mais
um pareCer da Procuradoria da SUNAMAM, dirigida à
administráção de 1983, em julho de 1983, em que ela
afirma:
"Foi procedido o exame do assunto pela Procu- ra_doria, que se pronunciou etc. c ta~."
Junto à resolução foi firmado um acordo entre os estaleiros lshi~a Wajima, Verolme, CCN, Caneco, EMAG,
Só eMAC LAREN e a SUNAMAM, firmaildoporesta
o seu Diretor Financeiro e o Chefe da Divisão de Aplicações, esclarecendo o procedimento relativo à emissão
das duplicatas e suas" conseqUências contratuais.
Meus Senhores, se depois de tudo isso, não temos em
aditivo com a SUNAMAM, eu não sei como se faz um
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aditivo. Mas como se não bastasse tudo Isso, ainda trago
a V. Ex• um argumento de natureza jurídica geral, que é
o chamado instituto jLirídico da teoria da imprevis11o.

Chamada clâusula rebus sic stamtibus, ou seja. mantidas
as condições vigentes por ocasião da celebraçilo do contrato, mesmo sem um protocolo inequivocamente válido, ao direito a revisão dos negócios jurfdicos, quando
ocorre onerosidade imprevisfvel ao termo da celebraçll.o
do contrato, e isso é um fato, é um direito pacificamente
reconhecido pela doutrina e pelajurisprudancia. E, meus
Senhores, o fato econômico é aquele que cu vou expor
agora quando eu vou me referir à finalidade do protocolo, a sua r ado econômica e por que ele tem as características que tem, e por que aqueles desavisados ou aqueles
mal-intensíonados podem se utilizar disso para dizer que
o protocolo foi vantajoso para os estaleiros. A sua razllo
económica está condicionada àquilo que eu apresento na
Transparência nv 23.
Meus senhores a nAo adoç!lo dos critf:rios do protocolo levaria os estaleiros nacionais, no período de junho de
1979 a junho de 1983, a arcar com custos de operações fi-nanceiras que levariam um cruzeiro tomado a representar um desembolso pelo estaleiro, em junho de 1983, de
sessenta miJe quatrocentos e quarenta cruzeiros. Pod:m,
se não adotado protocolo e da forma que pretendia o
Governo anterior nos impor, o que nós receberíamos da
SUNAMAM seria suficiente apenas para 16,02 cruzeiros, ou seja, menos de 1/3 daquilo que nós estivamos devendo ao Banco. Optar pela nlo adoçllo do protocolo no
momento da carancia desses recursos seria optar previamente pela falência, seria liquidaç!io automática dessas
empresas, fugindo inclusive a toda poUtica contratual

que presidiu todos os programas de construção naval,
como eu me referi aos senhores desde 1967, com a filosofia de que o custo nacional da embarcação, o preço necessârio à construção de embarcaç1lo é comparado ao
preço internacional pelo que o armador adquire, e à su~
NAMAM paga essa diferença, cabendo ao estaleiro uma
margem de lucro, que posteriormente eu mostrei que não
é nada significativo. Mas o que se depreende daqui?
Depreende-se daqui que se não fosse adotada a implementação do protoc-olo, considerando os custos financei~
ros da Operação 63, que era a fonte alternativa de capi·
taçilo de recursos para suprir a deficiência de pagamento
pela SUNAMAM ao estaleiro por aquilo que ele tinha
direito a receber e nllo recebeu~ levaria o estaleiro no final de quatro anos a esse endividamento que ele não poderia pagar porque ele teria a receber da SUNAMAM
1/3 daquilo que ele estava devendo. Entlo, meus senhores afora todas as razões de natureza legal, formal que eu
apresentei, existe uma razão de natureza econômica. Ou
se implementava um protocolo dessa natureza. ou nós
estâ.Vamos previamente condenados, como se tenta a fazer agora, nos levar à liquidaçlo e à falancia. E meus
amigos, isso não se faz impunemente. isso nio se fazgra·
tuitamente, isso se faz inocentemente. Eu nlo sei, não
posso afirmar que razôes levam a isso, mas eu sei, posso
e tenho o direito de afirmar que h! um sentido poUtico
nessas decisões, e o sentido polftico disso ~favorecer e
abrir esse espàço aos interesses internacionais, que slo
hoje ocupados pelas empresas nacionais.
Eu queria colocar mais uma transpar!ncia, apenas
para elucidar de que forma eu falei que o custo é a variação cambial mais 3,0%.

ESTIMATIVA DO CUSlD, EM DÓLARES, CE; UMA
OPERAçjiÍ) TIPO RESOLUÇÃO 63

1- LlBOR ( 79, 80,81 e 82)
SPREAD + FLAT

AS CARTAS DA SUNAMAM
Com a gerteralizaçlo e o agravamento da situaçlo de
inadimplemento' da SUNAMAM, frente aos estaleiros,
combinada, com a manifesta disposição do Governo Fe-deral_ de não alocar. recursos novos para atender aos
compromissos contratuais da autarquia, restavam apenas duas opções: rescisão conjunta dos contratos, o que
seria o impasse definitivo ou busca de fontes alternativas
de financiamento.
2. Foi no contexto desse quadro crítico que os estaleiros mais afetados se dirlgiram ao Ministro da Fazenda, Ernane Galv!as, por meio de Memorial de 16·7-81,
que _está também anexo ao meu depoimento solicitando
o seU apoio para a Viablização de c:mprbstimos do Banco
do Brasil, em nome de cada estaleiro, desde que á SUNAMAM se obrigasse a pagar diretamente ao Banco do
Brasil por força daqueles créditos que os estaleiros possufam_contra as autarquias e que prectsavam monetari-

6,6
ANUAL_
.. _._23, 1
SEMESTRAL_.1 1, 55

2-COMISSÃO CE RE:PASSE
ANUAL __
.--· 5,0
SEMESTRAL_2,5
ANTECIPADA

( 100,0-2.,5)

:3--TA:(A SEMESTRAL
4-TAXA

ANUAL

97,5

TOTAL ( 1.115x0.975)

14,36

TOTAL. (1.1436x1.1436)

30,78

As opera~ões- 63 são acrescidas de llbor, que ~ a taxa
no mercado europeu dos depósitos em dólar, acrescida
de um spread, e flat na abertura dessas operações, mais o
imposto de renda sobre a remessa que se faz ao exterior.
Essas despesas são semestrais. Acresce-se a isso· 'comissão de repasse local, paga aos banco~ nacionais, porque
quem toma um emprf:stimo no exterior ê o banqueiro
brasileiro, e o banqueiro brasileiro toma esses recursos e
repassa à empresa brasileira1 adicionando unta comissão,
de repasse, que cu estou colocando af, conservadoramen·
te, na faixa de 5%. Eu tenho exemplo sobejos de eomis·
são de repasse de 6, 7, S. 9%. Bem, conforme flcou patente naquela tranaparancia, onde eu fazia referencia ao

esse critf:rio, porque isso não afeta substancialmente, eu
apenas esCOl! querendo indicar.
Então chegamos à taxa final, porque os 23%, semestralmente, são 11,5%. Então, esses 11,5% incidem sobre
um capital reduzido da cõmissão paga antecipadamente
ctmseqOc:ntemente, 97,5%. Então~ 111 e SS dividido por
97 e 5, que dá uma taxa semestral de 14 e36. Levando ela
ãõ ano multiplica-se uma pela outra e chega-se à taxa
anual de 30,78. Não 6 relevante af discutir mais um ou
menos I%, eu estou apenas mostrando como se compõe
essa taxa e de que forma ela gira nesse perfodo na faixa
dos 29 a 31% qualquer que seja a formulação, ela nilo
passa muito dessa... Bom, isso apenas para corroborar
aquela transpatancia anterior, em que eu mostrei qual
era o custo dessas .operações. Além disso tinha uma variação cambial, Eu não tenho a demonatraçlo aqui na·
quela transparência, mas volta com ela. (Pausa.)
O custo das operações 63, alêm disso, tem a variaçio
cambial. Nós todos aqui temos informações suficientes
de ecnomia para saber que a variação cambial sozinhaji
excedeu de muito a simples inflação industrial ou os crit~ios de reajuste originArias do contrato, que eram vAlides enquanto eu estava fazendo a obra, enquanto a evolução dos meus preços era representada pela evolução de
preço de aço, pela evolução dos salârios, pela evoluçio
das coisas que compunham o preço da embarcação.
Mas, no momento que eu cheguei ao caixa, nlo recebi, e
passei a ir ao mercado financeiro, o reajuste tinha que
contemplar a situação do custo da capital alternativo ou
seja capaz de ressarcir as despesas então efctivadas.
Bom, posterionnente a isso, em 1982, a SUNAMAM,
para de emitir duplicatas, a SUNAMAM continua com
o problema de caixa. Surgem então as famosas cartas da
SUNAMAM, onde eu vou-lhes explicar a sua origem e
por que eu defendo a sua legitimidade.

%

~

(40% S/SALOO)

antecipada, quer dizer, eu pagar na abertura logo S%.
Agôtã, isso aí põde ser assim, pode não ser, eu adotei

14,0
1 6,5
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t:hoque dos juros, no período thl que estamos examiilan..
do, de 79 a junho de 83, a taxa média do llbor oscilou na
faixa dos 14%. Porém, õ spread e o flat foram as taxas
aprovadas pelo Banco Central para o Brasil nesse período, era 2 e.25. Eu estou atribuindo o efeito do Oat, no
col\iunto dos anos, da ordem de 0,25%. E veja bem, esse
meu c41culõ é apenas indicativo, eú n!lc estou querendo
dizer que é de 30,6. Eu estou querendo dizer que ê na fai~
x.a de 28, 30%. Comls_sAo de repasse. Ela ê anual quer dizer, os S% s1io anuais, mas eta ê paga semestralmente_ e de
forma antecipada. Quer dizer, eu tomo um empréstimo,
Eu pago logo na aberturs. do. (?peraçilo 2,5%. Quer dizer,
então ela 6 semestral e antecipada. Poderia ser anual e

nr.
Muito bem!
Admitida a operação pelo Banco do Brasil, pelo Ministro ele faz ehtão uma comunicação à então SUNA~
MAM, à administração da SUNAMAM, autorlzando
que eia fizesse operação c'om o Ba-nco do Brasil pelo valQr dos créditos que ela reconhecia que os estaleiros ti~
nh.am contra ela naquele momento, desde que ela pagasse diretamente ao Banco do Brasit essa operação, acrestida dos seus encargos financeirot, dos seus juros, o prin·
éipa.l, acessórios, etc. e tal, na data do vencimento.
Essa carta, meus senhores tem-se dito multo sobre
elas. Dizem que não silo cartas de aval, mas de cessão de
cliditos; que a SUNAMAM não tinha cõmpet!ncia para
firmâ~Jas; que os seus termos não obrigam a União, posto que nilo atendem às condições e exig8ncias prescritas
na _Lei _n\1 5.000, com as modificàçõc:s introdu:ddas pelo
Decreto~Jei nY 1.312.
Com efeito, as cartaa não constituem aval nem cessão
de crédito- nós nunca dissemós isso- mas um instruM
menta de reconhecimento de ere:dito e assunção de divida.', rigorosamente compreendidos na s.ubstAncla da ma~
t~ria, cuja administração era 1.t própria razão de ier dos
Superintendentes da SUNAMAM.
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Cabe assinalar ainda os termos do Decreto-lei, que
tambêm estâ anexo aó meu depoimento de nl' 1.801, de
18-8-80, no art. 99, que eu vou até ler:

..Art. 99 Para esse fim fica autorizado- a SUNAMAM, no caso- a caucionar, ceder, receitas a
cor:ttrair empréstimos, dar garantiaS e adquirir Obrigações ReafuStâveis do TesOuro Nacio7
na!, etc., etc,._ etc."
auferir~

Cabe assinalar, por outro lad_o, que a SUNAMAM,
como o BNDES e outras estatais só estavam obrigadas a
observar os requisitos das Leis n~'s 5..000 e L3U quando
prestavam aval em nome e por conta da União, como
não era o caso da SUNAMAM naquele momento. NQS
casos de prestação de garantias em seu próprio nome, referidas instituições_ estabeleciam suas próprias regras de
procedimento. E esse foi_ Q_ caso, e é esse o caso do momento, porque a União aparece nessa operação como sucessora da SUNAMAM e, portanto, recai para ela toda
a processualística que cabia à própri_a SUNAMAM, então gestora dos negóciás naquele momento, como a determinantes das regras que cabiam, porque a SUNAMAM não estava agindo em nome da União, mas em
nome próprio e, portanto, não carecia dessas autorizações.
Mais um ponto sobre essa carta, para que eu não me
estenda mais sobre isso. Eu vou ler o teor da garantia
prestada pela SUNAMAM aos bancos. Tenho aqui em
anexo ao meu depoimento a carta da SUNAMAM em
favor-do Banco Bamerindus do Brasil, assinada em 22--3-

83:
..A SUNAMAM se obriga a pagar díretamente
ao Banco Bamerindus do Brasil, nos respectivos
vencimentos, as preStações de principal, juros, comissões, impostos, taxas, a que estã sujeito o ·aludido contrato.
Se essa Superinteridência estiver de acordo, solicitamos aponham assinatura abaixo, o que cOriiplementará os entendimentos bãsicos e consolidará definitivamente o ajuste de que trata a presente."
O SR. ALEXANDRE COSTA- -QUem assina?

O SR. H~L!O PAULO FERRAZ- O AlmiranteJo·
nas da Costa Correa Sobrinho, Superintendente da SUNAMAM à época.
Meus senhores, não responder por essas cartas,
parece-me que fere o princípio da confí3.bifida-de, das relações entre o Sistema FinanceirO-e o Governo brasileiro, porque se trata a meu ver de um compromisso inequívoc_o. Até porque, embora discordemos de todas as razões que o então Ministério'-dos Transportes alegava, os
bancos são, quando menos, terceiros de boa-fé nessa relação, independente das discussões que possam existír
entre a SUNAMAM e os estaleiros sobre a consistência
desses créditos originais. Mas, não ~ou ater-ine muito a
esse ponto.
Chegamos então à ConiissãO -de Toma_da de Contas
Especial. O trabalho dessa comissão é que gera toda essa
polémica, -e essa polêmlca decorre de algumas razões
fundamentais, conforme expliquei anteriormente; d6 que
a comissão não pretende adotar os pactos e ajustes bilaterais formulados pela SUNAMAM com os estaleiros,
levando conseqUentemente a um impasse e a uma divergência na aPuração dos números que decorrem evidentemente da adoção dos critéri6s e normas ou não daquele
ajuste então firmado.
Com relação a essa comissão então, eu tenho a dizer o
seguinte: Em primeiro lugar, eu a considero incompetente, do ponto de vista formal. Por quê? Eu tenho em anexo, e faz parte do meu depoimento, a portaria que conStitui essa comissão, porta-ria essa que não faculta essa comissão o direito de rever, de interpretar cláusulas e ajustes bilaterais então pactuados. Ela determina, a essa COmissão ~e Tomada de Contas, apenas a função de levan~
taro montante de.dêbitos da União para com o sistema
bancário, em virtude do não_ pagamento aos estaleiros.
Em nenhum momento ela dá a essa Comissão competência para revisar e interpretar os ajustes formulados pela
SUNAMAM com os estaleiros a mais de 5 anos. Em segundo lugar, eu levanto a incompetência material, ou a
incompetência no sentido ético e moral dessa comissão,

incompetência no sentido ético e moral, porque não é
mais cabível no regime democrátíco, não é mais cabível
sob _o_império da lei, não é ni.ais Cabível nO estado"-de direitp que o Governo seja a parte e juiz numa relação polêmic-a e COntratual, que representa a sobrevivêncía dos
estaleiros nacíoiHiís-e- de seus trabalhadores. Não é mais
possível a adoção do regime de arbítrio, em que o Gover-no possa ser juiZ e parte des-Sa ·mesma questãO. Não é
possível que essa Comissão- de tomada de contas, a par
da sua incompetência formal, se arvore em árbitro quando ela é parte, se arvore em árbitro quando ela é a parte
_em litígio cõmigo.
_
Meus S6nhores, além de tudo isso~ essa- comissãO,
que tange ao mérito da questão, incide num erro: ela não
pode modifiCar unilateralmente regras estabelecidas b!la_teralmente pelos instrumentos a que eu fiz reférêncía-a~s
Senhores em momentos anteriores. A lei não ffiã.is se
confunde com a vontade do príncipe, ou seja, o Poder
ExecutiVo, e o contrato constitui lei entre as partes. Só lei
modifica lei, só pãcto modifica pacto. A-lém de tudo isso,
meus Senhores, eu levanto ainda o ponto de que essa comissão ê suspeita, na medida em que durante 6 meses temos recebido pela fmprensa pré-julgamentos dessa comissão, afirmações de desonestidade por parte dos esta'1elroS_ Essa gente não tem guarido menoS ·a -isenção suficien-te; mesmo que fosse lícita a sua pai'tidpação para
analisar essa questão.

·na

Para finalizar, eu levanto aos Senhores fato público e
not§rio do pre~onamento.como caracterização do sis___lema autocrático, do sistema antidemocrático pela qual
essa questão foi conduzida com intuito de levar os estaleiros a se curvarem à vontade d"essa gente, de que aqueles que se curvaram à posição do então Minis~ério dos
_Transpor_tes tiveram imediatamente contratos asSinados
com o_ Gõverno, e nós, que tínhamos contratos mais
adia_!l~ados, estamos morrendo -ã_ míngua, sem ter esses
contratos, por força de não nos termos curvado à vontade unilateral de detentores arbitrãrios do Poder. A conseqUência de tudo isso, meus_Senhores, nos levou a uma
única alternativa: recorrer ao Poder Judiciãrio. Recorre-~os ao_ P~?det: Judiciârio, e a resposta que tivemos, pela
Imprensa, do então Ministério dos Transportes, foi de
que o estaleiro :seria levado à falênciã, porque havia recorrido à Justiça num mandato de segurança. Meus Se~
nhores, isso, ao contrârio de me deixai' contrafeito, me
_dei~ou tranquilo, e me deixou tranquilo por saber que
estava agindo corretamente, de acordo com o rumo do
_direito, de acordo com o estado de direito, de acordo
com o· fato de que a quem eu estava me opondo tinha
uma posição antidemocrática, uma posição autocrática,
com a· qual nunca posso concordar. E a esse mandado de
segurança o juiz concedeu liminar, reconhecendo a incompetência _lpaterial, no que tange a que ela apreciasse
uma__g_~~tão onde o Ministério é parte, não podendo ser
parte e juiz. E, finalmente, no mérito, de que ela não po·dia revisar e interpretar critérios e normas pactuados bilateralmente. Posteriormente entramos com ação caute-lar juntamente com outros estaleiros, por serem mais
ãmplas essas medidas. Obtivemos também medida liminar, concedendo as mesmas coisas, e também impedindo
aos bancos de protestarem os estaleiros por força desses
créditos, nós então desistimos do mandado de segurança
e ficamos, por uma questão de economia processual, somente com a ação cautelar e pela sua magnitude.
Meus Senhores, ch~gamos então a um impasse. Os Se--nhores então diríanl: Mas o que o Senhor tem a dizer
sobre t-udo_ isso?" De -que forma o Senhor pretende resol--ver isso"'? Eu pretendo resolver isso da forma que isso já
poderia ter sido resolvido hã muito tempo, da forma que
isso já poderia ter sido resolvido obedecendo ao império
da lei, obedecendo ao espírito. de respeito ao interesse
público, o espírito de respeito aos interesses nacionais.
Os atas civis e comerciais_ do Estado se regem pela lei
~e direito privado, quando a União não a tua na sua qualidade de soberana, mas de gestora de interesses econômicos. No Estadç demdcrâticO a lei não mais se confun~e com a vontade. do príncipe, o_.u s~a, do Poder E~uti
vo, e o COI!_trato constitui lei entre as partes. A . , do
mesmo modo que a lei só pode ser modificaQa por outra
lei, o c_o ~trato só pode ser modificado por rtõssos pactos.
Foi esse motivo que não se-adinitiu a possíEífí:dade_de revisão das contas já aceitas pela SUNAMAM, revisão
que pretendia fazer a Comissão de tomada de Conta Es-
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pecial, nomeada pelo Ministro do Transportes, para verificar a exatldão das contas do Fundo de Marinha Mercante, no momento da extinção da SUNAMAM e de in~
corporação dos seus aüVoS e :PaSsivos à União Federal.
Desta forma, meus Senhores, eu ratifico: quando o estado se despe de sua soberania para contratar com parti~
culares, deve submeter-se à lei, ou seja, ao conjunto de
normas jurídicas vigentes em virtude do concenso estabelecidO- neste País. Esta pirâmide jurídica tem como
pressusposto fund~mental a Constituição,_ mas se desdobra até alcariçar o contrato, que ê a lei entre as partes,
e só por ela pode ser modificado. Ora, a solução prevista
para-dirimir as eventuais divergências, pelo contrato, é o
juizo arbitral, instituto internacionalmente reconhecido,
instituto praticado em todos dos países do mundo para
resolver as divergências havidas em virtude de questões
-relativas a contratos de construção naval, referentes a
questão de financiamentos, à qualidade de embarcação e
outros fatores.
Meus Senhores, mais uma vez prevalece a intenção deliberada de se chegar ao impasse, mais uma vez prevalece
a determinação de!iberada de conduzir esta questão a
um impasse q-ue represente o aniquilamento da nossa indústrta. naYal. Mais uma vez fica patente que se rompe
com o contrato, que se prefere a solução ditatorial, que
s·e_prefere a solução antidemocrática, que se prefere fugir
ao estado de direito, que se prefere fugir ao sistema democ~ático, que se prefere não respeitar os nossos difeitos
civis, que se prefere não respeitar os direitos civis desta
pessoa jurídica que também tem seus direitos civis, que
são os estaleiros.
Por outro lado, a solução arbitral dos conflitos entre a
União e os particulares se coaduna basicamente com o
princípio devido do processo legal que.caracteriza o estado de direito. O jufzo arbitral tem as necessárias condições de equilíbrio, de imparcialidade e moderação para
resolver os conflitos, pois não se vincula a nenhuma das
partes. O que não é aOffiissível ê a possibilidade da administração ser ao mesmo tempo parte, juiz, contratante e
julgadora dos contratos nos quais ê parte, relativamente
-aos conflitos deOOrreritis deles_ mesmos. Acresce que a
demora do processo judicial torna as suas soluções praticamente inviáveis quando se trata da sobrevivência de
uma empreSa, que não tem como esperar por longos
anos o trâmite em julgado de uma decisão.
rvreuS-Senhol-es, a essência democrática do juízo arbitral de_corre do fato de colocar em situações idênticas
ambas as partes contratantes e conseguir-lhes o princípio
b_!si~o do julgamento do devido processo legal, sem as
pressões e injunções que tenham sofrido sempre a administração.
Acaba no momento, meus Senhores, de ser julgado
pelo Supremo Tribunal Federal a ação judicial, na qual
foi vencedora a Panair do Brasil, cuja falência foi declarada há mais de 20 anos. S_e na época tivesse imperado o
Estado de Direito, e um juízo arbitral tivesse solucionado rapidamente o litígio, que opunha a empresa à União
Federal, passados 20 anos esta vitória judicial, que nada
mais significa para a empresa, que teve as suas linhas
cassadas, os seus empregados despedidos, seu nome esquecido, seu fundo de comércio desfeito, esta vitória
quando muito irá beneficiar os acionistas, mas não a
empresa, que não pode mais ser reconstituída. :E. preciso
que no Estado de Direito não se pretenda fazer dos estaleiros, que se recusaram a ceder às pressões do Ministro"
dos Transportes à época, novas Panair do Brasil.
Assim, sob o prismajurídico e prático, a única solução
que pode salvar em temPo hábil os estaleiros brasileiros
do descrédito que sobre ele foi lançado, leviana e impunemente pelo Ministr<? dos Transportes do Governo passado, consiste em garantir a continuidade dos seus trabalhos, com novas contratações, em vez de importações de
nav~s-_eslrangeiros e a _instalação do juízo arbitral, preVistO contratualmente; sen-do ambas as partes representadas, e escolhidas como ãrbitro desempatador uma personalidade do mundo j uddico, de elibada reputação, que
j:ioSsa, pelo seu passado, gozar da confiança de ambas as
partes e da própria Nação brasileira. Vale ressaltar ser
está a praxe intci'i:tacional, que no Brasil, nos últimos 30
anos, inclusíve foi adotada por Henrique Lage em questão similar.
Desta forma, solicito formalmente a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito que seja apreciada por eta a
minha proposta formal, de que entre as suas recomen-
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dações, se inclua a da adoçào dojuf;z;o arbitral,

p~ra

diri-

mia- esta questão.

-

Peço isto, em respeitõ ao Estado de Direito, ao regime
democrático, aos direitos civis, ao império -da Iei. Meus
Senhores, apenas estou pedindo um juiz neutro, _apenas
estou pedindo_ um__juiz isento, eu apenas estou pedindo
direito à justiÇa. Mas eu confio no meu País, confio na
Nova República, confio no Congresso Nacional e confio
no sentimento democrático e de justiça dos Srs. Senadores. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (VirgíJio Távora) --Acidente
de saúde com pessoa da família, felizmente a tempo sanado, via hospitalar, impediu-nos de atê hâ pouco tempo

assistir o depoimento do Dr. Hélio Paulo Ferraz.
Nossas escusas, nossos agradecimentos à Comissão
pela compreensão havida, por parte dos seus membros,
não interrompendo por nossa ausência os seus trabalhos.
Consulto a Comissão se vamos p~sar à época dos debates, se deseja continuá-IQs de imediato ou em outra
reunião.
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) -

Sr. Presi-

dente; entendo a maneira como o depoente chega ao final do seu relato. Entendo que ele deveria ser consultado;
a respeito, para ver a sua disposição de responder às perguntas dos Srs. Parlamentares. Entretanto, se for impossível, eu optaria por outro dia. E Já 1sso sugiiiria a
próxima semana, na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora) - Muito
bem. Consulto os dema~s membros da Comissão sobre
esse ponto. (Pausa.)
O SR. JORGE LEITE -Sr. Presic;l~nte, na qualidade
de Deputado Fede_ral, eu gostaria de assegurar o meu
nome na próxima reunião para participar das perguntas
atinentes ao problema.

O SR. PRESIDENTE LVirgílio Tãvora) - Aqui estâ
o nome de V. Ex•

O SR. JORGE LEITE- Agradeço a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tâvora)- Aguardemos a volta do Sr._ Hélio Paulo Ferraz, para encerrar a
reunião.
Tendo em vista a greve dos aeroViârios, sei'á--que há
possibilidade de termos esses depoimentos depois de manhã? Consultamos aos Srs. Membros da ComissãO se desejam a mesma hora, condicionando a existir oU: não.

O SR. ALEXANJ)RIÕ COSTA ..,. As !Q horas ...
O SR. PRESIDENTE (Virgiiio Tâvora)..:. A vinda do
depoente aqui. (Pausa).
_
S.S• manda me informar que preferia acabar, digamos. com a sabatina logo ago.ra, _pondo~se à disposição -de todos os Srs. Parlam~.nta,res,_ (~ausv. ··~ _.
·- .
Estâ suspensa a reunião. -Às 16 horas cOntinuar~ os
os nossos trabalhos.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO
(SUNAMAM)
Depoente: Hélio Paulo Ferraz
Reunião em 30 de Abril de I 985
Às 16 horas e I 5 minutos

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora) -

Está rea-

berta a sessão.
Tem a palavra o Senador Alexandre C-osta.

O SR. ALEXANDRE -COSTA- Sr. Presidente, Dr.
Hêlio:
Eu ouvi com muita atenção a exposição que V. S• fez
perante esta Comissãp, aliás muito bem elaborada.
Eu acho que ninguém tem dúvida da necessidade de
ocupação o mais urgentC::'possível desses espaços a que V.
S• se referiu e o .que essa ocupação representa para o
Pafs, em termos de desenvolvimento e independência.
Mas eu queria que V. S• me esclarecesse, antes que eu lhe
fizesse a primeira pergunta, para eu me colocar melhor
nas perguntas que daqui para frente irei fazer. V. S• acusou ou defendeu a SUNAMAM?
O SR. H~LIO PAULO FERRAZ -

Eu não acusei

nem defendi a SUN AN AM, porque eu acho essa ques- .tão atê adjetiva. Eu defendi a idêia de que existe um CS·
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paço econômiC6, -e que esse espaço econômico estã em
~isputo à medida que esse espaço económico-~ muito significativo, tem uin valor muito importante. No momento
em que tomamos uma posição sobre esse setor, sobre
essa questão, estamos assumindo urna posiçãO política
no sentido de que se esse espaço deve ser ocupado pelos
brasileiros ou pelos arm~dores, pelos construtores navais
internacionais. Portanto, eu não acusei nem defendi a
SUNAMAM. De outro lado, no que tange ao problema
da dívida, eu acusei, sim, o Governo passado de tentar
transformar os estaleiros nacionais de credores da_SUNAMAM em devedores da SUNAMAM. Eu inclusive
situei essa questão justamente com duas outras Que eu
cons~dero importante, sobre essas afirmações do Governo pãSs.ado, âe que o setor estava superdimensionado e
era inefi_dente. Então e!J. denominei de falsas essas infor~
mações._No_ que tange ao processo de endiV1damen_to, eu
também não acusei a SUNAMAM, mas falei da ausên_cia __ de recursos, da ca_rê~~ia d~ recursos pelaSUNAMAM, como a çausadora do enàividamento que-hoje es-tá em discussão.
Mais uma vez eu não acusei nem defendi a SUNAMAM quando disse que as contas qqe hoje apresentamos à SUNAMAM, que montam a 540 milhões de dólares, tem por origem o fato de que esses fmanciamentOs
foram ~~lizados através do regime da Resolução 63 do
Banco Central do Brasil, com custos representativos- da
avaliação cambial, mais _os juros de 30%

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu não lhe desejo
int~rromper,

mas estou satisfeito com a resposta. Era só
para rne situar, para continuar.
V. S• falou em interesses internacionais, pressões, na- turalmente. Eu já tenho conhecimento disso e ~! _que
isso existe. Agora, a· grande público brasileiro não sabe
b~m como isso se processa. Então, eu perguntaria: como
se processa esse-fiPO de pressão? Quero um exemplo prãtico oc_orrido, que possamos pegar, sentir.

QSR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Senador, quero
esclarecer que já tenho idade suficiente para não acredita_! ~n:t ~icho-papão. _E':! tão_, quando eu me refiro a essa
qUestãO, eu não me estou referindo -à oiganização de interesses Internacionais com o objetiVo de furar o regime
de reserva de mercado no BraSil. Eu estou apenas situando que politicamente o Senhor tem duas opções: ou o se.;
nhor estã a favor da DCl;Jpaç_ão desse espaço pelos brasi~
-leiros, pelaS índUstríãs brasileiras, pelos trabalhadores
.brasileiros, pelos_armadores brasileiros, pelos marítimos
brasileiros, ou o senhor est.á a favor de que esse espaço
seja ocupado pelos ãfretadores estrangeiros e pelos construtores navais ~;strangeiros; se o Senhor estã a favor de
OOritruir os navios no_ Brasil ou comprá-Ias no exterior,
ou o Senhor .~tá a favor de construir os navios no Brasil
---o~alú.~á-los no exletioi-. F ai esta a colocação que eu fiz.

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Eu compreendo.

Mas se há pressões -internacionais, não pode deixar de
haver conivência de autoridade. Eu me queixo que fui
pressionado, e só quem pode pressionar são as autorida-des brasileiras. Então, se hã essa conivência dessas autoridades, eu peço que me cite um nome, um exemplo para
que se possa fixar nesta comissão as respOnSabilidades.

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ -!Jem. por hâbito,
n-ª minha vida, eu não sou acusador, não sou um homem
de fazer acusações pessoais, em segundo lugar, eu tenho
um por:tto de vista, e é isso que eu tentei dizer quando
respondi inicialmente a questão para o Senhor, que a palavra \•pressões'_' são de sua autoria e não minha. Eu apenas me referi, reiterei, quando toquei nesse assunto, que
hâ um posicionamento- politico claro quando se assume
uma posição em relação a essa questão. f: nessa medida
que-&csituo o problema, eu, situo pessoas que têm comprõrníssos- com determinado p-osicionaQlento político e
pessoas que têm compromissos com outro posicionamento p-olítico,- sendo que o posicionamento político no
sentido de dizer que a indústria de construção naval no
Brasil ê superdímenssionada e dizer que ela é ineficiente,
que_ ela é devedora e não credora, é uma posição de compromisso, essa posição significa politicamente defender
abr~r espaço para a ocupação dessa área pelos interes~
i~~rnacionais. Agora, eu não acusei n~nguém de estabe-

tecer alianças ou relações es.cusas de qualquer natureza
nesse sentido, apenas situei política e ideologicamente
essa questão, e mantenho essa minha posição.

•

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não estou afirmando que V. S• afiniloji isso. Eu acho que o problema não
pode ser tão vago as10im. Não hã só política nisso, não se
pode dizer que há apenas potrtica. Quem se encarrega de
administração e até por posições políticas erradas, assume "resPonsabiiRiãae pelos danos, porque este é um dano
cauSádo à _empresa de V. S•, aos demais estaleiros, à SUNAMAM e a Nação brasileira. O cidadão não pode vir
aqui dizer nesta q:>missão que assumiu uma posição
política e por ísso quebrou tl.ldo, faliu tudo e acabou-se
tudo. Ele tem que assumir também a responsabilidade
pela posição poUtica, que tomou errada ou pela incompetência por não saber tomâ-la certa. Não estou pedindo
aqui que V. S• delate alguém, não estou interessado no
fatõ; estou-irttere&si,tdo que a Comissão fixe a reSpons1).bilidade de alguma autoridade, porque afinal de contas
existe um Ministério do Interior, existe a SUNAMAM,
êxistem os estaleiros e existem os armadores. Alguém
deve estar errado nisso. Alguns erraram e muitoS podem
ter acertado. O fato é que não podemos sair daqui sem
sàber quem errou e quem não errou, quem acertou e
quem não acertou.
Eu pergunto: qual é a situação presente, no momento,
hoje, do estaleiro Mauã? Qual é seu ativo, seu passivo,
inclüfdo seu pátrimônio?

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Eu tenho aqui
umas tranparências que são elucidativas sobre esSa questão.
__ Alega-se que houve Uf!l beneficiamento dos_estaleiros,
de !'!ada estaleiro, em particular do Mauá, em rCiação a
esse processo de reajustamento. Essa informação inclusive completa aquela que eu fiz anteriormente: em 1974 o
patrimôniO líquido da CCN 1 Estaleiro Mauá, era de 34
milhões de dólares à época. Eu posso posteriormente, se
for o caso, fornecer os balanços para que isso seja analizado. Tenho o baJanço do património líquido da CCN,
do Estaleiro Mauá, em 30/12/84. f5. um levantamento
quase final, porque o balanço está para ser publicado,
mas a diferença é irrelevante. Vale dizer que de 1974 a
1984 o patrimônio líquido do Estaleiro Mauá cresceu 36
milhões de dólares, se em 1974, ao invê:s de continuar a
faZeJ::_ navioS, o papai tivesse veridido a companhia, tives~
se pego esse dinheiro e aplicado. no mercado financeíro,
ele teria tido uma renta.bilidad~· inéqit de 7,5% ao ano,
portanto, bastante inferior à média de remuneração que.
por exemplo, eu mostrei quando exibi aquela transpa-rência referente à evolução da taxa de juros no mercado
internacional entre o período de 1974 e 1984. Fica caracterizado ali que essa taxa oscilou, nos diversos anos,
numa média de 12%. Essa taxa de 7,5% é muito inferior
do que se esse dinheiro tivesse sido aplicado no mercado
financeiro~

Um outro ângulo interessante para se observar isso, ê
que de 1975 a 1984 o Estaleiro Mauá entregou 73 navios.
num valor de I bilhão e -200 milhões de dólares, e que
essa evolução do patrimônio de 36 milhões de dólares
nesses 10 anos representam que o Estaleiro Mauâ teria
tido uma lucratividade de 2% sobre esse faturamento. ou
seja, uma remuneração altamente modesta apesar de ser·
mos acusãdOs de estarmos nos beneficiando com esse endividamento. Agrava mais no momento, pois o Estaleiro
Mauâ tem um endividamento de 290 milhões de dólares
sob discussão com o Governo Federal. V. :Exts pOdem
imaginar o impacto dessa questão em relação ao nosso
patrimônio: Fic_a_~iffcil buscar aí aonde foi parar esse be~
neficio que teOricamente nós tivemos.
'_J
Eu atê me repOtfo, durante esse período de discussões
com o Governo passado, que meu pai fez uma·-carta, as-sinada por ele e por mim, sobre a demora dos trabalhos
de avaliação, de apuração dessas contas por diversos
conflitos. Nessa_carta meu pai propunha que o Governo.
no caso a SUNAMAM ou o Ministério dos Transportes,
se compusesse com os bancos no sentido ou de pagar ou
de assumir o endiVidamento com os bancos reftnancian~
do ela, porque evidentemente esses crêditos foram asSU·
midos com essa finalidade, e que ele colocaria todo o seu
património em garantia da SUNAMAM. Caso amanhã
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viesse a ser detectado alguma diferença, o nosso patri- ·
mônio estava ali respondendo por isso. Além disso, ele
dava também uma carta de fiança, assinada pór ele e por
mim, porqUe a fiança ê a fõrma mais ampfa de giiiliiiíii"e-que envolve qualquer outro património que eventualmente nós pudéssemos ter para garantir o governo. Se
houvesse qualquer ónus para ele, estávamos respondendo com aquilo que nós podíamos responder; que era o
nosso património. Mas naquela época foi dito pela im-

prensa, por esse Governo de que o nosso patrimônfõ falvez não respondesse pelas dívidas. Meu ,pai trabalhou
durante 41 anos, só viveU: -pari isSO; já" cOmeçou a vida
dono de estaleiro, dono de c~mpanhia de navegação, e
dã para nós percebermos o grau de intransigência~ de in~
compreensão no momento em que se coloca ~se tipo de
posição de que o patrimóniO- dele seria incapaz de responder por uma teórica irrC:SUI8:iiàade qtie--tenhll:-s1do
praticado para que ele se locupletasse de recursos públicos. Por ai nós não vemos onde estão esses recursos.
Acredito que respondi a pergunta de V. E~-'
O SR. ALEXANDRE COSTA - Respondeu. Eu
quero que V. Exf compreenda que quanto à adminis~
tração do Governo que passou eu já tenho meu ponto de
vista lirnl.ado, é incompetência misturado com uma
porção de coisas, não me permito aqui nem dizer. Fazendo essas perguntas, o que eu desejo é oferecer oportuni~
da de a V. Ex• para que possa esclarecer aquelas acusações que a imprensa toda divulgou, e que V. Ex• hoje
pederã aqui, perante esta Comissão, tornaf bem claro e
desfazer essa imagem que hoje estã em todo o Brasil. t
essa a minha intenção, não tenho outra intenção.
O SR. HbUO PAULO FERRAZ mUito.

Eu agradeço

O SR. ALEXANDRE COSTA - Quando falei em
património, ieferí-me a ·pitfiniôniO do estaleiro. Desejava saber se o Estaleiro Mauã, hoje, se o seu passivo era
maior do que o seu ativo, ou vice-versa.
O SR. HbLIO PAULO FERRAZ-- Na minha con~
tabilidade, aparece o endividamento nos bancos no pas~
sivo, e no ativo, créditos a receber da SUNAMAM em
igual valor, nos termos do contrato que hã entre bancos,
SUNAMAM e estaleiro. O património líquido é, entre
créditos e débitos, o que nós temos. O que cres(:eu de
1974 para cã foi isso.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Então eu pergunto:
o estaleiro é credor ou devedor da SUNAMAM? Ou do
Governo Federal? Quanto aproximadamente?

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ-São 290 milhões
de dólares de parcelas de obras jâ realizadas, já concluídas que eujã entreguei e que não iecebi a parte do preço.
Como eu precisava de dinheiro p~ra evidentemente pagar os fornecedores, pagar os materíais naquela época,
eu fui à SUNAMAM, e ela não tinha dinheiro para pagar. Ela mandou que nós fôssemos ao sistema bancário.
Nós fomos ao sistema bancário, levantamos õ dinheii'o,
pagamos os trabalhadores, pagamos os fornecedores,
pagamos os equipamentos. Agora está na hora de fechar
esta conta e pagar os bancos. Aliãs, me parece que os
bancos não querem nem receber. O que eles estão inseguros é com o fato de que o Go'!erno vinha questionando_ a
consistência desses créditos. Aí fica uma coisa muítO dC:.
sagradável, porque.. :
O SR. ALEXANDRE COSTA -,E ·qu"apto aos armadores, há algum armador que deva ao estaleiro?

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Não, não, as
contas com os armadoreS esião em dia. E'xistem coisas"'
comerciais. normais, rCguladas pOr OU.Pffc3tis:- mas. não
há probl~mas dessa natureza, df: contestação de crédito.

O SR. HeLIO PAULO FERRAZ- Eu até recorreria
àquelas transparências que usei antes, talvez a 19, de ca-

beça não estou me lembrando. Nessa transparência af eu
estou procurando demonstrar que essa surpresa é uma
surpresa recente, porque até 1983 ninguém estava surpreso·. O Ministro resolveu ficar surpreso de repente.
Agora, eu estou mostrando quejã em 1979 o débito então existente em duplicatas, se levado pelas taxas de juros- de mercado, ou seja, as taxas pelas quais nós financiáVãmos esse débito, chegaria, a julho de 1983, quando
eles pararam de pagar, a um montante de 1 bilhão, 770
milhões de dólares, querendo dizer com isso que os 540
milhões de dólares, que era um débito que ele quis rejeitai- a partír de jUlho de 1983, se nãO nie engano, representava 30% desse montante, e, portanto, aitsolutamente
coerente-Com os saldos que jã "eram registrados pelo Tri- I
bunal de Contas em, se não nie engano, 1980, relativamente às contas de 1979. O Senhor compreendeu o que
eu quis dizer?
o-prímeiro registro do Tribunal de Contas, indica que
houve dispêndios maiores do que as verbas aprovadas,
porque o programa era de 3 milhões e meio de dólares.
A transparência seguinte...
-- O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora} -

Essa é da

expOsição do Presidente Geisel?
O SR. Hf:LIO PAULO FERRAZ- :t: da exposição
do Presidente Geisel. Isso aqui foi extraído do Tribunal
de Contas.
Bem, jã se indicava naquela época um volume de 5_60_
milhões de dólares financiados por duplicatas, e 360 mi:
lhões de dólares como um déficit que viria a ser financiado, porque ele acontecia no tempo, quer dizer, à medida
em que esse progra:irla iria se consolidando.
Na transparência seguinte eu me refiro a esse exercício, e esse exercício é o tal exercício em que eu pego
aqueles saldos iniciais corrigidos pela taxa de mercado
de financiamento dessas duplicatas. Então, aquele número ori,Siiúil de 562 milhões de dólares, durante 3 ou 4
anos, não me lembro de cabeça, porque ali estã errado,
não é 30/12/82, mas 30f06f83, corrigido pelo custo do
dinheiro do mercado_ financeiro privado, operações 63,_
que era o mecanismo pelo qual se captava recursos, chegaria a 1 bilhão e 234 ao final de 3 anos e meio, se nada
tivesse sido pago. Eu não tenho na minha mão aqui os
registr.os da SUNAMAM. Então eu estou procurando
faZer Um exercício com o intuito apenas de -mostrar a
coerência geral dos números. E os outros 380 milhões,
que seriam ainda linancíados, chegavam, por que ele estã
aqui com 18 meses? Porque como eram reCúfSOs que o
Tribunal de Contas j_ã indicãva como faltantes, mas
como seriam pagos durante o curso do programa, por
uma ficção, estabeleci que no ponto médio havia o de, sem bolso total do capital. Fiz um câlculo mais ou menos
simples da totalidade do capital, e apliquei a taxa de jUros de 30% por um ano e meio.
Então, esse débito, também, financiado pelo regime
pÍivado somaria mafs 536. Conseqüentemente, levaria,
-se nada tivesse sido pago, a um débito de 1 bilhão e 770.
Os 540 que então existiam de fato, em 1983, -quando o
Ministro ficou suipreso, representa o equivalente a 30%
desse débJto, se nada tivesse sido pago. O débito era de
540 porque houve pagamentos no meio do caminho.
Mas eu estou apenas mostrando que os 540 eram coerentes com o saldo iriicial, considerando o custo dos finan~
. ciamentos desses recursps quandq.financia~os pelo sistema privado através Oos estaleirôS. Foi esse regiiri.e que levou a esse endividamento. Ai se po.de discut.ir, p·or éxeni_
plo: bom, por que esse mecanis.mo? Porque era esse; a
- o'pção era essa ou fechar.

O SR. ALEXANDRE COSTA- O Ministro dos
Transportes, depondo aqui 'Para esta Comissão~ foge à
responsabilidade dessa dívida externa, que não áu'torizou, absolutamente, e, aliãs. disseque é à.té uma s~resa
esse volume imenso de dólares negociado noS bancos sob
a responsabilidade da SUNAMAM. Que o- Senhor me _
diz a respeito?

O SR. ALEXANDRE COSTA --Para q.ue. eu possa
me lixar nos males e nos prejuízos que a SUNAMAM
causou ao Estaleiro Mauã, e~_ perguntaria: qual foi o,
tempo decorrido do atr.aso desse pagalnento, que soma
290 milhões de dólares?

o- SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Para o Senhor
ter umll idéia, pOr esse mesmo critério de cálculo, o débito~ hoje, de 29<) milhões de dólares, corresponderia aí,
pelos idos de 1979, a mais ou menos I00 m!lhões de dólares, ou seja, um pouco menos do que 9% do total do meu
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faturamento no período, que foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Agora, o Senhor pega os I 00 milhões de
dólares, bota juros de 30% ao ano e variação cambial, no
final de 5 anos ele estã em 290, e, hoje, ele jã estã _em
mais, hoje ele jã deve estar em 400.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) MAM deixou de pagar a partir de 1979?

A SUNA-

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Este é o
ponto no qual eu pedi ao Senador que insistisse: houve
uma época em que os recursos, para nós conferirmos
com as declarações ...
O SR. ALEXANDRE COSTA que foi dito aqui.

Comparar c_om o

O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora) - Houve
uma época em que os recursos da SAUNAMAM co- meçaram a falhar - digamos - nãO -em peque!las quantias, mas em termos exagerados. O senhor pode precisar
essa época, mais ou menos?
O SR. H€LIO PAULO FERRAZ- Posso. Eu diria
que desde o início do programa, em 1975, por razões circunsta_nciais, ou-Sejil, a-SUNAMAM tomava, orçamentariamente, quer dizer, o programa foi desenvolvido prevendo que ela tomava no exterior empréstimos anuais,
que andava por volta dos 200 milhões de dólares a: cada
ano. E esse dinheiro custava a entrar, por várias razões.
Então, o período entre a tomada do empréstimo e o seu
desembolso efetivo, a SUNAMAM ia diretamente ao
sistem?- privado nacional, aos bancos de investimentos,
através de 63, enfim, ela tomava diretamente. Em 77 saiu
uma regulamentação proibindo as estatais de irem ao
mercado financeiro, porque elas estavam ocupando um
espaço que narmalmente deveria ser atendido pelas empresas privadas. Ai começou o regime de emissão deduplicatas, mas ainda atendendo_ às dificultades de carãter
transitório. Porém, a partir de 78,-79, com o choque dos
juros, ou seja, na medida em que os juros internacionais
passaram de uma faixa de 6,7% para uma faixa de
l8,20,começou a haver um choque entre as taxas de juros
cobradas pela SUNAMAM aos armadores, num endividamento que já era, àquela época, de um bilhão e 800
milhões de dólares, isso impactou o caixa dela, e começou a haver um problema estrutural, um problema
crQnico. Acresc~u a isso, que foram nacionalizados os
componentes dos navios. Essa nacionalização representou um acréscimo de p-re:Ç_o. Esse atraso, que foi provocado pelo processo de nacionalização; gerou, também da
parte do Governo, a obrigatoriedade de pagar aos estaleiros um acréscimo de preço pela elevação do custo adicional, mais nãp sei quantos milhões de dólares. E vai
por aí, tudo isso jã apaiece no relatórío do Tribunal de
Contas da União, que registra essas considerações todas
e mostra esse défici,t que eu apontei numas duas transparências atrás, num montante, era naquela época, de 560
milhões de dólares, que jã estavam financiadas por duplicata, e 300 milhões de dotares, que era aquilo que faltaria até completar o programa, mas que até aquele momento não estava faltando, e que acabaram naturalmente se convertendo também em duplicatas.
O SR._ PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Senhor
Alexandre Costa, permite-me por seu intermédio fazer
urna per~nta?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora} - De 75 Cm
diante, começaram a faltar recursos, e a SUNAMAM injustamente lançou mão de tod.os esses expedientes ~ que
V. Ex' aludiu. Mudoü muito esse ministério, ou do tempo para cã, - esse ministério se originou do ministério·
da Viação e Obras Públicas- esta situação podia ser do
desconhecimento dos responsáveis pelo Ministério? V. S•
não nos está dizendo que i:. de um ano; estã nos falando:
aqui de 75 a esta ·parte, a 83, até quando houve a sepa-1
ração das atividades da SUNAMAM. Então são passados no mínimo 8 anos bem contados.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Ele responsabiliza
dois governos: o GOverno Geisel e o Figueiredo pelo
atraso.
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O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tâvora) -Não, mas
não vamos nem à responsabilidade desses governos. Es-

tavam sabendo se havia esta possibilidade, porque no
mesmo tempo era impossível. Mas pode ser que, pela sistemãtica da SUNAMAM, o órgão ao qual é subordinado, quer dizer o Ministério, não teria conhecimento de
tudo que estava se passando, ou, pelo menos, do grosso
que se estava passando, desses atrasos sucessivos, e dessas operações, digamos, essas magias, no bom sentido,
escrituradas monetãrias, financeiras que estavam sendo
feitas?
O SR. HI'.LIO PAULO FERRAZ- Quando eu disse
que a surpresa era um fato novo, porque até então não
era surpresa, eu me reporto novamente ao Tribunal Contas da União: Para o Tribunal de Contas da União isso não era surpresa em 1980, mas era para o Ministro dos
Trãnsportes em 1983. Não era também surpresa para o
Ministro dos Transportes em 1980. O voto do Tribunal
diz:
uEliseu Resende disse que o II PCN, com término previsto para 79, com iiwestimento da ordem de
18 bilhões, foi retardado para 82, e onerado em cerca de 31 bilhões, calculados a custo de 1980." Só
para lembrar, esses 31 bilhões, na épo.ca, representavam 560 milhões de dólares. "Afirma Eliseu Rezende que os custos do II PCN foram onerados, entre
outros motivos, porque a partir de 76 a SUNAMAM adotou prâticas de emitir duplicatas, descontadas em bancos comerciais, quando havia deficiência de caixa na empresa para os pagamentos parcelados das etapa.s da construção de navios. Esses
comportamento foi utilizado também para o pagamento de indenização aos estaleiros, considerada
pela SUNAMAM_ como de justa causa, quando em
1978 o governo proibiu a importação de componentes para a construção naval. A indenização foi paga·
pela suspensão de parte das encomendas feitas aos
estaleiros. O pagamento das duplicatas era realizado pela SUNAMAM acrescido de correção monétaria estipulado em contratos com estaleiros, mais
os juros bancãrios. Assim a empresã. obtinha liberação dos recursos orçamentários nece_~:~sârios; que
na maioria da vezes provinha de recursos externos.
A deficiência de caixa ocorria porque os emprésti~
mos externos constantes dos orçamentos da empresa por norma governamental só são liberados pelo
Banco Central I 50 dias após a sua entrada no país.
A emissão de duplicatas para o pagamerito d_os estaleiros, foi considerada por Eliseu Rezende corno a
melhor solução para o problema. Segundo ele, a
suspensão contratual para a construção de navios
ou atraso no pagamento das faturas geraria conseqüências muitos mais-riegativas para a SUNAMAM
do que o pagamento de correção monetâria e as deSpesas bancârias,"
Eu creio que respondi a sua pregunta.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu não ouvi bem
hoje pela manhã, quando V. S• faiia sua exposição, mas
desejo saber o seguinte: quanto era o subsídio concedido
pelo Governo brasileiro à__indústria naval? -.

OSR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Nosdiasdehoje
ele está fixadp, se não me engano, em 25% do preço in-ternacional. -.
O SR. ALEXANDRe COSTA- Ele é fixado e:m lei
ou é uma decisão política?

O SR. HI'.LIO PAULO FERRAZ- Não, é ftxada
pelo Cons~lho D'i"ietor' do Fund.o de Marinha Mercante. ~
Agora, o que se falou em relação aos 60%, é que em detennfnado momento ele t~ria atingido 60%, e o queeuiiz
foi mostrar- que quando se pagou, por hipótese, um
subsídio de 60%, na realidade esse subsidio atendeu à necessidade de nacionalizar os insumos que se aplicam à
construção dos navios, que representam 60% do seu custo, e cujii alíquota de proteção alfandegâria, que atende a essa indústria, é, em média, da ordem de 190%, e que eu
estimava que no caso _do lLPCN. quando hotJve ~ScSa iQ~"-- __
ia de nacionalização, aquilo que entrou novo, quer dizer,
começou a ser fabricado pela primeira vez, obviamente

tinha corno parâinetro, em relação aos preços internaciOnais, um coeficiente muito alto, e que a média disso girou
em torno de 100%, o que fez com que, admitindo um
coeficiente de 100%, a simples apliCáção dess_e coeficiente
de 100% sobre os 60% dosinsurnoslevaria o preço do navio a ficar a t 20% do preço internacional. Adicioriando a
isto os 40% de custo próprio do estaleiro, ele chegaria a
160%. Portanto, me parece, nas circunstâncias, que ele
era razoável. Agora, quando eu falei iSso, eu precedi i::ssa
afirmação da consideração de que o conceito_ de efiçi.êricia é relativo, no sentido de que a eficiência de pauta, se
pararnetra por outras coisas, quer dizer, em relação a outras coisas. Que coisas são essas? A indú_stria, ~política,
a eficiência do restante do parque industrial brasileiro. E
eu exibi uma transparência aqui, ein que mostrava a
política de proteção alfandegária do Brasil, em relação à
indústriã automobilística, em relação à indústria de eletrodornésticos, à indústria de perfilados de aço, enfim,
alguns outros produtos com uma aHquota bastante superior a 100%, mostrando que nesse quadro de coisas a indústria de construção naval era relativamente eficiente se
comparada às demais indústrias brasileiras. Em segundo
lugar, eu lembrei também que o outro parâmetro dessa
eficiência é a sua comparação com a indústria de cons. trução naval fora do Brasil. E mostrei, naquela tabela
que eu apresentei então, que havia diversas formaS de
subsídios direto e indireto, mas que apenas fazendo referência aos subsídios diretos, nos Estados Unidos~ por
exemplo, se davam subsidias de 50%, na Inglaterra, de
30%, e vai por af eu não me lembro de cabeça. O fato é
que quando se compara o preço internacional de um navio, diferentemente do que acont!!CC com o da geladeira,
esse preço internacional não ê o preço que custa para um
estaleiro americano fazer nem paril o estaleiro inglês,
porque o preço que nós comparamos jã estâ subsidiado
lâ. E mais; o nosso volume de subsídioS é perfeitamente
coerente com os subsídios que são dados nesses países.
A outra forma de confirmar isso - eu até tinha uma
transparência aqui, -maS que na afobação acabei não
mostrando- era um quadro em que exibia as exportações brasileiras, quer dizei-, nesses quinze anos af o
Brasil exportou um bilhão de dólares em naVios -~de cabeça eu não sei a tonelagem - o que evidencia que hã
uma eficiência. porque a poJítica, de subsídios nossa de
exportaÇão não difere dos subsfdios que esses outros países adotarn para sua construção naval, conseqüentemente a nossa indústria é eficiente, porque medida pelos mesmos parâmetros das demais indústrias nacionais e das
demais -indústrias de construção naval fora do País, ela é
muito eficic;nte, porque ela estâ sobrecarregada desse Ô·
nus da indústria subsidiária, que praticamente absorve a
totalidade desses subsidies.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu tenho mais duas
perguntTriftas para ·razer. Uma delas é que o Brasil todo
sabe que o Governo ê useiro e vezefro em autorizar obra
sem ter dinheiro. Aí estão as estatais como exemplo, é
vultosa a dívida das estatais. Mas eu lhe pergunto. Quando o Ministro Elizeu Rezende autorizou a emissão de
duplicatas contra a SUNAMAM havia orçamento rígido, existia esse dinheiro para fazer face a esse compro·
misso?

O SR: H!lLIO PAULO FERRAZ -

Bom, ele diz

aqui, não sou eu que estou dize-ndo, que no início havia
recursos para responder, porque o problema era contingente, era circunstancial, era um problema de tempo.
Posteriormente, ele diz aqui que essa falta de recursos, se
tornou crônica; ria medida ·em ·que efetivamente havia..
umâ progra-mação de desembolso superior à programação- de ingress_os de recursos. Então, nessa circup.stâiJcia. as duplicatas se tornaram a fonte de superação desse
déficit. Não sei se_respondi à pergunta de V. Ex~. mas
pe1o menos o que o Elizeu Rezende diz aqp.i.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Muito bem. Finalmente, V. S' disse hoje pela manhã que assinava os con~
tratos, .os estaleiros de um modo geral, e neles se continuam cláusulas contratuais leoninas. Minha pergunta é:
s·e eram leoninas, clara se leoninas, prejudiciais a uma
das partes, porque assinavam os contratos se não eram
obrigados?
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O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Eu quando me
referi à cláusula leonina muitas vezes a conseqüência de
urna cláusula corno essa a pessoa s6 vai perceber mais
tarde. Mas as vezes você assina um contrato com uma
cláusula de congelamento num regime inflacionârio,
como aconteceu, por exemplo, com a SUNAMAM, que
ela adotou os financiamentos aos armadores a juros d~
7%, quando durante 46 anos, a taxa do libor tinha oscilado nessa faixa. Posteriormente., no curso do desenvolvimento do programa. houve o choque do petróleo. os juros subiram, e essa taxa ficou inconveniente para ela. Então a mesma coisa aconteceu. Quer dizer, com a inflação
de 20%; o congelamento era uma medida atê suportâvel,
Em segundo lugar, não se pretendia que houvesse atrasos. Em terceiro lugar, eu apenas me referi às cláusulas
leoninas, porque foi dito aqui, - em depoimentos anteriores, que os contratos eram leoninos contra o Governo
Federal. Então eu apenas quis dar o exemplo de que o
contrato, se ele tinha 1eoninidade contra a União, ele tinha também leoninidades, como todo contrato, com relação aos estaleiros. Foi apenas esse o sentido.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas falou-se cm
dulpicatas, e eu pergunto: Havia adiantamentos? Havia
adiantamentos de partes da S.UNAMAM aos estaleiros?
Esses adiantamentos eram previstos no contrato?

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Em 1974, havia
um regime chamado da Resolução n9 4.402, que ele previa que os estaleiros fizessem uma programação de pagamentos no início do mês, e que a SUNAMAM pagaria
durante um mês com base nessa programação. Agora,
muita gente fala sobre essas coisas sem conhecer. Então
a pessoa diz que havia um adiantamento. O que ocorria
era o seguinte: a SUNAMAM es~ava bem de caixa na 8poca. O dinheiro que tinha no fundo ficava retido no
Banco do _Brasil, esse dinheiro não tinha possibilidade de
aplicação, ele ficava congelado. Então, economicamente,
para SUNAMAM, era mais conveniente pãgar logo ao
estaleiro, que tinha ~uste, do que deixar o dinheiro depositado no Banco do Brasil sem render nada. Ela criava
uma descompatibilidade entre o orçamento e o desembolso. Então havia uma portaria que regulamentava isso
d.e forma que, à medida que havia recursos disponiveis, o
mais rápido possível ela os desernbolçasse. Era apenas isso.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois bem, eu termino aqui, Sr. Presidente, agradecendo ao depoente a
atenção, e dizendo que eu compreendo perfeitamente o
que é tim:dndústria de mercado único, que tem praticamente quase só um comprador. EfetivamCnte ela jã ê
uma indústria sujeita a tudo o que ê de leonino. E quero
formular votos ao depoente para que prossiga na sua luta, para esclarecer e retirar do Brasil inteiro a imagem.
negativa que te~ hoje o Governo, a SUNAMAM e os
estaleiros. Muito obrigado.

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora)- Com a palavra o eminente Senador Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURN!NO- DR. Hélio Paulo, quando colhi as assinaturas e apresentei requerimento para a Constituição-dessa CPI, tinha por objetivo três
resultados, como aliâs está expresso no próprio teor do
requerimento: primeiro, de apurar irregularidades ou
atos de corrupção que tenham havido em todo este atrair
rumoroso, tão divulgado pela nossa imprensa. Segundo,
de tentar encaminhar, através do Parlamento, do Coil.gresso, uma solução para essa pendência da questão da
dívida que aí está, dos estaleiros com a SUNAMAM e
com os bancos etc. E em terceiro, provocar~ também
por iniciativa do Parlamento - uma revisão de toda a
política do setor, a política do setor de construção naval
e de transporte marítimo, visto que ambas estão estreita. mentelij:fãdas. - Quanto à questão dos atas de corrupção, ou irregularidades, eu não vou- fazer-lhe nenhuma indagação, atê
porque acho que a Comissão precisa ouvir, para levantar
as "suas dúvidas e fazer as suas indagações, o depoimento
dO Dr. MaicO AitiôniO, Presidente da Comissão de ln·
quérito, porque a Comissão de Inquérito do Ministério
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dos Transportes é que há de ter-se -dedicado com maiS
minúncia, com mais detalheS â -apuraçãO daSiiTegulafidades ou dos atos de corrupção que envolveram todo
esse affaire. O Dr. Clodoaldo, no seu depoimento, apontou irregularidades que, do ponto de vista da tomada de
contas, existem, mJS isto estâ mais ligado à questão da
Pendência do que propriamente dos atas de corrupção,
dig~os assim.

De forma que, no tocante a esta questão, nós nos resguardamos, eu, pessoalmente, me reservo para, depois
de ouvir o Dr. Marco Antônio, voltar até a inquirir o Senhor como outros depoentes que passaram por estaComissão.
No segundo aspecto, no segundo item, que é a questão
da pendência, V. S' encaminhou hoje uma solução que a
mim me parece muito construtiva e justa. Se os contratos
prevêem jufzo arbitral, porque não recorrer a este procedimento, que é um procedimento justo, ao qual ninguém
pode-se opor. Ouvimos OS argumerifõs do Dr. Clodoaldo
que naquele momento nos pareceram convincentes. Ouvimos hoje os argumentos apresentados pelo Dr. Hélio
Paulo, que tambêm, no momento, nos pareceram convincentes. Claro! Nós estamos na: superffcie das coisas,
não descemos à profundidade das minúcias, e v. s' desceu, como o Dr. Clodoaldo desceu. Então, diante desta
publicidade de argumentações que parecem sólidas, ambas, por que não recorrer ao juízO arbitral, QUe é maiS-éXpedito do que ajustiça normal? O processo judícial normal levaria anos.
O SR .. HliLIO PAULO FERRAZ O SR. ROBERTO SATURNINO -

Vinte anos! _
Pois ~~ E esta

questão estã rendendo, porque os pagamentos foram interrompidos em 1983.

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Oitenta _e três.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas essas dívidas estão correndo aí corieções e ...

O SR. H IiLI O PAULO FERRAZ- Correm 30% ao
ano. Agora, estã um pouquinho mais baixo, porque oUbor abaixou, deve estar ·em uns 23 ou 25.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Acho que uma
solução qio breve, tão rápida, tão expedita quanto possível, desde que seja justa, é O que pode oferecer. Acho que
a sua proposta ê uma proposta bastante justa, é bastante
convincente para nós. Tenho a impressão de _que realmente a solução deve-se encaminhar por este lado. Por
que não um jufzo arbitral? Cada um indica o seu perito, e
hã um terceiro, e um terceiro,~fbitrO, aceito-por ambas
as partes, e se resolve issO de maneira mais breve possível, e se liquida essa pendência, -e o setor volta a traba~
lhar normalmente, porque é isso que nós queremos; que
o setor de costrução naval e de transporte marítimo vOlte
a trabalhar normalmente, depois do impacto negativo de
todo esse affaire que aí estã.
Agora, o terceiro item, o terceiro Objetivo, que a mim
sempre me pareceu mais importante, é a questão de toda
a revisão politica de ambos estes setores tão intimamente
interligados. E, nesse ponto, no seu depoimento, d_evo dizer, é altamente esclarecedor e, mais do que esclarecedor,
é altamente inspirador. E inspirador porque nós precisamos, à luz do que foi dito por v. s• .. e que não foi dito
pelos depoentes que o antecederam, fazer uma meditação sobre essa questão, uma reflexão a respeito desta
decisão politica de se criar o setor de construção naval,
,de se pensar em uma Marinha Mercante, em um poder
naval brasileiro, que é alguma coisa extremamente importante, e de se pagar um preço para nacionalizar este
setor que, como V. S• muito bem acentuou, é um setor
economicamente quase tão importante quanto i5 do petróleo. Nós tivemos aqui as famoSaS lutas do ..petróleo é
nosso", e até hoje a luta pela nacionalização do petróleo
é alguma cbisa que sensibiliza a opinião pública e a alma
do povo brasileiro. E precisamos ter atenção e estarmos
atentos para o fato de que o negócio de fretes é o segundo negócio logo após o do petróleo. Então, por que também não termos uma política de nacionalização desses
negócios dos fretes, aliado, evidentemente, à operação de
um parque industrial que jã estã aí instalado? o parque
de construção naval iâ esta aí instalado. Construir qa-

vias, hoje, no Brasil ê praticamente produzir alguma-a
custo económicO zero.
O que vão fazer esses eqUipamentos? Nada, perder-se
na suá instalação, Que vai fazer esta mão-di-Obra, que
em grande parte é especializada nisto? Nada, Por consegUinte, o empTegõ alternativo sendo.imltícamellte ineXiStente, o custo de oportunidade, o custo económico para
a Nação brasileira de construção de novos navios é praticamente zero, e ê este custo que nós temos que levar em
consideração ao pensarmos na redinamização do setor
de construção naval e de transporte marítimo no País.
Então, é claro que os interesses existem. Entendo a sua
colocação, ao dizer que essas coisas quando envolvem
somas tão grandes e interesses tão vultosos não acontecem por acaso: podem acontecer por ingenuidade, podem acontecer por desinformação, por desatenção em
relação ao verdadeiro significado das coisas. Vamos admitir de boa fé que isso possa ter acontecido, mas por
trás dest;I ingenuidade ou desinformação há muito propósito, há muito objetivo explícito e_ hã muita informação, buscando a realização dos seus interesses. Então,
nós temos obrigação de estarmos atentos a isso, E, ao
confirmarmos, ao apoiar-mos esta decisão política de
constituir o poder naval, e a indústria de construção naval brasileira, declaramos que a Nação está _disposta a
pagar um preço por isso, a sociedade brasileira deve estar disposta, assim como pagou em relação ao petróleo,
assim como pagou em relação a outras indústrias, à indús~ria automobilística, qUe nem é de tanta imPortância,
como a de construção naval, levou um preço grande da
sociedade brasileira, pagou por essa indústria. Outros
pagaram; A indústria de bens de capital todo levou o financiamento do BND ES com correção monetária de
20%, limitada a 20%. Que representoU isso em niatéria de
_slfbsídio a t()da ess~_ indústria de ~~ns_ de capitaJ por a1?
Foi uma decisão política. Acho que foi acertada, como
foi acertada a decisãO política, que infelizmente está começandO a se deteriorar, de pag<i.r o preço pela conStrução naval, Pela consolidação da indústria naval no
País e da armação brasileira. O problema todo é que,
quando se estabe.lece uma política desta natureza, é preciso também que a autoridade tenha um certo rigor de
fiscalização, para que esse preço não seja um preço excedente. Este é que é o problema. Eu acho que daí nasceu
tudo. A falta de organização da SUNAMAM, que foi já
detectada pela Fundação Getúlio Vargas em 1974, falta
de estrutura e a falta. vamos dizer, de responsabilidade
de muitos dirigentes que por lá passaram, desídia, para
não falar em corrupção - pelo menos desídia, desatenção, incompetência, no mais alto grau, que afroxou
toda essa política _de concessão de benefícios, e o preço
pode ter sido alto demais, mais alto do que deveria ser
pela decisão politíci:t da sociedade brasileira. É n1uito
difícil a gente julgar isso. Acho que o preço foi excessiVo.
E esse preço foi apropriado, evidentemente, por várias
partes. Acho que os estaleiros se apropriaram, em parte,
-desse ex.cedente. Acho, por exemplo, e digà com toda a
sinceridade, que- o crescimento do seu patrimônio- de
7,5% em 10 anos, num período de 10 anos é um crescimento alto, não é baixo, quer dizer, o valor real do patrimônio, o patrimônio líquido cresceu 7,5%, isso sem
contar os desenvolvimentos paralelos, isto é, o patrimô-nio do grupo empresarial como um todo, com investimentos em outros empreendimentos deve ter crescido
Jlinda mais. Mas este crescimento é um crescimento alto·.
Eu acho que aí estã uma parte do excedente de preço que
a sociedade pagou. Mas é claro que não foram os estaleiros Só que se apropriaram. E digo-_mais: a CCN ainda
tem a seu favor o fato de ter desdobrado o seu património dentro do setor, ao passo que outros estaleiros desdobraram seus patrimónios fora do setor de construção
naval e fora do setor de transporte marítimo, fazendo
outros investimentos por aí afora.
Mas (ruefoOizêr OSeiuffiti: ê:06VíOqUe--nãO tàiâm sóos estaleiros qüe se apropriaram desse excedente de benefícios; os arfifãdores se apropriaram, e muito. Quanto
a gente lê os noticiários de imprensa pr~dendo atingir,
apenas a imagem dos estaleiros, eu fico, ~igo, meio
estarrecido. Percebo por parte dos armadores a própria
fixàção do preço internacional, Sei lá como ê fixado isso,
ma~ me parece quê "âf ê o preço sobre: o qual eles pagam
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todos os favores que foram concedidos aos armadores, e
há muito dinheiro pago pela sociedade brasileira, possivelmente até maiS do que os pagos aos próprios estaleiros: E, mais do que os armadores e mais do que os estaleiros, eu diria, muito mais do que os armadores e muito
mais dO que· os eStaleiros, os bancos, porque, aqui para
n6s~ -30% de taxa real de juros, de custo financeiro real
numa soma tão grande de dinheiro, há aí embutido nisso
um roubo gigantesco e que nenhum jornal fala, ninguém
fala. Parece que os bancos são os santos de toda essa história estarrecedora, porque, isso não ê- possível, A maior
fatia da apropriação desse excedente de benefícios, dessa
frouxidão da autoridade, pagando mais do que a sociedade deveria pagar, foi para os bancos, essa que ê a verdade; uma parte menor foi para os estaleiros e para os
armadores.
Agora, o que quero dizer é o seguinte: essa decisão
política tem que estar armada de um rígor, primeiro,
para evitar o excedente do preço a ser pago, e, segundo,
para evitar também que essa política se transfOrme lium
desestimulo ao aperfeiçoamento da indústria que recebe
o subsídiO: Filio desestímido ex-atainente referindo-me à
falta de iniciãtiva, digamos assim, para melhorar a eficiência, baixar custos. Ouvi com atenção os seus argu_mentos sobre eficiência, e eles são muito bem colocados,
mas,_!.ambém, temOs que pensar que a conlpa~ração de
eficiência com estaleiros internacionais não pode ser feita sem levar em consideração que a nossa mão-de-obra é
algumas vezes mais barata do que a mão-de-obra dos
países europeus, não digo tanto do Japão e da Coréia,
mas, p"elo menos, dos países europeus. Mas, de qualquer
forma, o que ouvimos em matéria de providência que
poderiam ter sido tomadas na padronização, por exemplo, dós componentes, da própria indústria de navipeças,
da própria infomúitização do setor, que agora parece
que começa a ser feita, mas que demorou bastante- temp-o, enfim houve como que um desestimulo, que dizer,
não houve estímulo, Essa política de concessões desestimulou a luta pelo aperfeiçoamento da produção dentro
desse setor. E acho que o que nós precisamos aqui é
achar as soluções compatibilizadoras, isto é, que confirme essa decisão política da Nação brasileira, da sociedade.brasileira, de pagar i.lin preço para que a sua indústria
naval exista, seja forte, o seu' poder naval também, mas
que esse preço, primeiro, não seja excessivo e, segundo,
que essa política se compatibilize com um desenvolvimento tecnológico e produtivo do setor, um desenvolvimento da eficiência do setor para que a sociedade lucre
também por essse lado.
De modo que eu queria fazer essas reflexões que,
·como eu digó, foram-inspiradas no seu depoimento. Eu
realmente não tinha tido ainda essa visão que tenho ago- ra se não tiVesse ou"\íido o seu depoimento altainente esclarecedor e altamente inspirador. E é bom que estaComissão neste momento oportuno esteja trabalhando, e,
quem sabe, ela poderá encaminhar as soluções, seja no
tocante à coisa da pendência do juizo arbitral, seja no
caso de uma reformulaçãO -de poHtica, que seja capaz de
compatibilizar eSses objetivos a que eu me referi. t claro
que tudo isso tem que passar por um momento de eficiência do próprio mecanismo, da própria engrenagem
governamental, senão não adianta nada. Agora temos o
BNDES no meio, que acho que é uma entidade respeitável, que todos acatam, que todos admiram ...
O SR. PRESIDENTI=. (Virgílio Tãvora)- Modéstia a
parte!

O SR. ROBERTO SÁTURNINO- ... em que todos
têm boa dose de confiança.
Mas, enfim, não teria então propriamente uma ind<agação a fazer, mas vou-lhe perguntar, só para meu esclarecimento, em detalhes: Como é que eram fixados os
preços internacionais dos navios, quer dizer, a base sobre
o -qual -oS armadores pagavain? Como é fixado isso?

O SR. HliLIO PAULO FERRAZ- Isso~ feito através de uma pesquisa de mercado.
O SR. ROBERTO SATURNINO- E quem faz?
Q SR. HÊLIO PAULO FERRAZ- Basicamente é
disCutido originalmente- tripartite - estaleiro, SUNA
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MAM e armador. Hoje em dia, basicamente entre o estaleiro e o armador. Houve uma alteração_ na filosofia da
dotação de prêmio, porque antigamente o prêmio era
conseqüência da diferença local. Enfim, é o que corrobora para o fato de que o custo financeiro tem que ser coberto pelo prêmio e não pelo estaleiro. Esses Contratos
nunca tiveram previsão de custo. financeiro, porque era
previsto que o pagamento seria feito"- na hora. Agora,
hoje em dia, essa diferença aJeta o armador diretamente.
Então, a discussão fica mais diretamente entre o armador ...

O SR. ROB_ERTO SATURNINO- Eu acho que a
postura de hoje é a correta, porque, na aritiga, jâ que o
prêmio cobria a diferença, o estaleiro não tinha nenhum
interesse na apuração desse custo internacional, _e o armador podia apurar até um custo fictício! Pegar Q preço
do casco do estaleiro tal, mais a mãquina do leme do estaleiro tal, mais um motor assim e compor atê um preço
ficticio.
O SR. HflLIO PAULO FERRAZ -

Mas a SUNA-

MAM atuava muito profundamente nisso.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Oral Dr. Hélio,
a SUNAMAM, por tudo que nós ouvimos aqui, não tinha sequer condições ...

O SR. HflLIO PAULO FERRAZ- Eu só ressalvo a
minha opinião pessóãl.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Perfeito! Tudo
bem.
Agora, falou-se aqui também numa comissão do armador. O armador recebe do estaleiro uma comissã,o'?
Isso ê praxe? Isso ê sempre pago? Quanto é essa comissão'? ComO é essa história?
O SR. Hi';LJO PAULO FERRAZ- Eu não sei de comissão.- Eu nunca paquei comissão a armador.
· O SR.ROBERTOSATURNINO-Foi dito num depoimento ...

O SR. Hi';LJO PAULO FERRAZ- O que se paga é
uma comissão quando hã um broke na operação. Se a
operação é intermediada por um broke ele recebe, isso é
praxe internacional. Ele gira aí na faixa de 3 a 5% do
preço do navio. Isso é universal, não é um caso brasileiro. Agora, no Brasil normalmente não há isso, porque as
negociações são di retas com o armador. Para eu vender
um navio para a Navegação Aliança, não hã necessidade
da interveniência de um broke. Então, não hã esse caso
no mercado brasileiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Nós ouvimos
isso aqui, se não me engano do Almirante Jonas, de que
essa era praxe praticada inclusive no Brasil também.

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Se ele recebeu,
ele deve dizer de quem recebeu. (Risos.)

O SR. ROBERTO SATURNINO- A informação dele
é de que era uma comissão entre estaleiro e armador,
como se faz em todos os estaleiros do mundo.
O SR. Hi';LIO PAULO FERRAZ- Então Senador,
eu acho que o Almirante deve dizer de quem ele recebeu,
qua~do, quanto foi, onde que ele botou o dinheiro.

O SR. ROBERTO SATURNINO- No tooante aos
bancos, V. S• falou em taxa de repasse ·de 5% e as vezes
mais nas operações ...

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Elas variam ai
entre 5 e 8%, até menos. Eu tive operações do Banco do
Brasil, por exemplo, com 2%. Mas a taxa, vamos dizer,
de bancos privados., oscila em torno disso, eu diria que
entre 5 e 8%. Talvez de 4%, mas pouco provável. Aos
níveis em que nós tomávamos empréstimos, quer dizer,
290 milhões de dólares, empréstimos acima do património líquido da empresa, existe uma correlação entre ta-

xa. ..
O SR. ROBERTO .SATURNINO

~

Estranho, por-

que ao tempo em que eu trabalhava no BNDE este banco fazia repasse para a rede privada, empréstimos à~ pe-

quenas empresas, e a taxa de repasse era 2%, 3%, variava
entn:: 2 e 3. Quer dizer, eu acho que 5, 6, essas sobrCtaxas

aplicadaS num volume colossal desse se coriStitui um vOlume de apropriação indevida, injustificãvel. O repasse é
-isso; é apenas uma operação, não há um acréscimo de
custos que justifique uma taxa de repasse sequer de 5,
quan~o mais de ~· ou 8.
O SR. Ht::LIO PAULO FERRAZ- Senador Roberto Saturnino, podem até dizer que eu gosto de discutir
politicamente, mas discutir no caSo as taxas de juros, ê
necessãrio que a gente discuta-a politica que gera a escassez de recursos. Quer dizer, a taxa ê conseqüência também da pressão do mercado, em cima das possibilidades.
Então, eu acho que no Brasil o que provoca o excesso
das taxas de juros é uma definiÇão polftica no Sentido de
reStrição monetâria; quer por sua· vez vem do déficit do
público, etc. Aqui no Brasil isso poderia ser modificado
atrã.vés da política fiscal, que poderia ser mais onerosa, o
que é diferente dos Estados Unidos. No Brasil, o aumento da tributaÇãO não acarretaria o aumento da taxa de
juros, reduziri.a. Acho que essas taxas são efetivamente
de- mercadO, isso é o que eu quero dizer, e esta táXa de
mercado, decorre de uma contingência de restrição monetâria; quer dizer, toda uma coisa que dirige o favorecimenti? ao banco, resulta_ um fa_vorecimento ao ba~.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Decorre de uma
contingência de mercado, mas decorre também do fato
de o sistema bancário ser um sistema cartelizado. Nós temo~ 5 ou 6 banços, grandes n9 ~aís, que fazem este mercado: entre aspas: Isto também é que precisamos atetitãf,
assim como também se fala no mercado financeiro interriadonal, qui? che.gou_ a cobra_r_ a:que1as_ taxas~ Aliâs, gostei da sua alUsão. Estou fazendo _aqui um p~_rêi1tese,
desculpe-me a teoria da imprevisão. Então, é um princípio jurídico, não soU jurista não; inaS já ouvi falar nele, e
da rebus sic stantibus. Só que no caso _da nossa dívida externa, reb~ non sfc stantibus de jeito nenhum.
Nós temos uma taxa histórica, de 50 anos, dejuros·por
volta de 6, 7%. Todo mundo assinou os contratos pensando no r_ebus sic stantibus e de repente,
O SR. H!::LIO PAULO FERRAZ- mas só não vale
para mim, Senador.

O SR. ROBERJ"O SATURNINO- Tudo bem. Estou dizendo que o Brasil, devia estar nos tribunais internacionais a invocar a cláusula rebus sic stantlbus para
contestar esta dívida, e contestar esta dívida ou parte
dela significa também ·aliviar a dívida ai, no caso da SUNAMAM Estaleiro. De forma que tudo isto está Inuito
interligado. O que é importante é a gente verificar que
houve uma certa frouxidão nesta decisão política, ou faltou rigor, faltou -organização e- competência por parte da
autoridade, e isto se traduziu numa apropriação excessiva, a meu jufzo, é difícil agente julgar isto, mas acho que
houve uma apropriação excessiva por parte dos estaleiros, dos armadores, e, mais do que tudo, dos bancos que
entraram ai para financiar esta coisa.
Acho que o seu depoimento foi altamente esclarecedor
e inspirador, e por isto lhe agradeço sinceramente e lhe .
cumprimento e ~ parabenizo mesmo por esta tarde.
Acho· que o seu depoimento avançou muito na compreensão das coisas por parte desta Comissão e acho que
nosso relatório há de refletir muito, aquilo que o Dr.
Hélio Paulo Ferraz disse esta tarde.

- O SR. HliLIO PAULO FERRAZ'- muito obrigado,
Senador Roberto Saturniri:ci. Eu é que agradeço a V._Ex•
a oportunidade de esclarecer __Q aSSllnto.
1
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Com a palavra o nobre Senador Attevir Leal.
O SR~ ALTEVIR LEAL- Dr. Hélio, vou formular
. as perguntas para o Senhor respondê-las logo, para que
o debate não seja prolongado. Por que a SUNAMAM
não reconheu as contas do Estaleiro Mauá?

O SR. HflLIO PAULO FERRAZ- Não se trata de
reconhecer ou não reconhecer. QuandO ela criou a CÕ~
missão de To_m_a_d_a de Conta_s, a Comissão teve Uma escala de trabalhO, e nessa escalB de trabalho, as contas do
1 Esl!!leiro f\~Jal!! ficaram_ CJ!_ íalti_!llo ~~~~ nesse exame.
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Mas no curso destas_d_iscussões vínhamos tendo conhecimento dO posiciollainento na Comissão Tomada de
cOntas, que foi inclusive expresso aqui pela Comissão,
pelo Presidente da Comissão, e conseqüentemente nós
discordamos, como eu disse anteriormente, da Comissão
de Tomada de Contas em vários níveis. Quer dizer, em
primeiro lugar, eu discordo da Comissão do ponto de
vista da sua competência formal. Entendo que a Comissão não tem competência, quer dizer, não lhe foi delegada a competência para revisar e interpretar acordos,
ajustes bilaterais entre a SUNAMAM e o estaleiro. Em
seg~ndo lugar, eu entendo que ela não tem uma competência material, eu poderia até chamar do ponto de vista
ético e riloral, é no sentido de qUe eu não vejo como o
Ministério dos Transportes, possa ser a parte e ao mesmo tempo jufz, quer dizer, daí porque, ..
O SR. ALTEVIR LEAL --Parece-me que eles deram
a entender de que eles acei~avam o capital. E os juros, a
partir daquela data que foi acertado, ê isto, mais o~ menos'? Acertado o contrato, a empreita, vamos dizer, da
fabricaç~o do navio, para câ, eles não querem reconhecer, ou é o total da dívida?

O SR. HflLIO PAULO FERRAZ- Eu niÍo sei porque eles não chegaram a examinar as minhas contas em
t:larl.icular. Mas, pOr tudo que foi discutido conceituaimente, quer dizer," a discussão até o momento é mera-.
mente conceituai, e foi evidentemente expresso pela Comissão Tomada de Cohtas antêriorm~nte de que ela não
aceita a metodologia de câlcul94 com base naquele protOcolo. ConsCqUentemente, istO. leva a uma divergência
nos cãlcUios daf resultantes. Veja bem, por hipótese estabeleço que o reajuste dCve ser feito desta maneira ou daquela maneira. Se for feito desta maneira, vai chegar a
um núinero; se fot: feito daquela, vai chegar a outro. E
com_o liâ esta divefgéncia conceitUai, e isto foi inclusive
implementado nas relações delas com os outros estaleiros que examinaram_ as contas, nós julgamos que ela é
inaceitãve] Para ·nóS, -quer dizer, eSses postulados são inaceitáveis, rião sei medir como isto reflete objetivamen:te,
em termos quantitativos em nossas contas, mas o concei*
to ê inaceitâvel, a filosofia é inaceitável. Então, entramos
na Justiça e estamos protegidos por uma medida cautelar, que nos garante. Ela afirma liminarmente que, a Comissão re3Imi::nte ê incompetente, que ela não pode revisar "á.qüilo qUe foi pactuado, bem como ela, não pode ser
parte e juiz na questão. Daí por quer eu fiz a proposta, e
a reitero, no sentido de que seja necessãrio um juiz arbitral. Veja bem, é necessário que haja alguém, uma entidade, uma personalidade com conhecimento jurídico
para dirimir urna questão que tenha este nível de importância econômica para a minha empresa, quer dizer, decidir sobre a consistência de créditos que no total monta
a 290 milhões de dólares. - Evidentemente que as divergências não atingiriam nunCa o total. Mas, em fim, as repercussões são de uma magnitude muito grande. Então,
só resta o caminho da Justiça. Agora, o juízo arbitral,
além de ser uma solução contratual, é uma solução do
bom senso. Como se vê, quando a gente entra nesta
questão, surgem diversas :PesSoas que a exaniinam, e fica
aquela dúvida. E é essa .a situação. A única coisa que eu
-estou pedindo êo seguinte: s6 quero ter umjufz. Não estou pedindo que reconheçam as minhas contas, que admitam que ei8. é boa. S6 peço o jufz neutro, só quero um
juiz cOm conhecimento.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas elesjâ reconheceram
algUma parte das contas?
O SR.HÉLIO PAULO FERRAZ- Não, não foi examinada.

O SR. ALTEVIR LEAL- Porque a SUNAMAM
diz que não vai reconhecer a totalidade das contas para
pagar.

O SR. Hi';ÜO PAULO !"ERRAZ- Não, em primeiro lugar não é a SUNAMAM; e em segundo lugar, mudou o Governo, e com relação ao novo Governo ainda
·não há uma definição sobre o posicionamento nesse sentido.
O SR. ALTEVIR LEAL- De quem vai pagar.
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O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Não, não é de
quem vai pagar, mas qual vai ser o procedimento diarlfe
disso. Agora, acredito que um GovcrnO-democrâtico, ca-

racterizado pelo impérío da lei, não vai-me recusar os
meus direitos civis nem me obrigar a esperar 20 anos

nhor disse que não, que ela não entrara nesse assunto atê
agora. A empresa, de 1968 até 1984, nesse decorrer de
tempO ela sofreu, ela sentiu algum baque de encaixe, durante esse tem_p_o ela teve problema de encaixe, houve
períodos críticos da empresa?

para uma decisão judicial. Então ele vai compreender is-

so, e para resolver essa pendência, vai aceitar a solução
arbitral. E inclusive eu solicitei formalmente que a Comissão Parlamentar de Inquérito examinasse a minha
proposta de inclusão nas suas recomendações, dessa proposiçãO e- acho que a recomendação da Comissão do Senado serâ cumprida.

O SR. ALTEVIR LEAL- O que a empresa tem areceber de crédito dá para cobrir o débito da empresa?
O SR. Ht:LIO PAULO FERRAZ- Toda operação,
quando feita, é feita em cima de um crédito existente naquela data, devidamente conferido certificado, analizado, interpretado com todos os_ "r e

r· ...

O SR. ALTEVIR LEAL- O balanço oferece patrimônio, coloca à dispOsição um patrimônio para vender,
para pagar. Eu queria saber se o que ela tem para receber
paga o que ela deve.

O SR. Hiõ:LJO PAULO FERRAZ- É isso que eu estou tentando explicar para o senhor. Quando, por exemplo, eu tinha um milhão de dólares para receber da SUNAMAM ou 2, aí a SUNAMAM me dizia: você vai ao
Banco Bamerindus do Brasil, Banco x ou y, é o caso do
Bamerindus tinha 15 milhões de dólares para receber, ela
não tinha o dinheiro para pagar - levanta o dinheiro,
que eu pago a ele. Aí o Banco Bamerindus diz: se a SUNAMAM me descrever que me paga na data do vencimento, acrecidos do principal e do juros, enfim, todos os
encargos conforme eu explicitei eu te dou o dinheiro".
Mas se foi feito, o dinheiro foi dado, e agora o banco
quer receber. Essa é a situação. Aí a SUNAMAM diz:
.. mas aquele·crêdito de 15 milhões de dólares, se eu modificar os critérios que vigiam até então, e fizer um novo
critério, esses 15 então nãq são 15, são 10, são 9, falando
teoricamente. E aí é que reside o x da questão.

O SR. ALTEVIR LEAL - Dã para pagar.

O SR. HELIO PAULO FERRAZ- Bom, a empresa

a

O SR. ALTEVIR LEAL~ Não, eu entendi. Eu queria só simplificar bastante. Por exemplo, a minha pergunta seria: Quanto é a· dívida do estaleiro Mauã para
com a SUNAMAM? Ele tem condições de pagã-la? O
balanço dela oferece a equilíbrio para receber-e pagar?

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Evidentemente

O_ __SR. ALTEVIR LEAL - Era funcionário da SUNAMAM, era auxiliar da Superintendência da SUNAMAM o Senhor o conheceu?

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Eu não o conheço
pessoalmente, não. Se não me engano, era da área de
planejamento.

tem 80 anos ...
O SR. ALTEVJR LEAL -O Senhor fez o levantamento de 68 para cá, o Senhor fez o demonstrativo, não
é?
O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Não, esse levantamento fOi de 74 a 84.
O SR. ALTEVIR LEAL- Ela nunca sofreu problema nenhum ...

O SR. ALTEVIR LEAL- Que por sinal ê rico. Ele
não apareceu, mas dizem que era ele quem recebia dos
estaleiros para beneficiar uma série de coisas. Isto é verdade?

O SR. HbLIO PAULO FERRAZ- Eu não conhecia
esses fatOs. Aliás nem o conheço pessoalmente. Eu o conheço de vista. Porque eu conheço todos os funcionários
da SUNAMAM, a empresa tem 80 anos e o meu pai já
foi inclusive da Comissão na êpoca que lá era comissão,
a nossa vida esteve sempre ligada à SUNAMAM e conhecia todo o pessoal. Mas esse, em particular, eu oconheço de vista, não o conheci pessoalmente.

O SR. Hiõ:LIO PAULO FERRAZ- De 74 para cá,
não. Quer dizer. só agora.
O SR. ALTEVIR LEAL - Pois é, essa pergunta é
muito boa, porque ela está sofrendo em função de uma
dívida; o sofrimento dela é em função de uma dívida ...
O SR. Hi::LIO PAULO FERRAZ - A dívida que
eles não querem pag_ar-:, a dívida deles que eles não querem pagar.
O SR. ALTEVIR LEAL ~Outra coisa que eu queria
perguntar; é verdade que altos funcionários do Ministério -dos TranspOrtes, inclusive até Ministros quando
saíam daqui do Ministério, chegavam a ser diretores do
Estaleiro Mauá?
O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Há caso de um
ex-Ministro dos Transportes que foi Presidente de uma
das nossas companhias, eu acho muito normal homens
exercerem esses cargos e depois trabalharem em empresas privadas.

O SR. Hiõ:LIO PAULO FERRAZ -Então no balanço da companhia, eu mencionei isso anteriormente,
companhia tem o seu patrimônio líquido, e aparece no
passivo "dívidas aos Bancos", 290 milhões de dólares;
ucréditos a receber da SUNAMAM", 290 milhões de
dólares, como não poderia deixar de ser, porque a SUNAMAM, por esta carta, ela assumiu a.dívida bancária,
ou seja, eu tomei o empréstimo, porêm, a SUNAMAM,
através da carta, assumiu essa dfvida para ela. Então eu
tenho de um lado a pagar ao Banco, e, de outro, a receber da SUNAMAM. Agora, o que está sendo dito, o que
foi dito no passado, at~ no final dO Governo passado é
que, na hipótese esse crédito original não era 15 milhões,
mas seria 10, porque eles não aceitam o regimCjU:rídico,
que teve por base alguns critérios que provocou um cálculo que levou a 15 milhões, ou seja, a divergêriCia é sêrripre do ponto de vista conceituai. Percebeu, Sr. Seilador?

057

O SR. ALTEVIR LEAL- Já ouve alguns ...
O SR. Hf:LIO PAULO FERRAZ- Esse cidadão foí
Ministro ã.té 70, se nãO me engano.
O SR. ALTEV.IR LEAL- Outra coisa. Essa pergunta é até meio cínica, mas é muito boa para o Senhor; o
custo de gratificação para se receber dinheiro da SUNAMAM era muito caro?
O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ nenhuma defesa dessa natureza.
O SR. ALTEVIR LEAL cações?

Eu nunca tive

Nunca houve gratifi-

O SR.ll~LIO PAULO FERRAZ- Absolutamente.
O SR. ALTEVIR LEAL---: O que consta é que todas
a-s" empresas para receber dinheiro têm um custo- elevadíssimo.

O SR. HlOLIO PAULO FERRAZ- Mais uma vez,

que sim, porque as operações estão calcadas em créditos,
quer dizer, as operações só existiram porque existia o
credito que lhe deu base.

se alguém afirmou que recebeu dinheiro, deve dizer de
quem, quanto e o que fez_ com o dinheiro.

O SR. ALTEVIR LEAL- Saldo devedor de_ fulano,
tanto, e eu devo o saldo credor ao f!llano, tanto. ~isto o
que eu queria saber, Aí tambêm perguntei: A SUNA.MAM recorihecia as contas do Estaleiro Mauá? O Se-

NAMAM.

O SR. AL TE VIR LEAL .....=. O Senhor já ouviu falar
nessa pessoa de Jorge Miladi? Era funcionário da SU-

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Era funcíonário

da SUNAMAM.

O BR._ALTEVIR LEAL- Era só isso que eu queria
saber. Eu lhe agradeço bastante e fiquei muito satisfeito
com a sua exposição, que ajudou muito o Estaleiro
MaUá, com a SUNAMAM querendo jogar a culpa em
cima dos estaleiros. Depois da exposição que o -Senhor
fez, melhorou muito a situação para os-estaleiros. Então,
eu lhe agradeço bastante. Era só isso que eu queria acrescentar, Sr. Presidente.

O SR. VTRGILIO TÁVORA- Concedemos a palavra ao nobre Deputado Jorge Leite. (Pausa.)_
Não está presente. Se S. Ex• chegar em tempo, daremos a palavra a ele.
Concedemos a palavra ao nobre J5eputadõ.GUstãvo
faria.
O SR. GUSTAVO FARIA- Eu serei bem breve., devido ao avançado da hora. Havia preparado algumas
perguntas que causam dúvida na opinião pública. A Cámissão de Inquérito também esclarece fatos que estão
controvertidos. A sua exposição de hoje, no meu entender, foi brilhante; prlncipalmente muito esclarecedora,
as perguntas que eu farei aqui irão apenas coonestar
muitos dos esclarecimentos que já foram dados, mas
acho que ê de total importância que isso fique bem claro
e de forma bem simples. Por isso, passarei a formular algumas perguntas, para depois, no final, entrar em algumas considerações, que acho importantes. Qual foi 'o critéfio dõ governO para ·a distribuição das encomendas dos
navios nO programa de construção naval? Por que o Estaleiro Mauá foi -aquinhoado com uma grande parcela?

e

O SR. HI'!LIO PAULO FERRAZ- Eujã tinha ouvido menção sobre este tipo de coisa. Eu estou aqui com
alguns documentos sobre isso. A primeira observação a
fazer é que de 68 a 77, durante lO anos, as associações de
construtores navais do Japão e a Comunidade Econômica Européia estiveram estudando para estabelecer uma
medida que exatamente permita comparar essas coisas.
Acho_ que sobre esse erro, eu até vou dizer de urna forma
s_imples, um estaleiro que faz na_vios menores, ser menor
do que um estaleiro que faz naVios maiores é o mesmo
que o senhor imaginar que a fábrica da Volksvagem ê
menor do que a fábrica que faz Landau. A comparação ê
essa, porque o estaleiro que faZ navios menores, a sua capacidade de produção pode ser menor ou igual a um que
faz n-avioS mafoi"eS. Costuma-se incidir no erro de pensar
qUe fazer navios maiores quer diz.er que a empiesa tenha
a capacidade de produção maior. O fato de o Estaleiro
Mauá fazer navios menores, não quer dizer que ele seja
menor do que um estaleiro que filz navios maiores. b. o
mesmo _caso de uma fábrica que faz caminhões. Ela não ê
necessariamente maior do que uma fábrica que faz
Volksvagem.
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Eu tenho aqui algumas transparências:

PRODUÇÃO DA INDUSTRIA NAVAL BRASILEIRA
PER(ooo 1969 - 198~

MAUÁ

- 1969, 1970, lg"/1; 1973, 1974,1976, 1973,1982, 1984
1975, 1977, 1978,~1980

ISHI2RÁS
VEROLME

- 197:2, 1981, 1983

Cf,:;::co
SÓ/ EBIN -

FONTE: INDU.STRJA N,AVAL. -~Rl\SI_LEIRA ~,AVALIAÇÃO CA PfiüOUÇÃO
Na PERIOOO: 1961-1984

SINTESE DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
DOS ESTALEIROS.
PER IODO: I96I-1984= EM CGRT
Estaleiro
Produção total
no período- 24 anos

%
%

Total

3.684.806

100,0

Mauá

991.637
810.672
746.720
475.655
352.016
308.106

26,9

lshibrás
Verolme
Caneco
Emaq

Só_/ ebin

22,0

20,3
. )2,9

9,5
8,4

Fo~~e: Indú~!ria Naval Brasileira- avaliação da produção

no Pi:ríodÔ.I961 -

1984

O SR. RELATOR (Marcelo Mirançla)- Com a permissão do Deputado Gustavo Faria, eu tenho uma pergunta nesse mesmo sentido e completaria com a explicação total, talvez com um acréscimo que vou fazer. O II
PCN foi revisto, quando do seu lançamento, a construção em período de 7 anos, Parece que foi isso que nós
ouvimos aqui nos depoimentos ant_erioreJ>_, _DLLrante esse
período é que entrou a necessidade, a imposição da nacionalização, e daí porque estendeu esse período de 7
anos por outro período igual. Na realidade, eu gostaria,
acrescentando à pergunta do Deputado Gustavo Faria,
de dizer o seguinte_: além do Estaleiro Mauã, que nas
considerações dos depoentes anteriores ocupa o J9lugar
vamos dizer em potência, em tamanho, isso é claro, na
sua explicação nós jã VimoS- a questão de menor ou
maior tamanho de navio. Mas ele foi aquinhoado com
um volume maior.~ aí que eu gostaria que o Senhor fosse bastante incisivo. b irresponsabilidade do Governo,
da SUNAMAM do Ministro dos Transporte a contratação ao Estaleiro Mauã de 46 navios imediatamente,
dando com isso os adiantamentos de 15% logo em se_guida mais 30% em relação aos 46 navios? ~ irresponsabilidade, sabendo que não vai ter o dinheiro total ou foi
uma solicitação, uina ingerêricia; uma imposição dosestaleiros?

O SR. HIOLIO PAULO FERRAZ - Eu posso, em
primeiro lugar, fazer referência a essa transparência que
fiz anteriormente, Se o Senhor fosse Ministro dos Tramo--

O SR_ HELIO PAULO FERRAZ- Como eu disse
anteriormente, houve uma seqUência de trabaiho no exã-me dessas contas. Na êpoca, o Governo passado jã dizia
que -não conseguiria chegar a examinar as contas do
Mauá ainda na sua gestão. Assim aconteceu. E, Sabendo
jâ disso, nós entramos com um mandado de segurança,
posteriormente com uma ação cautelar e essas contas es~
tão paradas. No caso do EMAQ e do Ishikavajjma, _eles
examinaram e estão também em conflito.
O SR. GUSTAVO FARIA- Qual o posicionamento
do Ministério dos Transportes c-om relação ao Estaleiro
Mauã, e a Comis_são de Tomada de Contas, no caso?
O SR. HEl-IO PAULO FERRAZ- Como assim?

O SR. GUSTAVO FARIA- Como se estã posicionan do o Ministério dos Transportes no momento e a Co-missão de Tomada de Contas, que parece se encerrou?
Veio até aqui o seu Presidente fazer uma explanação.

EMI\0

Em segundo lugar, o I PCN veio em uma êpoca que
estava-se falando nos navios maiores, e dois estaleiros se
equiparam para fazer esses navios maiores e foram melhor aquinhoados nesse l PCN por forÇa dessa situação,
(Demonstração de transparência)
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portes ou Superintendente da SUNAMAM certamente
teria adjudicado um volume maior ao Mauâ, porque ficava difícil politicamente o Senhor justificar que não deu
ao estaleiro que naqueles 5 anos que precederam vinha
liderando as estatísticas de produção como maiQr produ-tor. Então, essa é a primeira razão. :B. e segundo lugar,
quando se fala em quantidade de navios, volta-se de
novo àquela mesma questão: o estaleiro que faz navios
rflaiofes, recebe uma menor quantidade de navios .. Mas
essa ar ê a recíproca daquilo que eu disse anteriormente:
uma menor quantidade de navios pode representar um
volume de produção mais significativo. Mas é importan-te saber que navios menores são conseqUentemente mais
caros unitariamente, Por exemplo, um navio de !50 mil
toneladas, comparando cm 15 navios de 10 mil toneladàS. Os 15 navios de lO mil toneladas V. Ex• tem 10 mo-tores, tem -dez vezes mais guindastes. Então, o navio menorê unitariamente mais caro. ESsa ê uma das razões pelas quais se busca o navio maior. ~preciso ter em conta
todos esses fatores no momento de se avaliar isso. Foi
como eu projetei anteriormente, e continuo projetando
aqui, mostrando que no período de 24 anos o Estaleiro
Mauã é o líder. Agora, o que acontece ê que essa gente
vem aqui falar sobre construção naval e não conhece a
matéria sobre a qual estão falando. Eu comecei a falar
aqui sobre esses problemas do CGRT, que é a medida reconhecida pela Associação dos Armadores Japoneses,
Associação dos Armadores Europeus para medir a capa-cidade de produção, Agora vêm esses ignorantes aqui falar sobre construção .naval com dados ela_ pré--história e
acabam coocluindo bobagens,_porque se as premissas
são falsas, as conclusões têm que ser falsas. Esses dados
que estou apresentando são dados baseados nos critérios
de agente que deve conhecer maiS do que eles esse assunto, porque é a associação Internacional dos Armadores
Japoneses e_ Associação dos Armadores Europeus, que
fixa o parâmetro para medir essas coisas, baseado na
CGRT. V. Ex.~ vê que com base no CGRT, nesses 24
anos, o Estaleiro Mauã é hoje ainda o lidere produção
no Brasil. Quando esse problema foi lançado, ele jã vi-nha por 5 anos batendo os recordes de produção, Na-quele momento esse era o estaleiro Hder e continJJa líder,
como sempre foi líder.
SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Deputado
'Gustavo Faria, tem que havei' uma retificação. Acabou
de chegar o- seu colega, que ainda tem que "falar, -o-1lUStre
Relator e, no fim, o Presidente farã uma pequena per
gunta.

-O SR. GUSTAVO FARIA- Por que os outros estã.-leiros tiveram suas contas aprovadas e as dos Estaleiros
Mauá EMAQ não? O que atribui essa demora na apro-vação das contas do Estaleiro Mauã?

O SR. HI>LIO PAULO FERRAZ::_-Os contatos que
nós temos tido até o momento têm sido bastante profi_cu_os com o Ministério, hã um clima de abertura, hâ. um
clima de diálogo. Não há um clima de terrorismo. Nós
sentimos que estão estudando a questão. Evidentemente
eles tomaram cantata com os problemas dessa dimen-são, dessa complexidade que V. Ex•sestão tomando conta:to há relativamente pouco tempo, mas ainda não for:-iilularam uma posição quanto a isso. Eu tenho certeza
que considerando o carãter democrático, o compromisso
desse Ministério com o estado de direito, com as insti-tuições, ele vai--me garantir condições de ter um juiz neu-tro, um juiz isento para decidir essa questão. Ninguêm
poderá esperar de um governo democrático um posicio-namento diferente.
O SR. GUSTAVO FARIA·- Para terminar, dentro
dessas pendências V, s~ sugeriu a instituição de uma ar-bitragem, como fonna isenta para se solucionar o
problema, Inclusive propondo como conclusão destaco-missão de inquérito, gostaria que se desenvolvesse esse
a~sunto, informando com que base propõe essa medida e
como implementâ"la juridicamente.

O SR. H!OLIO PAULO FERRAZ - Eu até falei
sobre isso e esqueci de mencionar, mas eu o faço agora.
O contrato de construção naval prevê, na Clãusula se
não me engano 19, a forma do arbitramento. Ele estã
perfeitamente previsto dentro do contrato, perfeitamente
regular é só aplicar o contrato, não tem dificuldade nenhuma.
·
O SR. GUSTAVO FARIA - Eu agradeço a V. Ex• e
fico satisfeito em ter assistido a sua exposição.
Sugeri ao Presidente que todos esses superintendentes
da SUNAMAM, de 1975 para cá- ainda outro dia vi
num jornal que um deles tem 50 cavalos, foi oficial de
Marinha a vida toda, tem um patrimônio de 40 billhões
de cruzeiros, tivessem sua- declaração de Imposto de
Renda verificadas. Faço também uma sugestão à Presidência da Comissão: os bancos são os grandes causado-res _dessa confusão toda que estâ formada. O Sr. Ronal-dõ César Coelho serã a próxima pess_oa a prestar depoi-mento. É um caso muito grave, quem estã com a parte
do leão disso tudo são os bancos, principalmente os ban-cos de desenvolvimento, bancos de investimentos e os representantes de bancos est_rangeiros também. Era o que
tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio TáVora)- A sugestão
será levada em consid_eração pelo Sr. Relator, pela Co-missão quando examinarmos o problema,
Concedemos a palavra ao Dr. Jorge Leite, lamentando
não podermos ser tão liberal quanto fomos com os outros inquiridores em questão de tempo, porque 18 horas
e 30 minutos é marca um prazo fatal.
O SR. JORGE LEITE- Eu agradeço ao Sr. Presidente a sua atenção.
Quero fazer duas perguntas ao Dr. Hélio Ferraz, A
primeira delas, eu entendo que existem em todo esse processo confuso, dificH, duas verdades absolutas: o_desem-prego, a ameaça do desemprego do operário da cons-trução naval e, evidentemente, a estagnação dos estalci_..
'ros navais com base principalmente na economia do EsM
tado d_o Rio de Janeiro. Eu gostaria que o Dr. Hélio Ferraz desenvolvesse uma explanação, ainda que rãpida,
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atendendo à soiicitaç!.o do Senador Virgflio Távora,
para vermos em que situação se encontram, na realidade,
estes dois pontos: primciro, o fantasma do desemp_rego
que ronda o operariado da construçilo naval, a repercus~
slo desse processa. Na nossa ótica, os primeiros a serem
atingidos por esse problema s~rio, que uns denominam
'dQ, "rombo", outros do, "escândalo", Dr. H6lio, sil.o praticamente a indO.stria da construção naval e o operariado
da construção naval. Por qu~'? O operário da construção
naval, porque nós sabíamos, no início, quando houve a
demlncia e a opinião p6blica tomou conhecimento através dos jornais, que existiam já tr!s ou mais encomendas
pela PETROBRÃS para que os estaleiros pudessem conM
tinuar permitindo o emprego dos operários. Logo após a
denLíncia, a reve]aç~ do escândalo, se é que esse é o terM
mo, a primeira medida dos detentores do Poder k ê::poca
foram as duas primeiras: Uma, suspender, sustar as enComendas feitas aos estaleiros, o que a nós nos parece
um absurdo, As primeiras vítimas foram os operários
com suas famílias, em face da profunda repercussão na
crise social deste Pahl. E, evidentemente, a segunda verdade absoluta, o que nós estamos observando nisso tudo, é que mais uma vez, sem querer, sem defensor direto
de uma região, porque essa t: uma questlo nacional, mas
o Brasil todo sabe, todos nós sabemos nesta Casa do
COngresso Nacional que a indllstria naval basicamente
estâ sediada no Estado do Rio de Jan~iro.
E, vem de acordo com nossa ótlca, tambê::m, sendo um
laboratório de experi~cias do Governo Federal, era o
Distrito Federal, passou a Estado da Guanabara e, a 111tima experiancia negativa é o fusionamcnto dos dois Estados. Portanto, a nossa pergunta é esta: como o Senhor
ve a situação do operariado da construç!o naval, o operário, desempregos nos estaleiros e a economia principalmente dentro dos próprios estaleiros, as ind6strias da
construçllo naval, com a repercussão profunda na economia do Estado do Rio de Janeiro e, conseqUentemente,
no Pars?
0 SR. H~L!O PAULO FER.RAZ- Em primeiro lu·
sar, eu queria caracterizar que exatamcnte essa foi uma
das formas pelas quais se tentou que nos curvássemos no
sentido de aceitar as imposições daquele Governo, com
relação aos seus critérios de interpretação de revísionamcnto dos contratos que nó!i tínhamos em vigor com a
SUNAMAM, no sentido de que nós só teríamos as encomendas caso nos curvássemos aos pontos de vista deles.
Hoje, esse procedimento jll se modificou totalmente na
medida em que o atual Minlst~rio dos Transporte!, o
Presidente da PETROBRÁS, H6llo Beltrão, Inclusive
comunicou isso pela televisão no domingo, que o Ministro dos Transportes atual havia comunicado a ele n!o ter
objeçào nenhuma a que a PETROBRÃS contratasse
com o Estaleiro Mauâ. Estamos ainda em discussão com
11 PETROBRÁS relativamente às garantias, quer dizer, a
discusSão jâ a nível contratual, redação de cláusulas e
etc., mas no que tange ao Ministério dos Transportes, ele
deu a sua declaraçflo de não ter nada a obstar a esse contrato.
Agora, relativamente ao problema do emprego se voe!
conseguisse localizar acho que a primeira transparencia,
acho que por ali a gente pode fazer um quadro, pode fazer esse estudo c mostrar a potencialidade, quer dizer, a
nível pleno de capacidade, a sua situação, exatamente:
Efeitos da Política de Construção Naval Sobre Empregos Diretos e lndiretos.
Ent!o, os senhores v&:m que o sctor de construçll.o naval chega a empregar 40 mil pessoas diretamente, e, dC3sas 40 mil pessoas, 98, 97% traball'lam no Estado do Rio
de Janeiro. Então hà um impacto regional muito grande.
E não vale esquecc:r aquela menção que t:U fiz de que o
nosso salário médio f: 4 vezes e meio o salãrio m~o da
indústria de construção civil, porque 6 uma mão·dc-obra
altamente especializada.
A indóstria subsidiária, a chamada indLlstria de navipcças, representa um outro tanto de mllo-do-obra, quer
dizer, ent!o a nível pleno de capacidade ela pode responder por 40 mil empregos dirctos e cerca de 30 a 3.5 mil na
ind6stria subsidiária, ou seja, cerca de 70 mil empregos.
E, tomando por base os critérios de cálculos para medir
os reflexos disso e de outros empregos gerados na economia, teríamos a totalidade de 211 mil empregos diretos,
dos quais a concentração desse total de empregos, de
contingente de empre2os seria, no Estado do Rio de Ja,neiro, de 100 a 150 mil. S diflcil precisar, mas em torno

de 100 a 150 mil estão localizados no Estado do Rio de
Janeiro. No momento atual e: de baixa. Esse nível aqui é:
de 1984, ma,s hoje ele já~ inferior. Eu, por exemplo, estou 'I'! a meu estaleiro com 3 mil c: 200, hoje, e tem 2 mil aí
que estão pendurados na brocha. Se não resolver esse
problema com a PETROBRÁS, eu não vou poder manter ~ 2 mil e 500 operârios. Em 198.5, os niimeros silo
ainda inferiores a esses. Então, o setor que chegou aresponder por 200 mil, pode estar hoje ar na faixa dos 60 mil
entre diretos, subsidiários e empregos indiretos.
Não sei se respondi ao Senhor Deputado?

O SR. JORGE: LEITE- Temos uma outra pergunta:
qual seria a razilo, se o Senhor puder nos responder, de o
ex-Ministro dos Transportes, Sr. Cloroaldino Severo, só
quase ao final do Governo que se encerrou a 15 de março
próximo passado, vir a püblico e, ao mesmo tempo, determinar a criação de uma comiss!lo para apurar o:s fatos
do rombo, dos desvios, enfim, de todos os problemas
que envolvem hoje a SUNAMAM? Nós gostaríamos de
saber, se o Senhor puder nos responder, evidentemente,
se essa crise se arrasta, pelo que se ouvi!-' nesta Comissão,
hã. algum tempo e só ao final ele decide tomar essa atitude e, ao mesmo tempo, segundo eu entendi bem, nesta
mesma Comissão de lnqu~rito ele declara que nilo tinha
conhecimento do montante da dfvida, se -eu entendi bem
a colocação aqui feita por um dos Srs. Senadores ou alguém na Comissão.
Portanto, são dois fatos que me parecem de suma im~
portância para o esclarecimento do problema. 'E. muito
estranho que ao final do Governo, apenas e somente no
final do Governõ, o Ministro venha a público e decide
tomar, para o Ministério, as provid!ncias que ele entendeu cabíveis apenas e somente naquele momento. E, segundo, quando ele vem c diz que não tin~a conhecimen~
to do montante da dívida, o que é estarrecedor. Sem dú~
vida alguma, l: profundamente desagradável que esta
Casa do Congre5so tome conhecimento, e ta.mbêm a opinlllo pLíblica, do fato de que um Ministro de Estado declare o total desconhecimento dessa d6vida na sua Pasta,
desconhecimento de um problemª dessa natureza, dessa
monta e, ele sai, na minha opiniil.o, pelo caminho mais
simpHsta: não tomei conhecimento, não tinha conhecimento. Talvez o Senhor possa nos dar alguns esclarecimentos a respeito.
O SR. H~L!O PAULO FERRAZ- Bem, cu acho
que essns razões só podem ser dadas por ele mesmo,
Agora, eu pos.w dizer que a prevenção dele contra o setor é antiga, e eu posso exemplificar, por exemplo, com o
seu pronunciamento feito por ocasião da Rio-Mar. A
Rio-Mar ê uma feira internacional que se realiza a cada
dois anos no Rio de Janeiro, quando nós recebemos os
nossos clientes e concorrentes internacionais. E, no discurso de abertura que proferiu perante o~ nossos clientes
e concorrentes, ele criticou - eu posso trazer o artigo,
· tenho o material de imprensa daquela époc~- o sctor e
o acusou de ineficiente, o acusou de supor dimensionado
e etc. Então, a prevenç!o dele contra o setor é antiga.
Agora, com relação ao posicionamento dele com relação
a isso, como eu disse, é uma coisa que só ele pode esclarecer. Agora, eu posso dizer que há um sentido politico,
O posicionamento, a for"ma pela qual esse assunto for encarado, só beneficia os grandes afretadores internacion ais de navios ao Brasil e aos grandes vendedores internacionais de navios ao Brasil, o que, aliás, é coerente
com a polftica do Governo do qual ele fez parte, onde,
nesse período de crise, o País importou uma quantidade
de navios que poderia ter mantido uma indO.stria funcionando por mais de um ano.
O SR. JORGE LEITE- Finalmente, devo perguntar
ao Senhor se, antes da empresa buscar a solução através
da via judicial, tentou ou em que tempo e em quanto
tempo foi tentada uma solução administrativa, evidentemente, dentro de. um processo em que fosse solucionado
esse problema para que, principalmente esse prejuizo
que se demonstra existir contra o dinheiro público, contra a Administração POblica, enfim, envolvendo setores
im portan tos da indústria e, de um modo geral, nlo deixa
de ser, lamentavelmente- esse e o termo - um ucân~
da lo. Houve uma tentativa, houve boa vontade de Parte
do Goveno cm solucionar esse problema dentro do que,
deve ~;~er uma solução normal, uma solução administrativa sem se chegar ao ponto em que nó:s chegamos? Na
reali_dade, o que nós estamos, hojC, assistindo, é uma ad-

ministração anterior que deixou outros grandes problemas para o novo Governo que se inicia. Portanto, liC
houve essa tentativa, se houve boa vontade, se n11o houve
boa vontade, enfim, na realidade o que demonstrou o
Governo nesse período cm que poderia ser tentada uma
solução viável para um problema que se agrava a cada
dia?

O SR. HELIO PAULO FER.R.AZ- Para responder
a sua pergunta, eu faço anexar ao meu depoimento uma
carta cm que eu flz referência formulada pelo meu pai no
final dQ ano passado, em que ele proponha entre outras
coisas, a possibilidade eventualmente de um juízo arbitral, uma tentativa de so(ucionamento para essa questão
das pend!ncias. Já naquela época ele falava na possibilidade de um jufzo arbitral, lembrava a necessidade de
continuidade operacional do Estaleiro Mauâ, porque de
duas, uma: ou as minhas contas estilo rigoroaamerite
certas, e fazer o Estaleiro Mauá para por Causa disso é
uma injustiça inominâvel, é um crime de lesa pâtrla, ou
as minhas contas têm erros e eu tenho algwna coisa a pagar ao Governo. Mais uma razão para o Estaleiro ·Mauâ
estar trabalhando, porque a garantia que o G'overrio tem
de mim é o meu património. Eindó.stria é igual a bicicle-ta, n!io pode parar; para dé pedalar cai, n·lo valenad~. A
inddstri a só vale funcionando, E o q uc· tenho para responder na hipótese de que eu estivesse errado, de as minhS:B contas estarem erradas e eu ter que pagar alsuma
coisa. De qualquer fonna é um contra-senso. Mas face o
adiantado da hora, eu anexo essa carta ao meu depoimento em que o papai propunha uma solução negocial,
para isso jâ mencionava o juizo arbitral. Essa foi a llltima tentativa, Depois disso só nos restava a Justiça.
O SR. JORGE LEITE - Sr. Presidente, eu quero
agradecer a V, Ex~ pela atençào cm me permitir as perguntas que eu fiz, agradecer ao convidado. Eu tenho certeza que a comissão chegará ao final apurando rigorosamente as responsabilidades e indicando aqueles que dovem ser punidos, rigorosamente apurados os fatos, desse
episódio, que são profundamente lamentáveis pois igual
a esse, outras existem, e que nós esperamos que chegue a
bom termo. Quero agradecer ao Dr. Hélio Ferraz também pelas respostas. Nós continuaremos atentos a esse
processo que se desenvolve em torno dessa questlo da
SU~AMAM _e dos estaleiros n~vais. MuitQ Qbrigado,

O SR. HBLIO PAULO fER.RAZ- Muito obrigado,
Deputado . Nós ~ que agradecemos a oportunidade de
esclarecer o assunto.
O SR. PRESIDENTE ('Yirgf!io Távora)- Com a pa·
lavra o Sr. relator.
O SR.. R.ELA TOR (Marcelo Miranda):- Em primei·
ro lugar, eu gostaria de cumprimentar o depoente, Dr.
Hélio Paulo, pela explanação que fez, e pelo depoimento, que vai ser muito ótil nesta nossa CPI, que tem como
objetivo naturalmente trazer ao pOblico brasileiro~ ao
povo em geral a realidade desse caSo SUNAMAM. E,
como pergunta, eu vou insistir somente nuni ponto daquela pergunta que, através do deputado Gustavo, eu lhe

fi:z.

.

Estâ tudo esclar~ido quanto à possibilidade de um estaleiro pegar mais, at~ mesmo pela eficiência, isso estA
tudo entendido. Não precisamos mais tocar neste ponto.
Entretanto, eu gostaria de saber co~o um programa, eu
sou engenheiro rodoviârio, cm se tratando de um pro~
grama ambicioso, embora o II PCN na sua opinilo tenha sido modesta, quando outros achem que ele foi bastante...

O SR. HBL!O PAULO FER.R.AZ- Nilo foi Modos·
to cm quantidade, digo que ele foi modesto nos seus propósitos. Nilo quis dizer que o programa foi modesto, eu
quis dizer que os objctivos foram modestos no sentido de
que poderia ter proposto acabar totalmente com o afretam~nto. Não, ele fez um programa em que hqjc ~ frota
afrc;tada é maior do que a frota própria. Foi nesse senti~
do que eu falei.

..:.A

O SR.. RELATOR (Marcelo Mir..;da)
concluSaÓ
que eu chego de imediato é que, dentro da sua modéstia
de programa, poderia ter sido mais ambicioso, pegar
uma fatia maior do afretamento, faltou dinheiro. Essa é
.f realidade: faltou dinheiro. Num programanonnal, que
nós farfamos como administrador que somos, nós parco, ]arfamos, talvez, a empreitada de estradas. Vamos cons-
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truír uma parte, ver de onde vêm os recursos, contratar
emprêstirnos no exterior, vamos aguardar o período, vamos acrescentar isso às finnas, não faltaria serviços às
finnas, às empreiteiras, e nós poderíamos concluir den-

tro do prazo determinado. O prazo do II PCN foi de 5
ou 7 anos. Durante esse período ainda foi forçado pelo
governo a nacionalização. Com isso ele ampliou o es.
paço. Da[ as coi'reções etc, e todas as solicitações que os
estaleiros fizeram. Nesse ponto é que eu pergunto- nesse caso quero só a parte dos estaleiros: qual foi a influência do estaleiro sobre a SUNAMAM para que ela optas-

se pela contratação de todos os navios, ao invi:s de parcelar durante o período a execução, uma vez que nem o
Mauá e nenhum outro estaleiro poderia ao mesmo tempo co-nstruir um número tão grande de navios. Talvez
pudesse através de 4 em 4, de 5 em 5, de 1Oem 10, coisas
mais ou menos_ desse tipo que eu queria colocar. Qual
foi, então, o posicfón-anlento da Mauá frente a SUNAMAM? Foi" wriã. pressão ou foi uma decisão da SUNAMAM em fazer esse tipo de contrato, sabendo com isso,
nós, e jâ fomos informados através de depoime~tos, que
existia uma maneira de pagar; existe um documento em
que ficou estabelecido em cada uma das fases que a SUNAMAM daria ao estaleiro uma parcela do pagamento.
E claro que se Senhor adianta 15% no ato" de assinatura,
vamos admitir, de um navio, é muito diferente do que o
adiantamento de 46 navios, ·ou-de 116 navios, considerando os outros estaleiros. Então, nós entendemos que
esse adiantamento proVoca, naturalrili:ntc, subsidia, vamos dizer assini, de imediato o início dessa construção.
E, pelas colocações que foram feitos, às vezes, até adiantamento da ordem de 45, 50% do globlil dos navios,
quando deviam cs.tar senáo construídos quatro.
__
Em primeiiO lugar: houve influência dos estaleiros
sobre a SUNAMAM para contratar todo o total, o glo-

bal do ll PCN?
O SR. Hl:.LIO PAULO FERRAZ- Em primeiro lugar, eu quero dizer que- até V. Ex.P-situou bem, comparando com estradas de rodagem - a ind6stria naval difere bastante de uma construção de rodovias. A indústria
naval estaria muito mais próxinia, no caso, talvez, de
uma indústria automobilística do que da construção da
estrada de rodagem que são obras autónomas etc. _V.
Ex•, como engenheiro, conhece tão bem quanto eu, os
efeitos benéfiCõs que trazem aeconoinia de escala. Acho
que não foí nem ci Governo Geisel nem a SUNAMAM
que inventaram o conceito- económico de que a econo~
mia de escala traz benefícios. Em segundo lugar; na época, essas pessoas que traziam essas questões à baila não
conheciam o assunto sobre o qual eles estavam gerindo.
Mas a filosofia, na época, nos idos de 70, a filosofia de
construção naval, a palavra de ordem no mundo inteirOera a scriaçã.o. Inclusive, na épOca, um dos projetas que
n6s construímos, que consta do II PCN, que é o navio
SD 14, que é _o sucessor_ do Liberti, que fOi, anteriormente-a ele, o navio mais construído no mundo, ele tinha até o
apelido de_ .. fusca do mar", porque ele reunia, no que
tange à construção naval, as características que preesidi- ramo lançamento do Volkswagem, quando foi projetado na Alemanha. de ser um veículo pequeno, modesto,
económico; enfim, cóm a finalidade de ser construído em
escala. Ele, por exemplo, era um projeto inglês, e teve
dois grandes estaleiros no mundo que o construírwt:J,: um
estaleiro inglês, e, no Brasil, o Estaleiro Ma uâ, que fez,
na época, uma das maiores seriações do mundo, e, talvez, se fossem os trazer aqui as revistas especializadas na
tpoca, elas estavam dando parabéns a esses procedimentos, que aquela época, naquela filosofia de boom etc. e
tal, representava a palavra de ordem em termos de construção naval. Em segundo lugar quando o Senhor fala
em percentuais, o percentual não se refere a quantidades,
mas a valores. Então os percentu-aiS de pá:gãniento bcn!>
ficiavam, indistinüiriientci, Um, quatro, ciRco ou seis navios ou quarenta e cinco ou quarenta e três ou quarenta e
quatro. Agora, evidentemente o Senhor não pode comparar, como eu falei anteriormente, uma fábrica de
Volkswag:em com um fábrica de locomotivas. Quer dizer, os preços unitários são diferentes, as quantidades
são diferentes, mas as coisas obedecem a esta característica pr6plia.
Posteriormente, cabe acrescentar que o programa era
para ser desenvolvido num prazo de cinco anos. E ele
não aconteceu nesse prazo por força desse processo de
atraso. Eu atê li aqui, durante o meu depoimento, mos~

trando que havia _uffia clâusula no contrato, acho que era
3.5, que previa que a SUNAMAM tinha 90 dias para
efetivar essas nacionalizações, e não as efetivou; ela demorou 800 dias ou coisa que o valha. Isso cons_qüentcmentegerou efeitos tremendos sobre a indústria naval. E
isso não foi benéfico e tanto não foi benéfico que, por
força disso, o- "GovernO assinou aquele protocolo que eu
mencionei aqui, como sendo a demonstração de que a
prática daquela administração de editar o contrato era
protocolo, quando ela fez o protocolo que regulamentava a 6032, não o- protocolo que regulamentava a 6043,
esse protocolo estipula va a indenização aos estaleiros decorrentes dos ónus causados por esses atrasos. Enfim a
admirüstnição que estava ali envolvida naquilo, todo o
M instério eittendia que esses atrasos, ao ·invés de bcncfi~
ciar às estaleiros; os prejudicavam. Até eu dei um exemplo ao Senhor e mencionei aqui o problema de cláusula
leonina. falando sobre problema do congelamento. Esses
atrasos representavam que os estaleiros recebiam os
cventos·congclados, quer dizer, com reajustamento paia·
lisado no prazo original. E esse documento permitia essa
liberação~ Eritão só trouxe desvantegens.

O SR. RELATOR (MARCELO MIRANDA)- Eu
aCrescentaria que sobre essa contratação global, embora
pudesse representar de início uma facilidade em termos
de aquisição de equipamentos, alguns dos depoentes que
nós Ouvimos Cifam que uma das causas que o nosso frete
não compete coin os fretes dos navios estrangeiros é- a
tecnologia dos motores que cada dia tem sido modificada, tem tido um rendimento melhor. Eles têm apresentado motores com o rendimento melhor, com menos gasto
de combustível etc. e coisas desse tipo. Então volto a
mesma tecla, ao infcio da nossa pergunta: uma contratação global, que possibilita comprar de uma só vez quarenta e seis motores, neste ínterim, principalmente com a
nacionalização, qualquer melhoria, qualquer condição
de menor gasto dos mbtores para poder até mesmo baratear o frete não é possível, porque, !Jlém de terem sido
contratados, jã foram comprados, jã foram adquiridos
motores todos iguais, e o navio, depois de dez, doze
anoS, como aconteceu no caso, jã sai do estaleiro obsoleto, em vista· dos outr:os que estão saindo no estrangeiro.
Mas eu voltaria aqui a uma pergunta, e para terminar, de
niancira rãpida.

O SR. Há lO PAULO FERRAZ- Eu só queria dizer o ..seguinte: hoje é muito fãcil a gente inventar a roda.
Agora, atê aquele momento o navio era um equipamento
que estava tecnologicamente estacionário, o navio estava
estacionário tecnologicamente, por mais de trinta anos.
Agora, com a crise do petróleo, a partir daquele momento, quer dizer, eiitre setenta-e cffiCo e·-os dias de hOje~
houve um processo de aceleração muito gr8nde na evolução tecnológica do navio. Mas naquele momento, ao
cónttârió, havia um caráter quase que estacionário no
processo de evolução tecno16gica do navio. Então naquela época era recomendável isso. Agora, a gente olhar
hoje a partir de tudo e que aconteceu c tentar redimencionar isso, é como disse: inventar a roda hoje é fácil. a
minha opinião.

e

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) -

V. S•

referiu-se à autorização para realizar aquelas ·operaç-ões
pelo Banco do Brasil, operações através de cartas que foram fornecidas e que havia uma autorização do Governo. Na realidade, o que n6s conseguimos apurar até agora, a menos que se acrescente alguma coisa, é que o Mi_.
nistro Ernane Galvêas mandou a SUNAMAM uma solicitação de informação das possibilidades de fazer aquele
tipo de triangulação com o Banco do Brasil. Não foi
uma autorização, foi uma solicitação de informação. Ai
eu pergunto: Primeiro, além de não ter sido uma autori·zação nem para o Banc-o tio Brasil, como é que ela se espalhou, com é que se justifica ela ter espalhado por todos
os bancos, inclusive a última que foi feita pelo Almirante
Jonas com o Bamerindus?

O SR. H~ LIO PAULO FERRAZ- Eu n[<> disse que
houve uma autorização. Eu disse apenas que naquele
momento o Ministro consultou a SUNAMAM sobre a
possibilidade de se fazer operação com o Banco do Brasil, operação essa que ele autorizou. Esse documento já
foi até publicado pela imprensa, se não me engano pelo
O Estado de S. Paulo no final do ano passado, documento em que ele recomenda à Diretoria do Banco do Brasil
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a fazer a opetãção. O que houve foi o seguinte: foi consultado pelos estã.leiros mediante um memorial que c:u
tenho aqui anexo sobre operação dessa natureza. Ele
consultou a SUNAMAM se ela tinha crédito e se ela faa
ria operação com o Banco do Brasil. Ela confirmou a
existência dos créditos, disse que por seu lado faria a
operação. Então ele manda uma autorização ao Banco
do Brasil para fazê-la. O que se resultou daí é que a SUNAMAM continuou tendo problemas de recursos, quer
dizer, ela continuava com escassez de recursos no IÍleu
entender, pelo que diz o Decreto-lei n'1 1.801, art. 9'1, a
SUNAMAM tinha competência para fazer operações de
créditos, caucionar receitas, etc. Acharam a idéia boa e
passaram a praticar essa operação, e na época, fazendo
essas operações, não vejo qual é o problema disso. O senhor pode dizer: ela tamb6m não tinha autorização para
deixar de pagar os estaleiro~ tinha que dar uma solução.
Eu não disse que o Ministro da Fazenda deu uma autorização para a SUNAMAM fazer operações. Eu disse aporias que ele consultou a SUNAMAM com o intuito de
fazer operação com o Banco do Brasil, e ele recomendou
a diretOria desse banco a fazer essa operação. E essa ideia foi vistã Pela SUNAMAM como boa, como simpâ.tica, e ela a continuou adotando para atender a um
problema que era permanente, continuava a existir e que
excedia o problema da operação do Banco do Brasil. O
senhor entendeu o meu ponto de vista?
_O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) - Eu coloco
esse problema até em defesa dos estaleiros, porque a própria SUNAMAM, pela sua competência, não tinha condições nenhuma, a não ser o problema das cartas, até
,onde foram as cartas. Tudo bem, ela simplesmente avisava ao Banco que tinha ali um crédito do estaleiro e coisas
desse tipo.

O SR. HJ';LJO PAULO FERRAZ- Nilo era assÍII):
ela se comprometia a pagar ao Banco, Eu tenho o texto,
eu jã li aqtii.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) -

Um te.to

que o Senhor leu. Nósjâ vimos algumas cartas; não precisa ser especificamente com o Estaleiro Mauâ, que diziam; -no perfodo do Hélcio, que a SUNAMAM devia_ao
estaleiro. --

0 SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- Eu não sei dos
outros estaleiros, mas as minhas todas são iguais a essa
aqui ou até maiS claras, mais expUcitas.
_ 0 _SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Daí a razão
da minha pergunta: por que ela, SUNAMAM, com a estrutura que possui, era proibida - daí porque eu falo
que não houve autorização - de fazer promissórias, por ·
:txemplo, de aceitar duplicatas, isso por lei? Eu quero dilzer que nós estamos chegando em algmna coisa que a
própria SUNAMAM utilizou e·que não podia utilizar.
Por fim, só uma explicação: gostaria que o Senhor,
Dr. Hélio Paulo, me colocas:oe, me esclarecesse uma coisa que me foge: a SUNAMAM, armadores e estaleiros,
são três coisas distintas. Primeiro, os armadores - isso é
ate uma qritstão de sim ou não- é que solicitam doestaleiro um orçamento do navio para contratar com o estaleiro, ou a SUNAMAM que solicíta do estaleiro?

O SR. H IiLI O PAULO FERRAZ- São os armadores.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Os armadores, pelos contratos que n6s temos e conhecemos, teriam
que participar com IS% de recursos próprios. E o que
consta até então é que no orçamento do próprio naviojâ
estariam embutidos esses 15%, provocando um premio
maior, e nesse premio tanlóém seriam entílo recompensados novamente os estaleiros, porque esse valor de 15%,
embutido no preço do navio, com o diferencial em relação aos navios estrangeiros, teria que ser pago o prêmi-o, e esse prêmio, naturalmente, era inserido sobrc.J)s
15% também. ~ assim que funcionava?

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Não I Absolutamente.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)

~O

Senhor

desconhece.

O SR. Hlll.IO PAULO FERRAZ- Nilo, absolutamente. nOO era assim.
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O SR, RELATOR (Marcelo Miranda) --Porque aí,
inclusive...

OSR. H~LIO PAULO FERRAZ~ Agora, o que foi
dito é que parece que alguêm aqui disse que recebeu. Parece que um Superintendente disse aqui que, como armador para o estaleiro. Se disse que recebeu, ele deve dizer
de quem recebeu e quanto. Agora, eu nunca paguei.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- A razlo da
pergunta, Sr. Hêlio Paulo Ferraz, ~a seguinte: nós até
agora só chegamos à conclusão dequeo Senador Roberto Saturnino é qUe tem razão: os armadores entraram,
at~ agora, s_Q com o mar. Então, está no caso aí SUNAMAM, estaleiro, e, nesses 15%, estando eles embutidos
nesse preço do navio, esse diferencial, recain4jo sobre o
próprio Govemo, quer dizer, a coisa começa a complicar
cada vez mais, e a melhor coisa neste País seria sCr armador, e eu acho que no caso o estaleiro estâ só levando
chumbo.

O SR. HÉLIO PAULO FERRAZ- ~ uma l>oa sugestão. O Governo tem algumas empresas públicas ...

O SR. ALTEVIR LEAL - O que o ...
O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Não! Só uma sugestão. Co_m o Lloyd Brasileiro, com a PETROBRÁS, a
Vale do Rio Doce, ele podia examinar a questão. Conio
70% das encomendas são para essas empresas, como é
que se procedeu, corno~ que se procede nos casos dessas
companhias. Se há feed back do estaleiro para o Lloyd,
se hã feedback do estaleiro para a PETROBRÁS, porque isso é o grande volume é para essas empresas. Eu sugiro que se examine poi' ar.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Eu agradeço
a V. S' as respostas, a·sua preseriça também, dizendo que
me dou por satisfeito, Sr. Presidente. Desejo que esta
Comissão, com os depoimentos que têm obtido, possa
realmente esclarecer ao público brasileiro do efetivo caso
. SUNAMAM e dessa maneira salvar a Marinha Mercante e os estaleiros. principalmente os empregos, com os
quais nós hoje estamos tão preocupados.

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ -Muito ol>rigado.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora)- Dr. Hélio
Paulo, tínhamos tantas perguntas a lhe fazer que não saberia nem por onde começar. Mas o tempo urge, lamentavelmente, e temos que sintetizar ao mâximo essas índagações.
Tudo até agora que nós ouvimos suscita principalmente um problema: Resolução n'i' 6.043 e o protocolo que se
lhe seguiu, e as alegadas incorreções nas cobranças de
evento e função da passagem da sistemática Resolução
n"' 4.402 para a RCsolução n"' 6.043. DizCinos ao Senhor
que tudo isso que nós ouvimos aqui de diferentes depoentes que antececeram V. S'. 90%, <;ligamos, seria teoria; na prática, resumindo, para o Senhor pensar!
Número I, Protocolo da Resolução n"' 6.043. A pergunta a fazer ao Senhor é a seguinte: os contratos eram
feitos com três particfpantes: SUNAMAM, estaleiros,
armadores. O protocolo s6 foi com dois. Suma das argUições daquelas pessoas que acham que as incorreções
vem de parte disto.
___ _
Em seguida, hâ o que chamamos um abuso- nllo estamos dizendo seja _abuso.ou não, mas aqui a declaração
é feitã a respeito - neste protocolo, onde os reajustamentos são calculados pelos fndices extremos, abrangendo o período compreendido entre o mês básicO contratual e o mês de pagamento efetivo da duplicata. Como
eles acham que não hã uma justificativa- Cstamos dando ao Senhor aqui as principais restrições que são feitas
pelas pessoas quanto aos estaleiros, não vamos nOD;liflar
estaleiro a, b ou c. - por que nllo era feita: a composição
geral de preços, como antigamente, dos quatro parâmetros?
Terceiro: Incorreções da cobrança dos eventos na
construção naval, primeiro, no cálculo dos reajustamentos dos valores dos eventQs, e depois, na emissão,
cobrança, descontos e reajustamento de duplicatas. Se V.
S• desejar, depois nós mandamos tirar uma xerox, e fica
para seu conhecimento, por que naturalmente explicações outras serão precisas da Comissão a esse respeito.
Mas a base de "tudo isSo, é o segUinte: hã uma acusação
frontal aqui, dizem geral, a todos_os estaleiros: emissão
de duplicatas, mesmo quando_a conta corrc;n_te apresen-,

tav a saldo devedor. Segundo, inclusão no valor das duplicatas das despesas financeiras referentes ao desconto
na rede bancâria, e cobrança de reajustamento de duplicatas até a data do seu vencimento, mesmo naqueles casos em que o pagamento só_ seria feito antecipadamente,
com o gozo dos descontos competentes. Há vãrias outras
afirmativas, mas parece que centrando nisso, e nós nos
atenden_dQ_a_iss_o, jã haverá uma explicação para muita
coisa à ComisSão. E como o tempo urgi: com respeito ao
Conselho Díretor do Fundo de Marinha M_ercan~e que
substituíu jUSüiiiiente na parte da gestão da construção
naval ã. SUNAMAM: Relações, procedimentos da CCN
com o Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante depois de julho de 1983. Desculpe o Senhor, mas andamos estudando todo esse aumento. Portanto, pedimos
que responda sinteticameriti isso, porque a~amos sua
palavra que vai ajudar muito o Sr: Relator e o Presidente
na elucidação dos fatos.

O SR. H~LIO PAU~O FERRAZ-!;:, em primeiro
lugar e_u tenho que esclarecer que exatamente toda a nossa_poiêmica, ioda essa polêmica em toino dessas questões decorrem de um entendimento jurídico sobre: a validade de instrumentos que foram firmados bilateralmente, e que a nosso ver não podem ser modificados unilateralmente, rnormcbi:tte quanto ao passado. Agora, com relação a essa matéria e todas as matérias daí decorrentes,
eu trouxe à baila a minha proposta no sentido da constituição de um juizo arbitral, ou seja, trazer o peso de uma
decisão juQJcial com uma forma expedita no tempo, mas
revestida de todos os pará metros jurfdicos necessários,
que daria, então, uma opinião daria um à soluçllo sobre
essas questões. E então definidos os conceitos pelos
quais as coisas devem ser feitas, veremos se o revisioi:mmen:to ·dos cálculos se coaduna ou não com relação a esses aspectos. Com relação ...

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora) - Conselho
Diretor do ... E as relaç_ões da CCN com o Conselho Direter do Fundo de Marinha Mercante?

b SR. HELiO PAULO FERRAZ ...... São_ normais!
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) ...... São normais.

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Mas o senhor
fala em problema de conta corrente, etc. A relação ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) . . .:. . ~porque
pensamos que isso estava _tudo resumido na Resolução
n'i' ó.Q:-43.

O SR. Hi';L!O PAULO FERRAZ- Não, nilo! Quer
dizer, isso aí ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -Aí jâ são
alegações específicãs quantõ ...

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- E, muito específicas.

OSR. PRESIDENTE (Virgílio Tâvora)- E quanto a
discutir todo a 6.043 ...
O_SR. HELIO PAULO F~RRAZ- Aí era um pontO
_que fugia um _poUco a isso. Eles ente!Jdiam que o estalei-rº estava dev~or,_porque a conta-corr_ente apresetava
um saldo deVeàor.
--~--------

- O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tâvora) -

Mas,

permita-nos lhe dizer que aqui é que estão x do problema. De tudo isso que nós discutimos até agora ...

O SR. HlOLIO PAULO FERRAZ- Eu vou esclarecer.
Na época em que tive contato com essa ComissãO de
Tomada de Contas me comprometi a -qualquer tempo fazer prova a ela de que no momento em que a SUNAMAM indicava no conta-corrente um saldo devedor do
estaleiro, eu tinha um conjunto de proces_sos já protoco- ·
lados na__SUNAMAM com mais_de 25 dias decorridos
que, adicionados aO saldo do conta-corrente, levariam o
meu saldo de devedor a credor. E isso decorria de várias·
_r~~e~; um fowecedor pode chegar na sua empresa e dizer que tem tanto" para receber. Então, o Senhor sabe que
tem, jã cobrou, mas o computador _dele sempre endica
uni val9r mais baixo; é uma estratégia quando estã faltando dinheiro. Em segundo lugar, ocorria na SUNAMAM problemas de empenho de verba. Se V. Ex• verifi. car)S3~ o conta-c_orrente, iiã verificar que no n1ês de ja-
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neiro existe uma carga brutal9e pr-Ocessos, quer dizer; os
lançamentos no conta-corrente ni'io obedeciam a uma
coerência com as datas de cobrança que nós efetivarnos.
O que importa dizer é que sé faz prova a qualquer hora
de que no momento em que apresentava um saldo devedor, a· estaleiro tinha contas jã cobradas e protocoladas
na SUNAMAM que, se adicionadas ao conta-corrente,
como vieranl a ser posteriormente, teriam transformado
naquele momento o saldo de devedor em credor.

O SR. ALTEVIR

LEAL~

A SUNA\\!AM deve ter

feito isSo para moStrar que a situação dela era privilegia·
da. era boa. Pode ter ac~ntecido is!o.

O SR. H~LIO PAULO FERRAZ- Mostra o desejo
de se chegar a um impasse, não a uma solução. Por isso é
que estou pedindo um jufz. Eu não quero impor a minha
verdade, eu só peço )ustiça, só peço um juiz.

O SR. PRESIDENTE (Virgnio Távora)- Dr. Hélio,
o seu depoimento foi esclarecedor. Lamentavelmente o
tempo conspira contra nós e temos que aqui encerrar a
nossa reunião. Fica V. S• convidado para posteriores esclarecimentos, se necessârio.
O SR. HÉLIO PAUW FERRAZ- Muito obrigado.
Quero agradecer à Comissão a oportunicade, que considero foi a primeira gr3nde oportunidade que o setor teve
de apresentar as suas razões com liberdade, com clareza,
sem limitações e sem restrições. Muito obrig_ado.
O SR. PRESIDENTE (Virgfiio Távora}- Está encerrada a nossa reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUltRITO
Olada através da Resolução n'i' 01, de 1985, "Datinada a apurar irregularidades no Transporte ~rftl
mo Brasileiro e Estaleiros Nad.onai!!l".
7• Reuniio, realizada em 2 de maio de 1985.
AOs dezoito dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e Cinco, às de;:; horas e trinta minUtos, na
Sala da Reuniões da Comissão de Economia, preSentes
os Senhores Senadores Virgílio Tãvora (Presidente), Altevir Leal, Robert() Saturnino (Relator) e José Lins,
reúne-se a Comissãõ Parlamentar de Inquérito criada
através ·da Resolução n"' 01, de 1985, destinada a apurar
irregularidades no Transporte. Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais. Deixam de comparecer, por motivo
justificádo os Senhores Senadores Alexandre Costa, Benedito Ferreira, Gabriel Hennes, Marcelo Miranda, AI·
fredo Camp-oS~ Aderbal Jurem a e a Senadora Eunice Michiles.
Havend-o ~·a1~ero regimental o Senhor Presidente do-clara abertos os trabalhos da Comissão e passa a palavra
ao br. Ronaldo Cesar Coelho, Presidente da Associação
Nacional dos- Bancos de In~es:timento -:---ANBID que
inicia seu depoimento agradecendo a honra de comparecera esta Comissão. Continuando, fala sobre as duplicatas de serviço emitidas pelos Estaleiros por crédito que
eleS tinham perante a SUNAMAM, apresenta um relatório refcbfente ao SemfnáiiO-sobre Aspectos EconômicoFinanCeiros da Construção Naval, no qual palestraram o
Dt. H~lcio Costa Couto e o Dr. Tarclsio Barbosa Aran·tes e finalizando, o Relatório da SUNAMAM, no qual.
explica o problema das duplicatas, das notas promis-Sórias e da Resolução n"' 6.043. Prosseguindo, passa-se à
fase interpelatória quando usam da palavra, pela ordem
de inscrição, o Senhor Senador Altevir Leal, DeputadO
Gustavo· de Farias, SC:nad.or Roberto Saturnino na qualidad_e de Relator, além d'? Senhor Presidente-que. nesse
momento, passa a Presidência ao Senador Roberto Sajurnino. Finalizando, o Senhor Senador Virgflio Tãvora.
retoma a Presidência e agradece o depoimento, detenninando, em seguida que as notas taquigrãficas tão logo
traduzidas e revisadas sejam publicadas, em anexo, à
presente Ata. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
Reunião e, para constar eu, José Augusto Panisset Santana, AssiStente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente e
írá à pUblicação.
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ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA COMISsAo PARLAMENTAR DE /NQUER/TO, CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇ'ÀO N• 01, DE 198S,
DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
NO TRANSPORTE MAR!TIMO BRASILEIRO E
ESTALEIROS NACIONAIS, DESTINADA A
OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. RONALDO
CESAR COELHO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTOS-ANB/D, QUE SE PUBLICA COM
A DEVIDA A UTOR/ZA ÇÀO DO SENHOR PRE·
SIDENTE DA COM/SSAO.
Presidente: Senador VirgOio T'vora
Relator: Senador Marcelo Miranda
(Integra do apanhamento taquigrâfico da ReuniD-o)

O SR. PRESIDENTE (Virgllio Távora)- Está aberta a reunião.
Inicialmente as escusas ao Depoente pelo qUiprocu6
havido. Realmente, decreta que foi a greve dos acreviários, houve por bem a Comissão, na sessão anterior,
na parte da tarde, cancelar este depoimento no dia de hoje. que o SecretArio Executivo da Comissão encarregado
de justamente tomar contacto com o Depoente. Não foi
possrvel fazê-lo, de maneira que S. S•, por meios próprios, se deslocou at~ aqui, pela Presidência achou da:
nossa obrigação. Foi um Relator ad hoc, o próprio RelaR
tor foi para Minas Gerais. O eminente Senador Roberto
Saturnino, conforme faculta o Regimento fazêRlo, deciR
diu, então, tomar o depoimento de S. S• protestando que
explicações outras que se fizerem mister, a crit~rio do Sr.
Relator, serão depois encaminhadas a S. S• e solicitada,
ou não, sua presença novamente.
Com a palavra o Dr. Ronaldo César Coelho.
O SR. RONALDO ceSAR COELHO - Sr. Presidente desta Comissão, Srs. Senadores e Membros desta
Comissão, Sr•s e Srs., digo da satisfação da Associação
Nacional dos Bancos, minha própria, como Presidente
da Associação, em comparecer a cata Comissão e prestar
todos os esclarecimentos possíveis ao meu alcance acerca
dos bancos neste assunto SUNAMAM, de domínio
ptlblico.
Não obstante as dificuldades para me locomover aqui
para Brasília, não estamos mais acostumados a avião de
hélice, demora quase três horas e meia para chegar a
Brasilia, me sinto muito bem nesta Ca,sa, onde vim a priR
mcira vez no histórico IS de janeiro deste ano, a convite
do Presidente Tancredo Neves, para acompanhar a
eleição dos candidatos da chapa da Aliança DemocrâtiR

ca.
Estou muito feliz. Estou inteiramente à disposição dos
Srs.
Planejei, com a sua autorização, Sr. Presidente, fazer
uma pequena apresentação, respeitar os conhecimentos
de V. Ex•s relativamente à matéria. Li grande parte dos
depoimentos. Portanto, devo presumir que V. Ex•s coR
nhc:cem bastante o assunte SUNAMAM, e não vou fa~
zer explicações desnecessárias aos Srs. que dominam o
assunto da construção naval. Assim, vou presumir e resR
peitar o conhecimento de V. Ex•s e estarei à disposição
para responder a qualquer pergunta.
Começando pelo final, a Associação de Bancos, fora
do seu padrão normal, fez, a partir de janeiro, uma defeR
sa ostensiva da posição dos bancos, o que não ~próprio
de bancos, e muito menos da Associação, uma defesa osR
tensiva, perante a sociedade, da posição dos bancos no
assunto da SUNAMAM. Com foros de escândalo, deviR
de à instauração da Comissão de Inquérito, era do inte-resse institucional doa bancos fazer uma defesa da poR
sição, uma defesa que os colocasse claramente como jus~
tos, como terceiros de boa fé em toda essa situação.
Vou relatar a relação dos bancos com o setor de cons~
trução naval - dcsnecessãrio dizer da importância do
sc:tor de construção naval na economia do Estado do Rio
de Janeiro, portanto, os estaleiros, quer estaleiros, quer
armadores, enfim, todos os empresârios são importantes
clientes do mercado bancário.
A partir de 1975, e muito rapidamente, vai ser fácil de
entendei-, a partir de 1975, até 1977, a SUNAMAM dire-tamente recorreu aos bancos financeiros, a fim de atenR

der às suas obrigações, devido às contratações no II
PCN, que já a SUNAMAM começava a mostrar proble~
mas orçamentários e teve que recorrer ao mercado interno. Começou ai uma tradição de excelentes relações da
SUNAMAM com o mercado bancário, relações baseaR
das em boa ~. em absoluta confiança na autarquia c absoluta pontualidade e respeito às condições contratadas.
De 75 a 77, não tenho uma estimativa oficial, a ónica
estimativa que trago colhi do depoimento de S. Ex• o
Ministro Cloraldino Severo a esta Comissão, em que ele
previu que 160 milhões de dólares foram levantadOs nesR
se período no mercado interno através de bancos pela
SUNAMAM. Portanto, muito mais do que isto pode ter
sido levantado. Num dado momento o saldo foi de 160
milhões de dólares - não tenho esse número, estou
usando o nómero do Ministro Cloraldino Severo, que li
no depoimento de S. Ex• a esta Comissão.
A partir de 1977, em fevereiro, o Estado, o Governo,
querendo controlar sua dfvida indireta, atrav~ de autarR
quias estatais, proibiu o acesso direto da SUNAMAM
ao mercado interno. Então, a SUNAMAM concebeu o
esquema, após a Resolução n9 6.043, que V. Ex•s conhe-cem, da duplicata de serviçq emitida pelo estaleiro e acei~
ta pela SUNAMAM no contexto das suas obrigações
contratuais.
O SR. PRESIDENTE (Virg!lio Távora)- Dr. Renaldo César Coelho, por favor, vamos bem devagar nesta
parte, porque nela valRse entrar muita discussão ...
O SR. RONALDO ceSAR COELHO- Pois nõo. A
ela voltarei.
O SR. PRESIDENTE (Virg!lio Tâvora)- Justamente estou explicando, porque há muita reserva contra- es~
sas duplicatas. V. S' faz bem devagar esta parte, depois
pode andar mais depressa.
O SR. RONALDO C ESA R COELHO- As duplicatas eram de serviço, emitidas pelos estaleiros, por crédiR
tos que eles tinham perante a SUNAMAM, créditos cm
função dos seus contratos, de eventos cumpridos. A SUNAMAM não tinha recursos, estava sem recursos e conR
cebcu o esquema de duplicatas. Essas duplicatas giraram
no mercado bancário do Rio de Janeiro, de 77 a 81, du~
plicatas de curto prazo, Giraram no mercado e eram re~
conhecidas, eram uma fonte de recursos da SUNAMAM. Depois vou ler alguns documentos, para mostrar
como esses dados todos eram oficiais da SUNAMAM e
do Ministério dos Transportes, do Governo como um
todo.
Essas duplicatas, aceitas pela SUNAMAM, num dado
momento, em 1980, montavam a 40 bilhões de cruzeiros.
40 bilhões de cruzeiros num dado momento, portanto, o
giro deve ter sido muito maior num dado momento, uma
fotografia da situação, a dívida em se era de 40 bilhões
de cruzeiros. O dólar da ~poca, para usarmos o dólar
médio, era em torno de 45 cruzeiros, de 40 a 45 cruzeiR
ros. Portanto, temos uma dívida de aproximadamente 1
bilhão de dólares em duplicatas da SUNAMAM no ano
de 80.
Isto foi girado diversas vezes no mercado, foi isso que
deu a grande credibilidade, o exercício de credibilidade
de um devedor. A SUNAMAM aceitava as duplicatas,
pagava no dia exato, e havia essa relação de duplicatas
com enorme número de bancos, As duplicatas, depois,
foram proibidas por um voto do Conselho Monetário
Nacional, todos os Srs. conhecem, em 81. Foram substi~
tuídas no seu vencimento por notas promissórias, e at~
amortizadas em parte. Vieram sendo amortizadas em
parte, Foram substituídas por notas promissórias de
emissão direta da SUNAMAM. A SUNAMAM teve autorização de emitir diretamente notas promissórias no
mercado. Notas promissórias di(Ctamente no mercado.
JE:ssas notas promissórias, para V. Ex•s terem idéia, so~
maram, no final de 83, quando a União assumiu a dívida, que tem por origem aquelas duplicatas - aquelas
duplicatas viraram notas promissórias e a União pagou
- 324 milhões de dólares.
No final de 1983, quando o Governo pagou, quando a
União assumiu a dívida como sendo sua e refinanciou a
longo prazo, com os bancos ou com outros bancos, com
o sistema financeiro, Portanto, uma divida clara é a das
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duplicatas, que foram sucedidas pelas notas promisR
sórias, as duplicatas que chesaram a ter, num dado maR
mento, 1 bilhão --poderia ter sido muito mais em um
ano antes, mas, em 1980, com o documento oficial que
tenho da SUNAMAM, ela registra 1 bilhão de dólares
como duplicatas em circulação de suas obrigações- ela
registra como sua obrigação 1 bilhão de dólares de dupliR
catas, no ano de 1980, circulando no mercado. Essas, du~
plicatas vieram reduzindo esse saldo e acabaram sendo
notas promissórias emitidas diretamente pela enti'lo Au~
tarquia. Quando extinta como autarquia independente,
foram refinanciados por 324 milhões de dólares. SegunR
do tipo de dívida nessa mesma época foi o da Resolução
n9 93 - dólares tomados no exterior e repassado~ por
bancos brasileiros, tendo como repassatârio a própria
SUNAMAM, dívida direta da SUNAMAM com bancos, E~sas dfvlda, incluindo o Banco do Brasil, também
foi renegociada por 192 milhões de dólares em dezembro
de 1983, A .SUNAMAM devia. aos bancos, c o Governo
pagou, a União pagou. Avaliamos, então, o segundo
projete de refinanciamento que chamamos, na Comissiio
de renegociação com a SUNAMAM, de Projetas I e 2.
O Projeto 3 era divida indireta com a SUNAMAM. Desde que saiu a 6.043, desde que foram proibidas as duplicatas e emitidas as notas promissórias, c desde que as notas promissórias foram sendo quitadas pela SUNAMAM e foi sendo diminufdas, a própria SUNAMAM
concebeu com os estaleiros interessados- hâ farta documentação trazida, aqui, a esta Comissão- o esquema
de assunção por parte da SUNAMAM de dividas dosesR
taleiros, com base cm cr~ditos que os estaleiros tinham
com a SUNAMAM. Portanto, o estaleiro tinha cr!-ditos
com a SUNAMAM, assumia, fazia dívidas no sistema
bancário, caucionava aqueles créditos e a SUNAMAM
se responsa,bilizava pela sua liquidação, havendo uma
assunçã,o de dívida clar[ssima. Essas operações, que são
as operações que estãº em discussão agora, o que foi a
dfvida indireta da SUNAMAM, foram louvadas pela
SUNAMAM como sendo absolutamente registradas, e
vou provar, como sendo uma alternativa de captação lndireta da SUNAMAM em documentos da SUNAMAM
para o Ministério dos Transportes. Foram feitas operação at~ 1983, passando, portanto, por todas as administrações, por todos os Ministros, Superintendentes c
Diretores Financeiros da Autarquia.
O SR. PRESIDENTE - (Virgflio Távora) - Nobre
Depoente, apenas parà: conferir datas. Esse Projeto 3, a
que V. S' $C refere, de que ano a que ano, porqucjâ tcmos os dados pelos outros lados. Vamos ver pelo lado da
ANBID.
O SR. RONALDO Cf:SAR COELHO - As Operações de 6,043 começavam da seguinte maneira - tenho os documentos, e vou Ia-los, é muito râpido, ~ muito
simples. Ela foi concebida cm função de um pleito, que
V. Ex•s conhecem, de tr!s estaleiros, dizendo: usr. Banco
do Brasil, eu quero um dinheiro, tenho um cr~dito com a
SUNAMAM e qucfo pegar um dinheiro e a SUNAMAM vai-lhe pagar. "Isto foi no inicio de 1981. No inf~
cio de 1981, começou o processo em que foi concebida a
operação de endividamento indlreto da SUNAMAM
por assunção de dívida dos estaleiros. Oficialmente, foi
autorizada uma operação com o Banco do Brasil. ,1;: errado dizer que aquele Aviso nv 421, do MinistE:rio da Fazenda, que mostro aqui a V, Ex•s, autoriza todas as operações 6.043, Absolutamente, J;: uma consulta que o MiR
nistério da Fazenda tinha que fazer, porque o Banco do
Brasil, que era o Banco lhe é: jusrisdicionado. Portanto,
foi só uma consulta se havia consisti:ncia dos cr~ditos. A
SUNAMAM reponde que tem consist!ncia e que pagará
diretamente ao Banco do Brasil. Dar, concebida nessa
operação a essênciã. dessas operações 6.043, cujo saldo,
hoje, de SOO milhões de dólares estamos todos discutindo
e constitui a ponta, a razão do escândalo SUNAMAM,
constitui a ponta de fora, porque mostrei, aqui, uma
série de endividamentos- 1 ~ilhão de dólares em duplicatas transformadas em notas promissórias e pagas,
ryJOstrei, aqui, bilhões de cruzeiros de dispêndio do orça~
menta da SUNAMAM. A ponta de fora são essas dfvi~
das não pagas- dividas indirctas da SUNAMAM. A
SUNAMAM, querendo fazer publicidade dessa
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concpção, desse modelo de operação ;_ ainda quanto a
datas, Sr. Presidente - , aproximou-se da ANBID e
combinou, comigo, na êpoca Presidente em exercrcio,
um seminãrio para que ele fizesse uma apresentação a to-

dos os bancos deste novo modelo de captação de recursos, ou seja, era um novo Superintendente-Geral, tinha
sido mudado- era o Dr. blcio -, não era mais o Comandante Rodolfo, atê que então, era responsável pelo
esquema das duplicatas, por todo o processo das duplicatas, jã era outro diretor-financeiro; o Conselho Mone-tãrio Nacionaljã havia saneado, pago a dívida das dupli-

catas, transformadas em notas promissórias; eles queriam fazer uma apresentação desse esquema de coisa inM
direta e· mostrar tambêm outras providências que mostravam a viabilidade econômica do órgão. Foi feito, em
setembro de 1981, um seminãrio a que, à última hora, o
Sr. Ministro Eliseu Resende não pôde ir, e foi feita uma
apresentação nesse seminârio, com todos os dados ofi~
ciai.s ·da divida por conta da 6.043 e do esquema que iria
ser implementado- créditos contados, líquidos e certos,
por parte dos estaleiros na SUNAMAM, a SUNAMAM
iria verificar os contratos de endividamento feitos por esM
ses estaleiros, iria assumir a dívida e iria pagar. Assumiu
a dívida e pagou dezenas e dezenas de operações. FunM
cionou... do total de 148 operações- trago este nlimero,
porque o obtive na Comissão de Inquêrito, que eram
148 operações - dezenas e dezenas foram pagas e roladas e quitadas atê 1983, pelo Superintendente ~leio Costa Couto, pelo Superintendente- não sei se já foi o que
o sucedeu, mas, certamente, já n,a época do Ministro
Cloraldino SeverO. Portanto, essas operações foram
apresentadas ao setor privado, aos bancos, em I981, o
novo esquema de captação de recursos da SUNAMAM,
para viabilizar a construção naval e cumprir as obriM
gações da SUNAMAM contratadas no II PCN - não
nos pertine, aqui, aos bancos discutir a consistência do II
PCN, os avanços, o que aconteceu, o que aconteceu de
irregularidades. Se as há, não pertine aos bancos avaliar.
Então, em 1981, foi feito esse seminãrio, foCdemonstrada a viabilidade econômica da Autarquia, foram esti-_
mulados os bancos privados. E estimulados como? Havia um limite para crescimento dos bancos. Os ban__cos
não poderiam crescer, havia um constrangimento ao
crescimento dos bancos. Portanto, essas operações tinham um tratamento especial do Banco Central. O Banco Central daria a essas operações, fruto de um Voto
496.609 - deixo, depois, isto aqui - aprovado pelo
Conselho Monetârio Nacional, não havia congelamento.
Havia mudanças em quatro resoluções e duas circulares.
Não havia problemas de limitação da Resolução n'? 831
aos crêditos concedidos às empresas estatais. Não havia
problema de direcionamento de crêdito referidos na Resolução n' 656 se poderia emprestar tudo para a lshihaM
wajima, que é uma empresa estrangeira, não havia tinha
aquele problema do direcionamento 7.030. Não havia limite de concessão para um único cliente, que, por norma
bancária, e por boa norma bancária, a tem que haver
uma limitação em torno de 5%. Não hav_ia nada. Não haM
via cãlculo de exigibilidade dos bancos para a aplicação
de crêdito rural. Estavam fora de exigibilidade. E mais,
quando essas operações começaram a ter problemas de
inadiplência e estava correndo esse processo de renego~
ciação, -que chamei de I, 2, e 3, que fui ·convidado pelo
Ministro Emane Galvêas para coordenar a partir de
1982. A partir de dezembro de 1982, fui convidado pelo
Ministro para coordenar todo um program~ de renegaM
ciação das dívidas da SUNAMAM, que dividimos em
três projetos: a dívida das notas promissórias; as dívidas
em dólares diretas, e a dívida indireta, por assunção de
dívida dos estaleiros, a tal6. 043. Esses crêditos que ficaM
ram vencidos nos bancos, concedidos com todos os favoM
res possíveis, não havia qualquer restrição, não precisaM
vam sen levados, como manda a lei, a crêditos em liquiM
dação. Não precisavam ser levados a créditos em liquidação no balanço de 1983, novamente no outro balanço
de 1983, em junho e dezembro de 1984 não precisavam
ser reconhecidos como perda dos bancos.
Isso é só para destacar o estimulo que havia em outras
ãreas do Governo, além dos que vou provar, na parte da
SUNAMAM e do Ministério dos Transportes.

Começamos a negociação das dív:_idas, que tive oporM
tunidade de coordenar, ftzemos o projeto um- qucjâ
_mencionei- em dezembro 1983, no final de um ano-de
negociação: o pr-õjeto 2, e o projeto 3 não foram feitos, a
Autarquia perdendo a sua condição de autarquia, e essas
dividas estão em aberto junto aos bancos, ainda sob regiM
me especial no balanço dos bancos. Eram dívidas consiM
deradas pelo Banco Central como díVidas do Governo,
portando não havia problemas de segurança bancária,
questões de direcionamento de crêdito, concentração por
cliente. Eram dívidas do Governo e na época estimuládas por todas as maneiras.
Vou apresentar, muito rapidamente, uma lista- seguindo a própria agenda que apresentei a Sua Excelência
o PreSidente Figueiredo por duas v-ezes, em agosto e noM
vembro- .vou apresentar, muito râpido, uma lista dos
dados que reputo importantes, só para citar, talvez V.
Ex~s.: 11ão _conheçam.
O que ê uma carta que agora se discute ser uma carta
de garantia, se tem garantia, se não tem garantia, que
considero um desrespeito. Enquanto for uma chicana
jurídica, um detalhe, uma alegação dessa natureza, mas
ninguém sério ou minguêm que respeite as relações éticas
do governo, do Estado, pode dizer que um compromisso
desse de 500 ritilhões de dólares, nessas circunstâncias
que acabei de descrever, não ê um compromisso do goM
verno, não ê uma dív_ida do Governo. Se :irregularidades
há na concessão dessas garantias, da dívida por parte do
Governo, nós empresários, pagadores de impostos, estamos tão interessados e tão ansiosos pelos resultados d~s
ta e da Comissão de Inquérito, porque estamos muitíssiM
mo interessados em conhecer realmente, em responsabiM
Iizar por irregularidades, se as hã.
Em 1981 - quero só demonstrar - o Ministério dos
Transportes escreveu uma carta à Presidência da ANBID interirüt à época, lamentando que o Ministro- não
poderia ir para fazer a defesa dessas operações 6.043; que
eles queriaril mostrar aos -bancos, dizendo: sucedendo à
duplicata, de tão boa tradição e de tão boa lembrança,
que foi sucedida pela prori'lissória, Vai haver agora o enM
dividamento indireto, cuja essência foi conc_ebid~ numa
operação com o Banco do Brasil. Substantivamente- a
---oPeração do Banco do Brasil é igual a todas as 148 operações. Adjetivamente é diferente. O Banco do Brasil
pode debitar em conta~corrente. Por quê? Porque a SUM
NAMAM tem contaMcorrente lá e não tem contacorrente em nenhum banco. Substantivamente é a mesma operação: assunção de dívida de um estaleiro feita
com o Banco do Brasil e com os demais bancos. O aviso
do Ministéiro da Fazenda fala em caução perante os
bancos. NãO trata nem do Banco do Brasil especificaM
mente.
Aqui está (móstra doc_umento) o seminário: palestra
do Dr. Hélcio Costa Couto, do Diretor-Firianceiro da
SUNAMAM, à êpoca Tarcísio Barbosa Arantes, isto em
1981, mostrarido como a SUNAMAM estava saneada.
Programa Nacional de Construção Naval; o histórico; o
sistema de_ construção naval; o por quê da SUNAMAM;
a origem e a aplicação dos recursos; a fixação do preço;
política de reajuste; tudo, tudo, tudo; e, no final, a poM
sição !!Condmica e financeira do órgão: endividamento
bancário - local, externo; contas a pagar aos estaleiros
por reajuste. Posição da SUNAMAM quanto à negociaM
bilidade com os bancos, dos ati vos dos estaleiros- paM
pel timbrado doo Ministé~io.
E aqui vem descrevendo, Senhores, toda:(_as conM
dições. Mostrando o equilíbrio da SUNAMAM, o fantástico equilíbrio da SUNAMAM, com esta previSão de
arrecadação crescente do adicional de frete, e da renoM
vação da Marinha Mercante até 1985, todas as razões
Pelas qu-ais a SUNAMAM estaria equilibrada. Reconhece-uma dívida de 188 milhões de dólares, que ê a origem
dessa dívida de 500 milhões de dólares, por conta -da
6.043- está aqui no balanço da SUNAMAM - , aRui
- --estão as obrigações da SUNAMAM de p8.gar essa dívida: encargos pela Resolução n"' 6.043, ria êpoca -19 biM
Ihões, eram 188 milhões de dólares. Se colocarmos isto
em 4 anos, a uma taxa cumulativa de 18%, são os 500 milhões de dólares, que estamos discutindo hoje, em aber-

to.
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Aqui vem toda uma _explicação muito longa, realmente ê muíto dificil, das equações dos reajustes, que são
maiores do que uma pãgina, como se faz o reajuste de
construção naval. No contrato há uma equação enorme,
que eles foram lá descrever para nós essa equação de
mais de uma página, como era o reajuste, como eram os
critérios de reajuste, os _parâmetros, etc, etc, etc. E, nO fiM
na!, um d!J_cumento deles: "A Situação das Duplicatas".
As duplicatas aceitas pela.SUNAMAM montavam, em
agosto de 1980, que estimo o dólar a Cr$ 40,00, em 40 bilhões de cruzeiros. A partir de março do corrente, passaM
rãm a ser substituídas. por notas promissórias. A previsão de encargos pela Resolução n"' 6.043: 19,7 bilhões de
cruzeiros.
Tudo isto previsto como ia ser pago, em que condições
ia ser pago pela SUNAMAM.
A partir daí foram feitas as operações, Sr. Presidente,
pelos bancos. Os bancos começaram a fazer operações
6.043, que foram feitas com a emissão pela SUNAMAM
da seguinte ~rta:
Ministêrio dos Transportes ao Banco Y
Estamos inteiramente cientes que o estaleiro
constituiu a favor desse banco uma caução de direitos de crêdito que tem (inaudível) sobre a SUNAM
MAM e que vão abai?"o relacionados para garantia
do pagamento do principal de 3 milhões de dólares,
~nos termos !fo contrato de empréstimos n' tal. ..
que a SUNAMAM estudou os termos e as condições,
90% desses empréstimos são em moeda estrangeira, registradas no Banco Central, em taxas que conhecemos,
comissão de repasse, taxas oficiais registradas, que não
podemos modificar, comissão de repasse da ordem de
5%, que eram as condições d_e mercado razoâveis da époM
ca. Eram operações muito disputadas, por 43 bancos. 32
grupos financeiros disputavam essas operações, porque
tinham garantia absoluta e tinham todos os favores que
já descrevi. Cínco por cento ê razoável e o Goverri_o_ pa~
gou 4% no refinanciamento da dívida que fizemos em
1983. A União pagou 4%. Portanto, a comissão ...
O SR. GUSTAVO FARlA- Por que havia tanta disM
puta assim de 32 grupos tão interessados. Era pela taxa
elevada que eles cobravam?
O_SR. _RONALDO Cf:SAR COELHO - Não era
pela taxa elevada. Primeiro porque -é nosso negócio temos que gerar ativo, emprestar dinheiro, receber, ter
lucro, pagar 50% de impostos, reinvistir os lucros e gerar
empregos. Portanto, ê o nosso negócio. Era uma opeM
ração segura, com larga tradição na praça do Rio de J aM
neiro, e nós fizem-Os. Era disputada realmente por 32
grupos financeiros, num total de 43 bancos.
O SR. ALTEVIR LEAL (fora do microfone)- Qual
era essa operação?
O SR. RONÃLDQ CÉSAR COELHO - Foi essa
operação de endiVidamento indireto da SUNAMAM,
atraVés dos estitleircfs. Emprestávamos ao estaleiro, a
SUNAMÃM á.ssut:lià a"' dívida do estaleiro e pagava-nos
diretamente, como pagou dezenas de operações. Dezenas e dezenas de operações.

·a SR. ALTEVIR LEAL (fora do microfone)- Qual

-2el-a ~81ípo- dessa operação?

O SR. RONALDO Ct5AR COELHO - Era uma
operação de capital de giro normal com o estaleiro,_ ten~
do como garantia esta carta que estou lendo da SUNAM
MAM.
O SR. GUSTAVO FARIA- Em mêdia, a comissão
de repasse era de quanto?
O SR. RONALDO C~SAR COELHO- De 5%, que
eram condições éticas de mercado.
O SR. GUSTAVO FARIA- Chegou a 8% várias veM

za.""

=- __

_qj;j:. RONALDO Ct5ÁR COELHO --Ataxã mé-

dia,:de: .m~rpado era

5%~

Desconheço se chegou_ a 8%.
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Cada um dos créditos abaixo relacionados tem as
características seguintes:
--

Esta carta do Ministério dos Transportes descreve os
créditos.

Todos eles são créditos que neste ato a SUNAMAM reconhece expresssamente como certo e
líquidos, por estarem concluídos os eventos correspondentes.

E aqui vem uma série de razões, dizendo, então que o
Governo vai pagar diretamente aos bancos créditos
liquidas e certos -que o estaleiro tem com ~le.
Não tive acesso, o banco não tem acesso à economia
interna da SUNAMAM. Não posso chegar lá e perguntar: quero saber por que o Sr. emitiu essa carta? Existe
esse crêdito ou não esse crédito. Ele diz que tem, que é
líquido e certo, assume a dívida do estaleiro e vai pagar,
e pagou dezenas e dezenas de operações.

O SR. ALTEVIR LEAL- ~verdade que esses juros
oscilavam entre 4% atê 8%?
O SR. RONALDO CIOSA R COELH_O -Ele oscilava
de 2•.. Não conheço-o- ponto máximo, mas devo -imaginar que um estaleiro pequeno, com problemas, seja uma
taxa diferente da do estaleiro IshiKawajima. Depende da
situação de mercado, depende se há dólares no mercado.
Depende da situação de mercado. A taxa média apurada
pela associação nos contratos ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Contrato qUe eta vacilan-

te. Desde 2% até...

O SR. RONALDO Cf:SAR COELHO ~A taxa de
mercado. A comissão de repasse?
O SR. ALTEVIR LEAL- Podia ser 2, podia ser 4 ...

O SR. RONALDO ClOSAR COELHO - Desconheço. É negociação entre as partes e a SUNAMAM,
que conhecia o Contrato e aprovava, como _o_ próprio eridividamento da SUNAMAM.
O SR. ALTEVIR LEA_L- E para esse juro subir assim, se havia um contrato feito, por que ele oscilava de 2
a 8%?

O SR. RONALDO C~SAR COELHO - Não, ele
não oscilava. S6 oscilava na contratação. O qJ.le oscifa,
naturalmente, é a taxa internacional, é a taxa de dólares.
Esta não controlamos. Cada contrato tem uma taxa cm
função de mercado c naturalmente o estaleiro fazia on-de
fosse mais barato.
O SR. ALTEVIR LEAL - Essa taxa seria, atê o fim
do con~mto, aqm;le mesmo jüro.
O SR. RONALDO C~AR COELHO- A comissão
de repasse é a receita do banco para assunção daquele
risco. O resto é um mero agente repassador de custos do
exterior, que ele não domina, que ele não controla.
Esta carta, Ministério dos Transportes, SUNAMAM,
assinada por ~leio Costa Couto, pelo superintendente e
por todos os demais superintendentes, dizendo:

A SUNAMAM reconhece expressamente como
certos e liquidas os créditos e se obriga a pagar diretamente aos bancos.
~ a consistência dessa operação. Se quisermos discutir••. _Pois não, Excelência.

O SR. ALTEVIR LEAL- O juro do capital recebido
lá fora é um, mas o banco tem juros independentes da
captação, não tem?
O SR. RONALDO Cf:SAR COELHO uma comissão de repasses.
O -SR. ALTEVIR LEAL são.
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Ele tem

Não são juros. ~ comis-

O SR. RONALDO ClOSAR COELHO - f: uma comissão.
O SR. ALTEVIR LEAL- E essa comissão e que lhe
pergunto: há bancos que cobram ..x.. , há bancos que
cobram 10 ••x". 20 "x."?

O SR. RONALDO CÉSAR COELHO - Isso é em
fUrlÇãO do mercado. Estamos arriscando o principal. O
banco pegou dinheiro lá fora num banqueiro estrangeiro
e repassa aqur dentro. t uma comissão que tem queremunerar o risco, depende do risco. Ela pode ser de 1% no
mercado.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mesmo assim, hã bancos
que cobram 2, 3, 4% do dinheiro repassado. Não existem?
O SR. RONALDO C~SAR COELHO- ~ verdade.
É o mercado livre.

O SR. ALTEVIR LEAL cobrar de 1 até 8%.

Então, o banoo pode

O SR. RONALDO ClOSAR COELHO - Pode. Ê o
mel-cada livre. Depende do risco que ele... S o prêmio
que ele vai cobrar para assumir determinado risco. Isso é
da essência do negócio de banco.
O SR. ALTEVIR LEAL- De acordo com o risco,
aumentam os juros:

O SR. RONALDO CÉSAR COELHO- Até porque
o risco é perder tudo. Se o cliente não paga, vou perder
100%. Isso é da essência do negócio.
O SR. ALTEVIR LEAL- O cliente com cadastro pequeno, cobra 8%'; o cliente com cadastro bonito, vasto,
cobra só 2%

O SR. RONALDO Cf:SAR COELHO--,- O~ 1%. O
mercado, hoje, de bancos, o spread médio é 1,5%. O mercado, hoje, em São Paulo, trimming, o mercado é um a
1,5% de spread dos bancos, porque é um mercado muito
cQtnpetitivo, está muito líquido, então, o spread médio
está a 1,5%.
Então, com base nesse seminário que foi apreSentã.do,
Sr. Presidente, com base nesse documento, nessa carta,
foram feitas todas as operações, foram roladas por dois
anos essas operações, honradas pela SUNAMAM o
[empo todo, por difefentes Superintendentes, por diferentes MiniStros, até que pararam de ser pagas, não foram mais pagas, por alegação de que tinha saído o decreto que...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Que separava.

O SR. RONALDO COELHO - Exatamente. Que a
SUNAMAM não poderia mais pagar, e aí não foram
mais pagas, e aí entramos num processo de renegociação
_das dívidas, que mencionei. O Ministro Galvêas me convidou para um almoço no Rio de Janeiro, em dezembro
de 1982, e comecei a trabalhar, como trabalhei também
na renegociação das dividas dos usineíros de Pernambuco, esse tempo todo.
Queria mostrar uma carta, que é documento importante, de 1982, portanto, provando que essa operação-de
desejo, de interesse,_era uma operação normal da SUNAMAM.
São os últimos dois documentos que tenho para mostrar. Mostrava o seguinte:
a diffcil situação dos estaleiros- é um documento ao Ministro Eliseu Resende, por Slcio Costa
Couto. Havia uma dificuldade nos estaleiros, a SUNAMAM não tinha condições de atender em tempo
hábil os compromissos por ela, SUNAMAM, assu~
roidos p~ra financiar, para: cumprir suas obrigações;
o mecanismo sugerido pelos estaleiros teve o mêrito,
e aceito pelo Sr. Ministro da Fazenda- eu discordo; há uma tendência em todos os documentos no
Ministério dos Transportes de que o Minstério da
Fazenda autorizou, patrocinou essa solução, que
não-é fato,- teve o mérito de propiciar àquelas empresas o recebimento de seus créditos.
R~nh__e_c_e:ndo a procedência dos argumentos, à
concordância desta Superintendência, o Sr. Ministro autorizou o Banco do Brasil a efetuar as _operações pleiteadas.
A partir de então, os estaleiros, cm sua totalidaw
de, depois do seminário, se têm valido dessa sistemática - documento oficial da Superintendência

para o Ministro - o que indiretamente propiciou à
SUNAMAM recursos em montantes aproximados
de 180 milhões de dólares.aOIO
Está aqui o Superintendente da SUNAMAM reconhecendo isso como instrumento de captação da SUNAMAM, e nesse momento em que ele escreveu, em janeiro
de 1982, montava a 180 milhões de dólares.
Isso foi no conti:xto de uma autorização para uma
operação específica de 30 milhões de dólares, que foi assinada em Londres, pela SUNAMAM, em julho. Essa
operação começou aqui neste oficio, e terminou em julho, sendo assinada já na gestão do Ministro Çloraldino
Severo. Por_tanto, atravessando já outro Ministro, já o
Ministro Cloraldino Severo. Esta operação é de 3_0 milhões de dólares, em que o Superintendente justifica a
consistência dessa operação como capacidade de endividamento indireto da SUNAMAM.
Temos alguns outros documentos de um assessor jl1_ridico_ da SUNAMAM, justificando que a SUNAMAM
não precisaVa, absolutamente, - um parecer interno da
SUNAMAM -de que ..suas obrigações são, como tais,
instrumentos, atas comerciais e privados, feitos e realizados para propósitos privados e comerciais". Enfim, para
cada parecer de um lado, existe um parecer dentro do
próprio GõVeino para dizer o oposto.
Aqui, Sr. Presidente, o último documento, (apresentação de documento): o relatório anual da SUNAMAM,
em que ela explica o problema das duplicatas das notas
promissórias e da 6.043 .. Duplicatas- ela reconheceno valor de 40 bilhões _de cruzeiros; ela destaca o problema da situação financeira muito ditlcil que ela vivia; e está aqui um documento oficial, distribuído a todos os 1- bancos no Brasil, e no exterior, falando, reconhecendo a
dívida 6.043; falando das duplicatas e da mudança para
as notas promissórias.
Finalmente, Sr. Presidente, estes são as· documentos
que queria trazer numa apresentação inicial a V. Ex•s Estou inteiramente à disposição, ratificando o ponto de
que os bancos tiveram todo o empenho ein demonstrar
que nessa situação são terceiros de boa f'e, não têm qualquer envolvimento com a origem dos créditos. Não compramqs crêditos de estaleiros junto à SUNAMAM. Simplesmente tivemos obrigações assumidas pelo Governo.
Temos' tirha longa tradição de financiadores da construção naval. De resto, seria uma ingenuidade imaginar,
um desrespeito a 33 grupos financeiros, a 43 bancos, com
seus departamentos jurídicos, etc., etc. que iriam arriscar
muito mais de um bilhão de dólares, porque haja vista já
vêm desde as duplicatas, depois do s~ldo dessas operações 6.043, tão vultosos recursos iriam arriscar por
causa de uma comissão de repasse que seja de 4 ou de
5%. ~ um desrespeito à competência desses bancos.
TC!çi<l_ c;: ql!?lq!lc;:r_ ç~p_?tl_b?,_to_Qa__c;_ qu_alq~~r: ma.gi(~
tação. tenho que repelir manifestação contra a credibilidade dos bancos, acho um desrespeito à iniciativa privada e um perigo institucional muito grande ao nosso Pafs
e à Nova República.
Era isto que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) - Passaremos à fase dos debates. Antes pedimos ao Si. Depoente,
cõmo já foi solicitado a todos os demais que aqui compareceram, que nos deixasse toda a documentação de que
se valeu - cópia xerográfica será feita, e devolvida a S.
S• depois - para que conste como parte integrante do
seu depoimento, e consulta para novas indagações que se
fizerem mister.
O primeiro inscrito é o nobre Senador Altevir Leal.
Tem a palavra S. Ex.•
O SR. AL TEVIR LEAL - Qr. Ronaldo César Coelho, eu não estava desde o inicio aqui, mas a pouca coisa
que não posso acreditar e entender é que, se o GoVerno é
responsável por qualquer transação que seja feita por intermédio de um repasse, o dinheiro repassado não devia
ter essa oscilação de juros. Deveria ser um juro padrão.
~a

única observação que tenlro a fazer no momento.

O SR. RONALDO CSSAR COELHO - Entendo,
nobre Senador, mas no caso espec!fico depende das-condições de mercado, da escassez de dólares no mercado,.
depende da situação de endividamento de cada estaleiro,
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quer dizer, um estaleiro de um grande grupo, como o

taleiro e para outro, em termos de taxa especial de repas-

Ishikawajima, um grande grupo internacional, de baixo

se local?

nível de endividamento, não é comparável a de um estaleiro de altissímo nível de endividamento e insuficiência
de capital. Portanto, existe uma diferença de mercado,
da existência de recursos ou não.

O SR. ALTEVIR LEAL- O dinheiro não é emprestado sobre o avalista?
O SR. RONALDO C~SAR COELHO - ~verdade.
O dinheiro não é emprestado sobre o av-alista. B com a
garantia - é impreciso dizer aval.
O SR.. ALTEVIR LEAL- Da empresa para o avalista, que é o Governo.
O SR. RONALDO C~SAR COELHO-~ impreciso
dizer aval ou fiança. Enfun, com a garantia do Governo,
da União. Sempre a União. A União é a titular do Fundo de Marinha Mercante. A SUNAMAM é um mero
agente. Então, quando se fala SUNAMAM, leia~se
União. Desde quando começou a operar, a União é a
responsável de fato, mas posso emprestar para alguém
com a garantia da União a uma taxa diferente. Posso
considerar uma taxa diferente. Isso depende da situação
de mercado: se hã dólares, se não hã dólares.
O SR. ALTEVIR LEAL- Minha discordância está
neste ponto.
Sr. Presidente, era só isto que tinha a perguntar.

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora)- Nobre Senador José Lins, V. Ex• está com a palavra.
O SR. JOSE. UNS- Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Antes do
Sr. Relator, concedo a palaVra ao nobre Deputado Gustavo Faria.

O SR. GUSTAVO FARIA - Sr. Ronaldo César CoelhO, quais eram as condições negociadas pelos bancos em
relação às operações com a SUNAMAM? Especificamente com a SUNAMAM, fazendo uma comparação,
na época, se essas condições eram iguais às de mercado
ou se eram mais vantajosas. Por exemplo, nessa mesma
época quais eram as condições dos demais papéis de
mercado financeiro, ou seja, ORTN, letras imobiliárias,
CDB? As operações com a SUNAMAM eram mais rentâveis do que outros ativos financeiros?
O SR. RONALDO C~SAR COELHO - Não dã
para comparar assim. Quando nós fazemos aplicações
que, em bancos, chamamos de recursos próprios, que
não são necessariamente própriOs, silo capitados no mercado através de depósitos, poderíamos fazer uma avaliação dessa natureza, de qual é a aplicação melhor. Mas
quando ê uma operação de repasse de recursos externos,
só tenho a opção de fazer_ o~ n_ão_fazer.
Então, veja, não possO comparar com outro ativo,
porque não poss·o aplicar esse dinheiro - sou mero repassador - . não posso aplicar esse dinheiro em outro
ativo. Então, não cabe a comparação com outros ativos,
haja vista que 90% das operações eram operações de repasse de moeda estrangeira.
O SR. GUSTAVO FARIA- Certo, mashavía também uma porcentagem cotlSiderável que não era de moe-.
da estrangeira, e eram feitas.

. O SR. RONALDO CESAB. COELHO - Era 9% a
taxa prefixada. Os contratos que conheçq, vi um co-ntrato de 125%, quer dizer, ê uma taxa de inflação prefixada,
é dificil avaliar a taxa na época, quem ganhou, quem perdeu. G:~ralrnente quem perdeu nessa época foi o depositante que aplicou em CD B, certamente a 115. Quer dizer,
o banco é um mero intermediârio de recursos.
Hoje, uma taxa de 125 seria risível, seria uma taxa altamente subsidiada. Noventa por cento ·das operações,
Sr. Deputado, são em dólares. ~6 tenho a opção de fazer
ou não fazer. Fazer, tenho que ter segurança, porque não
vou perder 100% do dinheiro para ganhar 4%, 5%. Ninguém ê louco de perder 500 milhões de dólares. 1:: realmente uma audácia risível, ~ conluio. Conluio de guê?
Para eu perder 500 milhões de dólares?& Isso é loucura.
O SR. GUSTAVO FARIA- Porque razão, se o aval
é do Governo sempre, hã uma discriminação para um es-

1

O SR. RONALDO C~SAR COELHO- Por exemplo, há toda uma relação de mercado. Quer dizer, tenho
uma conta, tenho uma relação tradicional com o estaleiro. "A", que me deixa conta-corrente, que faz seguro comigo, existe toda uma relaçã_o, ex:istem dólares no mercado, e posso achar que o estaleirQ. ~~A" merece uma taxa
menor, em condições e mercado, do que o estaleiro... B",
com quem-não tenho tradição nenhuma, com quem não
tenho relação, com quem não opero. Isso é de mercado
livre. As taxas médias de 5% são razoâveis _em termos de
mercado, haja vista que a União pagou no refinancia- menta que coordenei 4%. Então, as taxas de mercado,
dezenas centenas de operações, é praxe de mercado, com
aval do BNDES, todos os financiamentos feitos foram
com financiamento a 5%, com coniissão de repasse a 5_%,
a 6, a 4, a 3, hoje o mercado é 2,5. Temos dólares seqUestrados no Banco Central, precisando ser aplicados, então, 2,5 é melhor do que nada. Na época, não. Tinha-se
que trazer dinheiro lá de fora, havia despesas, tinha-se
que pagar comissões aos bancos estrangeiros, etc.
O SR. GUSTAVO FARIA- Dr. Ronaldo César
Coelho, as operações eram encaminhadas por empresas
de 'consultaria, como a Carmo, por exemplo. As operações para os bancos foram encaminhadas, várias delas,
por wna firma de consultaria Carmo Empreendimentos;
outras foram _feitas diretas pelos diretores de estaleiros e
daSUNAMAM.
H a via algum princípio para poder ser aceitas essas so~
licitações? QuantO essas f:trmas de consultaria lev_avam
dos banc-os para encaminhar as solicitações de crêdito?

D SR. RONALDO ~AR COELHO - Eu nunca
falar nisto. Quer dizer, quero questionar a

~tjnb-a-ouvidO

premissa.
O SR. GUSTAVO FARIA - Então, solicito ao Presidente que convide para que venha aqui, à CPI da SUNAMAM, a Carmo Empreendimentos, para Gue dê
maiores esclarecimentos sobre a questão.

O SR. RONALDO C~SAR COELHO- Eu estava
respondendo, não conheço a intermediação de bancos.
Eram negociados diretamente com os estaleiros, a que
conheço. Eventualmente pode haver um caso de interme-diação. A maioria dos bancos, não opera com empresas
atravês de int~rmediação. Suposto_quenaaçilo merc_adológica dos Oancos conhecemos o mercado e sabemos
'Operar diretamente com eles. Desconheço o encaminhamento atravÇ.s de terceiroS.
O SR. ALTEVIR LEAL existe o corretor.

Realmente, consta que

O SR. RONALDO C~AR COELHO - O banco
não paga normalmente, quandO o corretor está. corretando a necessidade.de fundos para a empresa. Quem paga ê
a empresa. Agora, quero dizer que bancos hã, a m<iioriã,
que "{lâu- aceitam relacionamento indireto, que não aceitam tratar com corretores. Nenhum banco que se preza
- aceitá tratar corif intermediários.
O SR. GUSTAVO FARIA -

No caso, então, eram

~-os_diretores dos e&tâleiros oU a própria direção da SU- ·
~NAMAM.

O SR. RONALDO C~AR COELHO- Eram diretores dos estaleirõs procurados por nós, procurados pelos bancos que disputavam as operações, em cantata
permanente com a SUNAMAM. Tínhamos uma larga
tradição de relações com a SUNAMAM. Provei uma relação de alguns bilhões de dólares. Se imaginarmos
-quanto giraram essas duplicatas ...
O SR. GUSTAVO FARIA -Seu banco tem algum
crédito com a SUNAMAM?

O SR. RONALDO dSAR COELHO- O meu Banco· tem um pequeno crédito, lançado em prejuízo'. Portanto, não tenho qualquer crédito com os estaleiros. A
. minha proposição é eminentemente iilstituciorial como
Presidente da Associação.
O SR. ALTEVIR LEAL (fora do microfone) - Lançado em (inaudível).
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O SR. RONAWO CMAR COELHO- Lancei em
prejuízo em· 1983.
O SR. ALTEVIR LEAL (fora do microfone)- O devedor era a SUNAMAM?

O SR. RONALDO C~SAR COELHO - Era a SUDevedor era o Estaleiro Mauâ, com a garantia da SUNAÍ'viAM, por razões ...

NAMA~f.

O SR. AL TEVIR LEAL (fora do microfone)
que foi levado, se o avalista é o Governo?

~Por

O SR. RONALDO CllSAR COELHO- l'or raiões
nossas, de interesse de saneamentO de balanço, por política nossa. Aí ê uma política dos acionistas do Banco e
decidi lançar em prejuízo um pequeno crédito de 500 mil
dólares.
O SR. ALTEVIR LEAL (fora do microfone) quanto era o valor dessa operação?

De

O SR. RONALDO CMAR COELHO- Valores históricos, não é relevante certamente... De 500 mil dólares
hoje seria.
O SR. ALTEVIR LEAL- Q devedor, apanhador t
Mauá, por intermédio da SUNAMAM, segurança Go~
verno.
O SR. RONALDO CMAR COELHO - ~. Y.
estã perguntando meu Banco. Não vim aqui discutir. V.l
Ex• estâ perguntando meu Banco, particularmente. Meu
Banco emprestou, de fato, 300 milhões de cruzeiros ao
Estaleiro Mauá, com a garantia da SUNAMAM, e deci- 1
di lançar em prejuízo em 1983, por razões de conveniência de cada banco.

Elo

O SR. A LTE VIR LEAL- Conveniência do Banco ...

O SR. RONALDO CMAR COELHO- Do Banco.
O SR. ALTEVIR LEAL- ..• e não por eles não poderem pagar, porque. ..

O SR. RONALDO C~SAR COELHO- Não. Porque eles não pagaram.
O SR. ALTEVIR LEAL- Não pagaram?

O SR. RONALDO CMAR COELHO -Não pagaram, .como todos os 500 milhões de dólares que estão ai,
não foram pagos. Está tudo, tudo, tudo, sem estar pago.
O SR. ALTEVIR LEAL-~ isto que fico sempredis.cordando, porquanto 'às operações todas não eram feitas
com a ciência do Governo e dos bancos?

O SR. RONALDO CMAR COELHO - Mais do
que isto. Com_ patrocínio e estímulo. Mas eles não pa;gam ... O que posso fazer?l
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) mento.

Um mo--

Lembramos à Comissão que o Relator e o Presidente
têm já estudado um pouco este problema, pelo rhenos
para seriar as perguntas que fazem no final, que vemos
que se resumem a um, dois, três. Diga isso, "diga isso,
diga isso...
A Resolução n., 6.043, e a tos subseqUentes contestados
pelo Governo em maior ou menor exten_sãp. Qs contratos feitos por ela estã_o sendo contestados em maior ou
· menor extensão .

O SR. ALTEVIR LEAL- A n' 6.043.
O SR. _PRESIDENTE (Virgílio Távora) -A Resolução n'? 6.043. Em função dela, veio aquele protocolo
tão falado. Aí é que temos que discutir. Todo o problema aqui, se falou, disse atê da última vez com o Dr. Pau~
lo, procurando não ser indelicado, era o seguinte: estava
tudo muito bonito, mas o problema que tínhamos que
examinar era justamente o de dívidas que são reconhecidas ou não reconhecidas, dívidas que, bem ou mal, o Go- 1
· verno, por cartas de crêdito, por promissórias, por dupli- f
catas, havia assUmido nas diferentes etapas do processo.
Neste caso que o Dr. Ronaldo Cêsar Coelho cita, ê que!
justamente do Mauá - é Mauâ e mais duas- todas as
éOntas-ae.<i53S dívidas estão sendo questionadas, porque
o Mauá não aceita os critérios pela Comissão de Toma- 1
da, feita quando da extinção da Autarquia. Ag~a. o;
r
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Fundo h cuidado por um Coriselho Dlretor do Fundo deMarinha Mercante do Ministério dos Transportes ...

O SR. ALTEVIR LEAL- Mas este afjâ está jogado
em lucros e perdas.

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora)- Não,

per~

dão. O Conselho é que_está movimentando_o Fundo, e
examinando suas dívidas. Para isso houve uma ComiSsão de Tomada de Conta. Isso é normal, houvesse ou
não qualquer embrulhada, a SUNAMAM, despojada
dos seus poderes de gestora d_o Fundo, havia alguêm que
fazer essa tomada de contas. Quando foi feita essa tomada de canta, a Comissão da Tomada de Conta é que não

achou boa e vãlida grande parte desses créditos. Por
exemplo, do Verolme ela glosou 92 milhões d.e dólares
mais ou menos. Mas já a CCN, desde o início disse
NÃO! Eu assinei, eStá aQUi pelo protocolo. Não ãdimhO
glosa nenhuma.
O problema estâ em tudo isto_.
O SR. ALTEVIR LEAL- Todas as duas operações,
Sr. Presidente, tanto a n9 6.043 como a 63, todas elas esM
'tão incluídas nisso?

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Vamos exM
plicar um pouco. A Resolução n9 6.043 foi jUStamente
uma resolução que substituiu a antiga 4.402. Há pouco
estavam mostrando, _nwn apanhado, ao Sr. Relator ad
hoc, porque o outro já tinha discutido, um pequeno es, quema cronológico da SUNAMAM, de estaleiro, deiXado, logo no iníciO; pelo Ministro e confirmado praticaM
mente pelo Dr. Hélio Paulo Ferraz aqui. A Resolução n9
4.402 vigiu-itéap-roximadamentejulho de 1979. Daí saiu
a Resolução n.,. 6.043. 'Só esquematicamente. Inicialmente, havia folga de dinheiro na SUNAMAM. Então,
aproximadamente até o primeíro trimestre de 1977, não
houve problema nenhum, pagava tudo de acordo com a
Resolução 4.402.
- -0 SR. ALTEVIR LEAL- 4.443.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -

Não, ReM
solução 4.402. Quando chega o primeiro trinlC:stie de 77
- não temos esses números bem na cabeça -, a[ coM
meçou a haver uma redução de caixa. Havia, então, a
aceitação de duplicatas para e-ncargo pelo Fundo da MaM
rinha Mercante. Foi até julho de 79. De 79 atê à ResoM
lução- n"' 6.043. Daqrifem diante- por aqui ê nova viôa
-primeiro veio a aceitação de duplicatas, com encargo
pelos estaleiros. Foi o auge aí. Em 81, o CMN, pelo Voto
068/81, proibiu novas duplicatas. Então, operações de
crédito para os estaleiros. Eram essas cartas que comuniM
cavam a todos os Srs. Banqueiros procurados pelos interessados de que o estaleiro tal tinha aquele crédito.
Então, a encrenca toda estã porquejã na Resolução n'i'
6.043, em lugar de serem 3 participantes, quer dizer, o armador, o estaleiro e a SUNAMAM, Q protocolo que a
disciplinou só foi com os dois: SUNAMAM e_ estaleiro.
O SR. ALTEVIR LEAL- O estaleiro e a SUNAMAM.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- O estaleiro
e a SUNAMAM. Daí em diante é que todos esses credites, por esta Comissão - são vãrias - n'i' 6.043, foram
·pagos. Quando a Comissão pegou, daí em diante, é que
disse: agora vamos examinar crédito por cradito. A CCN
- estamos fazendo um resumo de tudo que houve até
agora como outras companhias, e principalmente a
CCN, foi à Justiça e asseverou: absolutamente, não aceito que uma Comissão de Tomada de _Conta, que é ape-nas para ver o balanço geral, segundo alega, dê a posição
dessa autarquia para se integrar, como órgão agora, simplesmente gestora da parte de Marinha Mercante ao Ministério, e apresentar suas contas, quer dizer, fechar o
, balanço,, venha discutir a validade dessas diferentes cartas e desses diferenteS balanços apresentados.
O Dr. Clodoaldo mostro~ aqui ~ p!ocuramos trazer
até o Dr. Hélio para essa discUSsão;:.e ele não aquiesceu,
tinha lã seu direito, porque:jusfaffiênfê está discutindo a
injustiça af- as principais incorreçõei que achava exis,tiam nessas contas.

Co~o havia a cláusula arbitral, ê- a isso que ele rec_orreu, inclusive à própria Comiss_ão, para que estude o di:reito que ele se julga ser possuidor- estamos fa_la._ndQ a
CCN, há outras companhias também-, de justamente

recorrer a um j~i~_arb!~~a.! pa!a dizer da justeza ou não
daquelas contas apresentadas.
Desculpe a interrupção. E para explicar bem o que está havendo aqui. O Dr. Ronaldo CêsarCoelho, não. Está do outro lado. Só quer que lhe pague o que lhe devêm ...

O SR. RONALDO CÉSAR COELHO -Aproveito,
Sr. Presidente esta imagem "do outro lado", para dizer
que realmente estou na situação, hã muitos anos, do depositante de caderneta de poupança. Estou do lado daqui do balcão,_ depositei. Se financiaram o empreendimento errado, se deram escritura para quem não tinha
que dar escritura, se o prêdio não foi construido, se o terreno não existia, não tenho nada a ver com isso. Tenho
que receber o meu dinheiro. Quando digo bancos, bancos são companhias abertas, com milhões de acionistas,
milhões de empregados. Quando digo bancos, digo uma
coisa muito maior do que aquela figura antiga, caricata
do banqueiro, aquele homem riquíssimo, barrigudo, sentado na frente da burra, que não existe mais. São companhias abertas, com milhões de acionistas, com milhões
de empregados e com toda respon~abilidade de prestar
serviços à sociedade e à comunidade. Portanto, estou do
lado daqui do balcão. Emprestamos bilhões em duplicatas. Jamais fomos Perguntar porque ela aceitava duplicata, porque ê_ do instituto da duplicata. Se o homem aceita
duplicata de serviços ou wna duplicata de natureza comercial, é porque recebeu a mercadoria conforme, assiM
nou a duplicata. Quem desconta duplicata assinada pode
descontar duplicata atê sem estar aceita, mas quem desconta uma -duplicata aceita é porque sabe o que está fazendo. Quem assinou a duplicata é que sabe o que estã
fazendo, assumiu a responsabilidade. Quem disse que o
crédito é líquido e certo, fez um seminârio, nos mostrou,
levantou mais de 1 bilhão de dólares conosco, tem que
pagar. Se irregularidades hã na concessão dessa garantia,
ê_outro problema, e aí estou do lado de toda a sociedade
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Com a palavra ainda o eminente Senador Altevir LeaL
O SR. ALTEVIR LEAL- Não tenho mais nada a indagar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tâvora)- Concedo a
palavra ao Sr. Relator, o nobre Senador Roberto Saturnino.

O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Dr, Rona!do César Coelho, no curso da sua exposição, houve um
momento em que V. S' fez um câlculo râpido quanto á
dívida do Projeto 3, vamos chamar assim, que eram 188
milhões de dólares em fins de 1981 ou inicio de 1_982,
que. a uma taxa de 18% ao ano, chegaria aos 500 milhões
de dólares hoje.. Quando V. s~ falou nessa taxa de 18% ao
ano, imediatamente comparei-a com o custo médio que
o Dr, Hélio Paulo Ferraz, ontem, nos informou, que seria da ordem de 30% ao ano. Há, então, uma disparidade
muito grande.
V. S' afirma que essa taxa de 18% seria o custo financeiro médio real, ou, neste, caso, a informação do Dr.
Hélio Paulo Ferraz, ontem, é bastante errada?
O SR. GUSTAVO FARIA (fora do microfone) -Ele
trouxe até um quadro especificam. Oliboc era 14% e 12%

o- pread era 2,5%.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) - Explicando os 30% dele. Apresentou um quadro explicando as
parcelas.

O SR_ RONALDO CÉSAR COELHO- Nobre Se~
ni:t.dor, quando usei 18% no estudo que fiz, simulei uma
taxa de libor e fiz uma simulação média no período de 4
anos. Agora, cabe qualquer simulação. Se quisermOS:Tãzer com Ubor de 18%, o Dr. Hélio Paulo Ferraz apresentou, um que partia de libor de 18%, que realmente com o
Imposto de Renda... Mas o llbor de 18% acunteceu du!ante, 6 meses.
O SR: GUSTAVO FARIA (fora do microfone)- Foi
faixa de 79 a 83. Acima da variação cambial taxa de
30% de juros, com llhor de 14%.
O SR. RONALDO CÉSAR COELHO- Com o Iibor
~C? 14, devo estar usando um llbor de 10, um Iibor.de9. O
que protesto, Sr. Senador, é que é 18% ... Usei o nómero
~a
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18%, mas posso usar 28. Usei o número que acho razoâvel para trazer uma dívida de 17-9-81, que eles apresentaram no seminário de 188 milhões de dólares com os estaleiros, eles apresentaram dívida essa à SUNAMAM; despesas, encargos pela Resolução n'i' 6.043, 18_8 milhões de
dólares. Atualizei esse valor em 534 milhões de dólares,
usando determinada taxa, acumulei essa taxa. Posso ter
errado. Posso aumentar o libor ou diminuir. Não quero
questionar, esse estudo eu teria que fazer as contas todas..
Ele diz que prevaleceu de 1979 a 1982 um Ubor de 14%.
De 79 ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Dizemos a
V. S'- foi um estudo-tentativa. Acredito que era uma média,

O SR. RONALDO CÉSAR COELHO - 0 Reiatoré
um técnico reconhecido, muito mais autorizado do que
eu. O libor, durante 5 anos, aqui, de 1979 a 1982, não foi
à média de 14%. Não foi. Ele colocou 14 aqui, mas não
foi 14. Eu acho. Podemos pegar os dados e fazemos as
contas em um minuto, e mando à Comissão imediatamente os estudos da Associação. Ele usou 14. Se ele usar
to aqui, muda essa taxa de juros. Isto é no contexto-de
um argumento de que os custos financeiros - conheço
esse argumento - são bem superiores ao reajuste dos
eventos nos tempos contratuais. O oficio que pedia essa
operação de 30 milhões de dólares e dizia da necessidade
de pedir essa operação, o Superitendente Hêlcío Costa
Couto diz justo o invers«;>:. "É do interesse da SUNAMAM o endividamento indireto, porque os custos são
menores do que os reajustes contratuais". Ele diz exalamente ao contrârio nesse documento dele ao Ministro
Eliseu Res.ende, que aprovou a operação, diz ele em janeiro de 1982~."Temos todo o interesse em fazer isso,
porque é mais barato do que os custos contratuais". Estã
pedindo uma operação de 30 milhões de dólares, que foi
feita e autorizada pelo Ministro Cloraldino Severo, que
autorizou o funcionário a assinar em Londres essa ope-ração.
O SR. RELA TOR_(Roberto Saturnono)- V. S• teria
hoje um quadro do que resta a pagar do Projeto 1 e 2?
O SR_ RONALOO CESAR COELHO- Tudo, porque foram operações feitas com carência, e devo acreditar que foi pago muito pouco. foi só servida a dívida. A
União, por sinal, está atrasada na última prestaçlo. a
União paga com um pouco de atraso. Mas é tudo. No
máximo, está servindo os juros da dívida, porque foi
uma renegociação por 8 anos.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) diç_ões desse ...

As corr-

O SR- _RONALDO CÉSAR COELHO - Foram
dólares importados, com comissão de repasse da ordem
de 4%.
O Sr. Senador Roberto Saturnino, tenho certeza de
que esta ComíSsão entendeu perfeitamente que o proble-ma da SUNAMAJvl não é de 500 milhões de dólares. 500
milhões de dólares é_um rabo que estã do lado de fora. Se
tam.bém jã tivesse sido pago, não teria ... Vamos chamar
o problema da SUNAMAM irregularidades num programa de 10 bilhões de dólares quanto monta irregularidades, se as há, num programa de lO bilhões de dólares.
O problema não é de 500 milhões de dólares. 500 milhões
de dólares ê o que ela não pagou aos bancos privados.
O SR. ALTEVIR LEAL- Não reconhecida.

O SR_ RONALDO Cf:SAR COEL.HO -Não. Ela
não reconhece~ Simplesmente ela não pagou. Como ela
não pagou, os bancos foram para a Justiça, que acho a
pior solução.
O SR. ALTEVIR LEAL- Ela diz que não reconhe--

O SR. RONALDO CÉSAR COELHO -O Governo,
nobre Senador ...
O SR. RONALDO CÉSAR COELHO - Essa solução, desde 1982, quando o Ministro Cloraldino Severo
entrou, tem reiteradas posições. Li no seu longo depoimento a esta comissão que somente em 1983 ele entendeu a situação da SltNAMAM, um ano depois pratica~ente. A partir daí houve toda uma campanha de desmoralização dos empresários e da indústria naval. Acho,
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como credor, primeiro que os banC:õs querem receber o
que lhes é devido, mas que essa solução de impasse seja
judicial não serve aos interesses dos trabalhadores, não
serve aos interesses do Estado do Rio de Janeiro, dOS
credores ou de quem quer que seja. Só

O SRrALTEVIR LEAL- Prepararam aqui que não
reconhecem que uns têm condições de aguentar, outros
não têm condições de aguentar.
O SR. ALTEVIR LEAL- Dr. Ronalda· César Coelho~
a que V~ Ex• atribui esse negócio de dizer que nãó reconhecem? O que V. Ex• diz disto? Eles dizem aí que não
reconhecem . Por que não reconhecem?

O SR. RONALDO C!lSAR COELHO- Eles deram
uma garantia e acham que não têm contragarantia. Quer
dizer, a carta foi dada indevidamente. O Superintendente
da SUNAMAM deu uma carta indevidamente. Ao mesmo tempo não se acusa o Superintendente da SUNAMAM. Li com toda a atenção os depoimentos a estacomissão, que são os públicos que eu pude conhecer, e reli
o depoimento do Sr. Ministro Cloraldino Severo, em que
ele elogia o ex-Presidente Geisel que fez o II PCN, reiteradas vezes: ele elogia todos os Superintendentes da SUNAMAM, ele elogia todo mundo, e não acusa ninguém.
Há dois anos ele convive com o problema; ele houve por
bem fazer a Comissão de Inquérito 30 dias úteis, ou pouco mais de 30 dias úteis antes de deixar o Governo; no
seu depoimento não responsabiliza ninguêm, elogia todo
mundo, e temos o impas.se empobrecendo e sucateando a
indústria naval, que é de bens de encomenda. Se V. Ex•
não coloca a encomenda de um armãrio embutido, se V.
Ex• não acredita no marceneirõ, imagina de Uin navio.:.
Então, o que vai acontecer? V ai acabar a indústria no
Brasil; não tem a menor capacidade concorrencial no exterior, no .contexto desse esCândalo, se ficarmos 5 anos,
10 anos com esta questão na Justiça.
O que eu quis dizer ê que os bancos vão-se capitalizar,
os milhões de acionistas vão comparecer, alguns jã fizeram aumento de capital, e vão resistir, e na outra ponta
extrema os trabalhadores vão perder emprego.
O SR. RELATOR {Roberto Saturnino)- Dr. Coelho, se os bancos consideram a garantia da SUNAMAM
perfeita e o seu direito líquido e certo, por que eles não
estão tomando a iniciativa de cobrar judicialriiCiite esses
créditos?

O SR. RONALDO C~SAR COELHO- Trêsjã1izeram --l/3 dos bancos são bancos estrangeiros, 1/3 desses crêditos é de bancos estrangeiros; 3 bancos já fizeram. Tivemos uma surpresa · muito desagradãvel, a
reação nos autos da parte da União foi de uma violência,
foi de uma fantasia, foi de um absurdo, dizendo que houve um conluio fraudulento entre bancos, o interessantíssimo conluio fraudulento, que os bancos perdem SOO milhões de dólares. É um conluio fraudulento entre bancos
e estaleiros. A reação de uma coação à moda antiga. b de
uma coação violentíssima contra os bancos. O banco
tem um capital subjetivo- o Senador Roberto-Sãturni~
no conhece muito melhor do que eu, constrange até lhe
falar isto - o capital subjetivo da credibilidade. Banco
não pode ter seus créditos, sua vida, seus direitos discutidos publicamente, porque ele tem acima do capital financeiro, que ninguém sabe qUal é, pouca gente, Oleigo
não sabe qual é, o dipositante, ele tem credibilidade. b
realmente uma coisa seriíssima esta discussão' púfiHi::a de
crédito, esta desmoralização do sistema financeiro priva.:.

do.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Esta, então, a razão pela qual as outras dezenas de bancos estão ...
O SR. RONALDO CÉSAR COELHO - ~ verdade.
Hoje talvez coagidos, eu não sei, mas a atitude de conciliação é porque nunca foi par-ã eXecutar ninguém, é para
compor, para tentar receber, para tentar renegociar, é
para esperar a apuração. Os primeiros contactos, atê
perder o contacto com o Ministro Cloraldino Severo, a
partir do momento em que não acraditei que ele quiSesse
solução, uma das dezenas de contactos que tive com ele,
esperamos a Comissão fazer as contas, esperamos a apuração interna lá, dizendo não temos nada a ver com isso,

mas se quer esperar 6 meses, um ano; dois anos, nãó hã
problema. Estamos esperimdo, estamos compondo. Dezenas de contatos com o Ministro Delfim Netto, com o
Ministro Galvêas, todos pedindo para que não protes~
tem os estaleiros, todos pedindo que não fizéssemos
nada e que esperássemos esse contexto da conciliação.
O SR. RELATOR {Roberto Saturnino)- Quanto a
essa taxa de repasse - 5%, é uma taxa de repasse alta.
Lembro-me das operações que se faziam ao tempo em
que estava no BNDE. Eram taxas de 2%, ou menos do
que isto. V. S• mesmo referiu que a taxa de repasse hoje
está em tomo de I ,5%. Parece-me uma contradição se os
bancos consideravam a garantia da SUNAMAM perfeita, se os bancos tinham uma tradição de operação com a
SUNAMAM, que também não lhes indicava nenhum
risco maior, eram 'relações caracterizadas por uma pontualidade - como V. S• mesmo referiu - , por que
cobrar em operações tão seguras uma taxa de repasse tão
elevada? À época era.

O SR. RONALDO C~SAR COELHO- Parece que
deveríamos ter cobrado mais, não eram tão seguras, não
foram tão seguras. Depende - repito a resposta que já
dei, Senador - , depende das condições de mercado, do
cliente. Numa época em que estãvamos importando
dólares, e não havia dólares, é uma taxa; numa época em
que os dólares estão seqUestrados no Banco Central,
qualquer projeto, confiança do BNDE, por exemplo, ho~
je, eu não hesitaria em emprestar a uma comissão de 2%,
porque tenho os dólares, porque é uma questão de taxa
de oportunidade. Portanto, insisto na posição de que
. não considerar a comissão de 5% fora de esquadro. O
Govemo pagou, em 1983, 4%, o próprio Governo. O
IAA sempre pagou 4%.
O SR._. RELATOR (Roberto Saturnino)- E esta solução sugerida ontem, aqui, pelo Dr. Hélio Paulo Ferraz,
do juiz arbitral, do arbitramento, comO é que os banco
encaram essa sugestão?

O SR. RONALDO C!lSAR COELHO -Os bancos
não querem participar de qualquer jufzo, porque temos
os nossos direitos absolutamente à parte, num contrato.
Vemos qualquer solução mais ampfa, qualquer solUÇãO
negociada, do maior interesse nosso e do maior interesse
da própria Nação, comojâ falei. Temos o maioi'ínteresse.
O SR. ~ELA TOR (Roberto Saturnino) tisfeito, Sr. Presidente.-

Estou

sa~

O SR. PRESIDENTE (Vil-gílio Tãvora) _:_ AnteS de
terminar este depoimento, mais uma vez infonnamos ao
Dr. Ronaldo César Coelho que, justamente depois do
qüiproquó havido quanto a horãrio, não estã presente o
Relator, e sim o Senador Roberto Saturnino. Por míriima gentileza, S. Ex' está na posição de Relator ad hoc.
Óbvio, quaisquer outros esclarecimentos que o ilustre
Senador Marcelo Miranda desejar, solicitaremos que_
seja encaminhado a V. S•, inclusive se ele achar por bem
mais uma vez ouvir.
Feito isto, apenas teríamos algumas indagações a faZer. Vamos ver se V. S' é ciente disso, de todos esses depoimentos até agora - questão de dívida.

O SR~ RONALDO CÉSAR COELHO -

D.Sculpe-

me, Sr. Presidente, não entendi a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora) - De todos
esses depoimentos havidos até agora, questão de dívida,
somos ciente que em junho de 1983 houve por bem o Governo retirar da SUNAMAM as suas atribuições de gestora do Fundo de Marinha Mercante. A dívida passou
para a União. Daí, de junho de 1983 em diante, esse
Fundo de Marinha Mercante passou a ser gerido pelo
Conselho Superior de Marinha Mercante, do Ministério
dos Transportes. Relações dos bancos com esse Conse___ lho, e o que houve para que se pudesse norffializar a situação. Aquilo que passou para a União não é mais dívida da SUNAMAM no Fundo da Marinha Mercante é
-dívida da União, e parece-me que foram objeto esses crêditos todos dessa renegociação que V. Ex• hã pouco s_e
referiu. O COnselhO, então, ficOu gerindo o FundO de
Marinha Mercante.
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De junho de 1983 para câ fizeram os bancos - v. s• I
está aqui respondend.o por todos eles - alguma ope~
ração com base no Fundo de Marinha Mercante comesses estaleiros? Essa a.tividade não pode ter parado. Isto
até agora fica meio nebuloso, quando pcrgunt~qs a
um, perguntamos a outro. Vamos ver se V. S•_pod~"'nos
ajudar? Não sabemos se fomos suficientcment.e claro.

O SR. RONALDO C~SAR COELHO - Foi claro.
O SR. PRESIDENTE {Virgílio Tãvora) - Se parou,
alguém devia estar financiand~. _V. S•s, com todos esses
aperreicis, fizerani algum finanCiamento depois de junho
de 83?

O SR. RONALDO ceSAR COELHO -

Não, não

fizemos nenhum financiamentO: Em dezembro de 82, fomos chamados pelo Ministério da Fazenda, no sentido
de organizar essa renegociação da divida, projeto um,
dois e três da SUNAMAM, que mencionei. Em 83, houve a suspens"ão dos pagamentos. Acho que houve paga~
mentos até 83.

o sR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) -

Até juDbo;

de 83.

O SR. RONALDO C~SAR COELHO- Até junho:
de 83. Houve a suspensão.

O SR. PRESIDENT§,(Virgflio Távora);:,- E dai cm
,-

diante?

0 SR. RONALDO C!lSAR COELHO- A partir dai
não temos qualquer relação com essa nova Comissão.
Não temos. Tínhamos relações com os Ministros no con- 1
texto- di renegociação da dívida-Passada. V. Ex• pergun·'
ta quanto a novas atividades, acho que muito limitadamente algum estaleiro pode estar operando no mercado,
oferecendo garantias muito consistentes., garantias absolutas, porque todos estão vitimados indistintamente, es-tão todos vitimados por essa campanha de descrédito
que a partir de 83 começou a ser alimentada atravb da
imprensa.
O SR. PRESIDENTE {Vigflio Távora)___;, A pergunta
é fC:ita, Dr. Cêsar ·coelho, porque uma ªtividade não
pode viver de brisas.

O SR. RONALDO Ç!lSAR COLEHO- Estã claro.
Os estaleiros.
O SR. PRESIDENTE (Virgnio Tãvora) - Naturalmente. A construção naval. Refrrimos-nos à construção
naval, de maneira geral. Os Srs. dizem que um e dois são
prOjetas que justamente ficaram a cargo da Unlão. E es-.
ses os Srs. consolidaram, geralmente oito anos de prazo,
como regra de renegociação de dívida. Se fica a 6.043 a
car~o do Fundo de Marinha Mercante, hoje gerido por
esse órgão, é claro que temos que saber como é que estã
vivendo essa atividade. Daí a razão da pergunta: desta época até agora, sabida a insuficiência absoluta e total do_
Ftindo, jã declarado por todos os depoentes. Por isto V.
Ex• jã nos deu os esclarecimentos necessârios de que não
pode ter havido alguma iniciativa de pequeno porte.

O SR. RONALI)O ceSAR COELHO -

Uma re-

lação muito ... Ela estã sobrevivendo agora realmente
com esse trauma na relação entre bancos e estaleiros.
Eles têm problemas. Eles não estão fazendo nada, Sena·
dor. Veja o grau de desconfiança, veja que as noVas encomendas são feitas quase que num regime por administração, eril que todo o aço, todo o conjunto e tudo mais~
de propriedade da empresa que encomenda, para se pro·
teger co'ntra a falência, contra o fechamento dos estaleiros. Acho que são os principais prejudicados com toda
essa crise e que, se continuar assim mais 5 anos, 10 anos,
acaba a indústria. E pagamos bilhões e bilhões e bilhões
de cruzeiros para isso, a sociedade brasileira pagou para
instalar essa indústria.
O SR. GUSTAVO FARIA- Sr. Presidente, me per-i.
mi ta.
"O_ SR. PRESIDENTE {Virgílio Távora)- COD.iêdembs a palavra ao nobre Deputado Gustavo Fa~ià.

O SR._ GUSTAVO FARIA- Tambêm a título deter
idéia maís clara de uma afirmação que V. S• falou. V. S•
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diz que a partir de 82/83 começou a haver uma grande
campanha de descrédito na imprensa contra os estaleiros, contra os armadores, praticamente.contra a indústria naval, que é a principal indústria do nosso Estado. A
que V. S• atribui isto? Aos interesses internacionais que
querem ocupar esses estaleiros,.~
·

O SR. RONALDO CSSAR COELHO existe isto.
O SR. GUSTAVO FARIA -

Não, não

... que qerem trazer

para câ o seu Knowoohow, ou, tambêm, talvez muitos_em-

préstimos tenham vindo de fora?

O SR.' RONALDO CSSAR COELHO - Não, não.
Campanha ... A imprensa só reflete o que dizem para ela.
A campanha não é da imprensa, por favor. A imprensa
'somente registra o que as pessoas dizem. Depois mudam,
depois ·desmentem e a_ imprensa leva a culpa.
O SR. GUSTAVO FARIA sido claro.

Talvez eu não tenha

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távorta) - Exato.
Dai para díante, dada aqui a reiterada declaração da absoluta insuficiência do Fundo Naval. Não _{oi dito aqui?

- O SR. ALTEVIR LEAL r - Sim, Excelência. Mas o
Dr. Ronaldo César Coelho...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) E ele disse
Que nãO, a não ser esporadicamente pequenas operações...
O SR. ALTEVIR LEAL -

Que sejam financeiras.

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora)-:- Não. negativo.
O SR. ALTEVIR LEAL ~Então, não houve mais
transação dessa natureza a partir daquela data.

O SR. RONALDO CSSAR COELHO O SR. ALTEVIR LEAL -

Não~

Não houve mais.

O SR. RONALDO CSSAR COELHO- A campanha nunca é da imprensa. Eu disse na imprensa.

O SR. RONALDO CSSAR COELHO- A partir da
inadimplência generalizada, acho que não há relações
comerciais normais com os estaleiros.

O SR. GUSTAVO FARIA- Então, quem teria interesse em divulgar isso para a irilprensa?

O SR. ALTEVIR LEAL- Mas V. Ex• falou houve
alguma, pode. ..

O SR. RONALDO CSsAR COELHO - Tinha
como origem, sem dúvida nenhuma, o Ministério -dos
Ttãnsportes, o então Ministério dos Transportes.

__ O SR. RONALDO C~SAR COELHO- O que que'
ro dizer é o seguinte: é porque S. Ex• está nle perguntando sobre todos os bancos. Não posso responder. Até por
razões de sigilo bancário, os bancos operam com estaleiros, e não me vãO dizer se operam ou não.

O SR. GUSTAVO FARIA- Isto é grave!
O SR. RONALDO CSsAR COELHO como origem o Ministério dos Transportes.

Tinha

O SR. GUSTAVO FARIA- Com que ínteresse'?

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- De maneita geral, não houve.
O SR. RONALDO C~SAR COELHO- De maneira
geral...

O Sll.. RONALDO C~SAR COELHO- Não é com
interesse. É com alguma convicção, com ... Penso que
·sempre faltou dimensão .política_ à ação política do_Ministêrio. Faltou dimensão PóUtica, porque ele viu o
problema, mas não deu uma solução ao problema. Realmente...

O SR. RONALDO CSsAR COELHO - Operação
6.043? Não, não houve.

O SR. GUSTAVO FARIA -A solução era acabar,
extinguir, estatizar?

O SR. ALTEVIR LEAL- Qualquer que seja a operação de dólar importado, vamos dizer.

O SR. RONALDO CSSAR COELHO- Acho que a
solução em não resolver nada até 15 de março. Mas não
deu. E a Comissão de Inquêrito saiu no dia de um editorial sobre o assunto no J ornai do Brasil.

O SR. RONALDO CSsAR COELHO - Não não
houve. Mas veja: se um estaleiro dá uma garantia diferente, tudo mais, pode ter havido alguma operação·. Não
quero chegar aqui e dizer:_ não,_ nenhum banco opera
com nenhum estaleiro. Não posso dizer isto.

OSR.ALTEVIR LEAL- Sr. Presiden_te, V. Ex• perguntou, desde 82 ou 83, a paralisação de qualquer que
seja a transação ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tâvora) - Não. Per, gunramos exatamente - para ser bem clara a pergunta:
de junho de 83, quando, por decreto presidencial, foi re: tirado à SUNAMAM o conjunto de atribuições de gestora do Fundo de Marinha Mercante, que passou para o
' Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, Subordinado diretamente ao Sr. Ministro dos Transportes,
e cujo agente financeiro coõstituiU~se no BNDES. Bem
' claro. Então, desta data em diante, é que perguntamos
quais as relações...
O SR. ALTEVIR LEAL-:: Se já tiveram m1tras tran' sações?

OSR. ALTEVIR LEAL- Masparamimeleperguntou ...

- O SR. ALTEVIR LEAL- Sem intervenção da SUNAMAM?

O SR. RONALDO CSSAR COELHO - Não, não
posso dizer isto. Poder operar sem intervenção da SUNAMAM. Depende do tipo de garantia.
Sr. Presidente, eu queria fazer um comentário .u
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora) __;Pois não.
Estamos aquí'para esClarecer.
O SR. RONALDO CflSAR COELHO- Um comentário, que acho relevante, à observação do Deputado
Gustavo Faria, que, no meu Estado, tem-se preocupado
muitíssimo com o assunto, e também o Senador Roberto
Saturnina escreveu um competente artigo no Jornal do
Comél,cio sobre este assunto.
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Quando falo em campanha de desmoralização, a campanha de desmoralização é ficar dizendo que há irregularidades, que hã muitas irregularidades, que houve desones.tidade, que há desonestidade, etc., durante um ano e
meio e não provar nada, não mostrar nada, não concluir
uma Comissão de Inquérito. Agora existe uma ansiedade
imensa no País, no contexto dessa CoriiiSsão de Inquérito. Estou torcendo para que realmente ela venha com
conclusões objetivas, porque, senão, vai ser uma frustrJ~ção nacional se essa Comissão de Inquérito não concluir nada. Eu fiquei frustrado com o depoimento de S.
Ex• o Ministro Cloraldino Severo, que li e reli hoje por
três horas no avião. Ele elogiou 18 vezes o Presidente
Geisel, que fez o II Plano, todos os superintendentes, todos_ os di retores, tad.o mundo. E eu sou testemunha, e ele
não vai poder negar, que ele fazia pessoalmente uma
série _de ressalvas, uma série de crítiCas violentas aos
·estaleiros e aos armadores. Uma vez eu estive no
gabinete dele...

O SR. GUSTAVO FARIA- Só abrindo um parêntese._Ele pretende escrever um livro nesse teor, porque pretende ser canditado a deputado tendo como plataforma
esse livro. Estou sabendo disto.
O SR. RONALDO CÉSAR COELHO - Ele disse
pafa mim uma vez no contexto das negociações: uo seto-r E uiÍI rna:r de lama ... " - lembro-me- "são piratas
esses empresários"... E citou o riome dos empresários.
Eu sai dali e fui-rite queixar ... , fui conversar com o Miriistro Delfim Netto: "Ministro, ele não pode dizer isto a
riiirit cotri duas pessoas do meu lado. Ele deve estar dizendo para outras pessoas. Isto é umfl desmoralização.!.
Ele é Ministro do Estado daquele setor. Ou prova o que
está dizendo, ou manda prender, ou cumpre o que estâ
fazendo." Então, ele tinha essa convicção, ele tem essa
convicção, e vinha hã um ano e meio, dois anos, falando
nisso a todo mundõ que teve contato com ele. ComigO
ele falou b;ubaridades de empressâJ:ios e do setor.
Então, é ísto que quero dizer: desmoraliza-ção do sefor
e da indústria sem que haja qu_alquer beneficio: Isto não
serve, politiCamente, aos interesses dos trabalhadores, do
Estado, dos empressârios, dos fornecedores e do País.
O SR. ALTEVIR LEAL - Acho que foi porque ele
não foi ConVidado pelos estaleiros para ser diretor, porque muítõS"Ministros saíam do Ministério dos Transportes e iam ser direfõres de estaleiros. Ele não foi Cõnvídado, e talvez a dor dele ~eja esta.

O SR. RONALDO CÉSAR COELHO pOde nega'r que fez essas acusações.

Ele não

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora) - Embora a
liberdade seja completa Da Comissão, deve ser dito que o
Presidente não comunga desta idéia.
Da minha parte, estamos satisfeitos. Agradecemos a
V. S• a boa vontade que teve, num dia greve como eSte,
fretar um aviãozinho para aqui vir dar a sua contribuição.
Conforme disse a V. S•, lamentamos a ausência do Relator, por motivos independentes da sua vontade,
No máximo, tornamos a solicitar que deixe a documentação, que imediatamente será devolvida a V. S• depois de xeroxado.
Estâ encerrada a reunião.
(Levanta-se a_ reunião às 12 horas)

República Federativa do Brasil
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SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

ANO XL- N• 071

TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1985

-SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 101' SESSAO, EM 17 DE JUNHO
DE 1985
1.1 -ABERTURA

1.2.8- Requerimento
N'l 143/85, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magalhães, solicitando informações ao Poder Ex.eculivo,

---rCTiitíV3s aos ProJetOS de Lei da Câmara n's 81 e
1.2- EXPEDIENTE

162}84, DefeJid~.

1.2.1 - Comunicaçio da Presidência
Pre~nça, na Casa, do Sr. Heráclito Guima~ã.es
Rollemberg, suplente convocado dª__ representação
do Esta_do de Sergipe, em virtude de licença concedida ao titular, Senador Passos Pôrto.

1.2.9- Discursos do Expediente
SENADOR ADERBAL JUREMA, como Líder-Pronunciamentos do Presidente José Sarney, feitos
na última semana, sobre assuntos que mencíona.

municipal de Anápolis (GO), solicita aUtorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
operação de emprêstimo externo no valor de US$
3,500.,QOO.OO (três milhões e quinhentos mil dólares.)
Votaçio adiada por falta de qiiOI'Wb.
- Projeto de Lei do Senado n' 26/79, que acrescenta parágr-J.fos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quo-rum.

SENADOR C{SAR CALS - Considerações
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'~79f84,
que cria o Fundo de Compensação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municfpíos e acrescenta dispositivos à Constituição Federal, que serã apreciada
amanhã, pelo Cong!_esso Na~io!lal.

-Projeto de Lei do Senado n'i' 2f80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. VotlÇio adiada por falta
de qiJOrum.
- Projeto de Lei do Senado n~> 340/80, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da Con.'lolidaçào
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votaçio adiada por falta
de qoormn.

- N• 127/85 (n' 307/85, na origem), referente à
O SR. PRESIDENTE JOSt FRAGELLI- Nota
escolha do Sr. Celso Monteiro_ Furtado para exercer
oficial da Presidência do Senado sobre a inclusão em
a função de Embaixador do Brasil junto às Comllni- ____ Q_r~em do O_ia_ d~ 19 do corrente, da Proposta de
dades Econômicas Européias.
Emenda TCo-nslitülçãõ n'i' "19, de 1984.

-~Projeto de Lei do Senado n9 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
preliminar da Constitucio-nalidade.) Votaçio adiada
por falta de quorum.

SENADOR MARTINS FILHO- Encaminhando
à Mesa requerírnento solicitando informações ao Poder Executlvo sobre autorização de empréstimo externo ao Governo do Estado do Rio Grande do Nor-

- Projeto de Lei do Senado n" 320/80, que revoga
a Lei nl' 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras providên~ia~: Vot.acio adiS!_da p~~- fa!ta de quorum.

1.2.2 - Prestação do compromisso regimental e
posse do Sr. Heráclito Guimarães Rollemberg
1.2.3 pública

Mensagem do Senhor Presidente da Re-

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado
para cargo cujo provimento depende de sua prévia
aquiesdncia:

I .2.4 --A visas do Ministro Cbefe do Gabinete Civil
da Presidêru:ia da República

- N~> 333/85, encaminhando esclarecimentos do
Ministério das Minas e _Eenrgia Sobre os quesitos~
constantes do Requerimento de Informações n'
43j85, formulado com o objetivo de instru_ir o estudo
do Projeto de Lei do Sena4o _pi'_ 41~-·-- N~> 340/85, encaminhando Mapa de Apuração
da margem de poupança real do Estado de São Pauw
lo, destinado a complementar a documentação referente à Mensagem nl' 267 fS4.
1.2.5- Pareceres encamin"hados à Mesa
1.2.6 -

SENADOR JORGE"KALUME·- 23'~' aniversârío
dã elevaçãO dó l'CrrÍI.órlo Federal do Acre à catego~

ria de Estado.

te.._~----.

SENADOR HELVID/0 NUNES- Observações
SQOf~:cçJicelrQ-~f!Jr~i_do_i>e\o Sr. ~artins Filho em seu
~- -prOnU:iiCiamennr.~=--=~-

SENADOR JOÀO LOBO- Defesa da liberação
de maíores recursos para a ampliação da área de reflorestamento do Nordeste, p-articularmente, do Estado do Piauf. Medicja adotadapelo SUDENE,Iimitando a aprovação de projetas agropecuários para a
regíão, pelo prazo de 6 meses.

Leitura de projeto
13
00
· - _?_~DEM
Projeto de Lei do_ Senado_ n~>_)Mj85. de autqria do
DIA
Sr. Senador Nelson Carneiro.__quedispõê.So~r~aex~ - -~equ~ffiilento -n,_-57/85, requerendo urgência
tensão do beneficiQ {!_a Lc::i _n'i' §.179,_ de 11 de_d~~- --para- o-UtTciOS/'T,-dtn985, do Governador do Estazembro de 1974, ao deficient~ fisi_ço,
condiÇão quC- --do do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
especifica.
-------- -- --- --- ----- ----do Senado Federal para realizar operação de credito
externó -tfõ valor de cinqUenta milhões de dólares.
1.2.7- Comunicação
Votaçio adiada por falta de quorum.

na

Do Sr. Senador Heráclito Rollemberg, referente à
sua filiação partidária e nome parlamentar.

- Requerimento n9 58/85, solicitando urgência
para Oficio S/8, de 1985, através do qual o Prefeito

1.3.1 - Discursos ap6s a
~--_o:::SENA.DOR

Ord4m~

do Dia

LQUBLJ(A_L _lLAPT!STA. -Discurso

pronunciado pelo Ministro Osca-r Correa, do Supremo Tribunal Federal, na sessão solene daquela Corte. de homenagem ao Ministro Bilac Pinto.
SENADOR GASTÃO MULLER- Sugestão da
Associação dos Servidores da Escola Técnica Federal
de Mato Grosso, em fonna de portaría, dispondo
sobre as Escolas Técnicas Federais.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE-~ Reiterando apelo às autoridades que menciona, no sentido
de que os beneficios para as áreas de estiagem, sejam
r~~abe\ecidos para os municípios do Estado do
Amazonas, com v-istas a refazer a composição dos dê·
bito:.; oriundos de operações de crédito rural.
~~ENADOR N!VALDO MACHADO- Apelo ao
Prt..-sidcnte Jos.éSarney, no_ sentído de que recomende
aos setores_competentes a ad(!çào de medidas que as-

I822
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

Diretor-Geral do Senado Federal
JOSt LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Oiretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:_

Diretor Administrativo
MARIO CÍ:SAR PINHEIRO MAlA

Semestre

Ano

Diretor Industrial

Cr$ 3.000,00

'.-~-~-~

....................... ".-c,......

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00

Diretor Adjunto

Tiragem:· 2.200 exemplares.

segurem a inclusão do leite na cesta básíca de aUmentos do Programa de Emergência.

1.3.2 -Comunicação da Presidência
Término do prazo para oferecimento de emendas
ao Projeto de Resolução n~' 17/85, sendo que ao mesmo foram oferecidas 4 emendas.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
l.4- ENCERRAMENTO

Cr$ 6.000,00.

-Resolução n9 7, de 1985

2- DISCURSO PROFERIDOS EM SESSOES
ANTERIORES

4 - ATAS DE COMISSOES

Do Sr. Nivaldo Machado, pronunciados nas ses5- MESA DIRETORA

sões de l5-5-85, 23-5-85 e 31-5-85.
3 -INSTITUTO DE PREVIDJi:NCIA DOS
CONGRESSISTAS

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO

Ata da 7' Reunião Ordinâria, realizada em 30-585.

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
o

•

•

Ata da 101' Sessão, em 17 de junho de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli,
e_ o

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Mário Mala-- Fábio LucenaRaimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio Gueíros~ Alexandre Costa- Alberto Sil. va- Helvídio Nunes- João Lobo- Moacyr -Duarte
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcon_9es
Gadelha - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Albano Franco Lourival Baptista-:...._ Heráclito Rollemberg- Lomanto
Júnior- Nelson Carneiro- Mauro Borges- Benedito
Canelas --Gastão Milller - José Fragelli - Alcides
Saldanha - Octávio Cardoso. __

seguinte o diploma encaminhado à Mesa

TP.!SU~-!_AL

f\EGIONAL

~LIZ.t:ronAL

ESTADO OE 5/.:J.::.;GH''!:.:_

O TRHJUNAL REGIONJ\L Eli!ITORAL DO ESTADO OE S(RG!PE, na fomlo

d:l Lei
liJ

El~ilorol CAtt. 215, do lei n,0 4."137, de l!i de julho de 19651, dedoro eleito
Pf .m:AL'O!~
0 ~~~d~o__-IIEr.ÁCU!O C.tm!JIJ:.<\(o; ~qU_Q!r;nu:

Slii'I!.'ITC

- - - - - - - - - - - q u e , num tolo/ de IB,•c•rfr• r

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa-o comparecini.ento de30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, ifticiamós noS"S"oS "tiabalhos.

S. Ex~ encaminhou à Mesa o diploma que será publicado na forma regimental.

e

- Ou~r•:(,•\ ,. r"dr!!t.1 _r riur~ ..... r Mi.IC~"('" (' lngura r

ute

{?&\

"67!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - YQ\ontc.~.

obteve o

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs. Senadores:
Encontra-se na Ca:Sa õ- Sr. Heráclito GuimarãeS
Rollemberg, suplente convocado para o preenchimento
da vaga aberta na Representação do Estado de Sergipe,
em virtude de licença concedida ao titular, Senador Passos Pôrto.

M"~"ta

vo1~ válidos, no clei~;ü:> rcÕii:odo crn.21!.da--!lCl!C!ll::..:..a__dc t9LL, <:m-'quc-com[>óreccron,

vo~oç<!!o

nominol de

lb!d36)

~1..r....l:....1.~""~1'tc'

r- c,·''" " •c r•

.

::_ eon~to do ·.,to-Gero! do_ Apureç<io de_ 13 / 12 {1S H

, reoli.z.odc 1\C>lc Tril;unol. E,. pnro

Q1 c!cvic!o• fi"s, é 1>0"''<1~ o prc>an:e C><lro;~lo d<'l alll. que ""v!ró <!c DIPLOMA c voi devi·
:lom~ntc o~~inodo.

Junho de 1985

O SR.. PRESIDENTE (Jo!ié Fragelli)- Désigno Comissão formada- pelos Srs. Senadores Albano Franco,
Hélio Gueiros e Jorge Kalume para introduzir S. Ex~ em
plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
(Pausa.)
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___ A;mmo!to_a oportunidade para reruntar a

vossa, "Excelência, Senhor Pre.siden teI os
protestos do ~u mais profundo respeito.
- Olavo setúbaJ.
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Prefácio à Nova Economia P.olítica. (Rio,
1976), (Siglo XXI, México, 1976), (Jaea
Book, Mlll>no; 1977).

Criatividade e Dependência na. Civilização
MINISTJ!lRI.O DAS RELAÇõES
IndUstrial (Rio, 1978), (Siglo XXI, México,
EXTERIORES
1979) (PUF, Paris, 1981), Martin Robert.son,
em plenári~ o Sr. Heráclito Guimarães Rollemberg,
Oxfol"d, 1983), (Verlag für Interkulturelle
IiNFOltMAÇóES
prestando }unto à Mesa o seguinte compromisso regiKommnnikatioo, Francfort, 1984).
1
mental: ;
Cnrriculum Vitae
"'PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
--- CELSO MONTEIRO FURTADO
Aitigos publieado.s em revista_, especial!E AS LEIS DO PA[S, DESEMPENHAR FIEL E
zada.s:
.
LEALME.\'TE O MANDATO DE SENADOR
_:_~!!lba!JI':a_r~ba,II'B,_26__de_jlllh_c>d: l9~0. _____ "CaJ;Jltal Formation and Ecooomic DeveQUE O POVO ME CONFERIU i SUSTENTARA- ~~~Jh--º----de Ua,_m;íçjo_.de_~edeiros ~ta~ e
lopiiileri.t''.--Tiiternacional Economic Papers,
UNIÃO.! A INTEGRIDADE E A INDEPENDt.NMaria Alice Monteiro Furtado.
n.0 4', 1954.
_
CIA D~ BRASIL." (Palmas.)
CUToo Secunc!M-lo no Liceu Para!bano e
"Development
and Stagnatlon ln Lat!n
Ginásio Pemambricanó. Bacharel em DiO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Declaro emAmerica: a structuralist approach", Studies
reito jlela Universidade . do Bra.s.ll (1944).
possado, como Senador da República, o nobre Sr. Heráin
Comparative
Internacional
Development,
clito Guima_I-ães Rollemberg que, a partir deste momen- -----DOutoramento em EcOn<>m.!a -pela Universidade de Parls (1948): Estudos Espe<;i!l.l!zato, passará ·a participar dos_ trabalhos__d_a Ça,_sa,
vol. 1, n. 0 11, 1965.
-- -üõs.-n:a Universidade <le Cambrid!!", sendo
O SR. rRESIDENTE (José Fragelli) - 0--Sr. 1'Fellow do King's College.
"The Braziliall 1 Model"' Social and EeoSecretário 1irâ proceder à leitura do _Expediente.
nomic Studies, Vol. 22, n.o' 1, 19'73.
Técnico de Finanças do Governo braslÉ lido o seguinte
___le.l~, na. Fundação Getúlio Varga.s, como
-, "lfu.ti-a~Ci>untry âlsoont!nU!ties: towards a
Econom.lsta, e na.s Naç5es Unidas, onde
,theory of spatial structures". Social Sciencf!
i EXPEDIENTE
exerce]). o ~o de D!retor da Divisão de
Information, dEZembro, 1967.
IJ::lese'clrol'll~ Elom~ico da Ooanlssão
MENSAGEM
Eeanôm!ea pa~a a América Latina (CEP AL)"Underde<»Jopment and Depende<11ce: the
Diretor do Banoo Nacional de Desenvolvi:fundamental connectioo", Center for Latln
me<llto Econômtco. Superintendente da SuAmerlcan Studies, University of Cambridge,
Do PJ-esidente da República, submetendo ao Senado a
perintendência para o Desenvolvimento do
Working Papers, n.O 17, 1973.
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento de41
Nordeste.
pende de sua prévia aquiescência:
Developmentn, Internatio.nal S o c i a I
M!!stro
do
Planejamento
do
Governo
João
-Sclence
Journal, Vol. XXIX (1977), n.o 4.
'
Goulart_
MENSAGEM
Professor. ru>s seguJntes universidades:
"La dette e;xtérieure brésilienne", La do- Sorbon~ (França);
cumentation françalse, nov. 1982.
N• 127, de 1985
- cambridge (Reino Un]do);
"Las .relaciones comerclales entre la Europa ocidental y la América Latina", El
N~> 307/85, na origem)
- Yale, Amer!can e Oolumbla (USA) ;
Trimestre Eoonômico, Vol. L(3) n.o 199,
- Católica tle São Paulo.
1983.
Excelentlsslmos &mhores Membros do.
Mmnbro do C<lnselho Editorial da revlsta
Senado Federal.
---Econômica Brasileira ( 1954-64) e Desarrollo
Membro do D!retor!o Nacional do P.MDB
Econômico (Buenos .. Aires) (1965--'70) e,
' De .conformidade c.om o art. 42, !tem III,
e foi mem.bro da Comissãc (QOPAG) que
atualmente; é membro óos C<lnselhos Edlda Constituição, tenho a honn-a de submeter
preparou o plano de governo para o Pretoria:is de_ El '.:çri~estre Económico (México) t
à aprovação de Vossas Exrelênc!a;s a escoslden te Tancredo Neves,
Revista de Economia Política (São PauioJ e
lha, que desejo fazer, do senhor CJel.so' M<:!n:e: casado com "' j orna! ista Rosa Freire
Pensaln.iimto
· Iberoamericano (Madrid). _
teiro Furtado pa;ra ~Jreroer 'a !unção de
d'Agniar.
Embaixador do Brasil jlHlto às C<lmunidaOcupou
o
c<a:rgo
de
membro
do
C<lnse!ho
Secretaria
Q.e Estado da;s Relações Extedes Econômica.s Européias, nos termos do §
Acadêmico da U.niversidade das Nações
riores, em 12 de junho de 1985. - Paulo
3.0 do art. 25 do Decreto n.• 8!!.166, de 1 de
Uu!da;s
(TóqUio)
e
é,
atuaimente,
membro
Monteiro Lima, Chefe do Departamento do·
junho de 1984.
do C<lm.m,ittee for Dev>elopment Planning
Pe<:roal.
03 méritos do Selnhor eel.oo Monteiro
<las Nações _'(fn!das.
Furtado, que me induziram a esco!hê-!Õ
Livros publicados:
para o desempenho dessa. elevada função,
AVISOS
.constam da anexa informação do MlnlstéForm.ação--Econômica do Brasil (Rio,
~io das Relaç5es El<teriore-s.
----1959), (Fon<lo de CUltura, México, 1962),
Do Ministro Ctiete do Gabíõete Civil da Presidência da
(Universlt:yof California Press, 1963), (PanBra.silia, 14 de junho de 1985.- José SarRePública
ney.
Stwowe 'WYdawn!ctwo Naulrowe, Varsov!a,
1967), (Giulio E!naurli, Milão, 1970), (Shlsekalsha, Toldo, 1972), (Mouton, Paris, 1972),
Em 12 de j""ho de 1985.
N" 333/85, de 13 do corrente, encaminhando esclareci(F!nk verlag, Francfort, 1975).
mentos do Ministério das Minas e Energia sobre os queG/DP /SRC/35/312. 4
-- DesenTolvimento e Subdesenvolvimento
sitos constantes do Requerimento de Informações n~' 43,
A sua Excelência o Senhor
(Rio, 1961), (Eudeba, Buenos· Aires, 1964),
de 1985, do Senador Roberto Campos, formulado c_om o
José Samey,
trilh-er.sU<Y of Califom!a Press, 1964), (PUF,
objetívo de instruir o estudo do Projeto de Lei do Senado
Presidente <l:a República.
Paris, 1966) , (Persa, 1981F).
[}9 4, de 1985, de autoria dos Senadores Nelson Carneiro
e Passos Pôr to, que modifica o artigo 27 e seus par-âgraSenhor Presidente, _
_A Economia Latino-Americana (Rio,
fos da Lei n'i' 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada
1969), (Cambridge Unl<»rs!ty Pr=, 1970),
Tenho a hOILTa de submeter à assinatura
pela Lei n'i' 3.257, de 3 de setembro de 1957, quç:_ "dispõe
(Slrrey, Pa.rljs, 1970), (Sl!'ilo XXI, Méx!eo,
de V<>&sa . Excelência.. o anexo projeto de
sobre
a Política Nacional de Petróleo e define as atri1971),
(Laterza,
Bar!,
1971),
(Rabén
and
100nsagem ao senado Fedwa1, destinada à
buições do Conselho Nacional do Petróleo, institui aSo·sjorgren, Stoooimo, 1972), (Shinseka!sha,
indicação do Senhor Celso Monteiro Furtado
ciedade
por Ações Petróleo Brasileiro S.A. e dá outras
Tokio, 1975), (Be!jlng, 1983).
para exercer a função de Embaimdor do
providências...
Brasil junto às ·Comunidades Econômicas
A
Hegemonia
dos
Estados
Unidos
a
Européias, nos termos do I a.o dD art. 25 do
América. Latina (Rio, 1966) (D<>ubleday,
(À Comis.~ào de Constituição e Justiça.]
Decreto n.0 89.766, de 7 de junho de 1984.
·1JSA, 1970), (Qalman.n-Lévy, Paris, 1970),
N'i' 340/85, de 14 do corrente, encaminhando Mapa de
(Ed!cusa, B:lircelona, 1971), (Franco Angeli,
2. o Itamil.ràty elaborou o Curriculum
Apur3ção d3. margem de poupança real do Estado de
Milano, 1971).
Vitae do Senhor Oel.;:o Monteiro Fu:rt"'!lo,
Sào Paulo, destinado a complementar a documentação
que, juntamente com a mensagem ora subreferente à Mensagem n'i' 267, de 1984.
metida à assinatura de VOSISa Excelência,
será apresentado ao senado ];'ederal para
!exame de seus ilustres meml;!_ros._
_
Acompahhado da Comissão designada, dá entrada

e
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PARECERES
PARECER
N• 144, de 1985
Da Comissão de Transportes, êomwlicações e
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara n'?
189, de 1984 (nll 2.550~8, de 1979, na Casa de origem), que "modifica o Plano Nacional de Viaçio".
Relator: Senador Marcelo Miranda
De inichltiva do ilustre Deputado Nogueira de Resen~
de, vem a exame desta Comissão Projeto de Lei que
'"modifica o Plano Nacional de Viação",
Justificando a Proposição, seu ilustre Autor alerta
sobre a necessidade de acrescentar ao traçado da BR-383
o trecho: Conselheiro Lafaiete- Ouro Branco- Ouro
Preto- João Monlevade, que objetiva a ligação do Centro Siderúrgico de João Monlevade à região metalúrgica
de Conselheiro Lafai6ü::, encurtanaoo trajeto para o Rio
de Janeiro.
Alerta também que a rodovia tem inegável interesse
turístico, tendo em vista a participação da região na nos~
sa formação histórica.
A Proposição, baseada em 3 (três) artigos, pretende
acrescentar ao tracado da BR-383 o trecho: "Consclh~i
ro Latatete- Ouro Branco- Ouro Preto -João Monlevade".
Considerando que a matéria é oportuna, tendo em vista tratar-se de via de escoamento dos produtos regionais
com maior economia e visando aos mesmos objetivos no
que se refere ao traçado da BR-497, opinamos, no âmbito desta Comissão, pela aprovação do Projeto, com a se~
guinte Emenda aditiva~
EMENDA N• I -

Junho de 1985
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Acrescente-se ao Projeto o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
"Art. 2~' Acrescente-se ao traçado da BR-497, o trecho: Porto Alencastro - Paranaíba - Inocência - Â~
gua Clara, no entroncamento da._ :{JR-262.'~
Sala das Comissúes;-cm 13 de junho de 1985.- Alexandre Costa, Presidente. - Marcelo Miranda, Relator
- Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Benedito
Ferreira - Luiz Cavalcante.

PARECER
N• 145, de 1985
-Da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara nl'
183, de 1984 (Projeto de Lei n9 169-B, de 1983, na
Câmara dos Deputados), que "altera a Relaçio Descritiva das Rodovias do SIStema Rodovláriq Federal
do Plano Nacional de Viação, Incluindo a "Ródovia
de Integração Sul-Centro--Oeste".
Relator: Senador Marcelo Miranda
Tendo o presente processo sido devolvido à Secretaria
a_o encerrar-se a sessão legislativa, na forma do art. 95 do
Regimento Interno do Senado Federal, foi n"óVamente
encaminhado à Comissão, que o redistribuiu para Parecer.
O projeto recebeu pareceres favoráveís da Comissão
de Constituição e Justiça e da Comissão de Transpotres·
da Câmara dos Deputados.
Na justificativa apresentada pelo nobre Deputado Augusto Trein, Autor do Projeto, está enfatizado que a ro~
dovia denominada "de Integração Sul-Centro~Oeste",
com extensão aproximada de 920 km, servirá aos Estados· do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e
Mato Grosso do Sul, passando pelos seguintes pontos:
Passo fundo (BR-13_.5), Ronda Alta, Nanoai, Gaio En,
Chapecó, Coronel Freitas, Quilombo, São Lourenço do
Oeste, Vitorino, Renascença, Marmeleiro, Francisco
Beltrão, Ampere, Realeza, Capitâo Leónidas Marques, -Cascavel (BR-277), Toledo, Marechal Cândido Rondon,
Guafra, Mundo Novo, lguatemi, Juti (BR~l63), Dourados ...
No Estado de Mato Grosso do Sul, a Rodovia de Integração Sul~Centro~Oesre-arravessa uma tegião das mais
ricas do Estado. Nesta região está sendo implantado um

impOrtante projeto de aSsentamento de Colonos, em
Mundo Novo e Eldorado. Também deve ser ressaltada a
importância de Municípios tais como Eldorado, ltaqui~
raí, Navirai, Caarapó, onde sobressai a produção de algodi:ío e soja, além das atividade desenvolvidas no campo da pecuária.
É inegável a importância da rodovia proposta, uma
vez que interliga regiões densamente povoadas e possui~
doras de imenso potencial produtivo. Apenas considero
necessário que a _rodovia seja alterada, na diretriz inicial,
a fim de servir alguns Municípios não inclu1dos no rotei~
ro original, ou seja, os de Eldorado, Itaquiraf, Naviraí e
Caarap6.

Além do fato de, como jã exposto acima, tais Mut}icí~
pios pertencerem n regiões onde se desenvolvem ativldades produtivas da maior importância, temos a obst:rvar
que dois deles, os de Eldorado e Caarapó, apesar de não
_constarem do corpo do Projeto do Deputado Augusto
Trein, fáram incfuídos, pelo eminente parlamentar_, entre
aqueles ciladas na justificativa ãpresentada para o projeto.
Concluo, portanto, pela:
EMENDA N' I - CT
Substitua-se, no _Estado de Mato Gr_osso do Sul, o
traçado proposto para a Rodovia objeto do presente
Projeto, pelo seguinte traçado: Mundo Novo, Eldorado,
Itaquiraí, Naviraí, Juti (BR·I63), Caarapó, Dourados ...
Sala das Comissões, 13 de junho de 1985.- Alexandre
Costa, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Raimundo Parente - Aderbal Jurema- Benedito Ferreira
- Luiz Cavalcante.

PARECER
N• 146, de 1985
Da Comissio de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9
181, ~ç 1983 (n9 _5.551-B_, de 1_981, na C~a de origem), ·que "dispõe sobre a padronização do boletim
de acidentes de trânsito".
Relator: Senador Marcelo Miranda

De iniciativa do ilustre Derr_utado Mário Stamma, vem a
exame desta Comissão Projeto de Lei_que institui bole~
tim de acidente de trânsito "devidamente padronizado,
para ser preenchido após cada ocorrência" (art._ l"').
O ilUstr-e autor Pretende -que o referido boletim con~
temple informações fundamentais "sobre o acidente, os
condutores envolvidos, os veículos, as vítimas, nome e
endereço das testemunhas, diagrama do acidente, bem
como nome, função e assinatura do responsável pelo seu
preenchimento" (art. 2"').
l:.m justificação sólida, esclarece o autor que o Projeto
visa, fupdamentalmente, estabelecer instrumento básico
de coleta de dados, em âmbito nacional, para a elaboração de estatísticas que permitam progressos no conheciment_o das caus<!Ji dos açidentes de _trânsito1 e "a aplicação e-fiCiente do- remédio recomendável".
Ao apreciar a presente proposta constata-se que, há
bem pouco tempo, um Projeto desta natureza seria considerfido"--íiiViâ.vd; em sua relação_ cust_Õ-benefício, e atê
meSmO m:egalomaníaco, devído à sua proposta de abrangência nacional; o volume de informações a ser tratadas
manualmente tê~lo~ia tornado impraticável.
Com OSivanços-COOcjuistados pelo País na área-da inforinátic8., no entanto, o processamento- eletrônico dos
dados gerados pelos referidos .. boletins de acidente de
trânsito" não mais serã proibitivamente moroso e caro;
o projeto em questão aparece, assim, como proposta historicamente pertínente e sociologicamente desejável,
uma vez que permitirá todo um trabalho no sentido de se
eJaborat:em n1.edl4~_s preventivas destinadas a promover
o bem de nossa população urbana e a nos tirar dos pri~
meiros lugares do mundo em acidentes de trânsito, razão
por que opinamos por sua aprovação.
.Sala .das Comissões, em 13 de junho de 1985.- Ale-xandre Costa, Presidente -Marcelo Miranda, Relator
Raimundo Parente- Aderbal Jurema- Renedito FúreiM
ra - Luiz Cavalcante.

PARECERES
N•s 147 e 148, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n<1 132, de 1983
(n9 4.093-B. de 1980, na origem) que "revoga o artiM
go 22 do Decreto-lei n<1 5, de 4 de abril de 1966, que
estabeleceu normas para a recuperaçio económica
das Íttividades da marinha mercante, dos portos nacionais e da rede ferroviária federal".
PARECER N9 147, DE 1985
Da Comissão de Leglslaçio Social

Relator: Senador Jorge Kalume
O De<:reto-lei n9 5, de 4 de abril de _1966, que estabeleceu normas para a recuperação econômica das atividades da marinha mercante, permite, ao artigo 22, que os
serviços de estiva, de vigilância portuaria e de conferência de mercadorias, transportadas por embarcação nacional de navegação interior, possam ser realizados pela
respectiva tripulação·.
Diz o eminente Deputado Jorge Arbage, na "Justificativa" do presente projeto, de sua autoria, que os estivadores, em face daquela autorização legal, ficaram gran~
demente prejudid.dos nos seus direitos em favOr de outras categorias profissionais da faixa portuária. "O Lndice de prejuízos para os estivadores na reigão amazôni~
ca", a_crescenta, "estáacima da imaginação, impondo-se,
em conseqilência, a necessidade urgente de ser corrigida
a anomalia, mediante a revogação do mencionado dispositivo".
Verifica-se, portanto, que o propósito desse artigo 22
foi eximir as embarcações classificadas na navegação interior da obrigatoriedade de requisição dos serviços de
estiva, conferência, conserto e vigHância. Ora, ainda que
essa faculdade resulte na redução dos custos do transporte de mercadorias em águas interiores, rios, lagos
etc., cabe observar que ela consagra o injusto princípio
de se beneficiar alguns em detrimento de outros.
De fato, as tripulações dos navios têm atribuições inteiramente distintas dos trabalhadores de faixa portuária. Claro está_ qu_e, mediante paga suplementar, os
tripulantes não se recusam a realizar os serviços de estiva, mas isso, inegavelmente, constitui uma conturbação
da organização do trabalho.
Além do mais, nos grandes portos, utilizados pela na~
vegação de cabotagem e de longo curso, a oferta _de trabalho é volumosa; apesar disso, os serviços de estiva são
obrigatórios. Assim, tornar facultativos esses serviçós,
justamente onde é inferior ã capacidade de carga e defi~
dente o n(lmero de embarcações, significa reduzir a
níveis--insustentáveiS a atividade dos profissionais daqueles serviços.
Certamente a douta Comissão de Transportes, ao examinar a matéria com a proficiência que lhe é peculiar,
poderã evidenciar aspectos técnicos que justifiquem a
manutenção do dispositivo. Numa região, como a Amazónica, por exemplo, onde a estrada é o rio, às vezes
torna-se necessário Conceder às embarcações um regime
de liberdade semelhante ao do caminhão, como forma de.
tornar económicO aquele tipo de transporte. Se isso ê:
conveniente, também o é não permitir o legislador que,
-ni( buSca cfi(ecõffiicídade de um serviço, aja-se em detrimento do trabalhador, retirando-se-lh~ o mercaPo de
trabalho e, portanto, seus meios de sobrevivência.
Ante estas considerações, manifestamo-nos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 9 de outubro de 1984.- Jutahy Magalhies, Presidente --Jorge Kalume, RelatorHélio Gueiros - Carlos Lyra - Gabriel Hermes - Almir Pjnto.

PARECER
N• 148, de 1985
Da Comissio de Transportes, Comunicações
-e' Obras Públicas
Relator: Senador Luiz Cavalcante
A proposta acima qualificada, de iniciativa do ilustre
Deputado Jorge Arbage, visa a revogar o_ art. 22 do
Decreto-lei n9 5, de.4 ·de abril de 196ft, que "estabeleceu
normas para a recuperação económica das atividades da
Marinha Mercante, dos Portos Nacionais e da Rede Fer~
roviária Federal".

Junho de 1985

A alegação apresentada pelo nobre Deputado se resu~.
me na afirmação de que o artigo em pauta "impede o
emprego no serviço de estiva, de_ operar em pequenas
embarcações". No detalhamento de sua justifiCação o
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preocupações maiores dos governos estaduais, Todo investi_m~n_to ~ _s_er feito, objetivado pelo presente Projeto
resultarã em beneficias imediatos para a população encooti·adlça-ªº._l9_n_gg_ç!.-ª-~-t~a~a_e,_~ecialmente, para os

Selares ITtaís carentes de trãnspOrte e escoam:entQ de produtos.
_Aiét"!l_ dasreperc~ssões ecoriômicas e sociais que trai--a
serviços e lhes tira as condições mínimas de_ p_oder_em meco~str_uÇãõ de uma estrada de ferro, ~levando a qualidalhorar os padrões de rendimentos".
de ci:e __ vid~ da_ PõP:UfaÇã~ rural e contribuindo pa-ra a reAo ser apreciada a matéria por esta comisSão, chegãdução -dO cõ-nsumo-en~r_gêtico, devemos destacar o ·valor
se à convicção que, de fato, a suspensão da obrigatoriedo investimento a ser canalizado para a região. dade de se fazerem os serviços de estiva, vigilância porNa rede ferroviãria do Brasil, observa-se que as estratuâria, conferência e conserto ·de mercadorias transpordas de ferro consjituem verdadeiras vias _de_ penetração
tadas por embarcação nacional de navegação interior
partindO -do-tiforal para o interior, atê atingirem, por vetem imediata influência sobre os rendimentos dos estivazes,--zõnaS- iiridã-põuco CleSenvolvidas. Não hâ sistema
dores.
-- -ix.ial, a part1r do- cjiial as ferrovias se dispersem,
Conquanto se possa argumentar que a medida tenha
--deven-cro:se Salientar que várias são aS estradas isoladas e
produzido o efeito de barate_a_r os Ct!~Jg_s _Q_Q_s -~!ansportes
de que não há uniformidade de características.
fluviais considera-se que, em um sistema económico con-Nuln- Pi:tís- de--prop-õi'Ções continentais oride as f:erroturbado como o nosso, é mis~ão do ]_eg_~~lador_ ~uscar,
vias alcanç~ _menos _de 40.~0 Km de extensão, ali<!~O
atravês de dispositivos .protecionistas, amenizar ~efi--- --aOTáfOda fãlta de uilíficaçã()das bitolas.ç do material
tuais efeitos perversos da liv_i:_~·intciãtiila,L ___ -~__
_
--rodante, o que acarreta dificuldades na sUbstituiç~."O do
A proteção acima aludida aplica~se -a~ pre5eOtecas;;.---marerral de_sgastado, projeto desta ~at_ureza, visando dar
quando se trat_a de eyitar que uma"'categoria de trabalhaopçã.o_ de_~agaçã? barata e~tre captt~Js, merece a nossa
dores - os estivadores --v~ a-se na_ ç_pntingêo'cia de
~~-~festaçào favorãvel, ~01s so~os sabedor;s de que_ os
concorrer, em sua ârea específica de oferta de mão-de::me10s de trans-po!tes~en~re Bele~-São Lua~Teresma
obra. com outra categoria, a dos embarcadiços. Aos~ fa- __ ~P:r~~nt~-- amblvalenetas. e d1~culdades 1mens~. A
cultar ao pessoal de bordo aceitar a execução de tarefas
po.breza, o_ afias?. tecnoló~aco,. SJtuaç~ estruturais arde estiva, prejudicam-se os estivadores, roubando-se-lhes
ca1cas e as mstab1hdades chmátl~as se Juntam para aferetrabalho; a recíproca, contudo, não se apresenta como
cer--urn panorama complexo de cüficuldades e C)bstâ~ulos.
verdadeira: a proteçã:o aos estivadores não ro_uba em
Para enfre?t~r o problema transporte me~os m_fl~c,to~ânada o ganha-pão dos embarcadiços, que têm outra misvel, sem duv1da superável, cabe-nos atraves de JOICJatJva
são principal.
como a do nobre Qeputado Jo':&e Arbage, aos 9overnos
Diante do exposto, opinamos pela prosperidade do
Fe~e~al e Estadual? uma ação _vJgor_osa e determmada em
presente Projeto.
pro~ ~o desenvolvlffi~~~~ regtonal
. .
.
Sala das Comissões, êtrt 13 de junho de 1985. _Ale_ISto. posto, consoante !>fstema Ferrovtâno Nactonal,
xandre Costa, Presidente- Luiz Cavalcante Relator~
__j_tenl_ J.2,1.0,Ietra c, o meu voto é favorável à aprovação
Raimundo Parente- Aderbal Jurema- Beu;.uto Ferrei~
do Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1_~81, que pree?ra - MaÍ'celo Miranda.
che todos requisitos formais, tratando-se de Ferr<?via
Transversal orientada na direção Leste-Oeste.
. Sala das Cocnissões, eml3 dejuriho de 1~85--: AlePARECER
xandre Costa, Relator - Raimundo Parente - · Aderbal
N• 149, DE 1985
J urema - Be-nedito Ferreira- Marcelo Miranda - Luiz
Da Comissão de Transportes, COmmlcações e
~avalcant_e,_ J7_esi<;i_e_n~e _§_'~·~::ntu_al.
Obras Pu'blicas, sobre o Projeto de Lei da Çâmara n9
59, de 1981 (n9 1.894-B, de 1979, na origem), que
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
"dispõe sobre a inclusão na Relaçio Descritiva das
lido vai à publicação.
Ferrovias do Plano Nacional de Vlaçào, a ferrovia
So_bre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. ]9~
transversal ligando Belém-São Lufs-Teresina".
Secretário.
_
E lido o seguinte.
Relator: Senador Alexandre Costa
Objetivando tncluir na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Naciciilal de Viação, instituído pela Lei n9
PROJETO DE LEI DO SENADO
5.917, de lO de setembro de 1973~ ã ferrOVia transv~sal
Belêm (PA)- São Luís (MA)- Teresína (PI), o nobre
· N• 168; de 1985
Deputado Jorge Arbage apresentou Projeto de Lei, o.
HDispõe sobre a extensio do beneficio da Lei n9
qual foi, ex vi, aprovado na Câoiata do~ Pepu~~dos, t~_!!_-_
6.179, de 11 de dezembro de 1974, ao deficiente fisi..
do pareceres favoráveis nas comissões cõrnpetentes daco, na condiçio gue especifica."
quela Casa.
Uma política decisiva de reativação e modernização
O Congresso Nacional decreta:
das ferrovias já existentes bem como ·a implantação de
Art. }9 O deficiente fisico, total e defin_ítivamente incomplexos ferroviários, serã um grande-passo no Sentido
capaz, cujo paí õ"U responsável pei:cebe remuneração ou
de coibir o exagerado rodoviarismo que prevaleceu em
provento de valor igual ou inferior ao salârío mínimo
nosso País, ao longO das dêcadas, e, que se tornou anaunificado, é abrangido pelo amparo previdenciârio da
crónico, indesejável, vindo r;n_esmo est!l_ política de enLei_n.,_6_.l79, __de_ _11 _de dezembro d_e- 1974, inçlependentecontro aos anseios brasih::iro_s, no que se refere à ecOnomente de haver sido filiado à previdência ou de ter exermia de combustíveis e à autonQwia energética
cido atividade a ela vinculada.
· Para integrarmos um vasto território, as ferrovias paArL 29 As_ despesas decorrentes da execu_ção desta
recem ser o caminho mais econôrriico, ainda que exi8in~
lei correrão à conta dos recursos a que se refere o art. 89
do pesadçs investimentos na fase de implantaçã.o. Nosso
da Lein'>' 6_179, de II de dezembro de 1974.
imenso potencial hidrelétrico garante toda a energia neArt. 3L Esta __ lei entr_ar_ã em vigor na data de ~ua
cessária para acionar qualquer sistema implantado.
=-publicação.
Todo projeto deste porte que se pretende empreender
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrâriQ.
no Brasil de hoje;· u-rge verificar frês pontos fundamentais: L Economia de ene_rgias; 2. Retorno do iOvestirrien-_
Justificação
to; 3: Atetldimento da grande massa populaciOnal a ser
beneficiada, concernente a.9. transporte e dimTmiiÇãó dos_
Sã~ m~~ do q~~-~identes·as difi~uirnidês, sacriffdos ..
custos operacionais de gêneros de cons:u_mo. _im-porraÇão
mesmo, de um pai ou -responsãvel que, percebendo sae _exportação, no sentido de atender toda a com_u_n_i_d_a<J_e
lâriominim-9 a__tJtlllO de r@luneração OJ!. proventopreviindistintamente.
denciário, ainda tenha que suportar todos os encargos de
Com efeito, devemos salientar que a recy.peração, momanutenção__ d~_ l!~ deüciente tisico, total__e_deftnitiy"amente iflcapaz. --dernização e ampliacãõ da Ferrovia de Bragança, para
que se ajuste à nova realidade da região e às_ exigênci_as
Por i.S"fo gue, na est~ira de sugestão a nó~ mandada
da grande extensão rural_ a_s~::r beneficia_da est_ão entre as
_pela _CâJ'!lS:r~ Mu_niciPaf do_ Rio Gt_:nde, por irlíêi~tíva
autor esclarece que "os estivadores, em face de tais dispositivos, ficaram grandemente prejudicados nos seus di-
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do Vere~or Ciro Cardoso Lopes, estamos propondo à
consideração da Casa que tais deficientes sejam abrangi·
dos pelos beneficias previdenciârios da Lei nY 6. t 79, d~
11 de dezembro de 1974.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1985.- Nelson Car-

neiro.

reitos, sendo favorecida outra categoria que explora tais

LEGISLAÇÃO CITADA

l.Ei N• 6.179
de 11 de dezembro de 1974
Instituí amparo prelidenclário para maions de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Le_i:
Art. 19 Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os
invãlidos, definítivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer fonrta
superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 29,
não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigat_oriamente e nãõ tenham outro meio de prover ao própriO sustento, passam a ser amparados pela Previdência
Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que;
I -Tenham sido filiados ao regime do lN PS, cm
qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado;
ou

I I - Tenham exercido atividade remunerada atual~
mente incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL,
mesmo _sem filiação à Previdência Social, no mínimo por
5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda
III- Tenham ingressado no _regime do INPS após
. completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos beneficias regulamentares.
_
Art.. 29 As pessoas que se enquadrem eJ!1 qualquer
das situações previstas nos itens I a III, do artigo 19, terão direito a:
I - Renda mensal vitalícia, a carga do INPS ou do
FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da data
da apresentação do requerimento e igual à metade do
maior salárlõ ffirõímõVigúJte ii0"11ãís", arredo.ridáda para- -a unidade de-cruz.eirõ iffiédiatamente supefior, não podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do
salário mínimo do local de pagamento.
I I - Assistência médica nos mesmos moldes,da prestada aos demais beneficiários da Previdência Social_ urbana ou rural, conforme o caso.
§ }9 A renda mensal de que trata este artigo não poderã ser acumulada c_om qualquer tipo de beneficio concedido pela Previdência Social urbana ou rural, ou por
ou_tt::o_ regime~ salv_o~ na hipótese do item III, do arti_go 19,
o pecúlio de que trata o§ 39, do artigo 5.,, da Lei n9 3.807,
de 26 de agosto de 1960, na redação dada pelo artigo 19,
da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973.
§ 29 Será (acultada_a opção, :se for o caso, pelo benefício__da Prevfd_ênctª_Social urbana ou rural, ou de outro regime, a que vinha a fazef jus__O titular da renda
mensaL
Art. J9 A prova de idade serâ feita mediante certidão do registro civil ou por outro_mttio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida hã mais de 10 (de:z:) anos.
Art. 4., A__veríficação da invalidez serâ feita em -exame Iilédico-Pêdcial a Cargo da Previdência Social urbana
oii rural.
Art. 5Y A prova de inatividade e de inexistência de
renda ou de meios de subsistência poderá ser feita mediante atestado de autoridadé administratiVa ou judi~
diria local, identificada e qualificada que conheça pessoalmente há mais deS (cioco)__anps_o pretendente à renda illeilsal ora instituída.
- Art. -69 A prova dC filiação à PrCvidênda Social ou
da inclusão .em seu_ âmbito, assim como a do tempo de
atividade---,remu.nerada, sirã J'eita por m~? da Cartei~a
Profissional ou de Trabalho e- Prev1dêl1cía: SOCíal Oü pof
qualquer outro elemento de convicçào, inclusive deClaração firmada pela empresa empregadora ou sócio rema~ ~-~~c~nte, identi_ficado e qualificado, na qual expressa- mente
OCõnhecfrflerito pessoal doJato dectara_do,
assu~índo a responsabilidade pela declaração, sob as
penas da Lei - --

anrme
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Art. 7"' O pagamento da renda mensal obedecerá às
mesmas normas e condições vigentes no INPS e no
FU.NRURAL.
§ I"' O valor da renda mensal em manute_nção acompanhará automaticamente as alterações do salãrio mínimo, respeitada sempre a base estabelecida no item I, do
artigo 29
§ 2"' ·A renda mensal não estarã sujeita ao desconto
de qualquer contribuição, nem gerará direito ao abono
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela
Previdência Social urbana ou rural.
Art. 8"' O custeiO- do amparo estabelecido nesta Lei
será atendido, sem aumento de contribuições pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e do FUNRURAL, correspondente a 0,4+ (quatro décimos por cento)
da folha de salãrios de contribuição, onerando em partes
iguais cada uma dessas_ entidades._
Art. 91' Esta Lei_ entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, li de dezembro'de 1974; 1531' da Independência e 869 da República.- ERNESTO GEISEL, L.G. do
Nascimento e Silva.
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1L Ex' não estâ presente.
COncedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurem a,
como Líder do PFL

O SR. ADERBAL JUREMA (PFL - PE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) --:--$r~ Pr~ídent~,_~rs. _Se'nac!-ores:
_ ___0 Presidente da Repúbfica, nosso ex-colega, S~nador
José Sarney, teve uma semana movimentada em prOnunciamentoS p'úblicos: Petrolina, no sâbado; ontem a noite,
ao instalar o VII Congresso Parlamentar Europeu e da
América _Latina e hoje, numa _cadeia de televisão e râdio,
onde sua Excelênicia foi, como que, sabatinado sobre o
seu Governo durante esses três meses e _o que pretende
fazer de agora em diante.
Vale assinalar que em todos esses pronunciamentos
Sua__Exç~l~!lci!l_!ll?D_t~e Uf!!_~ cg_erência notbel, ~obretu
dõ- diaiiti-das (filifUculdades de gerir um PaiS em cfiSi:fi-"'
volvimento, com 130 milhões de habitantes e que tem,
sem dúvida, problemas que à Primeíni Vista Podem parecer it:lsol_~yel. Na:-~nt~to! quer_? chama~ a atençã'? d~ta
Casa e da NaçãO brasilelra Pãra uma característica que
marCo_u os seu"s pronuilCianietitOs:-é que Sua Excelência
(Às Comissões de Constiitiição e Justiça; de Legis-"
se houve com simplicidade, Sua Excelência se houve, até
lação Social e de Finanças.)
muitas veies, como se fosse um franciscano político ou
um político franciscano, tal a simplicidade com que tocava nos assuntos, tanto no palanque presidencial, em PeO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido.
trolina, na solenidade internaciOn-al;-Onde Parlamentares
será publicado e remetido às comissões competentes.
da Europa e da Américã Latina estiveram presenteS -de
Sobre a mesa, comunicação cuja: leitura será feita pelo
mãos dadas com os P~rlamentares brasi~eí~C?S __ o~, hOje,_
Sr. 19-Secretário.
numa-sabatina perante imprensa brasileira, o-i'ãdío e-ã-televisão.
É lido- a seguinte
_Yªl~ ne_ste in_s_ta[l~_,_;issjn_alar _um_topico que Sua ExceCOMUNICAÇÃO
lência vem repetin-do desde o pronunciamento de Petrolina: de que não concorda com o sacrificio do povo brasiJeiro_quanto à fome, ao desem_prego e à _recesS~o. Para
Em [7- de jtinho de 1985.
p~garmos a dívi4~ ex.terJl!l· .Es~a afir~ação f~ita, alto e
· Senhor Presidente:
bom som-. CoirdirmeZa, cOffi h-umildade: beni nordestina,
nos deixa, sem dúvida, confiantes de que não iremos nos
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
sacrificar para cumprir aO pé da letra o que Vem exigindo
vista do disposto no art. 71' do Regimento Interno, que,
o famoso Fundo Monetário Internacional. Quando digo
a~umindo o exercfcio da representação do Estado de
famoso, porque ele ê conhecido no mundO inteiro, todOs
Sergipe em substituição ao Senhor Senador Passos Pôro _conhecem e todos sabem que eles têm uma mentalidato, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e inde ~onetarista e nós, brasileiros, que não somos monetegrarei a bancada do Partido Democrático Social - _
tadstas, às vezes somos até acoimados de impreViàentes
PDS.
porque não pudemos cortar pela raíz as nossas tradições
Atenciosas saudações. Heráclito Gu'imaries
lusas e, embora haja, no Império, aquela tradição dQ. "pê
RoUemberg.
de meia", na República crescemos mais do que esperávamos.
Nome Parlamentar. HERÁCLITO ROLLEMBER.G.
Ê preciso que se diga a esta Casa e à Nação que, em
1930, tinham os apenas 30 milhões de habitantes e, hoje,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A comuni55 anos depois, estamos com 130 milhões de habitantes.
cação lida vai à publicação.
Durante esse meio sêculo, tivemos governos, os mais
Sobre & mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1~'Secretãrio_. - --díspaf~___.__s~m_fª~r_nq prolongamento do Estado Novo,
sem falar nos movimentos de 45 e 64. Tudo isso se conta
Ê lido e deferido o seguinte
na História de um País, tudo isso criou, em certas situações, uma como que expectativa diante dos rumos
REQUERIMENTO
- econômicos e políticos do País.
n• 143, de 1985
Lembro--me bem, Sr. Presidente, como ato r e, às vezes,
autor da história, pela condição de parlamentar que sou
Com base no artigo 239 do Regimento Interno do Sedesde 1959, lembro-me bem de quando S. Ex• o exnado, e tendo em vista a tramitação nesta Casa dos Pro_Presidente J®.io Quadros, surpreendendo esta Nação,
jetõs de Lei da Câmara nts 81/84 e-162/84, venho soliéirenunciou ao seu mandato e tomou um avião imediatatar que, atravês do Gabinete Civil da Presidência da Remente para São Paulo. Fui um dos primeiros a -chegar ao
pfiblica, sejam reqüeridas ao INCRA as seguintes iiiforgabinete do Presidente da Câmara dos ~pulados, Ranieri Mazzili, e _dízCr que não podíamos perder tempo,
mações:
não devíamos nos d_eterem casufsmos, que cabia a ele ru1) SJ.Uantos posseiros receberam títulos de propriedamar para o Plarialto e assumir a Presidência da Repú.blideatravês do INCRA, de li' de janeiro de 1979 atê apreca para que o estado de direito continuasse.
sente data;
O Direito, como diz o Professor Pinto Ferreira, do Re2) quantos desses posseiros ainda est~o- na posse da cife, é movimento e vida, é slntese dialética entre as
gleba recebida;
forças de transformação da sociedade e as tendências do
3) núinero de posseiros que jã transferiram seus títu:.
conservantismo.
los de propriedade recebidos do INCRA, por venda ou
Vejam, bem, entre as forças de transformação_ da sotroca.
ciedade e as tendências do conservantismo. Estamos, justamente, aí. Estamos entre as forças de transformação da
Sala das Sessões, 17 de junho de 1985. -Jutahy Masociedade, que a Nova Repóvlica deseja realizar, e as
galbães.
tendências do Conservantismo. Daí o cuidado, daí a necessidade de pensarmos dez vezes quando falamos em
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serão solicipontos tão discUtidos e tão polêmicos como·a Refonna
tadas as informações requeridas.
Agrâri"a.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
_ Sr. Pr:-esidente, ainda anteonten, dizia, no sertão-perHá oradores inscritos.
nambucano, o Senhor Presidente da República José SarConcedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
ney, que a reforma agrária seriã. Para Consolidar a liberdade do homem de ter a sua terra e não a de tomar a ter(Pausa.)

a
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ra de quem a produz. De maneira que Sua Excelência definiu muito bem: não tomar a terra de quem a produz.
Pois bem, voltando a Pinto Ferreira, ele diz que o direito ê movímento e v"ida, síntese dialética entre as forças
de transformação da sociedade e as tendências do conservantismo, devendo reajustar, constantemente, as necessidades de -prOgresso com as tradições da- História.
Sr. Presidente, em 1961, quando o Presidente Jânio
Quadros renunciou e assumiu as rédeas da Nação o Presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazilli, houve uma coisa muito curiosa- quero trazer, aqui, o meu
depoimento para a história ~houve uma coisa muito
curiosa neste País : talvez, alguns companheiros não
lembrem: Foi quando passamos muitos dias entre arenúncia de Jânio e a assunção do Presidente João Goulart, que estava na China e sureiu aquela questão
político-militar. Durante muitos dias, mais de 15 dias,
Sr. Presidente, esta Nação viveu apenas com um Presidente da República e_um Ministro da_Justiça, todos os
Ministêrios foram abandonados_, todos os Ministros de
Jânio renunciaram. Naquele tempo, não existia nem a figura do Secretário-Geral, como conhece o ex-Ministro
César Cais; existia o Chefe de Gabinete apenas.
Certã vez, -quaitdo Ranieri Mazzilli nos perguntava se
devia nomear algum ministro, depois de cinco dias de
Governo, eri lhe diss~~ "nomeio e o Ministro da Justiça".
Porque, senão os seus atas saem sem ninguém assinar,
sem um Ministro. Ele nomeou um cearense de boa cepa,
Martins Rodrigues, que era o Líder do PSD na Câmara
dos Deputados, seu Ministro da Justiça, e conservou os
outros Ministérios vazios, porque estava apenas numa
interinidade.
Pois bem, Sr. Presidente, isso me lembra a velha ponte
Tupina, do Recife, ponte corroída pela maresia e que
Agamerto n Magalhães dizia,:, "Está de pé pela inêrcia". O
Brasil fico-liDe pé, durante o Governo de Ranieri Mazzilli, pela inércia, porque não tinha Ministros.
Hoje, o Presidente Josê Sarney tem um Ministêrio
completo, Ministério que não foi feito por Sua Excelência, porque todos nós conhecemos a dramaticidade com
que José Sarney enfrerliou o problema da formação de
um Ministério organizado pela iniciativa do Presidente
Tancredo Neves. Mas, Sr. Presidente, quando eu me refiro-_ao ·pr~idente José Sarney, para apoiar -~s~ seus P:ronunciamentos recentes, para solidarízar~me Com a sua
atitude firme e slfuples de governar este País, quero fazer
um apelo aos seus Ministros para que sintonizem com o
Presidente José Sarney e não fiquem pensando em disputar as eleições de 1986. Porque um MinistrO ou cuida de
sua Pasta, ou vai cuidar de seu eleitorado. E nós parlamentares, que cuidamos da Nação e do nosso eleitorado_,
temos autoridade para dizê-lo, que um Ministro de Estado_, nesta fase difícil de transição de um regime quase absoluto para um regime de plena liberdade, não podemos
ver reportagens com as que foram publicadas, em que se
anotam 15 Ministros que, para o ano, irão renunciã.r às
su~s Pasta!) para se candidatar a cadeira de Deputado
Federal, de Governador e de Senador como esta mesma
simplicidade do Presidente José Sarney, confiamos em
que esses Ministros, contagíados pelo patriotismo do
Presidente da República, irão se definir, mais cedo do
que âevemos esperar, no sentido de que, com essa definíÇão, eles possam, de fato, ajudar o Presidente José Sarney nesta tarefa hercúl~a de conseguirmos, vejam bem,
.Srs. Senadores, conseguirmos tanger, conseguirmos movimentar o desenvolvimento deste País, sem concorrermos paTa ~tnaiót-lnflação.

O Sr. César Cais- V. Ex• Permite-me um aparte?
O Sr. Virgmo Távora- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- A maior dificuldade
- deixeni-me terminai' o raciOcíniO - a dificuldade
maior de um Presidente, quando afirma três vezes, ao invês de negar, como Pedro- ele afirmou três v~ ele
afirmou em Petrolina, ele afinnou ontem, no seu pro-nunciamento na 71' Conferência Interparlamentar da ComU:nídade Européia-América Latina, afirmou hoje, na
sua entrevista- que ninguém espere que, no seu Governo, a fome, o ~esemprego e a recessão possam estar a
serviço dos que exigem um pagamento mais rápido da
dívida externa; ele não colocarã nestes termos a política
de seu Governo em relação ao FMI.
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aos companheiros, "Educação e Trabalho", Coleçào
Creio queê um apelo que realmente deve ser registrado e
.__ Utlh:f:rS!d~Qe_e; I_n~~~-tri~-:- ~s_Erincipais_característic~s
que contou, pelo que entendi, com o apoio de V. Ex•
ciscano na política ou um político franciscano, nós tedo s_ubde$envolviJ:nento sãq: · --- · · - -·· · ------ -----·o·Si~-ÃDÊRBALJURE~---Ã-de-moCf.adaêisto,
Insuficiência alimentar - sabemos que há vários segmos o dever de consciênci:a de tambê_m fazer u~_ap~~~
Sr. Presidente...
aos seus Ministros para que sinté)nizeÕ1. c0m·õ-Pre5iderlte- --ITiCriiOSaa-s·ocLe·aaae---riraslleira que têm insuficiência ali_1J1,enta_~_, a _come~ar pela minha cidade do Recife, que o
_O SR. PRESU)ENTE (José Frageni)- Peço a V. Ex•
José Sarney, a fim de termo_s ~onfi~nç_-ª na Nov:a Re::-sôcíófogÕ GilbeàCd~·reirê já-charriOU-de. "'Cidade Inchapública.
·
pa_ra não conceder rn_~is a,partes, po~_gue o tempo de V.
da". Ex• jâ está esgotado,
·
V. Ex.~ tem _o aparte.
Baixos níveis de vida, industrialização reduzida.- Sa0 SR. ADERBAL JUREM A --A- democracia ê: isto,
O Sr. Virg:t1io Távora- Eminente Senador, permitabem os que o Nordeste e o Norte ainda têm uma taxa de
permite que 0 ex-Ministro do governo passado e Senanos introduzir-nos no seu brilhante_discu.rso,_$4 com al-~ntsi~~rj~i:~~~~~~~~O~_qu~!TI do q_ue ên~~~ário_~~ra_~
dor_ da República venha informar ao Presidente que, no
gumas achegas. Número um: V, Ex~ aí está contradizenSubordinação e dep-endênciR -econômica _ Está aí a
seu Estado, continuam a fome e o desemprego, que vêm
do seus correligionârios d(; Miilas Gerais que fazem ·õs
dívidu
externa.
do Governo passado. A democracia é isto, é a contrimais veementes apelos para que um grande homem
-um Setorcomereial e de serviços hipertrofiado, estrutubuição, ê a palavra livre, ê a ajuda de todos. Vamos, sem
público, ex-Vicé-Presidente da República, hoje MiniStro
ras sociais atrasadas, insuficiente desenvolvimento da elasdúvida, fazer uma ciranda democrãtica em torno do Predas Minlls e Energia, vá dar o seu contributo para o les~ mêdia_-a_cla_sse mêdia!a_m_eu v~r, ~_sem ~úvida 0 essi dente José Sarney para que, de fato, Sua Excelência
vantamento da sua agremiação e da economia de Mi_nas
-teiO-dCuffia deiTiãÇt:aCíaComO OoSSa-::..:: Cfasse nlédia
possa re.'\o(ver os grandes problemas desta Nação, com
Gerais. Mais ainda: foi dito pelo próPrio S~nhor_Presi
ui'ba_n_ã_e cfi:cise- frféâta ·rur-aJ~ Fhã- pOucos dias eu.. dizia
aquela simplicidade e aquela autenticidade com que se
dente da República- e olhe que agora estarrlos pegando
.
q,ue
~ra
preó~~
uma_~eforma
agrária
que,
ao
invés
de_derevelou
nos seus pronunciamentos recentes. (Muito
o hábito do nosso eminente 'Senador L4iz Cavalcante, de
sestabilizar o campo, pro"cufâsse criar uma Tarte classe:
tomar nota de declarações de notáveis, e ninguém mais
bem!)
notável do que o Se_nhor Presidente da República média_ rural.
P.RESJI:iE-r~iTE -(JOsé Fragelli) - ConcedO
achando profundamente normal em seus Ministros o
Integração nacional inadequada -isto vem ocorrendo
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, por cessão do
fato de ter carreira política a segUir e que, portanto,desde que o Brasil se proclamou República.
nobre Senador H~io Gueiros.
oportW1o tempore, podiam justamente se candidatar em
Des_emprego, subemprego e marginalizaçílo - nllo teO SR.JORGE KALUME (PDS- AC. Por cessão do
mos falta de braços na indústria, -nem na agricultura, o
1986. Não acreditamos que haja alguêm aqui neste_ plenobre Senador Hélio Gueiros, Pronuncia o seguinte disque_ temos são braços cruzados porque não há trabalho.
nário que não tenha lido essas declarações do Senhor
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- J"recísamos de.scruiã.r os braços dos brasileiros para que
Presidente da Repiiblica. Terceiro, permita-nos invadir
Sábado, dia 15, o Acre comemorou 23 anos de sua ele~les possam, de fato, produzir.
um pouco nossa área económica sabendo que o discurso
vação de Território a Estado, jogando por terra um siste- Baixo nível de e~ucação e instruçio, altos índices de
de V. Ex• passou por ela apenas de raspão. V. Ex• disse
ma político até humilhante para os nossos brios de
que hoje em dia a política econômica do atuat Governo
anll;ffabe_tismo-:--- ainda _hã poucos dias confirmados pelo
acreanos.
flUsfre""'Mifiístfo- da-Ed-ucaçãO, Senador Marco Maciel.
não é monetarista. Se não ê monetarista- e isso vai ser
Foi o trunfo do Projeto n9 2.654/57 do Senador Jos~
-TB.xãS caev&.Cfas--ãe -cresCimento demográfico - todos
objeto de uma discussão que já aprazamos, agora, para
Guíoriiafd dos Santos, que em 1957, como Deputado,
conhecem...
quarta-feira, com o eminente Líder do PMDB e a Banca~_
..
ap-reSentou à consideração de seus pares no Palãcio Tira~
-- 0-SR:PKESIDENTE (José Fragellí. Fazendo soar a
da coligada do Partido de V. Ex• e talvez_Y. Ex' -nós
dentes, no Rio de Janei.ro. E só em 1962 se transformou
não sabemos, nobre _colega, então o que seja monetaris:-carilpamlla
A Presidência mforma a V Ex•, nobre
na Lei n9 4.060, sancionado no Palácio do Planalto
mo. Isso ê afirmado em termos os mais insuspeitos, e não
Sen<\d_or Aderbal Jurema, permitindo-me interrompê-lo,
quando o Brasil se encontrava sob o regime parlamentahá nenhum desdouro na constataçãQ pelos mais eminenque o tempo de V. Ex• já se excedeu em dois minutos.
rista.·· ·
tes economistas do País. Nó_s_, brasHeiro_s, no momento,_
-c O SR..ADERBALJUREMA- Vou concluir, Sr. PreDir-se-ta que o seu trârnite foi lento, pois levou cinco
estamos seguindo uma escola eminentemente monetãriSsidente.
anos para desaguar no oceano -das nossas aspirações.
ta. Pode ser que amanhã o Senhor -Presidente_ d~ Re-- --- Taxas elevadas de crescimento demográfico. Déficits
Mas o resultado positivo fez esquecer a longa espera. O
pública, que é o responsável pela- e hoje ele fez questão
sociais em geral - com esses problemas, não é nada detriunfo encheu de júbHo o povo do novel Estado, que ande frisar - pela condução da politica econômicQ..
maiS
que-eu
faça
aqui
um
apelo
para
que
a
equipe
do
siava por essa oportunidade, porquanto os nossos antefinanceira do País decida que está tudo errado e mude o
- Presidente José Sarney pense _com ele e como ele, ao inpassados,
ao conseguirem incluir aquela área dentro da
rumo. Vamos ver. Mas, no momento, desculpe V. Ex'
vés de pensar em carg,os futuros, o que ê uma ambição
nacionalidade brasílica, jamais pensaram ser...escravos"
eminentemente monetarista ê a coniluçã_o_ da política finatural, em 1986.
dentro
da
própria pátria.
nanceira e econômica do atuaiGov~~rno. Amanh~. podeConcedo o aparte ao nobre Senador César Cais, soliciTerritório naqueles primórdios tinha o sentido de inferã deixar de ser. DescuJpe-nos ter cortado o fio de suas
tando a S. Ex• que seja rápido, porque a Presidência já
riOridade, não nos dando direito-de escolhermos os nosbrilhantes considerações, mas nos achaffios na obrigação
me pediu que encerre meu discursO.
sos dirigentes, sendo a--norma do próprio Palácio preside fazer esses pequenos reparos.
dencial e o povo obrigava-se a aceitar ... E permitam
O Sr. César"-Cals- Nobre Senador Aderbal Jurema,
O SR. ADERBALJUREMA- Ouvi os reparos de V.
dizer-lhes que mais profundo se tornara o nosso inconV. Ex• traz ~qui um assunto da mais alta importância, e
Ex~ Quanto aos Ministros Se desincompatibilizarem,
formismo porq-ue o Acre, antes de ser brasileiro, e ainda
procurarei ser o mais conciso possível, em face_dQ_apelo
chamei atenção para a reportagem de um jornal, que
com a sua ídentidade geográfica duvidosa, transformou-da Presidência. Na realidade, entendemos que o Pres_iapontava ..
se num país independente em 1899, com a sua orgni--=-dente Josê Sarney fez um pronunciamento muito imporzação própria, proclamado por brasileiros, tendo_ c_omo
tante e, como V. Ex• dis.se, dentro de uma simpl~cidade
O Sr. Virgílio Távora- Mas autorizados pelo Suprelíder o intelectual espanhol Luiz Galves Rodrigues de
mo mandatário da Nação.
franciscana. Ele disse que não iria pagar a dívida externa
Arias, popu(armente conhecido por Luiz Galvez.
com recessãõ oU desemprego.- _Na realidade, como coO Sr. Aderbal Jurema- Deixe-me dar minha resposMas Q. "sonho" durou pouco e os próprios construtonheço o Presidente Josê_Sarney, sei que S. Ex• está sendo
ta) V. Ex~ já deu o seu aparte, agora eu vou dar a minha
res da "No_ya_R~púbtica" o destituíram. Mas a chamado
absolutarnente_sin~tQ. m~s crejo que ele_!lãO estª-_sendo
resposta: uma reportagem...
idea( se manteve acesa para finalmente ter um desfecho
-- informado, neste morriento, de que nestes três primeirõs
feliz com o Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de
meses de Governo se agravou a recessão, agravou-se a
O Sr. Virgtlio Távora- Apenas elucidamos o aparte.
I 903, de inspiração do inconfundível Chanceh:r Barão
fome do meu Estado e agravou-se o' desemprego em todo
O SR. ADERBAL JUREMA - a reportagem de um
do Rio Branco, dando por encerrada a contenda de
o Nordeste. ~ preciso que ele procure os Ministros da
jornal que apontava 15 Minh1tros como futuros candida1902,
quando houve o último grito irredentista para
ârea económica e busque a verdadeira informação, inclutos a Governador, a Deputado Federal e a Senador. E
torná-lo Estado Independente. Entretanto, os interesses
sive o Ministro do Interior, porque, como disse o nobre
políticos
somados ao ecoo.ômico sobrepuseram-se à von~
dizia eu que, diante dos pronunciamentos do. Presidente
Sendor Virgílio Távora, da política monetarista que atê
tade de um povo que amadureceu no sofrimento. Era a
da República, diante da situaçã_o dificil ~ que ele en-aqui foi adotada, esta ê uma conseqUência- dou númeprodução da borracha que jâ oferecia receita fiscal rocontrou este País, diante do crescimento vegetativo de.
ros e .digo os locais onde fui-, se agravou o desemprebusta _e por certo o Tesouro precisava cevar-se para obter
um País, que em 1930 tinha 30 milhões de ha_bitantes e
go, a fome e a recessão.
maiores rendimentos.
atualmente tem 130 milhões de habitantes, diante de
O SR. ADE-RBAL JUREMA - A democracia ê isto,
E esta minha tese é corroborada pelos algarismos: O
tudo isso, fazia eu o apelo aos seus Ministros para que
Sr. Presidente...
Acre _era apenas superado, atê a década dos anos IS, peprocurassem esquecer o aspecto eleitoral de Sll.llS candilos
Estados de São Paulo e Minas Gerais, graças às receidaturas e aj udassern o Presidente da República nesta
-O Sr. César Cais--:- Permite-me V. Ex• _terminar?
tas do café e do rebanho bovino.
missão dificil de colocar _p País dentrQ do dçsenvolviNã~ ieaiidàde, creíó que o Outro aSpecto que V. Ex•
Com esse bosquejo na história devo registrar que o
mento da missão difícil de colocar este PaíS dentro dQ -desenvolvimento, sem aumentar a int1a,ção. De fato, recot~mb~rn cit9~;-o a~lo para que os 15 MinistrOs que v~o
Acre~ n:a.l) _obstante o agrilhoamento da distância dos
ser- Cã.lldidatós, com legítiffio direito de enfrentar a
nhece V. Ex• que é um est_u.dioso da Ecpnootia, que a coicentrOS abas~eceaores,- venceu galhar4amente todos os óel6"íçã0- de -Sbpara- suas· carreii'ãs políticas, se dediquem
sa mais difícil para um pafs como o Brasil, no momento,
bices para torriar-se-uma Unidade salutar, e consideradas as dificuldades do seu iníc;io .
ê conciliar o desenvolvimento com o_ custo de vida e a in~ais às suas a~mi.~i~.tr~ç.ões. Esse ê um a~elo do Presiflação, ê evitar que essa inflação aumente e proporcionar
. dente lOs~_Saf~ey~ que considero mUitO _importante por~
Não se queira im-putar ao jovem Estado a pecha e ino desenvolvimento, sobretudo na área da educação,
que não estã havendo nem O preenchimento dos cargos
viabil~dade, uma vez que quase todos os Estados sobrevide segundo e terceiro êscalões, cem dias depois, praticaonde encontramos as maiores dificuldades.
-vem, airróa hoje; graças aos reCursos da União,
mente. Há,.em tcidos os Estados, pessoas quejâ sabem
O que caracteriza o subdesenvolvimento - diz um_
Quando governei o Acre, no período de sua nascente
grupo de estudiosos numa publicáção que recomendo
que vão ser subslitu(das. Qual é o estimulo á.Q tt:_abalho?_
autonomia política, entre os_anos de 1966/71, o fiz sem
Pois bem, numa hora dessas em que o Presidente _fala

com simplicidade, como eu disse, como se fo_sse um fr.an_~
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contrair empréstimos e o meu governo realizou uma profunda obra de infra-estrutura cOmo a criação de cursos
superiores e a Universidade; ãgua potãvel em todos os 7
municípios; mil quilômetros de estradas, inclusive o prf-meiro caminho do Brasil rumo ao Pacífico via Ass_is_Btasil, lindeiro com a Bolívia e Peru; Escolas de lY grau na
Capital e interior, até com salas ociosas, tal o número
construído; implantamos o 2"' grau com seus respectiVos
prédios, especialmente nas sedes municipais; pavimentamos a tijolos as ruas da Capital e das cidades interioranas; construfmos a ponte metãlica ligando os dois distritos da Capital; implantamos um avançado projeto de
energia elétrica em tOdo Estado; aumentamos o·capital
do Banco; fizemos a reforma agrária sem demagogia,
dentro dos ditames do respeito à propriedade, com a
aquisição e pagamento _à vista de aproximadamente 350
mil hectares; produção agrícola e de hortigranjeiros suficientes para o consumo; abertura de açudes para os pequenos criadores e agricultores; instalação de telefones
em Cruzeiro do Sul; cri"ação da COHAB-Acre com as
primeiras 620 casas; colaboração com o Ministério do
Exército para implantação do 7<~ BEC em Cruzeiro do
Sul, pelotão em Brasiléia, e amptiaçà~ da área do Batalhão existente na Capital; prédios para o serviço público;
aquisição de tratares para o Departamento de Estradas e
Rodagem; embarcações para atender aos ribeirinhos;
aquisição de gado vacum e suínos para melhoria dos rebanhos existentes.
E afinal mantive o saneamento de suas finanças, sempre com ..superavit", sem escorchar o contribuinte. Foi
para mim um período gratificante onde ha'lia _sintonia
entre o Governador e os dedicados auxiliares que prlmãvam em bem servir ao nove! Estado e com probidade.
O Acre foi Estado por várias razões: política, social,
econômica e acima desses fatores pela vontade própria
de seu povo, que sempre desejou emancipar-se, pois deveria tê-lo sido desde o Tratada de Petrópolis de 1903!
Não obstante a grande contribuição que o Acre tem
dado ao Brasil, inclusive durante a segunda grande guerra, com 60% da borracha natural, nem sempre os se_us
pleitos são correspondidos. Lembro, na oportunidade, a
pavimentação de quinhentos e três quilômetros da BR364 entre Porto Velho e Rio Branco, que vem sendo pedida com insistência, como ponto vital para o seu maior
desenvolvimento. Porém, a insensibilidade de quem não
sofreu, mantém os ouvidos fechados aos nossos reclamos.
Mesmo sem esse benefício vem recebendo, desde a dê-cada de 6_0, fluxo migratório dos Estados do Sul, Sudoeste e Centro-Oeste, cujos migTãOtes são benvindos onde
logo familiarizam-se à nova terra, e lá se encontram em
caráter definitivo, trabalhando, diuturnamente, pelo seu
bem-estar e prosperidade, confundindo-se no amor ao
Acre e ao Brasil!
Somos gratos aos nordestinos que a1i chegaram com
"únpeto quase guerreiro", quando o Brasil ainda ignorava a existência daquelas terras e chantaram os marcos civilizatórios, inclusive oriundos de outras raças como
portugueses, árabes e italianos._ E essa nossa gratidão
eterna permanece a todos que continuaram a obra piorieira, preferindo queimar-se-s-ob o sol do trópico ao da
orla marítima.
.
E a figura tutelar do Criador do Estado, José Guiomard dos Santos, se mantém incólume inspirando todos
nós espiritualmente, nos orientando para que a sua pa~
triótica obra continue a sua marcha ascensional sempre
em busca do almejado progresso!
O Acre, apesar de jovem, contando apenas 82 anos de
nacionalidade brasílica, é uma unidade que honra o Brasil, com seus habitantes voltados ao estudo, ao trabalho
e à paz!

O Sr. Helvídio Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME nobre Senador Helvídio Nunes.

Com muito prazer,

O Sr. Helvídio Nunes_-_Nobre Senador Jorge Kalume, no instante em que V. Ex• exalta a data da criação
do seu Estado, o Acre, desejo também chamar a atenção
para o trabalho que V. Ex•, como acreano, desenvolve
nesta Casa em favor do crescimento daquela Unidade de
Federação. V. Ex•, nas ComissõeS permanentes e neSte
Plenário, tem sido mais do que um soldado, V. Ex• tem
sido um autêntico c_qmançlante de _todas as causas que dizem respeito ao Estado do Acre.

Meus parabéns ao trabalho que V. Ex• empreende e
realiza no Senado Federal.
O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Helvídio
Nunes, V. Ex• com o seu aparte trouxe uma contribuição
que muito nos lisonjeia. O trabalho que executamos nesta Casa, não há dúvida alguma. é estimulado também
pela conduta dos Senadores, dentre os quais peço per·
missão para destacar V. Ex•, que trabalha com afinco,
com ardor patriótico, não só em prol do seu Estado, o
Piauí, como também de todo o Brasil. E por colaborar
conosco, modestos representantes da Amazônia, e no
meu caso particular o Acre, a V. Ex• o meu muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE-(Jos6-Fiagelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO do orador) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, proximaine"nte, o Congress-o Naciõriaf
vai apreciar uma proposta de emenda à Constituição,
que tomou o nY 79, de 1984, que cria o Fundo de Compensação dos Estados, Distrito Federal e Municípios e
altera e acrescenta dispositivo da Constituição Federal.
Entendo que, pelo menos aqui, o art. 59, entre outros,
restabelece uma porcentagem ·do Fundo de Participação
dos Estados da seguinte forma; 15% para os Estados,
Distrito Federal e Território, e 20% para oS MunicípiOs.
E ao Fundo de Participação dos Municípios serão agregadas importân-cias correspondentes a 20% da arrecadação da contribuição do FINSOCIAL, e 20% dos valores arrecadados pelas loterias operadas pela União, para
fim de distribuição a cada município, com os mesmos
critérios utilizados na partilha do referido Fundo.
Eu desejaria comentar e até apelar para os Srs. Senadores que proCurassem apreciar essa matéria que, inclusive, estará presente no Congresso Nacional, penso que
essa Emenda Constitucional serã colocada em pauta
amanhã porque pelo que se pode ver no meu Estado e
acredito que em todos os Estados do Nordeste - e os
nõbn!:·s-senadores Víi"gílio Távora, Helvídio Nunes, João
Lobo e Lomanto Júnior podem dar o testemunho- os
Municípios estão muito pobres, eles não têm como enfrentar qualquer obra municipal, não têm como enfrentar qualquer emergência; tudo fica dependente do Governador;-tudo fica dependente qo Estado e os Estados
dependentes da União.
A emenda constitucional que vai ser apreciada amanhã e.::. pelo que estou informado devem estar chegando
nesta Casa algumas dezenas de prefeitos, procurando
chamar a atenção dos Srs. Senadores- deverá ser estudada pelo Senado, pelos Srs. Senadores, em particular,
antes da reunião do Congresso para não deixar, por falta
de número, que se perca uma oportunidade de fortalecer
o municipalismo.
Estou certo de que esta era uma promessa do Presidente Tancredo Neves e estou certo de que o Senhor Presidente da República, José Sarney, deverá estar interessado em cumprir essa promessa.
O meu pronunciamento, neste.. momento, é maís para
chamar atenção, dar oportunidade de, às vésperas de ser
apreciado pelo Congresso, os Srs. Senadores se
debruçassem sobre essa emenda constitucional para que
amanhã pudéssemos apreciá-la c_om conhecimento de
causa.
O Sr. LomantoJúnior- V. Ex'- concederia um aparte?
O SR. Cf.sAR CALS- Ouço V. Ex• com muito prazer, nobre Se_n<3:~~ Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador Césai Cais,
uma nova discriminação de rendas, uma nova distribuição das rendas públicas é um imperativo. Aliás, eu
põSso dizer, s_em receio de Coitie5.tação, que o País não
pode continuar dentro de um sistema, ou dizendo-se pertencente a um sistema- federativo, e vivermos, esta é a
dura realidade, na mais unitária de todas as n!púOlicaS.
A União arrecada_t_udo. A União concentrou em suas
mãos um volume de recursos e de poder que não se limiHf apenas-à receita tn'butária do País. Mas se V. Ex•
acrescentar a essa receita a receita das estatais, das companhias de economia mista, verá que ê uma coisa realmente estarrec;edora e isto, Sr. Presidente e Srs. Senado-
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res, resultou no que aí está: a concentração criminosa,
demasiada e absurda de recursos, ensejou gastos, também, terríveis. Sabe V. Ex• que, quanto mais dinheiro o
indivíduo ou a instituiçã:o dispõem, maior é o desejo de
gastar e foi o que ocorreu. Então, o que é necessário, já
que o Brasil quer continuar a ser uma República Federativa, é, realmente, configurar, é estabelecer no campo financeiro normas éticas para manter esta Federação. Não
ê possível, por exemplo, que os municípios, os quase
quatro mil municípios brasileiros, arrecadem apenas migalhas, reserva-se pouquíssimo. Eu tenho a impressão de
que se levarmos em conta o poder das estatais, os recursos de que a União dispõe, os municípios não chegam a
I% aa arrecadação do País. Os Estados empobrecidos, a
União_ gastando e gastando, sem um elenco de prioridades, sem um equiHbrio, enfim, o que nós verificamos é isto: as obras cada vez mais caras porque são administradas aqui, quando elas podiam ser realizadas pelo poder
municipal ou pelo poder estadual. Enfim, esta discriminação de rendas, Sr. Senador César Cais, é um imperativo: ou se faz isto, ou, então, vamos ter a coragem de proclamar uma novíssima república unitária. Porque o que
aí está não é Federação coisa alguma, não tem nenhum
sentido nós nos apelidarmos de República Federativa
Brasileira. Ou se faz uma nova discriminação de renda
ou não se resolverá, jamais, o problema financeiro do
País.
O SR. Ct:8AR CALS - Eu agradeço, nobre Senador
Lo manto Júnior, o aparte de V. Ex:•, rico de informações
e comentários e desejo incorporá-lo ao meu pronunciamento pela sua importância.
Mas desejaria ouvir o meu prezado companheiro, Senador Virgílio Távora, sobre o assunto.
O Sr. Virg~1io Távora - Eminente Senador, a pertinência do assunto tocado por V. Ex• não poderia ser
maior, dado o estado extraordinário de penúria em que
se encontram os munidpios de todo o Brasil. E, também,
Sr. Senador, está na época de pormos à prova, sem que
com isto queiramos introduzir o menor laivo de política,
a concretização de promessas feitas em palanque. ta Votação desta emenda uma ótima ocasião para verificar~
mos se, agora, a Maioria está justamente disposta- certo estamos de que a minoria que é a oposição, imbuida
deste espírito se acha- a fazer inserir no texto constitucional estes artigos que, cuja aplicação não vai resolver
os problemas dos municípios, mas de muito auxilia-los-á
numa sitUação que está, hoje, verdadeiramente caótica
em matéria de finanças. E mais ainda, Sr. Senador César
Cais, quando nós estamos falando em orçamento da
União, que a União leva a maioria dos impostos numa
proporção que_ hoje em dia vemos crescer, apesar dos
desmentidos e das tabelas oficiais do dia-a-dia, devemonos lembrar de que o grosso da concentração do poder
econômico financeiro da União não está nesses tribulos
que ela arrecada através da execução do seu orçamento
fiscal; estã naquela receita extra-orçamentária, está naquele acúmulo exagerado de poder que as estatais e o
emprego de verbas extra-orçamentárias, através dessa
ficção contábil, que é o chamado Orçamento Monetário
proporciona à União. Não hã um termo de comparação
que se possa fazer entre o que realmente recebe o conjunto dos municípios brasileiros, em matéria de recursos
para satisfazer às suas necessidades, suas aspirações
mínimas, e aquela verdadeira montanha de pecúnia de
que dispõe a União mercê da somatória dos meios que
lhes são assegurados por estes três orçamentos: fiscal, estatais e monetário.
O SR. d!:SAR CA LS - Agradeço ao nobre Senador
Virgílio TávÕra o- s:eu aparte, abordando um assunto
também da maior importância que é o somatório desses
três orçamentos: fisCal, monetário e das estatais.
Na reã.lidade o que se pode ver, e o que se Verificou
nessas emergências, é que os municípios estão 'tão empobrecidos que nem para o estado de emergência eles podiam dar aquilo que era necessário na hora; e não podiam ficar dependen-do de que o Governador mandasse a
Comissão de Defesa Civil ou, ainda, encaminhar à SUDENE ou que a SUDENE fosse fazer inspeção. Eu,
muitas vezes, indo aos municípios, dit:ia,:. "Mas isso é urgente". Mas é que o muniCípio não tinha nada no cofre
porque, realmente, os municípios estão empobrecidos,
enquanto se ouve e se verifica que muitas vezes os Minis-
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tros da área econômica,, já fundamentados no superãvit
dos orçamentos da União, atendem casos como o
Sulbrasileiro.
De maneira que, realmetne, creio que esse é o sentido
de minha palavra, porque é muito importante que os Srs.
Senadores, na data de hoje, exrimimisserii esta emenda
constitucional para que tivéssemos a oportunidade, no
Congresso amanhã, estarmos presentes dando essa aprovação ou, se for o caso, modificando-aquilo que for necessário.
Era este o sentido do meu apelo, neste momento, no
Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu me permi~,
to ler aqui uma nota oficial da Presidência do Senado,
justamente sobre a matéria versada neste m__QmentQ pelo
eminente Senador César-Cais, porque se trata da emenda
do ilustre Deputado Airton Sandoval que, ele entedeu,
deveria entrar dia 19 em pauta.
A nota é a seguinte:

NOTA OFJCIAL DA PRESIDENCIA
DO SENADO
A respeito da anunciada inclusão em pauta na Ordem
do Dia de 19 do corrente, da proposta de emenda à
Constituição n"' _79/84, versando sobre reforma Tribu~
tária: (Fundo de Compensação dos Estados; Distrito Federal e Municípios), de autoria do nobre Deputado Airton Sandoval e outros parlamentares, o Presidente do
Senado Federal esclarece:
I)- Em fins de maio, foi procurado pelo ilustre ViceGovemador de São Paulo, ex-Senador Orest~ Quércia,
pelo autor da proposta de emenda e por uma Comissão
de Prefeitos, que pleitearam a iriclusão da proposição na
Otdem do Dia da sessão do Congresso Nacional de 18de
junho;
2)- O Presidente do Senado argumentou que matéria
de tal relevância e de tão profundas repercussões no
Orçamento da União e nas finanças públicas teria de ser
detidamente analisada, não apenas no âmbito do Legislativo, mas também do Executivo. Entendia, assim, in~
conveniente sua colocação, desde logo, em pauta, sem
prévio entendimento entre os dois Poderes;
3)- Acresce que a Secretaria Geral da Mesa do Senado, na elaboração do calendário das sessões conjuntas, a
ser aprovado pela Presidência, obedece a normas regimentais, levando em conta critérios de cronologia, fatali~
dade de prazos e eventual acordo de lideranças firmado
sobre a importância e oportunidade das proposições;
4)- Do calendário de junho, constaram propostas de
emenda à Constítuíção até a de n~' 78, de 1984, que se enw
contrava na Secretaria Geral_ para inclusão na Ordem do
Día desde 8 de novembro daquele ano;
5)......:... Não se tendo realizado a sessão do dia 13,
quinta-Teira, na qual entrariãm as propostaS de números
72 a-76, foram estas deslocadas para nova data, air:.da no
corrente mês de junho. Desse modo, as emendas de nú~
meros 78 a 83 tiveram que passar para o·mês de agosto,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, para uma breve comunicaçã.o, ao nobre Sen-ador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para uma
breve comunicação.)- Sr. ®idente, Srs. Senadores.
E preocupante o númerO~ de ~mpréstimos externos
contratados e a contratar por GOVetnos de EStados e de
Municípios, agravando sempre mais a situação do País
no que concerne ao endividamento externo.
_
Além dos empréstimos autorizados pelo Senado, hã
aqueles que sào obtidos pelos Estados e Municípios a: través da resolução n<? 63/67 do Banco Centril, burlando o
artigo 42, item IV da Coos_tHuição Federal como denun~
cia ô Senador Helvídio Nunes que, inclusiVe, requereu
informações nesse sentido, segundo a imprensa.
Diante desse quadro, tenho procurado inforriiar-me
cuidadosamente sobre a matêria, no que se refere a meu
Estado, sem contar, todavia, com a boa vontade do Sr.
Governador, que sonega as infórinações requeridas e
protela, assim, a aprovaÇão de autQrizações tramitando
nesta Casa, pois não possO em sã consciência, permitir a
aprovação de um empréstimo que irã onerar o povo de
meu estado em admiriistr3Çôes futuras, sem estar cort~
vencido da efetiva conveniência de se tomarem tais r~
cursos.

~
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Leio no Diário Oficial do Rio Grande do Norte, resurnqs <:!_e contrato:. dt: empréstimos exlernos_no valor de
dez milhões e qu_i~h~ntoS mil çlólares, _a!~? _em tor_no de
sessenta e três_ b_ilhõeso de Cruú:irós, sein sâ.bÇr s_e_houv~

ou não autq_ri~açã_o do Senado para tais or)enlÇõeS~ coriloé constitucionahnente exigidp.
_ _ Em razão disso estou_encaminhand_o à M~ o reque(i-_
mento que passo a ler:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇ0ES
AO PODER EXECUTIVO
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(BWI), no valor de USI4,5.000.00. Por sua vez, o Estado;:~ uyj.o_r_iza.__ <:\ __\lni_ão_ a _çpmp~nsar todo e qualquer eventual pagamento cftie venha a efetuar em decorrência das
o~rigaçõ~~ ~SSUf!!idas com r~cursos das cotas _ou pa_rcelas
de que é_ titular, rf:f6rida ii O inc. I à o art:26 óa Constituição da República que são creditadas no Banco do
Brasif SjA. Da ia dO Contrato: 20 de novembro de 1984.
Assinaturas:- Pela--Oni'ãO- Federãl - Cid Herãclito de
Queiroz- Proc, Geral da Fazenda Nacional. Pelo Estado do Rio Grande do Norte """:"_José Agripino MaiaGovernador. Testemunhas: (uma assinatura ilegível) ;
Zélia Maria França Fernandes.
(N' 1.384 de 17·1·85- CrS 64.000)

Requeiro à Mesa nos e_stritos termos do art. 23-B~
Inciso !,letra a, combinado com o art. 239, Inciso I,
lelrab, tudo do Regimento Interno do Senado FeRESUMO DE CONTRATO
deral, sejam solicitados ao Poder Executivo inforDE EMPRÉSTIMO
mações sobre a posição dos empréstimos externosContratantes: Tomador: Estado do Rio Grande do
coOti-ãtadoS pelo Estado do Rio Grande do Norte,
inclusive dos a tos autorizatórios do Senado que os
__ Nor_!e._ E;mprest_ado_r:__~tgemene Bank_ Nederland N.V.
:-:-~osn_ª~~m_possíveis, curitplimento,_pe_Jo Estado, d~ _
- Valor: US$ 6,000,000.00 {seis milhões cte dólares).
-obrigações contraídas e de OUirOs-Pertineiltes; Qtú.!-- I axa de Juros: 1,7% a.a. acima da "Domest_ic Rate", sese refiram aos avisos da Secretaria de PlanejamentQ
mestr~lment~_xt;nçiQos,_,C.oro.issàQ ''FLA~': 1% ..~uro~
da Presidência da República números 991, de 21 de
de mora: 1% acima de taxa efetiva cobrada (PrírÜ.e rate
outubro de 1981 e 801/84, de 28 de agosto de 1984 e
mais apread). Pagamento: Em nove (9) parcelas semes·
o 201/84, de 21 de março de 1984.
trais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendoJus~i~cativa --Tramita no Senado Federal soli~
se a primeira em 6-9-89 e a última em 6-9-90objetivo: FiCitação -pãYã"a~tõflzãÇãõ-de empréstimo externo do
nanciar o programa de investimento do Estado, objetívo
da manifestação da Secretaria de Planejamento da PresiGoverno do RIO Grande do Norte, no valor deUS
50~000.000 (cínqile?ta ffiilh_ões de ~ólares), na esteidência da República, por meio do Aviso n_l' 0201/84, de
ra de outras autonzações Jâ aprovadas,
21-.3~84. Data:. 25 _dejulb_o de t 98_4. Assinaturas: Pelo
Governo do Estado _dQ Rio_ Grande do Norte----: José
OCOrre-:qtiefio Diírio Oficial do-Estado vêm sendo publicados resumos de contratos de empréstimos
Agripinõ Maia- Governador- Pelo Algemene Banck
ext~rnos sem que se saiba a que autorização do SeNederland _N._V,_ ~~iA~sinª-tu_ras_ile_gíyejs) - Pel~ Re-·-nadose-referefu.
-pública Federativa do Brasil)- Joilce Maria Monte de
Sala das Sessões, 17 de junho de 1985.- Martins
Azevedo_- Procuradora da Fazenda Nacional--Teste--filho, Seflador.
mlin~~~ _(!l_s~il!ã_tur~j(~íveis).

"-~

Eram estas, Sf. Presidente, as infonnações que gostaria de prestar. Um Governador que burla a Constituição, que espezinha sobre a autorização do Senado Fe~
dera!, merece ser pupido. E é isso que peço a V. Ex• que
verifique esse des_respeito do Gover-nador do Estado_ ôo
Rio Grande do Norte ao Senado Federal e oficie à Assembléia Legislativa do Estado para que tome as rrÍ.edi·
das cabíveis, ou seja, impeça esse-oovernador do exercício do mandato que o povo lhe conferiu, ao qual estâ
desrespeitanto.
. DOCUMENTO A ~QUE SE REFERE O
MARTINS FILHO EM SEU DISCURSO:
~~-

-

sR:

RESUMO DE CONTRATO
_DE EMPRÉSTIMO

Contr~t_<!!!!~_:_Ioml!~-oc E$tado_ do RiÇ> Grande do
Norte. Emprestador: Banco do Brasil S.A. _- Giãiid
Cayman (BW:I). G~rantidor:_IS_epública Federativa do
__ Brasil valor U_SS, __ 4,5~,00ü_.OO-Tciuatro milfiões e q~i
nhentos rr~il-dOiafesf Taxa aeJuiOS:2%.ao ano~ãcima-da
Libo'r para 3 rrie5eS,pagáVel trimestralmente. Comtss.ào
"FLA T" 1% (hum por cento). Juros de mora: 3% (três
porcento) ao ano. Comissão pre-pagamento: 1(2 (meio
por cento). Pagamento: em nove (9) prestações semestrais, vencendo-se a primeira no 6()9 mês a contar do 15~'
dia de janeiro, abril, junho ou outubro seguinte ao do de- j:lósito ~e_ constituição mais recente entre aqueles libera~
dos pãra efetivação -ao empréstimo. Objetivõ: Financiar
~ .-o programa de investl~ento dC?.Estado, o~jeto de m~ni
festação da Secretadâ dô -PlaDêjiP,ento da I:'J::esidéilciada República, por meio do Aviso n~' 991, de2J-10-8l, revalidaitdo o de- iii' 8'01{84, de 29-8~84. Data;_ 26 de d~
zembro de 1984 Assinaturas: Pelo Banco do Brasil SjA
-Eduardo Nicãcio Neiva -Nice-Pres. da Carteira lnternaCionai;-AiltôDiO Machado Macedo."""::.Dir:._Qc:;Oper.
da Carteira lnterriacional, pelo Estado do Rio Grande
do NOrte - -Jos_é Agripin9 Maia- Governador. Pela
República Federativa do Brasil - Ramiro Affonso de
Miranda GUeiTeir:i---llroc. aa Fazenda Nacional. Testemunhas - (Assinaturas ilegíveis).
(N' 1.363 de 17·1·85- Cr$ 80.000)
Resumo de termo de contrato de cessão de crêdito em
contragarantia
Contratantes: União Federal e Estado do Rio Grande
do Norte. Objetivos: Prestação de garantia peta UniãO ao Estado, no contrato de empréstimo externifã. Ser ce- lebrado c_om o_Jfan~o do Brasil S%A. - Ora_nd Cayrnan

-o

Sr. He-lvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para uma explicação pe.-.soal.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para uma ex·
plicação pessoa_t. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ fui há pouco citado pelo nobre Se~
nador Martins Filho_e desejo fazer 1.1ma retjficação__ a_um
conc_e.ito q_ue S. Ex~ proferiu.
·-- Na tarde da útlima sexta-feira li desta tribuna um requerimento, acompanhado de dois tópicos, sobre os
guais:_~e~çj_o_ o!J!_er _iºformaçQ_es_ dq_Poder Executivo, e li
também a justificariva daquele requerimento. -Diz i:) meu
re<iuefltTléilto: ·... ··
---·
Pede_ à Mesa dQSenado que obtenha do Poder Ex.ecu~ tivo esclarecimentos sobre o montan.te dos empréstimos
- realizados_ pelos governos estaduais e municipais,- com
autorização prévia do Senado Federal, e o montante dos
-empréstimos obtidos pelos Estados e Municípios com
base_ no ato_ do_ B_anco _Central_n' Q3_.
Ora, Sr. Presidente_e_Srs.-Senadores, não -fiz_quafquer
pré-julgarrt_ent_9,___esto_u ~penas curioso,_ e para bem desempenhar o meu mandato, em determinadO instante
julguei neccssãrio obter esses dados_ do Poder que os detém, que é o Poder Executiv_o. Mas não afirmei, absolutamente,_ que goVernadores e prefeitos burlaram a lei, ao
fazerem empréstimos, com base no ato do__ Banco Central, sem a a_uf.orizaçã.o prévia do Senado Federal, conforme determina o art. 42, item 4"', da Constituição Federal.
O Sr.

M:a!ti~ Filho~ Permita-n,t_~

V. Ex• um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte,
nobre Senador.
O _Sr. Mãrtins Filho ~ Agradeço, nobre Seriiidor
Helyídio Nunes._ V. Ex• diz que não afirmou. Eu afirmo,
reafirmo e tehho aqui a prova, o Di,rio Oficial do Rio
Grande do Norte, datado de 15 de junho do corrente
ano, em_ ~iue se publica resumo de dois contratos efetuados entre o -Estado -dO Rio Grand(:_d9 Norte, o Baitco dO
Brasil eum Banco dos Estados Unidos: um contrato no
valõr de 4 milhões e soO inil dólares, e outro-de 6 milbões
de dó:l_are_s. __Aqui ~st_ã a ?ópiado D~ário Oficial, e tenho o
Odgrnãl nO meu gãOinete para aquele que desejar conferir com a cópiã que-lenho em mãos. O Estado do Rio
Gran.d! do ~.QJ::,f,..e b_urJQ!I..9 artigo 42,_ ~q,cisa !V dl\. CQns~
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tituição, contratando indiretamerite com o Banco do
Brasil. E: de se lastimar que uma instituição como o Ban~
co do Brasir se preste para burlar a Lei maior do País.
Aqui está a prova! Não estou afirmando nem calunian~
do~ Tenho o Diário Oficial do Estado do Rio Grande do
Norte, datado de 15 de junho, em mãos, e aqui estâ a
prova.

O Sr. Virgt1io"Távora- Vamos fornecer o que puder~
mos de elucidações.

O SR. HELVIDIO NUNES- Ouço o eminente
nadar Cid Sampaio.

O Sr. Od Sampaio- Eminente Senador Helvídio Nu~
nes, vou interferir neste debate mais para um esclareci~
menta. Na realidade o Senador Martins Filho tem intei~
ra razão quando diz que foi encontrado um caminho
para burlar o dispositivo constitucional, porque os em~
préstimos que são feitos no País, os empréstimos does~
trangeiro são feitos através da Resolução n9 63. Quando
afguém toma um empréstimo 63, é através de um banco,
em que olomador é a empresa, o Estado ou o particular,
que-se constitui em credor do banco estrangeiro, o inter~
mediário é um banco brasileiro. Ora, aqui, em lugar de
ser feita uma_operação única, como é feita normalmente
entre o banco_estrangeiro, o banco nacional e o tomador,
fez-se em duas etapas exatamente a mesma coisa. O ban~
co brasileiro tomou e repassou ao Estado. fsto no pri~
melro empréstimo, que está aqui no Diário Oficial. No
segUndo, certamente por dificuldades do outro banco ín~
tc:rmediário que não se s_ujeítara a- fazê-lo, então, a coisa
foi feita díreta: tomador, Estado do Rio Grande do No r~
te, emprestador, Algemene Bank Nederland N.Y. ; valor
de 6 milhões de dólares. Então, num deles, o Banco do
Brasil como intermediário, fez-se um __ contrato 63, em
dois tempos e no outro fez-se diretamente. Tudo frontal~
mente contrár_io ao dispositivo constitucional. Eu estra~
nho, estou tomando conhecimento desse fato agora, mas
não quis deixar de prestar o meu depoimento na argu~
meniãção precisa e clara do Se_nador Martins Filho e os
argumentos que V. Ex• aduziu. Na realidade, houve uma
maneira oblíqua de se evitar o dispositivo constitucional
que estabelece que o Senado seja OlUI'ido nos emprésti~
mos-·extemos dos Estados. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. HE_LV[DIO NUNES- Agntdeço o esclarecimento do V. Ex•, eminente Senador Martins Filho, porque ao tempo em que repôs as coisas nos seus devidos lugares conduz à exaltação - merecida, aliás -dos altos
dotes morais de V. Ex•
O meu propósito era o de deixar bem claro que não fiz
a afirmação e V. Ex• confirmou a minha negação mas,
ao mesmo tempo, assumiu a responsabilidade pela denúncía que fez ao Sefiãdo Federal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, aproveito a oportunidade da propaganda gratuita que me forneceu o eminen-te Senador Martins Filho para anunciar que talvez nesta
semana alnda, se possível amanhã, desejarei comentar o
assunto. Estou colhendo documentos, estou tentando
obter subsídios para falar sobre este assunto, não procurando atingir Governadores, nem Prefeitos - longe de
mim tal propósito, como sei que este também é o propósito do eminente Senador Martins Fillio; apenas ele estâ
com o Diário OOdal nas mãos e fez ·questão de lê-lo,
cumpriu com--o--seu dever funcional, ao passo que, de minha parte, há apenas o desejo de examinar esta matéria
que é importante, que não pode ser esquecida, que não
pode ser posta de lado, exatamanete sob o ângulo da
constitucionalidade.
Os comentadores da Constituição no particular são
muito avaros, mas a interpretação de atas baixados pelo
Poder Público, através da sua administração indireta, levam a que o Senado Federal examine com ioda cautela
esta matéria, sobretudo quando o P.aís está vivendo momentos de grandes aberturas, com uma dívida externa
que já ultrapassa a casa dos 100 bilhões de dólares, e exatamente no instante em que com a presença até bem pouco em Brasília, de representantes do Fundo Monetário
Internacional, uma solução ainda nao foi encontrada
para os problemas que se avizinham.

- -O SR. PRESIDENTE (José FragelH. Fazendo soar as
.campainhas) --Solícito a V. Ex' que encerre porque de
muito foi esgotado o tempo para a explicação pessoal.
O SR. HELVlDIO NUNES- Eu agradeço a pacíên~
cíã"-de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Foi um pra~
zer ouvir V. Ex•, mas vamos obedecer mais ou menos o
horário.

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• me permite um aparte'?
O-SR. HELVlDlO NUNES- Terri V. g>;.' o aparte,_
nobre Senador Virgflio Távora.--

O-SR. HELVIDIO NUNEs-= Apenas peço a V. Ex•
que me conceda o tempo necess_ário para agradecer a
participação do nobre e eminente Senador Cid Sampaio.
Eminente Senador, V. Ex• _presta à_c_as?-, ao requer_i~
menta do eminente Senador MartinS Filho e a mim, de
mo-do especial, um obséquio extraordinârio.
No meu caso particular, V, Ex• nl!o é apenas um ciri~
neu, e mais do qu_e isso. V. Ex• com a sua autoridade,
.com os seus conhecimentos, com o _seu nome que cobre
toda a geografia nacional, carregará. melhor a cruz do
que eu. Muito obirgada pela participação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã, se V. Ex•, Sr.
Presidente, a mim dispensar mais uma vez essa sua bon~
dade incomensurãvel, mais uma vez aqui estarei, desta
feita para discutir u_~_pr9bl~a que julgo, pelo trailer de
hoje, que é da mais alta importância nacional.
Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O Sr. VirgOio Távora - Acreditamos que o pronun. ciãmento de V. Ex• amanhã chega bem a tempo, porque
justamente vimos estampado nas folhas, na semalia passada - estâvamos hospitalizados, mas podíamoS ler que as autoridades monetárias nos dizem que foi eXCedi~
do em matêria de concessão, de autorização para empréstimos ex..temos, nada mais, nada menos que I bilhão
e 800 milhões de dólares, isto ê o Banco Central, que ê o
órgão que examina eSSas autorizações, tinha permitido
essa generosidade com as nossas divisas. De maneira que
nã.o há assunto mais opoi'tU.ilO, ilão hã assunto no momento aqui, mais up to date do que esse em que vamos
examinar, em seus diferentes aspectos, essa qu-estão, que
não é de conceitos meramente opinativos, mas unia
questão de dados, uma questão rle números que V. Ex•,
com tanta galhardia, manuseia. Era isso que gostaríamos
de dizer. Esperamos amanhã estar presente à sessão para
dar a nossa modesta contribuição ao assunto.
O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senado<
Virgnio Távora, não poderia ser mais oportuna a sua
participação: é que V. Ex• se antecipa em oferecer participação amanhã no meu pronunciamento.' Agradeço
desde jã esse oferecimerifó~ porque eu iria cobrar de V.
Ex• essa participação, pois que vou faze-r uma incursão,
amanhã, por mares nunca dantes navegados. E V. Ex• é
um especialista e a sua colaboração para o debate e para
o esclarecimento dos fatos. é ímperiosa amanhã.
Veja V. Ex• com que eu estou me debatendo, veja V.
Ex• em que cipoal estou metido: Resolução nt? 62, que é
de 1975; depois a Resolução n~> 63, que é 8 anos mais nova; depois a Resolução 345 e, em seguida, a ResOlução n~>
923.
Senador Virgílio Távora, eu nec_es_sito da colaboração
de V~_ Ex•
O Sr. Cid Sampaio- Permite V. E>:.' um aparte?

se~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConcCi!oa
palavra ao nobre Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia o seguinte discursa. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O povo -da minha terra costuma dizer que atrâs do
pobre corre um bicho. Eu diria, Sr. Presidente, que atrâs
do pobre correm dois bichos e não só um.
Vejam, Srs. Senadores, o que estâ acontecendo neste
País com os pequenos Estados, pobres, que não têm
grandes horizontes para o seu desenvolvimento, como
acontece com o Estado _do Piauí. Existem poucas coisas
que se podem fazer no Piauí. Dentre elas, uma que tem
surtido um efeito altamente lisonjeiro para nós, piauienses, que é o reflorestamento por fruteiras, principalmente

------p<rrcaju:-

-----

· --

-o-PiaUí tem, provavelmente, a maior ãrea plantada de
reflorestamento de caju do Brasil e nós, piauienses, aproveitando essa dádiva da terra, essa· vocação natural das
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chapadas piauienses para a plantação dos cajus, estávamos voltados para essa atividade. Mas eis, Sr. Presidente, que há mais de dois anos, talvez três anos consecutivos, o Estado do Piauí não conseguiu, apesar da insistência dos reflorestadores, nenhuma firma nova junto ao
IBDF para reflorestamento. A situação chegou a um
ponto que nos levou a examinar os dados que estavam
presidindo o assunto junto ao IBDF e constatamos, Sr.
Presidente, que dos Estados que compõem o Nordeste
brasileiro, dos Estados que compõem o Polígono das Secas, existem dois que açambarcam 79% dos recursos do
FISET, deixando para os outros oito Estados o restante
desses recursos. Isto ê, Minas Gerais e Bahia absorvem
79% dos recursos do FISET, ficando os outros oito Estados, também componentes da zona da SUDENE, apenas com esses 21% dos recursos do FISET.
O Sr. César Cais- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. JOÃO LOBO- Ouço o aparte do nobre Senador César Cais.
O Sr. César Cais- Nobre Senador João Lobo, creio
que V. Ex• aborda um assunto importante, em buscar os
caminhos para o desenvolvimento do Nordeste. Entendo
que o Nordeste e Estados, como o de V. Ex• e o meu, o
Ceará, têm poucos caminhos e esses caminhos têm de
ser, realmente, apoiados pelo Governo Federal. 1:: diferente de terras férteis, de terras de excelente qualidade,
com toda _a infra-estrutura, como são as do Centro-Sul.
O Projeto Caju, que V. Ex• aborda, e que sou um dos
grandes entusiastas, porque tive a grande satisfação e até
uma certa vaidade de, como técnico, ter sido o introdutor, no Brasil, de um projeto caju plantado em termos ra~
cionais. Foi no Ceará, quando Governador, em 1971,
que lancei o primeiro projeto cajueiro no Brasil, lançado
dentro da melhor técnica. E, hoje, o caju se transformou
num dos princlpais itens_da economia cearense. Tive esta
vaidade, como têcnico, de ter sido o primeiro no Brasil
mas, o meu entusiasmo ê tão grande, que eu nunca tive
condições de ser um empresãrio. Mas ao sair do Governo do Estado do Cearã, sabendo que as minhas funções
públicas irão se exaurir, porque todo homem público
tem seu limite, procurei ser empresário no Estado do
Piauí, o Estado de V. Ex•; eu não queria ser no Estado
do Ceará, atéporescrúpulo, para não dizerem que o que
eu tinha feito como Governador era em beneficio da minha própria empresa. Há sempre uma maledicência que
a gente procura fugir dela: não basta ser honesto, precisa
ost,çntar a honestidade. Então, procurei não ser empresário no Ceará; fui para o Piauí e lã escolhi uma área de
loteamento do Governo do Estado do Piaui, uma área lã
no sul._~ Ribeiro_ Gonçalves. V. Ex• conhece muito'
bem; lá estamos estabelecendo um projeto agropecuário,
com recursos da SUDENE e financiamento rlo FINO R,
e caju, com financiamento do FISET. Na verdade, embora eu dê toda razão a V. Ex•, mas para não deixar passar também um depoimento, lã no projeto que eu estou
executando e com outros empresârios executando naquela ãrea, em caju vimos que a fruticultura foi a solução
mais adequada, na verdade tem sido objeto de financiamento do IBDF. Naquela área de Ribeiro Gonçalves, hã
milhares de hectares, não sei bem o número, mas cada
ano são 350 hectares para um, 500 para outro, enfim,
.creio, que há milhares de hectares que estão sendo renovados ou estão sendo adicionados com novas cartasconsulta. Não pense V. Ex• que eu n'ão percebi exatam_ente o_que V. Ex• d_is_se: novos projetas. Sei quõ V. Ex•
disse isso. Mas é que poderia parecer que também o
IBDF não estã apoiando o crescimento daqueles projetas anteriores. Eu quis deixar este destaque, sem nenhum
intuito de tirar _o mêrito do pronunciamento de V. Ex•.
Acho Ci_ue precisa reãlmente ser apoiado um projeto
como o caju, lá no Esta~o do Piauí, inclusive porque
aquilo vai gerar indústrias, indústrias conseqUentes do
plantio do caju que ê uma árvore de que se tira tudo. De
maneira que é muito importante o pronunciarriento de
V,

Ex~.

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte do Sena~
dor César Cais e o__ incorporo ao meu discurso uma vez
que o Senador César Cais é um homem que tem relevantes serviços prestados ao Piauí, construtor que foi da
Barragem da Boa Esperança, e como S. Ex• mesmo disse
no seu aparte, talvez um dos primeiros reflorestadores
do sul do Estado do Piauí, ni.ostrando, com isso, com o
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seu projeto, que tinha grandes esperanças e que confiava

no desenvolvimento do Estado do Piauí. Eu, de maneir_a
nenhuma, Senador César Cals, ia cometei' a injustiça de
dizer que o IBDF estava tol_hendo o _desenvolvimento do

reflorestamento do Piauí. O I BD F tem sido de uma as$i. duidade de wna prestatividade digna de todos o.s louvo_-

res aos projetas de reflorestamento do Estado do Piaui, e

se desdobra, dentro de toda_ sua_ força, :sua capacidade,
para continuar com esses projetas, mas o IBDF é limitado nos seus recursos, limitado pelo Orçamento da União
e limitado, também, por essa divisão injusta desses recursos para dois Estados, dois Estados que teriam outras
coisas para fazer. O Estado de Minas Gerais, todos n6s
conhecemos suas potencialidades, assim como o Estado
da Bahia, e poderiam desviar talvez sua atenção para o
outro assunto. Nós, piauienses, não temos grandes coisas para desviar, além do reflorestamento.
EntãO, nós fomos ao Presid~te do IBDF, .. :

O SR. HELV[DIO NUNES- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O Sr. Virgnio Távora - Permite-me V. Ex• um aparte'!
O SR. JOÃO LOBO- .•• Dr. Mar~loPalmério. Fomos depois ao Ministro da Agricultura, o nosso colega
Pedro Simon, e de ambos recebemos a triste resposta de
que não havia recursos capazes de ampliar a área de reflorestamento~ capazes de deixar aparecer novos projetas
no Piauí.
Antes' de continuar, concedo o aparte ao nobre Senador Helvídio Nunes,

O Sr. HELVIDIO NUNES - Nobre Senador Joilo
Lobo, V. Ex• faz muito bem em trazer este assunto à tribuna, pois que o reflorestamento, sobretudo na área de
caju, é uma das coisas mãis importantes que já se fizeram
no Piauí. E V. Ex~ faz muito bem, também, ao afirmar
que o IBDF tem dado um tratamento, ao longo dos l1ltimos anos, bom ao Piauí. _A minha participação, por conseguinte, é apenas para aplaudir o discurso de V. Ex• e
dizer que as considerações que V. Ex• faz são muito
oportunas, porque é preciso que as autoridades federais
se preocupem menos com os maiores e passem a se preocupar mais com os pequenos.
O SR. JOÃO LOBO --Eu agradeço o aparte do Senador Helvídio Nunes que enriquece o meu discurso e
concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgl1io Távora- Eminente Senador, vamos falar português muito claro. Foi uma das conquiStas do
Nordeste, justamente, a fixação de uma percentagem,
para nós não tào generosa quanto q"uérfamos, mas já razoável, de uma quota que desses fundos setoriais, e Principalmente do reflorestamento, deveria caber ao Nordes-te. Esta con_quista levou muito tempo. Num momento
em que se estruturam reflorestadoras, não só da terra de
V. Ex~. como d_a n9ssa terra, e recebemos reclamações,
nós agora que estamos na Oposição, recebemos reclamações as mais veementes a respeito, e E: um assunto que
será objeto de pronunciamento futuro nosso, estamos
colhendo dados a respeito, num lnomento desses, repeti·
mos, quando justamente se está montando uma infraestrutura de reflorestamento em nossa região, e sucede
este choque aqui no Sul ainda continua a prática do reflorestamento em grande quantidade. Agora, para o
Nordeste, os meios escasseiam, não existem, quando sabemos que todos eles são o quê? Frutos de uma dedução
de Imposto de Renda, que os investidores de todo o País,
máxime do_ Sul, fazem, de.scarregando o muito que têm
que pagar ao Tesouro Nacional. Isso nós não compreendemos. Se o FINOR, se o FINAM, já são um ótimo investimento para os inveStidores do Sul, e são realmente,
nào pode haver investimento melhor do que esse, por
que razão quando chega nos incentivos setoriais, em q-ue
justamente todas as facilidades são d,adas pelos bancos
de desenvolvimento, sejam estaduais, sejam regionais
(todos eles são dados) aparece então uma alegada escassez de recursos? Isso deve ser objeto de um pedido mesmo da informação, embora S. Ex•, o presidente desta
Casa, parece que não gosta muito de pedidos de informação. Mas era o CJiSO de formularmos, conjuntamente,
uma interpelação a esse respeito, Sr. Senador.
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0.-SR..JOÃO LOBO - Eu agradeço ao aparte do
jlu!itre Sen;;t.~or Yirgílio Távora e_ prossigo, S:r._Presidente,_ na minha expq_s!ç_ã~·-___________ _
f9ino~ en~o,_ ao__ Mini~~ro e ao Presidente d~ I~J?F.
g_~ç_@_ç_m..QS __a re.§Q_Q§!_ª_qu~J! esperávamos;, ..nãO hâ fecur.sos, não pode haver ampliação de áreas". Mas o Presidente .do IBDF,' Dr. Mário Palmério, com a vibração
da sua juvent!.!_d.~. depois de esgotar os meios e modos de
aqtplíar a área dada ao Piauí e aOs pequenos Estad_()S_
nordestinos, sugeiiu-nos que tantáSsemos sensibilizar a
cúpula financeira deste País, para aumentar esses recursos. E isso seria feito de uma maneira muito simples e
muito iniUitivã, ·achava o Dr. Mário PalmériÇ): seria o
caso do Banco do Brasil, que é o depositário dos recursos do FISET, pagar ao IBDF esses recursos corrigidos
na ocasião em que o FISET lhe solicitasse.
Não sei se fui bastante claro. O Banco do Brasil recolhe o percentual dos recursos do FISET e os deixa sem
aplicação ou, pelos menos, ~aga pelo mesmo valor nominal, Vamos dizer: ele recebeu esses valores nos meses de
maiojjunhojjulho e paga o IBDF em outubro ou novembro, mas paga-os pelo valor nominal, sem a correção
monetária- e sem --a- cOtreção dos juros. Bastava que se
conseguisse essa correção para que o IBDF tivesse possibilidade de ampliar em 30 ou 40% a área destinada aos
pequenos Estados nordestinos.
Evidentemente, procuramos o Banco do Brasil que é o
grande depositário desse recurso. O presidente do Banco
do Brasil mostrou-se muito sensível e movimentou o assunto. Mas há uma certa jurísprudência não escrita, há
uma espêcie de tradição que vem do Ministro da Fazen·da Rischbieier contra a aplicação dos recursos do FISET_ E essa proibição foí tambêm reformulada, reforçada pelo Ministro Galvêas.
Assim, Sr. Presidente, nós estamos, no momento, tentando sensibilizar o Senhor Presidente da República. E
vamos, talvez em companhia de alguns parlamentares
nordestinos, tentar conseguir com o Presidente da República a aplicação desses recursos para que eles aumentem a possibilidade da área implantada de reflorestamento do Nordeste.
Agora Sr. Presidente, muito rapidamente, vamos ao
segundo bicho, porque atrás do pobre, realmente, cortem dois bichos. O .segundo bicho veio de uma portaria
da SUDENE.._ Os E~tados pequenos e subdesenvolvidos,
Sr. Presidente, são Estados que só têm atividade no setor
primário, Nós não temos industrialização no Piauf, no
Maranhão, talvez no Rio Grande do Norte~ é muito limitada a força industrial desses Estados, e as nossas atividades estão voltadas para o setor primário, pãfa a pecuária, para a produção de grãos, e para o reflorestamento.
- Eis que, Sr. Presidente, a SUDENE. numa portaria recente está proibíndo a aprovação de novos projetas
agropecuários, pelo menos num período de seis meses;
está estimulando os projetas e os empresários a qrie se
voltem para os projetas industriais, mormente-os projetas da área textil. Está também, a SUDENE, quase que
proibindo os grandes investimentos, os grandes projetas em áreas grandes de terra no Nordeste, no que serefere a pecuária leiteira ou à pecuária de corte.
Ora, Sr. Presidente, nós só temos atividade primária,
só o setor primãtio- teril condições de ser desenvolvido.
Os nossos empresârios são homens de recursos limitados,. que não serviram muito para a industrialização,
preferem a exploração da terra, os projetas pecuários ou
a produção de grãos~ E como _a terra do Piauí não é boa,
nós temos que usar grandes áreas de terra. Tudo iSso. a
SUDENE marginalizou nessa sua portaria.
Estas cois_as Vêm, Sr. Presidente, prejudicar, mais uma
vez, o esforço de desenvolvimento, o esforço de progresso 'do meu Estado. Assim como o cancelamento, a impossibilidade de novas firmas, de novos reflorestamentos
aparecerem, peJa fa[ta de recursos do IBDF, como a limitação dos projetas para a ãrea industrial, retirando a
possibilidade dos projetas pecuárioS, pelo menos nesses
próximos seis meses, vêm de encontro aos interesses do
Estado do. Piauí.
Nós t:stamos Ventilando esse assunto, vamos levá-lo
ao conhecimento do Presidente da República, que, temQS certeza, é qUase um piaUiensé, porque um irmão ligado pelo _rio Parn?íba._ que ê o limite natural dos dois
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Estados. Sua Excelência conhece e sabe tão bem quanto
qualquer político da região nordestina as limitações e a
pobrezã do- -nO-sS<i EstadO. - -Nós temos certeza de que o Presidente da República
será sensiblizado por este aspecto que vamos expor brevemente.
Eram estas, -Sr, Presidente, as palavras que queria pro-nunciar nesta tarde, (Muito bem Palmas.)

O SR. PRESiDENTE (José Fragelii) Hora do Expediente.
Passa-se à

Estli findil a

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqUência, as rriatérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída dos Requerimentos n9s
57 e 58, de 1985; Proj~tos de Lei do Senad.o n9s 26/79,2,
340, 18 e 320, de 1980, ficam com ã sua apreciação adia~
da para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Jose Fragclli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOUIUVAL BAPTISTA (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senador~:
No conjunto das inúmeras homenagens tributadas ao
inesquecível Ministro Olavo Bilac Pinto, destacam~se as
que foram promovidas pelo Co_ngiesso Nacional - na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, - e a Sessão Solene realizada quarta-feira, dia 12 de junho passado, no Supremo Tribunal, quando o Ministro Oscar
Correa. espedalmente designado, proferiu uma primoro-sa oração fúnebre em que traçou o perfil biográfico do
seu grande amigo e colega na Suprema Corte, falecido
aos 78 anos de- idade, durante os quais percorreu uma
fulgurante trajetória no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo; nas Cátedras universitárias, como Professor
de Ciência das Finanças e DireitO Administrativo; na Di·
piomaci:i, comCiEinbaixador-do Brasil na França, e depois de_ oito ~nos d~ uma fecunda e incomparável
atuação no SuPremo Tribunal Federal, se aposentou finalmente, -não para o merecido repouso de uma trang_üjla aposentadoria, mas para travar novas e vitoriosas
batalhas como empresário bem sucedido, nos domínios
da agricultura e da pecuária.
Por ocasião dessa mesma Sessão Solene, também falou, com invulgar eloqUência, em nome do MinistE:rio
Público, o Procurador Geral da República, JosE: Paulo
Sepúlveda Pertence que relembrou, na ocasião, o desempenho de Bilac Pinto como Presidente da Câmara dos
Deputados e os projetas que então apresentou'', .. que
definiram o papel do Ministério Público em defesa da so-ciedade e conio fiscal da lei", alémde citar outros exem~
pios, como a lei que pune o abuso de autoridade, a de seq Uestro de bens por enriquecimento i1ícito no exercício
de cargos públicos, e a de criação do Conselho de Defesa
dos Direitos da P~soa Humana.
Não poderia deixar de registrar nos Anais do Senado
d_a República, as homenagens póstumas do Supremo
Tribunal Federal a uma das figuras exponenciais da Polí~
tica, da Administração, da Diplomacia e da Cultura,o saUdoso Minístro O lavo Bilac Pinto, amigo dileto, cujo
desaparecimento constituiu para Minas Gerais e para o
Brasil uma perda irreparável.
São estas as razões que me levam a solicitar a incorporação ao texto deste conciso pronunciamento do discurso anexo, pronunciado pelo Ministro Oscar Correa, que
é um depoimento de excepcional categoria cultural e per·
manente valor, principalmente quando enfatiza, na per~
sonalidade iêiolvidável do Ministro Bilac Pinto os seus
8.tributos comO mestre 'da Ciência das Finanças, do Direito Administrativo, e da Jurisprudência.
Eram estes os comentá_rios que desejava tecer nesta
op-orrunidade. (Muito bem! Palmas.)
-

---------------------
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.

LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO
OSCAR CORREA, NO SUPREMO TRIBUNAL
EM 12 DE JUNHO DE 1985.
Ao receber a honrosa comunicação-de V. Ex•, de que
me designara como oradQr da Corte na homenagem ao
Ministro _ülavo Bilac Pinto, veio-me ao espírito a afirmaçllo, que antes fizera, de que, de todos os deveres que
a vida me tem imposto, nenhum tão árduo e sofrido
como o de falar do amigo morto.
Ã medida que os anos me pesam, mais fraco me sinto,
mais suscetível à ausência definitiva, como se a visão dos
que tenho perdido à beira do caminho _da vida me haja
alquebrado as fracas forças.
Fujo, deJiberadamemte, por isso, das oportunidades
em que devo pôr à prova a minha fraqueza; mas, paradoxalmente, nesta vida que é permanente paradoxo, quanto mais Deus me preserva e cumula de bênçãos -que
não agradec_eria nunca, ainda que eterno fosse- mais
lembro e relembro os que vão retornando à terra, sem
que os possa rever senão na imagem que o coração guarda, nítida e viva. - ----E se os recordo no murmúrio da prece, e deles não me
esqueço, tenho-os também lembrado, por dever de oficio, a alma em pranto, palavras pronunciadas a custo,
nas tribunas que o destino me tem outorgado para a
dura missào.
De todas, porém, Senhor Presidente, nenhuma me
atinge tão fundo como a que hoje sofro, irêmulo e angustiado. Porque me faz rever meio sêculo de existência, e,
mais graves .do que tudo, não somente minha, mas da
República, tanto os anos em que vi, conheci, admirei,
respeitei e estimei BHac Pinto.
_
Hão de ser, portanto, minhas palavras, o depoimento
e o testemunho que não devo calar, quando, a esta altura, poucos poderão ainda prestá-lo, se a morte já os colheu a muito, e, a outros, a vida não lhes concedeu a honra de fazê-lo; e antes que-se acabe essa geração privilegiada, que deu ao Brasil as mais altas e nobres figuras de
sua história moderna, tão nobres e tão altas que não as
pode ainda medir a c·crntemporaneidade, que lhes não vê
a altitude, e só a visão do futuro descortinará, na projeção moral, cultural e cívica sobre o horízonte de n-ossa
vida pública.
-- Bilac Pinto foi um dos grandes vultos dessa geração
que, surgindo com o ruii da República Velha, no movimento caudaloso da Revolução de 1930, se firmou na
vida Nacional como fermento de renovação e marcou a
República Nova na tentativa obstinada de modificaçã.O
de métodos, retificação de rumos, revisão de conceitos,
revalorização de princípios.
A essa geração deve o País tudo o que de grande nele
se fez,. e. ainda agor:a, quando se grita o pregão da Nova
República. nela se buscaram as fontes de inspiração-e-os
desígnios de mudança, que moveram as multidões e renovaram nas praças os comícios do povo.
Tive o privilégio de vê-los surgir na vida pública. Nascido quando a Primei i-a República - e quantas temos tido!_- fraquejava na morte dos grandes vultos que a haviam idealizado, descrentes quase todos_, senão todos,
dos rumos que tomara:_e o seu próprio inigualável fun~
dador - Rui Barbosa - desaparecia, com a desilusão
da obra que procurara edificai, assisti, menino ainda, às
crises e aos entreveras, cruentos ou não, de 1930, 1932,
193-5, 1937 c 1938, suCedendo-se males e esperanças,
vícios e ilusões, atônito o povo ante a rudeza do destino,
que, a cada novo alento, lhe quebrava o ânimo em nova
desilusão._
Foi em 1935 que vi Bilac Pinto pela primeira ver. na
missa das lO horas, na Igreja de São José, em Belo Horizonte. Ele e Flãvio Andrada, filho do Presidente Antonio Carlos, eram vultos inconfundíveiS - impecilVel~
mente trajados, o porte ereto, o aspecto nobre, deputados à Assembléia Legislativa, na oposição ao Govi!rnãdor, nas lutas que prenunciavam 1937, e na quais se sa-crificaria Antonio Carlos.
Iria vê-los depois, quase todos os dias, na tribuna da
Assembléia,- opon-do~se aos primeiros desmandos com
que se preparava a marcha batida para a ditadura, nas
escaramuças oratórias que marcavam aqueles dias agitados.
Mas foi em 1940 que o cõitheci de perto, professor de
Ciência das Finanças, recêm-Vitõriosci.no concUrSo pai'â

e

a cátedra da Faculdade de Direito; defendendo tese que
se tornou estudo- iili_gU.alado na literatura nacional, sobre
"Contríbuiçào de Melhoria", amplo e profundo exame
critico que os doutos consagrariam.
Era, então, o expOsitor nuente, seguro, elegante, que
nos desve"rid:i.va as pi-imeini.s noções das finanças públicas, no ensinamento da doutrina- na qual Edwin Seligman era dos autores preferidos - na exegese da legislação e na lição da jurisprudência.
Transferindo-se para o Rio, onde dirigiria a. "Revista
Forense", consquistaria, em 1943, a cátedra d~. "Direito
Administrativo" da então Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, com o estudo, também
clássico, sobre'!. "Regulamentação Efetiva dos Serviços
Públicos".
- Eãliando-se aos grandes vultos que, à época, se rebelavam contra o regime ditatorial vigente, integrando-se
na coorte dos míneiros, sobretudo, que tramavam a volta à legalidade democrática, colabora na redação do
"Manifesto dos Mineiros.. , em l 943, subscreve~o, assiste
ao estremecer do regime autoritário; e, por isso mesmo, é
atingido, por ele, em 1944, pelo artigo l 77 da Carta de
1937, e compulsoriamente aposentado, na cátedra, ..por
cçmviniênc!a dei regim,e".
Recrudesce a luta pela queda da ditad.ura; e foi a partir
daí,em 1945, quando nos pareceu que restaurávamos a
República, na sua dignidade e na sua inteireza- e quantas vezes essa alentadora ilusão nos tem enchido a alma e
o e.<;pírito! - que pude acompanhá-lo, mais de perto,
nos embates que enfrentamos: ele, um dos condutores do
movimento renovador; eu, soldado raso, engajado na lut:.t, olhos_ postos no líder que despontava no fragor darefrega.
Em 1950, elege-separa a Câmara dos Deputados e inicia o cumprimento sábio, comedido, sério, do mandato
parlamentar, naquela firmeza e lucidez com que o desempenharia até 1966, com rigor inigualável, in~uperãvel
responsabtlidade~- probidade inatac_ãvel_e tirodnio sirigular..
Forma ele, nesse período áuieo de nossa história parlamentar, ao lado dos mais altivos, cultos e dignos repre•sentantes que o povo brasileiro teve no Congresso, na
bancada poderosa da UDN, _que deu ao País os vultos
mais ennnentes de sua vida pública moderna e a esta
Corte, eril ordem alfabética --que não teria como
distinguí-Ios no afeto e na admiração --Adaucto Cardoso, Aliomar Baleeiro, Bilac Pinto, Prado Kelly e Oswaldo Trigueiro.
Sua atiVidade desenvolve-se nas Comissões e no Plenário, no debate da tribuna, nos projetas, nos comícios
populares, transformando-o em figUra qUe-não se impunha apenas pela seriedade e probidade do trabalho,
como pela coragem de atitudes, correção e profundidade
no trato dos temas e na própria postura fisica, altaneira,
mas sem afetação e sem jactância.
A -partir de 1946, meu cantata com ele ainda mais
ami_u_dou: c, em 1950, candidato à cátedra de Economia
Política_da Universidade de Minas Gerais, enviei-lhe minha tese de concurso; e, dias depois, dele recebia meditadas, sérias, profundas observações, que, estudadas, me
serviriam valiosamente na defesa perante a Banca Examinadora.
E quando,_ em 1954, o povo mineiro me honrou
marldando-me à Çâmara Federal, foi Bilac Pinto o primeiro líder a quem me apresentei; e, por meio dele, tive a
honra de integrar-me na mais luzida, culta_ e aguerrid;a
bancada que o Brasil contemporâneo conheceu, que lhe
ei(gniriaece,
__
ainda hoje, a históriã. parlamentar; e
acompanhar-lhe, à distância, embora, no meu passo curro-elãrdó; a camihbadã de largo(:: :ftivó desempéf!hO que
lhe camcterizava a atuação.
Daí em diWite, todos os dias e os_dias todos, pude haurir a permanente lição de cultura, nobrezã, probidade,
que dele, natural e singularmente, emanava. E divisar
nele uma _das mais completas, íntegras, inconSúteis formacõ.es d~ horn~m público que conheci e que este País__teve. Lembrando Joaquim Nabuco que, analisando as figuras do Império, no seu livro maior, afirmava qut;. "no
conjunto, e na forma em que esse conjunto foi animado", ninguém sobrepassaria ao Visconde do Rio Branco,
embora pudesse superá-lo em dotes parciais, diria que
ninguém Superaria Bilac nesse exame de conjUnto: poderia haver orador mais notável, ou ousado do que ele;
político mais hábil do que; jurista, nesta o_u naquela área,
maís preparado do que ele; administrador mais experien-
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te do que ele; mas ninguém orador, poHtico, jurista, administr-ador, estadista - como ele, tantas as virtudes
com que o aquinhoara o destino e com que se aprestara
pata a vida pública.
De 1955-â 1967, acõmpanhei-o passo a passo: no combate à corrUpçãO, e eiS, transformado na Lei 3.502, de
21-12-58, seu projeto regulando o seqUestro e o perdimento de bens nos casos de enriquecimento ilícito, por
influência ou abuso de cargo ou função; na defesa dos interesses do povo, contra lesões ao patrimônio público,
consubstanciados na Lei n~' 4.717, de 29-6-65, que rege a
Açào Popular; na intransigente luta pelos direitos humanos, que deu origem à Lei 4.319, de 16-3-65, criando o
Coflselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; até
os temas políticos mais inflamados, quando a paixão patriótica o transfigUrava, Como nos discursos sobre a reforma agrária- tema ao qual dedicou primorosos estudos; ou a "guerra revolucionãr~a.", com que conscieritizou a Nação para os riscos e desventuras a que a conduzia o Governo então reinante, denúncia que lhe punha a
prêmio a cabeÇa e o destino.
Na trincheira, acompanhando-lhe a mira, alvejei,
seguindo-lhe a guia, os mesmos alvos, que ele atingia
sempre com esplêndido vigor; aprendi a lutar ao seu lado, pelejador destro, seguro, firme, impávido, sem vacilações nem recuos.
Até na experiência do Executivo, juntos trabalhamos
no Governo de Minas, regendo ele as finanças do Estado, que saneou, possibilitando a grande obra administra- tiya_ que então se realizaria.
Não o vi jamais descrente do futuro do País. Se nunca
se rendeu aos excessos da irrealidade, nunca se entregou
aos paroxismos do desânimo, sempre cônscio de riscos e
perigos, ponderando, meditando, racional, segura, friamente, criticamente.
Vi-o nas acirradas lutas partidárias, no mais aceso da
disputa, calmo, enrolando o cigarro de palha que foi,
muito tempo, seu companheiro de meditação, antes da
palavra decisiva; ou desparafusando, num gesto característico, o reservatório das pedras do isqueiro, enquanto
se preparava para a resposta ao contendor; ou mudando,
na piteira, que usou largo tempo, um cigarro pelo outro,
sem afetação, nem pressa, nem impaciência, numa dOm i~
nada reuçào que antecedia o desfechar do ataque.
Assim, sereno, firme, superior às procelas, aceitou o
sacri.fido da candidatura ao Governo de Minas em 1954,
seguro, antecipadamente, da derrota, para impedir que
se descaracferizusse a legenda do Partido nas eleições
proporcionais, quando o acompanhei, Estado inteiro, na
pregação -cíVica- nécessária; aSsim liderOu a banCada do
Partido na Câmara dos Deputados; assim presidiu o próprio Partido, nos momentos dramáticos da Revolução
de l964; e a Câmara dos Deputados, em l965.
De tal forma se portou no exercfcio dessas funções,
que não é confidência acentuar que seu nome surgia
como opção preferellcial à Presidência da República ao
fiffi do -Governo Castello Branco.
E em tal apreço o tinha o Presidente, que pretendeu
resguurdá-lo - já que cargos outros não havia, entre
nós, em que pude.<;se provar sua competência e tirocínio
nomeando-o Embaixador do Brasil na França.
De seu desempenho nessa alta missão, nenhum testemunho mais autêntico do que o de José Guilherme Merquior que participou de sua equipe,_ "no crespúculo do
reinado de De Gaulle", ao descrever-lhe, faz pouco, o
desempenho no artigo. "Um Varão Mineiro", que lhe dedicou (JB de 20-05~85), traçando Q. "eixo íntimo de sua
atuação cívica", numa '"revisão deliberadamente moderna do velho trinômiQ. "política, magistério e letra", tão
afeiço-ado pela tradiÇão mineira em matêria de vida
pública".
Até que, chamado a ocupar uma das Cátedras desta
Corte, recolheu ele, com a mesma dignidade, as velas da
inspiração política e lançou-se no mar imenso da solução
das altas questõesjurfdico-políticas que este Tribunal decide como Juiz Soberano.
E a partir de 17 de junho de 1970, atê 8 de fevereiro de
1978, o Bilac Pinto, político de primeira plana, parlamentar aos mais nobres e profÍCUIJS da República, líder
da oposíÇão ·malsag·uerfida de sua história moderna,
Presidente do Partido de oposição que, sob sua conduta,
assumiu responsabilidade ímpar na Revolução de 1964,
Presidente da Câmara dos Deputados; que modernizou e
vàlorizou; recolheu-se à dificil tarefa de examinar, com
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senso objetivo, seguro e ponderado, as questões magnas
que, nesta Casa, se resolvem, ponto culminante da vida
pública, que perlustrou, com lucidez e altaneria, os qua~
dros do Legislativo e do Executivo, antes de honrar o Ju~
didário. E que ele mesmo, na carta em que se despediu
da Corte estimou nestas palavras expressivas:

, .. Asseguro que, dentre os cargos em que já me
encontrei investido, nenhum excede em eminência
ao de membro desta Corte, nem me terá sido mais
grato. Considero mesmo um privilégio ter enCerra~
do minha vida pública num posto que me empolgava e que procurei exercer C:QII! devoç_ão,''
Do que foi sua passagem por este Supremo Tribunal
podem dar testemunho vivo os que, para felicidade nossa, ainda aqui pontificam, ou os anais da Corte.
Lembrem-se apenas algun$ ... leading cases" nos quais
seu voto condutor gizou o rumo da jurisprudência da
Corte, ou seu raciocínio lógico, sua força de argumentação, sua objetividade marcaram definitivamente a linha de pensamento do Tribunal.
Bastaria, para confirmá-lo, assinalar que quase todas
as Súmulas que, se editaram, fundam-se:_ em acórdãos
que relatou, v.g.:
Súmula 559 (RE 78893); Súmula 560 (RE 76ml); Súmula 561 (RE 80.044); Súmula 569 (RE 72.443); Súmula
571 (RE 79.781); Súmula 574 (RE 79.064); Súmula 576
(RE 79.471); Súmula 577 (RE 8LI23); Súmula 579 (RE
75.107 e RE 77.909); Súmula 582 (RE 77.522); Súmula
586 (RE 80.320); Súmula 588 (RE 76.479); Súmula 590
(RE 81.554); Súmula 5~1 (RE 71.300); Súmula 592(RE
74.104); Súmula 595 (RE 77.181).
Não se podendo su_b_estimar ain-da inúmeros outros
votos, nos quais sua reconhecida competência e seu inigualãvel zelo traçaram admiráveis lições, como, por
exemplo nos:
RE 71-304 - G 8 - Pleno (RJJ 57/584) sobre a inelegilidade do artigo I'>', I, h, da L. C. 5f70.
RE 70.356- MG- Pleno (RTJ 58/744) sobre nota
promissória- Vigência da Lei Uniforme e sua aplicação
no Território nacional.
RE 72.054- GB- Pleno (RTJ 59/301) sobre acidente de trabalho -declarando. "materialmente inconstitucíonal o Decreto~ lei 893/69, na parte em que determina,
como requisito prévio para acesso à Justiça, a exaustação da instância adminstrativa".
RE 71.324- MO- Pleno (R TJ 61/172) sobre anuidades escolares, qu~- "não constituem taxa e sim preço
público".
RE 72.612-PA -·Segunda Turma (RTJ 61/520)sobre a aplicação da Súmula 15.
SE 2.082- Bolívia- Pleno (RTJ 64/24- homologação de divórcio, recusadl;l, "em atenção à ordem pública, pois obtido em país categoricamente estranho aos
cônjuges, quer quanto à nacionalidade, quer quanto ao
domicílio", (exame da Súmula 381.) ____ _
Mandado de segurança l9.9:fJ- DF :-:-_Pleno (RTJ
77f29)- sobre a competência do Tribunal de Contas da
União.
HC 54.658- DF- Primeira Turma (RTJ 79/438)sobre crime contra a segurança nacional.
_
_
RE 80.407 -SP-Pleno (RTJ 84/149 esegs.)- voto
vencido em debate processo falimentar.
Açào penal 249- DF- Pleno (RTJ 85(369)- na
rejeição de denúncia contra parlamentar, a quem se imputou o crime de desobediência do artigo 347, do Código
Eleitoral.
E quando a determinação legal do tempo lhe marcou o
fim do exercício nobilitante da magistratura sumprémil:,
não se recolheu à meditação pura ou ao ócio digno a que
faria jilS; Bilac, grande na l_iça polít!Ca, respeitado na cãtedra universitãria, temido na tribuna e o-bjetivo -na
atuação parlamentar, seguro e realizador na atividade
diplomãtica, vitorioso na inicativa editorial que manteve, no mais: alto nível, n~, "Revista Forense", dignificado
na cátedra do Supremo Tribunal Federal, voltou à ori·
gem: ao amanho da terra virgem, como se pretendeSse
receber, ao fim dos dias, o prêmio do bem que semeou à
vida inteira, nas alegrias da colheita.
E tornou-se pioneiro da ·agricultura e da pecuãria-nO
cerrado, investindo nela o esforço, o trabalho e as economias de toda a vida, com obstinação e afã de quem pretendia ganhar a última batalha. E foi o arroteador da
nova fronteira agdcola o semeador de novas_experiências e vitórias.
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Ainda aqui seu exemplo frutificou e seu pioneirismo
marcou o caminho do futuro. Porque, estranhamente,
esse homem aparentemente frio, de ar descrente- às vezes- foi um permanente inovador: dos que constroem o
futuro e criam o desenvolvimento.
Lembra-me o interesse com que saudou as Primeiras
experiências modernas da informãtica e preterideu
recolhê-las para a Câmara dos Deputados e para esta
Corte, com que se de_dicava ao exame e ponderação de
tudo que representasse incorporação de novos subsídios
ao progresso técnico e cientlfico. Homem do $el,l te}Jlpo,
tinha, como ninguém, a visão e a atração do_futuro.
Diss~-o. ain_d_a_ _aqui, pontualmente, José Guilherme
Merquior:
"Em Bilac, estofo de governante a quem o destino negou duas vezes- em Minas e no País- o poder, havia muito dos fundadores de modernizações
decisivas: Sua maior lição serve de antídoto a uma
das piores pragas do nosso passado: o demô_nio da
inobjetividade. Até seu amor à terra era uma paixão
pelo moderno; uma obstinada contrib1,1ição pessoal
às imensas potencialidades do amanhã (e não só do
longe porvir) brasileiro. Bílac, fazendeiro tecnificado, era apenas um outro ângulo do jurista do objetivo, e do Embaixador, que divulgou lã fora, com
tranqUila, lacônica eloqUência, a realidade, a promessa e a grandeza do Brasil moderno."
Na própria escolha dos temas aos quais de..dicou seu
exame perspicaz e penetrante, havia marca de pioneirismo.
Ao se promulgar a Lei 319, de 25-11-1936, que regulava o recurso das decisões finais das Cortes de Apelação e
de suas Câmaras, Bilac PintO e C. A. Lúcio Bittencourt
- esta outra admirável figura de jurista e político, tão
cedo e tãa_dramaticamente retirado~do nosso Convíviopublicavam os primeiros comentãrios à léi, no. "Recurso
de Revista", obra que compendiava, na época, as lições
da doutrina e q\1 jurisprudência a respeito do tema.
E ao escrever, em 1917, para a disputa da cátedra de
Minas Gerais, seu "Contribuição de Melhoria", acabava
o ii:tstituto de inco_rporarMse ao direito brasileiro, na
Constituição de 1934, ainda fora do slstem.a tributário,
no artigo 124, timidamente.
Bilac analisa-o ·desde as origens, no direito norteàinericano - nos special assentments, no inglês - dos
betterment tax, no francês- das contributions sur les
plus-values ocãsionées parles travaux publics, nos contributi~_mjg_loria italianos, e mesmo nos antecedentes brasileiros, para, em_s_eguida, retirar, dessa peSqliís-a~s elementos para a análise dos aspectos financeiro, jurídico,
ec-onômico, político, social e adminstrativo com que coroa a obra.
O eminente Ministro Leitão de Abreu, na primorosa
oraçàQc_om _que lhe celebrou a passagem pela Corte, dis~ se a respeito, com a autoridade do pensador:
"Na con.tribyição de melhoria, Bilac Pinto não
vê, pois, somente tema capaz de servir a dissertação
para fim de concurso, mas providência que urgia se
adotasse para impedir enriquecimento injusto, oU
sem _causa, 'de proprietários cujos imóveis se beneficiassem da maís valia acarretada por trabalhos efetuados pela administração pública. Com insuperâM
veJ mestria, define as lições do tributo, distinguindoo do consistente uneamed increment, que correspondia, originaríamente, por influência de regra constante da Constituição de Weimar, ao princípio estabelecido no anteprojeto da Carta de 1934, princípio
que, entretanto, acabou por ser repelido, para dar
lugar~ na sua pureza ao special assentment. Não esquece, todavia, as objeções suscitáyeis QUailto à via~_ bilidade. prãtica _do tributo, antes, com riqueza de
erudição e dialética irrespondível, as refuta Uma a
_ uma, como a prevenir dificuldades que embaraçassem a edição de lei onde se regulasse o us_o da facul- _
dade: __constitucionalmente outorgada à adminstração pública para impor esse justo gravame."
---qüah-do, eril 1941, se dispôs a disputar a cátedra de
Direito Adminstrativo da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (hoje Uf_RJ), é ainda Bilac
Pinto o pioneiro- na escolha do tema da tese que apresenfã: ..-"Regulamentação efetiva dos serv:iços de utilidade
pública".
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Ao_ contrário do que pode fazer crer o título, o estudo
se amplia em largo exame da realidade, de que dá idéia a
afirmação inicial da obra, logo n~ ... Introdução".
"No plano do Estado, os fatos mais característicos de nossa época são a sua intervenção, cada vez
mais ampla, no domínio económico e da ordem sociaL O relevo singular dessa constatação decorre da
universalidade do fenômeno, que contemporaneamente se verifica, embora por maneiras diferentes,
em todos os meridianos políticos do mundo."
. A parÜr -desSa assei1i_Jã preambUlar, examina, em detida e profunda exegese, a$. "transformações substanciais
na estrutura do Estado e na filosofia política que o dominou", a começar da democracia, qu~ nde estãtica, formal
e indiferente·:~. ''C9nxerte-se em democracia dinâmica,
material e vigilante" (p. 7).
Submete, então, a exame os conceitos básicos de liberdade, propriedade e igualdade e aprofundaMse no estudo
de todos os aspectos do problema, analisando, criticamente, as vãrias posições assumidas pelos doutores, para
concluir com o enunciado de sua contribuição.
Não foge ao debate das questões maiores, que se põem
na base estrutural da controvérsia; e dedica- ao examinar o aspecto jurídico - dilargado e percuciente estudo
à confusão de funções e à separação dos poderes - no
que interessa à tese - quando repassa, em admirãvel
contribu_íçãQ crfUca, as conclusões da doutrina em face
da realidade, a começar em Polibio (200 A.C.), passando
por Harrington, Lo_cke, Bolingboke, até Montesquieu e
os que se Jhe seguiram; não cedendo a afirmações
apriorísticas, ou chavões repetidos, para submeter todas
as afirmações a rigoroso teste de raciocínio lógico ante
os fatos.
Ainda aqui, o eminente Ministro Leitão de Abreu resumiu, expressivamente, a opinião- dos doutos:
~·ASsTnã:Ja •/oz atifOfizada-ser o novo_ trabalho dedicado também a matéria suséitada pela fase convulsiva em que vivia a sociedade e que, em nossa liteTatura, e mesmo fora dela, exceção feita da angloamericana, apenas fora versada numa ou noutra
p-ÚO!icação de carâter oficial. Livro revolucionário e
ousado, como o definiu, na época, Aliam ar Baleei-~ __:_rQ, y_ã.lia ·ele, (l~ntua esse grande espírito, por uma
advertêriCíã e Uin=êlaríffi -de rebate p-ara Os mais-grãVtiS int~r~seli_ da__ co_munidade brasileira. A crítica
alienígena, seu btdo, não_ regateia aplausos a essa
obra, que Bielsa qua:tifica de notável por seu méto_do, por seu fim, pelo espírito que o domina, enquan-- -to ilustre professor de Direiio- Público da Universidade de Viena, no mesmo tom, destaca a concepção
I!Dgenho~'ª-_gue_s;1racteriza to<!as as partes desse trabalho, bem como a abundância e a profundidade
das idéias ar expressas."

de

Em 1953, comemorando o cinqllentenãrio da" Revista
Forense", publicava os. ''Estudos de Direito Público",
reunjndo estudos que, dizia ele,. "representavam árduo
trabalho de investigação jurídica, em torno de alguns casos concretos" relãtivos ao direito administrativo e ao
direito fiscal.
Tece considerações,_no prefácio, a respeito das dificuldades na solução das questões oriundas dessas áreas,
pro pugnando mesmo. "a formação de um corpo de magistrados versadQS em dirc~_ito administrativo e fisc_~", o
que, muito depois, se vería consagrado __ na própria especialização de Turmas no Tribunal Federal de Recursos,
ao __qual fazia ele expressa referência.
Quan"do na Câmara dos Deputados se debateu a Questão da reforma agrãria, a Bilac Pinto se deveu o estudo
mais profu_n_d9~ç_Pl~c!_itª-ºq_ SQI:!!_e_ a matéria: partindo da
experiência de outros povos, para atingir o-exame de
nossa realidade! ~ub_metendo a s~vera crítica as teses que
então, nos chavões gritadOs e acreditados à custa de repetidos, se constituíam em verdades indiscutíveis.
· E em 1963, quando a Nação,- atônita, perplexa, assistia
à_ derrocada das instituicões democráticas, ergueu-:.se a
Voz poderosa de Bilac Pinto para denunciar a "guerra revolucionária" _que _lhe minaVa o regime• e o submetia à
prova_màfoi' dos dias_modernos. Não foram poucos os
que, ~ntj'ío, lhe exigir:liq_ g ~acrifi_~io, como_ muito~ os_ que
temeram pelo seu destino político e mesmo pessoal.
lmun_e_a_ataques e males, alterouMse, intimorato, na
defesa do que lhe parecia- e a nós, que o seguíamos-
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a própria defesa da sobrevivêncía das instituições democráticas.
-E vejam-se outros inúmeros estudos que publicou e
que se espalham pelas revistas especializadas do País:
, "Desaforamento - Concessão - Falta de
isenção de ânimo no corpo de jurados (ln Rev. Forense, vol. 64, pãg. 308); Imunidade parlamentarPedido de licença para prosseguimento de processo
contra um Deputado, por delito eleitoral- Conhecimento do processo de meritis - Crime eleitoral
instantâneo e a necessjdade d~ "flagrante delito"Inexistência de;, "corpo de delito" reputada--como
nulidade insanável - Denegação de licença (ln
Rev. Forense, vol. 64, pág. 565); A disci'rminação dã.
competência ratione materiae deVerá figurar nas leis
de organização jurJdicaou no Código de Processo
Penal? (ln Rev. Forense, vol. 65, pág. 289); Recurso
de revista (ln Rev. Forense, vol. 70, pág. 5); Anulação do ato administrativo - -Transferência de
funCionário para ca-rgo inexiStente..:... DesVio de poder- Aplicação de teoria dos motivos determinantes- Efeitos da clâusul~ "enquanto bem servir" (ln
Rev. Forense, vol. 69, pág. 539); A -const1tuci0flã.Iidade da Lei número 319, de 25 de novembro de 1936
(ln Rev. Forense, vol. 70, pág. 203); Mandado de
Segurança - Inviolabilidade parlamentar - Questão exclusivamente política- Livre publicação de
discursos parlamentares, durante o estado de guerra
-Censura policiãl (ln Rev. Forense, vol. 70. pág.
309); Contrato de compromisso de compra e venda
de imóveis - Cláusula penal, em caso de rescisão
decorrente de iinpciiltualidade do compromissârio
- Interpretação dos arts. 11, letra f, e 12 do
Decreto-lei n9 58, de 10-12-37- Hermenêutica tradicional e direito cientifico - Eira ou omissão da
lei- Averbação_dos contratos celebrados anteriormente ao decreto-lei referidO (ln Rev. Forense, vai.
73, pág. 300); Aspectos de reforma processual brasileira (ln Rev. Forense, vol. 74, pág. 152); Contribuição de melhoria - Sua constitucionalidade em
face da Carta de 37 - Os municípios de todos os
Estados poderão institui~. "contribuição de melhoria", desde que autorizados por lei estadual (ln Rev.
Forense, vol. 76, pág. 439); Repetição de impostos
- Declarada a inconstitucionalidade do imposto,
este é nenhum e deve ser restituído, sem qualquer
condição - Natureza jurídica do crédito de imposto (ln Rev. Forense, voL 79, pág. 69); Finanças e Di~
reito- A criSe -da CiênCia das Finanças- Os limites do poder fiscal do Estado- Uma nova doutrina
sobre a inconstitucionalidade das leis fiscais (ln
Rev. Forense, _v_ol. 82, pág. 547); Regulamentação
dos serviços de utilidade pública - Declaração de
princípios (ln Rev. Forense, vol. 87, pág. lO); Taxa
de calçamento - Constifu-cí_onalídade- Principio
da igualdade tributária (ln Rev. Forense, vol. 88,
pãg. 470); Imposto de transmissão causa mortis ~
Instrumentos de divida não registrados - Impugnação do fisco estadual - O Direito Fiscal e a figura jurídica dQ, "terceiro.. - Competência do Judiciãrio em face das impugnações da Fazenda Estadual (ln Rev. Forense, vol. 90, pâg. 675); Cobrança
de dívida já paga --Aplicação do art. 1.531 do C_óM
digo Civil - Recurso extraordinário provido (ln
Rev. Forense, vol. 91, pâg. 3S3); Dívida FiscalCertidão de sua inscrição - Emenda ou substituição da certidão - Lançamento fiscal retroativo
(ln Rev. Forense, vol. 94, pág. 473); Separação dos
poderes - Delegação legislativa - Exercfcio ·de
funções jurisdicionais por órgãos da Administração
- Unidade de jurisdição- Poder regulamentar-Validade de decisões_ proferidas pela Comissã.o Exe~
cutiva do Instituto do Açúcar e do_Álcool- Estatuto _da Lavoura Canavieha - Funcionáriot '"de _fac~
to" - Coisa fulgada_(I!J Rev~ Forense, __vol. 108,
pãg. 33); Contribuição da melhoria - Exposição
feita perante a Comissão de Finanças da Câmara
dos Deputados (ln Rev. Forense, vol. 113, pãg.
257); Ementa e referenda _dos _atas legislativos -Confisco --e garantia do direito de propriedade Conceito de taxa e de imposto - Princípios da
anualidade, unidade e universalidade de orçamento
- Inconstitucionalid_ade do Decreto-lei n9 8.946, de
1946 (ln Rev. Forense, vol. 120, pág. 37); Concessão
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de serviço público - Sistema franCês - Sístenia
Influência sObre o Direito-br:isiaplicáveis às concessões ou licenças
a prazo indeterminado - Transporte coletivo de
_ pa§sageiros em São Paulo (ln Rev. Forense, vol.
130, pãg. 45); Isenção fiscal - Fato gerador do imposto- Isenções pessoais e reais- Realidade econômica contra forma jurídica - Evasão fiscal (ln
Rev. Forense, vol.l32,pâg. 51); Funcionãriopúblico -- Demissão- Exoneração- EstabilidadeDecisão em processo adniíníshã.tivo encerrado Ato administrativo- Funções legislativas, jurisdiciÕnais e· administrativas (ln Rev. Forense, vol. 141,
_ pâg. 72); Serviços públicos concedidos e de execução direta - Taxa aeroportuâria - Crítica de
sua conceituação como preço ou tarifa- Natureza
jlltidiça da taxa aeroportuãria -Órgão competente
para a sua d~retação - Insconstitucionalidade da
Portaria n9 434 (ln Rev. Forense, vol. 142, pág. 67);
As dasSifiCaçôes tf:óricas da recieta pú.blica (ln Rev.
Forense, vol. 144, pãg. S-29);D declínio das s_o_ciedades. de economia mista e o advento das modernas
empresas públicas- Conceito de serviço públicoIntervenção do Estado no domínio econômico -'Concessão do serviÇo pú.blico - As sociedades de
econornja mista e suas características -Evoluçllo e
critica das s_o_ci_e_d_ades deste tipo nos vãrios paísesConflito entre o interesse pú.blico e o privado Modernos tipos de empresas públicas- Características externas e internas da empresa pública- Conclusões (ln Rev. Forense, vol. 146, pâg. 9); Desapropriação por zona - Revenda parcial de imóveis desapropriados - Financiamento de obras públicas
_ ----Excess Condemnation - Contribuição de melhoria (ln Rev. Forense, vol. 149, pág. 91); Impostos
estaduais- Excesso de arrecadação nos municípios
(ln Rev_._ For~m~e. vol. 150, pâg. 91)~"
-

norte~-i:unericano-

l~ro-:-:- _Regras

E compile:se sua contribuição parlamentar, expressa
no simples enunciado de algumas de suas iniciativas:
.. Projeto n9 1.064/S I - Regula a publicidade governamental .,....- Justificação: Publicidade do Poder
Executivo - Publicidade do Poder LegislatiVO -Publiciaade do Poder Ju_di_ciârio- Jornais e r8.dios
_ incorporados ao património da União- A abertura doS palácios e edifícios do Governo à visitação
Pública (publicado no· DiáriO dO_ Congresso Nacional de 28-8-51, pág. 7.114, e na Revista Forense, vol.
141, pág. 549); Projeto n9 1.470/51 - Instituío a-u-mento automãtico dOs- salários,- de acordõ- cOm- a
elevação do custo de vida- Justificação: A inépcia
do Governo para solucionar os mais Prementes
problemas do povo - O Congresso deve tomar a
iniciativa de_ dar uma solução de emergência- A
"Escala móvel dos salários" - Sua adoção em
vãdos países-- Vantagens apresentadas- O sistema instituído no Projeto - A ad~ção da. "Escala
inóvel ascendente"- $eu funcionamento (publicado no Diário do Congresso Nacional de 5-12--51,
pág. 12.382, e na Revista Forense, vol. 142, pág.
538); Projeto n9 l.555f52- Institui novos níveis de
salário mínimo- Justificação: Introdução ao estUdo da inconstitucionalidade do decreto que altera as
bases_ de salãrio-mínirrio - O Sistema legal de fixação do salário mínimO - O Presidente da República alterou ilegalmente salários mínimos fiXados por Comissões- A instituiÇão de salário mínimo por decreto --A caducidade das delegações legislativas, concedidas na vigência da Carta de 37,
em face da Co_nstituição de 46 - Matéria de lei e
matéria de regulamento- Limites do poder regula- mentar -:- Inconstitucionalidade do Decreto n9
30342, -de 24-12-51. A tabela do salârio mínim-o:
Desemprego provocado pelo decreto -de salãrio
mínimo -Extensão dos beneficias da lei de salário
míiiimo io"s servidores pú.blico~ (Publicado no- _DCN
de 17-1-52, págs. ll6fl21,- e na Rev. FOreilsC, vol.
_140, pág. 556); Projeto n9 2.760J53- Regula a prestação de contas das entidades de direito priv"ado ou
di; direito póblico, qUe recebem e aplicam contribuições parafiScais, criadas ou autorizadas por lei
federal - Justificação - A parãfiscalidade ...:::., Os
fiscos desse sístem-a - AtualizaçãO das técnicas de
controle democrático- As entidades de direitO privado e o dever de prestar contas (Publicado no

Junho de.I985

DCN de 20-1-53, pág. 98; e na Rev. Forense, vol.
145, pág. 562); Projeto n9 3.945/53- Tranforma o
Banco do Brasil S.A. em empresa pública- Justificação (Publicado no DCN de 6-12-53, pág. 6.350, e
na Rev. Forense, vol. 151, pág. 550); Projeto n"
4.342/54- Estende aos servidores, civis, militares e
autárquicos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, ativos e i nativos, os níveis de
salário mínimo- Justificação._(Publicado no DCN
de 5-5-54, pág. 2.246, e na Rev. Forense, vol. 153,
pág._ 558); Projeto n9 4.386/54 -Institui o abono de
desemprego para os empregados cujos contratos de
trabalho hajam sido ou venham a ser rescindidos
por motivo da divulgação ou da decretação dos novos níveis de salário mínimo- Justificação (Publicado no DCN de 13-5-54, pág. 2.648, e na Rev. Forense, vOl. 153, pág. 559); Projeto n94,350f54- Revoga o Decreto-lei n9 9.070, de 15 de março de 1946,
que dispõe sobre a suspensão ou abandono coletivo
do trabalho- Justificação, (Publicado no DCN de
6-5-64, pág. 2.311 e na Rev. Forense, vai. 154, pág.
505); Projeto n9 4.445/54 - Condiciona o registro
de candidatos à Presidência da República, Governador d_e Estado e Prefeito das grandes cidades à prova da origem lícita das respectivas foi-tunas- Justificação (Publicado no DCN de 25-5~54, pãg. 3.163);
Projeto n~> 392/51- ModifiCa os arts. 59, 69, 79, 89 e
99 da L_ei n9 1.1 02, de 18.5.50, que aprovou o Plano
Salte e- dispõe sobre sua execução (Publicado no
DCN de 17.5.51); Projeto n' 1.628/52- Regula o
processo das compras governamentais, de autarquias e de entidades paraestatais no estrangeiro, e
dã outras providências (Publicado no DCN de 8-2-52); Projeto n~" 3.958/53 ~ Regula a liberdade de
manifestação do pensamento por meio da radiodifusão e da televisão (Publicado no DCN de 11-12~
53); Projeto--n.,.--466/55- Altera a Lei sobre desa~
propriações por utilidade pública (Publicado no
DCN de 15-7-55); Projeto n9 505/55- Regula o seqUestro e o perdimento de bens nos casos de enriquecimento ilícito por influência ou abuso- do cargo
ou função (Publicado no DCN de 4-8-56); Projeto
n9 952/56- Regllla o direito de representação e o
processo de responsabilidade administrativa, civil e
penal, nos cao;os de abuso de autoi-idade (Aprovado.
pela Câmara dos Deputados e remetido ao Senado).
(Publicado no DCN de 17.1.56, pág. 3, Suplemento
ao DCN n9 12); Projeto n9 1.058/56 -Obriga as
pesSoas jurídicas de direito privado, de fins lucratiVos, beneficiados :Poi auxílios ou subvençÕes, ou
pela concessão gratuita de terrenos ou edificios, por
parte da União, a aumentar o respectivo capital e
emitir, em favor do Governo Federal, ações ou coras ctijõ- v-alor corresponda ao da ajuda recebida
(Publicado no DCN de 6-3-56)_; Projeto n9 1.221/56
- Cria o Conselho de DefeSa dos Direitos da Pessoa Humana (Publicado no DCN de 6-3-56); Projeto n9 1.505/56 - Estabelece normas para as transferências e constituições de direitos reais sobre imóveis (PUbliCado no DCN de 28-6-56); Projeto n9
l.S6?f56~ Institui o abono de desemprego_~m favor dos trabalbadõres que forem disPenSãdoS em razão de aumento do salário mínimo (Publicado no
DCN de 13-7-5_6); Projeto n9 457 f63 --Autoriza o
Poder Executivo a encampar bens e instalações de
empresas concessionáriaS de serviço" Público e
declarar-lhes a caducidade (Publicado no DCN de
12.6.63)."
Compreendem-Se, por isso, e justificam-se as homena~
gens que lhe prestou o Congresso Nacional, na palavra
de eminentes líderes, à frente o Senador Lourival Baptis~
ta; como as que,'significativamente, se expressaram, nes~
ta Casa, pelas vozes autorizadas do eminente Ministro
Leitão de Abreu e dos ilustres Procurador-Geral daRepública, Professor Henrique Fonseca de Araújo, e advogado MiniStro "José Guilherme Villela, pela Ordem dos
Advogados do Brasil.
Este, Senhor Presidente, o Bilac Pinto que conheci durante 50 anoS, preso à contemplação das virtudes e ao reoonhecimento pelos serviços que prestou ao País.
Por isso, _quero que essas palavras sejam o depoimento
de quem viu o lutador no momento mesmo do combate,
e não teve senão como segui-lo e admirá-lo.
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Nunca lhe venceu o ânimo a aspereza da luta, nem lhe
esmoreceu o Lmpeto a incerteza da batalha, ou lhe minou
a resistência a franqueza dos que se batiam a seu lado;
era comando, estfmulo, firmeza, obstinação, objetividade, certeza, fé.
Comefciário, bancário, escrivão de delegacia de polícia, estudante, bacharel, advogado, professor, deputado,
Secretário de Estado, Líder e Presidente de Partido, Presidente da Câmara, jurista, estad[sta, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Bilac Pinto foi sempre .J""tnesmo: o
que quis ser, comandando o próprio destino,
E qullndo a sorte o feiiu, funda e irreparavelmente,
levando-lhe b filho, que procurava guiar para o destino
da Pátria; ou quando pareceu qUe se lhe desmanchavam
os projetas de realização do bem comum, que foram
sempre sua permanente preocupação, enfrentou, duro e
rijo, a adversidade, como se não a temesse, ou lhe não
quisesse conceder nem _mesmo a aparência da vitória.
Verdade é que teve para acompanhá-lo, nas alegrias
dos êxitos que conquistou, com talento, esforço e audácia, ou na aspereza das batalhas sem glória que perdeu,
como todos os homens, contra o destino, a permanente
vigília, o poderoso amparo, o seren·o aconchego da segurança, da fé, da firmeza, da altivez e da bravura de D.
Carminha, que lhe foi sempre o superior lenitivo e o
sublime refúgio.
_
Enfré-núm a vida como que lhe não temeu os desafios,
sobranceiro, nobre, ativo. E, quando, termina a tarefa,
cumprida a missão, lhe chegou a hora e o veio colher a
morte, foi como se lhe estivesse à espera para
acompanhá-la, com a mesma segura tranqUilidade, o
mesmo superior desprendimento, a mesma impassível
firmeza.
Deixou-nos após cumprir todos os deveres de homem
e cidadão. E os que com ele convivemos, na intimidade
do lar digno e honrado, e na vida pública proba e altaneira; os a quem não faltou com a orientação, o rumo, a
liderança, a ajuda, não somos a nação dos deserdados
com sua morte, porque nos legou o exemplo e a lição que
não perecem.
Deve-lhe a vida pública a seriedade, a nobreza, a grandeza com que a desempenhou; esta Corfe, a exação
exemplar, o zelo inexcedível, a modelar dignidade, apreiúcida atuação, com que lhe honrou a tra4ição secular.
Se meu depoimento, Senhor Presidente, nada lhe
acrescenta ao nome, serve ao me_u co~ação, p_elo que significa de gratidão e afeto. Mas a homenagem deste -~u
premo Tribunal Federal, juízo supremo da Nação, embora pela minha voz humilde e angustiada, ~epresenta o
julgamento definitivo, a sentença irrecorrível, a decisão
final que lhe proclama o mêrito e lhe reconhece os se;rviços que, como ninguém, prestou à Pátria e lhe perenizam o nome.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SJ;NADORES:
Altevir Leal - Américo de Souza - Cesar Cais Virgílio Távora- Amaral Peixoto- Murilo Badaró-Fernando Henrique Cardoso ~Saldanha Derzi._

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MOller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discuros.)- Sr. Presidente, Srs. Sen~_do
res:
· Está daro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Senador Marco Maciel, vai mesmo marl?ar ·uma época -êâtrio
Ministro da Educação. Sente-1;e que ele pr_etende, almeja
e sonha mesmo acertar, no sentido amplo da palavra na
sua açã.o administrativa no Ministério da Eduçação. _
Diante desse raciocínio chego a conclusão que ele aceita sugestões democraticamente. Dentro desse pensamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, levo, neste momento,
ao Sr. Ministro da Educação a sugestão que me foi enviada pela Associação dos Servidores da Escol<;~. Técnica
Federal de Mato Grosso. _Essa idéla nova está consubstanciada num modelo de Portaria, que seria publicada
pelo Sr. Ministro da Educação. "dispondo sobre as Escolas Técnicas Federais".
Em resumo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,os Professores aspiram a ter influência decisiva na escolha da Direção da Escola, enfim, pode-se dizer a cc-gestão da Entidade Escolar.
Diz a Mensagem:
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"Enviamos nesta oportunidade uma minuta da
Portaria que eventualmente revogaria a atual. Entindemos que as~im procedendo, estaremos contribuindo com o Legislativo do nosso País no sentido
de expressar os anseios deste-importante setor da sociedade, que como outros, ficamos sufocados dunmte esses vinte anos de autoritarismo."
Anexo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os documentos
que me foram enviildos para que o Sr. Ministro da Educação, através da sua Assessoria, tome conhecimento e
tome, se for o caso, as providências cabíveis. Em princípio, pessoalm~?nte, concordo com a sugestão da Associação (ASETFMT).
ASETFMT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL
DE MATO GROSSO
Cuiabâ, 5 de abril de 1985.
Clrc. n9 01/85
Do: Presidente da ASETFMT da ETFMT
Ao: Exmo. Sr. Gastão de Mattos Müller
Assunto: Eleições para Diretoria das ETFs
Senhor Deputado,

-

Comunicamos a V. Ex~ que a ASETFMT, organizou
discuss.ões da Portaria 7_15 de 23wl2-81, que regulamenta
a escolha dos Diretores das Escolas Técnicas Federais. A
referida Portaria ao nosso entender cerceia em muito a
liberdade dos servidores destes Estabelecimentos na escolha dos seus dirigentes.
_
Enviamos nesta oportunidade uma minuta da Portaria
que eventualmente revogaria a atual. Entendemos que
assim procedendo, estaremos contribuindo çpm o Legislativo de nosso País no sentido de expressar os anseios
deste importante setor da sociedade, que como outros,
ficamos- sufocados durante esses vinte anos de autoritarismo.
A Educação no Brasil consta em pelo menos 05 (cinco)
textos legais que vão desde a ConstituiçãO Federal, até o
PND (Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico)
e a minuta de Portaria que ora propomos visa uma
maior participação dos servidores das Escolas Técnicas
Federais na escolha dos Seus Diretores. Acreditamos que
a partir do momento que a nossa comunidade está oferecendo propostas de mudanças desse processo, decisivamente estaremos dando nossa contribuição para a Assembléia Nacional Constituinte na elaboração de uma
carta constitucional que realmente representa os anseios
da Sociedade Brasileira.
Aproveitamos o momento, para transmitir a V. Ex• os
nossos votos de cordiais saudações.
-Atenciosarrlente, Henriciue do Carmo Barros, Presi-

dente .<!a.AS_EIFMT.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
GASTÃO MVLLER.
PORTARIA N'
Dispõe Sobre as Escolas Técnicas Federais.
·O Ministro de Estado da Educação, no uso de suas
atribuições, de conformidade com o disposto no Decreto
nq 85.843, de 25 de março de 1981,
- Resolve:
I_- AS EscOTªs Técnicas Federais, autarquias educacionais criadas na forma da Lei nq 3.552,-de 16 de fevereiro de 1959, vinculadas ao Ministério de Educação, terão
a seguinte estrutura básica:
1. Diretoria
l.t. Diretor
2. Orgão Consultivo
2.1. Conselho Técnico Consultivo
3. Ó.r:_gãos de Direção Superior
3.1. Departamento de Pedagogia e Apoio Didático
3.2.- Departamento de Ensino
3.3. Departamento de Admnistração
3.4. Departamento de Pessoal

II- Cada EscOla Técnica Federal será dirigida por
um Diretor, que será representante legal, eleito, em escrutínio direto e secreto pelos Professores e Fundonãrios
e designado pelo Presidente da República para mandato
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de 4 (quatro) anos, contados após a data da publicação
do ato de provimento, permitida somente uma recondução.
III..::. Até 90 (nõVenta) dias antes do término do prazo
referido no item anterior.:;~. 5<:-crelaria de Ensino de }9 e 2Y
Graus, encaminhará o nome eleito ao Ministério da
Educação para efeito de homologação. IV- O Candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
a) ser portador de Título Universitário;
b) pertencer ao Quadro ou tabela Permanente da
Instituição há pelo menos 5 (cinco) anos.
V-_ As normas que regerão o processo eleitoral serão
estabelecidas por uma Comissão Eleitoral designada
pela Assembléia Geral de Servidores de cada Instituição.
VI- O Diretor em exercício convocará a Assembléia
Geral de Servidores, referida no item anterior, até 30
(trinta) dias após a publicação desta portaria.
VII - Em caso de vacância, assumirá a Diretoria, o
mais antigo dos membros que compõe os Órgãos de Direçào Superior, de conformidade com o artigo IV.
VIII- O Conselho Técnico Consultivo será composto pelo Diretor da Esçola, que presidirá, e mais ti(doze)
membros e respectivos Suplentes, homologados pelo Secretário de Ensino de 1'1 e2\' Graus, escolhidos no âmbito
da comunidade onde se situa a Escola, sendo;
a) I (um) empresârio, com atividades ligadas a
set.ores da Economia que correspondam a habilitações oferecias pela Escola, indicado pela Federação das Indústrias.
b) I (um) representante da Secretaria de Educação da Unidade Federada, indicado pelo seu titu~
lar.
c) 4 (quatro) representantes do corpo docente,
escolhidos em eleição direta.
d) I (um) representante de pais e alunos, indicado pela Associação de Pais, onde houver ou por Assembléia de pais de alunos.
e) I (um) técnico, ex-aluno da Escola, no
exercLcio da profissão correspondente às habilitações oferecidas pela Escola, indicado por Associação de ex-alunos onde houver ou Assembléia de
ex-alunos.
f) 1 (um) representante de entidade de ensino
superior, preferentemente possuidora de áreas de
ensino afins ou ·correlatadas com as da Escola, indicado pelo seu dirigente.
g) 2 (dois) representantes dos Servidores, escolhidos em eleição direta pelos Servidores.
h) I (um) representante do Sindicato Industrial
em _áreas _com c;ursos na Escola.

IX _:_"Q~ ConselhoS~ TécniCos Consultivos, na forma
esLa_b_clecida por es~!_l_ Portaria, deverão estar constitui dos
dentro do P"razo ·ae 30-(trinta) dias, após a data da homologação do Diretor.
X -Compete ao Co_nselho:
a) analisar e oPinar sobre a validade e oportunidaçi~ de habilitações oferecidas e novas, face às
necessidades do desenvolvimento sócia-econômicocultural, local ou regional;
b) proporcionar subsídios que concorram para
o aperfeiçoamento do processo educativo particu.Iarmente os retativos ao currículo pleno da Escola;
c) indicar e implementar novas formas de recursos;
d) encamirihar o nome do candidato eleito à
Direção da escola, à Secretaria de Ensino de 19 e 29
Graus, n,a fomia do item III;
e) aprovar o Relatório Anual de atividades.
XI -O Conselho, à exceção do Diretor da EscOla será renovado a cada dois anos em metade de seus
membros, permitida a recondução por uma vez.
XII -Considera-se primeiro mandado o que advier
da eleição dos Conselheiros feita após a publicação desta
Portaria.
__
XIII- A eleição dos membros do primeiro Conselho
serâ feita indicando-se 6 (seis) membros para exercerem
o mandato por 2 (dois) anos e os demais para exercê-lo
por 4( quatro).
XIV- Sempre que se fizer a renovação da metade
dos Cons_elhei_r_os, serão também eleitos os respectivos
suplente!h_
XV -Em cas_o de vacância serão eleitos Conselheiros
Suplentes para completar o mandato,
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XV I -O Conselho reunir-se-ã ordinariamen_t_e_ tUn---ª---vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado __
por seu Presidente ou por dois terços de seus membros.
XV II- A participação dos membros do Conselho
nas reuniões, será retribuida com "jeton" por presença.
XVIII- Perderá _a __ m_an_d_al_Q_Q_Conselheiro que:
a)

faltar, sem justa causa, a J (três) reuniões

consecutivas.
b) vir a ter cxcrdcio profissional ou representatividade diferente daqueles que d_e_terminam sua
eleição.
XIX- O Presidenle do ConseJho dará posse aos
C'onsclhdrus no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação do ato que o designou.
.
XX -Quando ocorrer perd<1 de mandato, o respectivo Suplente o complementará.
XXI- Até 90 (noventa dias) antes do término do
m<1nd~tln do Conselho o seu Presidente enviará à Secretario d!! Ensino de 19 e 2Y Graus a documentação neceso.ária à s.ua renovação.
\:\ Jl - A or,l!anizaçào e a competência dos Õrgãos
Sllren,··ree;;;;, bern como as atribiuições do pessoal de
-::>d:; .hcola TCcnica Federal serão estabelecidas em regiil1<:ll1<1 tnterno. no qual serão incorporadas as dispo·!1..'1'~'"" <k't" Po.1rt;tria
\\:!I!- o~ :Jtuais Diretores completarão o prazo, de
<..!Ue w !f;Ha no Hem 11.
· \ \ I \ - Esta Porl<~ria entrará cm vigor na data de
-.ua rubhcaçào, revogada a Portaria ~!5, de 23 de de--/ernhro de J9Xl. c dem<us em contráno.
•-·-ra

<l

que tinha a di.z;er. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobn: Senador Raimundo Parente,
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O ano passado marcou a concessão, por parte do Governo Federal, de recursos especiais destinados ao Nordeste, destacando-se, entre os mesmos, os beneficias dados às áreas consideradas de estiagem, tendo em vista a
inclemência do meio natural na região nordestina.
Naquela ocasião, enderecei apelo ao Ministério do Interior, no sentido de que aqueles recursos fossem estendidos a todos os nlun_icípiúS-amazonenses, considerando as
adversidades da área, castigada também por flagelos os
mais diferentes e os. mais impiedosos.
Atendendo ao meu apelo, o Ministério do Interior
realmente intercedeu junto ao Banco Central, de modo a
que as unidades municipais do Amazonas fossem enqua~
dradas, como no Nordeste, na composição dos débitos
advindos de operações de crédito rural.
Hoje, Senhor Presidente e Senhores Senadores, decor·
rido um ano, o Estado do Amazonas, de modo particular a sua vasta região interiorana, enfrenta as mesmas dificuldades e sofre a mesma ameaça de insolvência total.
Região marcada por um vazio demográfico sem similítude em todo o País, em cuja rede hidrográfica se viaja
centenas de milhas sem encontrar uma habitação, um ser
humano, o Amazonas é a própria imã&em da desolação e
do abandono. Sendo o repositório das maiores riquezas
em potencial na Nação, o Amazonas vive miseravelmen-.
te, como se fora um milionário sem condições de se loco·
mover para chegar a essas riquezas e explorá-las conve·
nientemente.
No meu Estado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as
cheias estão como a seca está para o Nordeste. Enquanto
neste último o flagelo se consubstancia na aridez da terra
calcinada, naquete a devastação se materializa com a subida das águas, engolindo barrancas, dizimando rebanhos, destruindo as plantações de várzea, tudo isso a
causar os mais sêrios e os mais graves prejuízos às populações ribeirinhas.
:t fundamental que se entenda, Sr, PreSidente e Srs. Senadores, que o crêdito rural, no Amazonas, é in~ispensá
vel para a sustentação da s_ua economia inciPiente~ Seringalistas, pecuâristas, agricultores, armadores, enfim, empresários de todas as classes não poderiam sobreviver ja~
mais sem a garantia dessa assisti!ncia cred.itícia.
Contudo, diante das peculiaridades da Região, enfaticamente mencionadas por mim, aqueles produtores_ quase sempre, vêem-se a braços com dificuldades enormes

para saldar os comprimissos naturalmente 9_riundos daquela assistência creditícia, tornando-se assim involuntariamente inadimplentes e passando a sofrer, em razão
disso, as mais terríveis pressões_ da parte dos órgãos fi~
o andadores, inclusive com a ameaça permanente de execuções sumárias, com o conseqUente corte definitivo do
crédito.
_
Daí, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a razão deste
meu novo apelo, que desejo endereçar ao Banco Central,
ao Ministério do Interior e à Presidencia da República,
no sentido ~e que os benefícios previstos para as áre.as de
estiagem; sejam restabelecídos para oS municípios~a~a
zonenses, com vistas a refazer a composição dos deb1tos
oriundos de operações de crédito rural, com a imediata
suspensão dos projetas de execução, a fim de que não venha a ocorrer um quadro de desestabilização irreversível
as próprias instituições de crédito, considerando
que os produtores rurais, sem a garantia dessa composiçi'io, não terão condiç~es de honrar os compromissos
assumidos, causando um desastre ainda maior para o
nicrcado de tfãhUJho nas âreas de produção_~grícola do
Estado.
~r'-l o que linha a dizer. (Muito bem!)---

Pum

0 SR, PRESJOF.NTE (Josi: Fragelli) - Concedo a
palavra ao no_bre Senad_1lr Nivaldo Machado.

O SR. NJ\'ALOO M.<\C'HADO (PFL- PE. Pronunda u seguinte discuho.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
rcs:
~em desmCrecer nem descrer na visão de futuro com
que Stefan Zweig vislumbrou o Brasil. a cada dia mais se
evidencia e se confirma, em contraponto, a correção da
obra do sociólogo francés Rogcr Bastide ....,.., ··Brasil, Ter·
ra de Contrastes".
De· fatO. malgrado a vastidão de nosso Território e as
suas privilegiadas potencialidades na produção de ali·
mentos, deparamo-nos, amiúde, com a divulgação de estatísticas constrangedoras referentes à importação de ali·
rilentos básicos, além de outras ocorrencias e de_aspeétos
paradoxias, de que cuidarei em seqUência.
A Carteira de Comércio do Ministério da Fazenda
confirma, em seus registras mais rec·entes, o que acabo
de dizer: de i<lneiro_a d~mbro d~ 1984. o Br_ªsil h:np_ortou 13 milh~Ões, 559 mil, !69 dólares de leite e derivados! ...
Como se não bastasse, a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República pediu a: o Governo dos EstadeSUnidos, no ano passado, a dOação de 50 mil toneladas _de leite em pó, a fim de atender às populações carentes do Nordeste, principalmente nos Estados de Pernambuco e Ceará, e, em menor escala, na Paraíba, Piauí e
Rio Grande do Norte.
O pedido, aceito pelo Governo Americano, previu a
entrega da doação em duas fases. Vinte mil toneladas em
1984 Gá entregues) e trinta mil toneladas em 1985.
Dado que o Acordo, assinado com a Agência para o
Desenvolvimento Internacional, estabeleceu que os cus·
tos referentes ao transporte oceânico, desembarque nos
portos, reembalagem etc. seriam por ·conta do Governo
Brasileiro, e que pelo menos 50% da carga deveriam ser
transportados em navios de bandeira americana, despendemos 20 bilhões de cruzeiros para pagamento dos gastos com transporte, empacotamento e distribuição da
primeira p·artída de 20 mil toneladas de leite em p6 desnatado.
Teoricamente, essas 50 mil toneladas não ofereciam
risco de desestabilização do mercado interno de produção de leite, jã que a população a que se destinavam
não o consumia por absoluta falta de recursos.
Na prática, en~retanto, os planos não funcionaram assim. Cõmo- ã- Fundação de Assistência ao Estudante
(F AE) e o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
(INAN), responsáveis, em conjunto, por 83% da distribuição (os 17% restantes são da LBA), não puderam
cumprir as finalidades. do Acordo, por absoluta falta de
verbas para os seus programas institucionais, passaram a
utilizar o leite doado nesses serviços regulares, em regiões que eram habitualmente atendidas pelos produtores de leite nacionais, agiav~ndo-se, ássim, o já contur·
bado quadro leiteiro do Pitís, prevendo-se, em casos
como este, por absurdo que pareça, a inutilização da
produção, devido à falta de colocação no mercado ...
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís·
tica (IBGE) (io. "Pesquisa Mensal do Leite"), a produção
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de leite no período de julho a novembro de 1984J. "ao
reduzir·se em_ 5,8% em relação a igual período de 1983,
configurou uma nítida reviravolta em seu desempenho
no ano, tendo em vista que a produção do primeiro semestre tinha registrado um crescimento de 10%.
Dentre as causas diagnosticadas para t,al reviravolta, a
publicação "Agroana!ysis", daquele Instituto, em artigo
especializado em que analisa o problema, aponta as duas
mais importantes: os preços das rações e de outros fatores de produção superaram, nos últimos anos, os reajustes autorizados para o leite e, até mesmo, os indices da
inflação; o process-O de descapitalização do setor, cuja intensificação tem forçado a diminuição dos investimentos, sempre abaixo das necessidades requeridas pela_ ati-_
_v idade.
O artigo observa, a propósito, qui! "a descapitalização
que se verifica na bovinocultura do leite contribui para a
contraçào do rebanho. revelada pelos. Censos Agropecuârios de 1970 e 1980'".
A matéria especializada comenta, ainda, que,. "mesmo
na fase de expansão da economi_a, o leite nào mereceu a
atenção das autoridades governamentais,_ à_semelhança
do que ocorreu com os vários alimentus destinados exclusivamente ao abastecimento interno .. '\<:~rm- prossegut:: a análise --: "sem receber o ap.__.;, timtnceiro adequado, de um lado, e manietada a umaJhllittca de preço_s
aáffiinistrãdos, de outro, a produçài' "'"" t.. ne no Hrasll
tem refletido as macroinjunções 'da ec;JJlu!••oa, nào como
produto essencial à cesta básica de alimento~ da população, mas pela sua importância nos ..:diculos dos índices
que medem a int1acào", O estudo a quo;; t:it'-HI me repor~
tando conclui por afirmar que a es-treitc?a desse vínculo
tem sido desastrosa para a sociedade. 1oào .,ô devido ao
subaproveitamento do potencial, mas, também, face à
evasiio de divisas com a importação dt:: leite em pó, de
que lhes dei testemunho, baseado em fonte oficial.
No momento em que a Nova República procuraresgatar a divida para com a área social - marginalizada
pela tecnocracia oficial durante mais de duas décadas-,
lançando, como faz agora, o Programa de Emergência,
destinado a acudir as necessidades essenciais mais prementes e dirigido especificamente às regiões mais pobres,
creio oportuno fazer um apelo ao Presidente José Sarney

para que, nào ob::iotante todos os obstáculos aqui expostos, reçomende aos setores competentes a adoção de medidas_que assegurem ao leite a -importância que deve ter
na cesta_básica de alimentos da população.
Es~a importância deve ser entendida como a busca de
um equilíbrio entre as reivindicações dos produtores que obviamente precisam de estímulos para produzire as limitações do poder de compra daqueles vastos contingentes populacionais que mais dependem do leite
como alimento básic_o.
Desejo encerrar estas considerações voltando, ainda
uma vez, à publicação do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a que tenho me referido, para com ela concluir;, "O investimento na distribuição de leite à população infantil, mesmo a fundo perdido, tem compensação garantida, no longo prazo, através de melhor aproveitamento escolar e da redução de
despesas de assistência mêdica com cidadões prematuramente deficientes".
_
Nessa perspectiva, mesmo reconhecendo ser o Brasil
uma terra de contrastes -como procurei caracterizar de
início -, ê inadmissível continuarmos a assistir passivamente ao desperdício de toda a nossa potencialidade
para a produção de leite, e conformarmo-nos com a incómoda situação de dependentes da oferta externa, que
aqui chega sob a forma de doação, ou em troca de divisas duramente acumuladas.
Muito obrígado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Sr. Senador
Martins Filho encamiphou a mesa Requerimento de informações_, Nos termos do incisú IV, art. 239, do Regi·
menta ln terno, o requerimento serã examiiiado pela PreSidência.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n"' 17, de 1985, de autoria do SenadQr Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o uso da palavra, e dá outras providências.
Ao prOjeto foram-oferecidas 4 emendas, que serão li~
das pelo Senhor PrimeirQ.oSecretârio.
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São lidas as seguintes

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO
DE RESOLUÇÃO N• I7, DE I985
Emenda g9 1

Dê-se ao Projeto um artigo, que será "Único", com a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tra1ar, encerro a presente sessão designando
para o Ordem do Dia da próxima sessão Ordinária, a
realizar-se amanhã, a seguinte:

O SR. PRESIDENTE (José Frage\ti)- Está encerra·
da a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.)

ORDEM DO DIA

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 15-5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVIS.4. O DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

seguinte redação:
"Artigo único. O Regimento Interno do Senado Federal - Resolução nl' 93, de 1979, com as mo-

dificações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações..''
Justificatão
A emenda corrige, apenas, lapso do Projeto, sem
alterar-lhe, de qualquer forma, o mérito.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1985.- Martins
Filho.

Emenda

n~'

2

Oé-se aos incisQs I e H do art. 16 a seguinte redação:

'"I- :;;c Líder. uma vez por semana, após a Ordl!tn do Dia. pelo prazo de 30 (trinta) minutos (art.
~>f>);

I I - se L ider da Maioria. da Minoria ou de Blo.:,\ em qualquer rase da sessão, pelo prazo de J(J
1dcz) minuto:-. para declaração de natureza inadiá,·..:1, de imedhto mtere.'i.se da respectiva linha partidâria (art. ()7):"

O Projeto permite o uso da palavra pelas lideranças
apenas apó::: a Ordem do Dia. A emenda restab_elece. _
princípio já consagrado no Regimento que dá prerrogativa ao Líder para fazer, em qualquer fase da sessão~ comunicação de natureza inadiável. Reduz, intretanto, o
prazo atual pela metade (de 20 para 10 minutos) e, considerando a pluralidade partidária, estende essa prerrogativa apenas aos líderes da maioria, da minoria e de Bloco.
Sala das Sessões, em 17 ctejunho de 1985.- Martins
Filho.
n~"

3

Dê-se a seguinte redução aos artigos 66 e 67, mantido,
deste último, o parágrafo-único:
"Art. 66. Aos Uderes é lícito usar da palavra,
mediante inscrição, uma vez por semana, após-u--ordem do Dia, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, podendo delegá-la a qualquer de seus_ liderados, atravês de comunicação escrita à Mesa.
Art. 67. Os Líderes da Maioria, da Minoria ou
de Bloco poderão usar da palavra, em qualquer fase
da sessão, salvo em curso de votação, pelo prazo de
10 (dez) minutos, para declaração inadiável de imediato interesse da respectiva linha partidária."
Justificação

A emenda complementa aquela apresentada a_os itens
Ieiidoart.I6.
Sala das Sessões,_em 17 de junho de 1985.- Martlns
Filho.
Emenda nl' 4

I - Suprima-se do art. 16, inciso XI, alínet~.. "b", o
_
_ __ _
item, "6" - a declaração de voto".
I I - Na alínel;\ "d" do inciso XI do art. 16, substituase a expressãQ, "concedida em" poJ;, "entendida de".
Justificação
Quanto à _supressão proposta no item I da emenda,
trata-se, apenas, de corrigir redundância, uma vez que a
vedação do aparte a declaração de votojáconsta do item
5 que se refere ao pronunciamento do inciso VIII e que
regula o uso da palavra para declaração de voto.
A alteração proposta no item II da emenda é, apenas,
de redação.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1985.- Martins
Filho.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Votação, em turno único, do Requerimento n\1 58, de
19S5, de autoria do:; Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art, 371, c, do Regimento Int!!rno, urgência para o Ofício nl' S/8. de 1985,
através do qual o Prefeito Municipal de Anápohs (GO),
solicita autorização do Sena~o para que aquela prefeitura pl)SSa realizar operaçào de empréstimo externo novalur de USS 3,500,000.00 (Lrks milhõ~s ~quinhentos mil
dólares.).
Votaçào, em pr1meiro turno. do Projeto de Lei do Se·
nado n~' 2f:l, de I <;179. de a.utori<l do Senador Orestes
Quérd<L que acrescenta parágrafo~ ao Art. 517 da Con-

Justincaçào

Emenda

Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 57, de
1985, de auti:>ria dqs Líderes Gastão Mil_ller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371 c, do Regim<:!.nto InternQ, urgência para o Ofício S/2, de 1985, do
Governad_pr _çlo Estado do Rio Grande do Norte, sOlicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.

De acordo

com o disposto no Regímen o Interno, a matéria será despachada às Comissões de CQnstituição e Ju_stiça e O iretora.

solidação das Lels do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n<:>s 184 e 185, de 1984. das Comissões:
-de Constitulcão e Jus_tiça, pe1a COnstituclon<ilidade e
juridicidade; e
-di Legislação Social, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 2, de 1980, deautoriado Senador Humberto Luet!na, que-'dlsJ)Oe sobre a escOlha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n9s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
- M Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado do Senador
MQacyr Oalla; e
--~-de EdUCação e Cultura~- favorável,

Votação em primeiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n" 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice MichHes, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando_ à empregada com prole o direito à jornada de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional, tendo
Pareceres, sob n~"s 445 a 447, de 1984, das comissões
-de Constitui~;ào e Justi~a, pela constitucionalidade e
jurtcidade;
-de Legislação Social, favorãvel; e
-de Finanças, contrário, com votO vencido, em separado, do Semidor Jorge Kalume.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 !io Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n" 18 de
1980, de "autoria dO SeGador Itamar Franco,- que dispõe
_s9bre aposeryta~oria especial do músico, tendo _
Pareceres, sob n~" 1,0_32, de 1980 e n\1415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, ]\I PronÜnciamento: pela
inconstitucionalidade; 2>;> Pronunciamento: (reexame soli~itado em P!enãr!o)- ratifi"Cimdo seu par~er anterior_.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimeno Interno)~ do Projeto de Lei do_Senad_o n<:> 3ZO de 1~89, de autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a
n"
6.8 15, de 19 de agosto de 1980, que define-a situação jurídica do estr~ng_eirp no Brasil, cria o Cõnselho Nacional
de-Imigração e-dâ outras providências,_tendo
Pareceres, sob n<:> 1.144, de 1981, da Comissão
-de constituição e Justiça, pela injurididdade.
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O'SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. PronunCia o seguinte discursO). -Sr. Presidente, Srs. Senadores:·
__
Se resolvi ocupar a tribuna do Senado para tratar de
assunto da minha região, ontem calcinada pelas secas e
hoje, inundada pelas enchentes, após fazê-lo, ainda há
pouco, em pronunciamento vibrante o nobre Senador
Lomanto Júnior, que expôs com todo o realismo _a situação dramática por que passa o N orde,~te. é porque entendo. e como eu todos O!:i nordestino~. que, ocupando a
Pr!!sidCncia cja Repúbli..::a um homem da região, que _a
conhec:e mais do que ninguém, que viveu _o drama dos
seus conterrâneos, que aqui da tribuna desta Casa. em
várias oportunidades. chamou a atençilo da~ autoridades
da RcpUblka para a solução dos seus problemas, podemos concluir e proclamar, agora, que esta é a 'vi;/. do
Nordeste.
Se Sua Execdênda não Uver oportunidade, como nordestino, dirigindo os de:-:.tinos do País, de romper os obstúculos que impedem o desenvolvimento regional; se não
conseg:uir realizar essa tarefa dL1rante o ),eu mandato.
creio "-JUe terü passado a nossa oportunidade,
Isso, entretanto, Sr. Presidente, não acontecerá, temos
certe.c:a. porque à frente do Governo está um nordestino,
sobretudo como disse o repito, imbuído dos melhores
propósitos de servir ao Pals, e para servir o País haverá
de cOriú:çat- resgátando a dívida que Loda a ~ação brasileira lem com o Nordeste &ofrido, com o Nordeste cuja
população, a não ser uma minoria, ainda sofre c drama
do atraso, do subdesenvolvimento, da fome, da ignorância, da falta de saúde, enfim, de todas as formas de servidão_ h_ttmana. ___
_
_ __ __
,
Nesta oportunidade, quero chamar a atenção da Casa
para o teor do telex a mim dirigido, e creio que também a
outros Srs. Senadores- da Região, pelo Clube dos Diretor_es Lojistas do Recife, diante da ameaça que parece pairar sobre_ o Nordeste, C()m a cogitada extinção, ou modificação na sua essência, do sistema de Incentivos Fiscais
em vigor desde __a criação da SUDENE, Sabemos que
esse- siStema ê falho, tem distorções a serem corrigidas,
precisa ser l!!odificado em muitos dos seus aspectos, mas
ainda é Q. "34Jl8" c.:9m_o é conhecido, que, fornece um
pouco de oxigénio, necessário a que o homem da região
possa viver em cçmdições menos penosas.
O Nordeste. apresenta uma distribuição de riquezadiria- iníqua, porque apenas 10% da sua população de~
têm 90% do total dos recursos ali gerados pelo trabalho
de toda a comunidade. Isto é uma iniqUidade, uma injustiça social, que precisa ser corrigida imediatamente. Não
é possível, Sr. Presidente, Srs. Senadores; que apenas
I O% da população -vivam com 90% dos recursos, enquanto 90% disponham para todas as_ suas necessidades dos
10% restantes.
Ê verdade que a SUDENE, criada com _os propósitos
de deSenvOlver a_ região e distribuir melhor a riqueza, infelizmente.n~o chegou à solução esperada, e a problemática,p_uritio_ua_ a dC$afiar os home~s públicos da área e do

PaiS.

-

Sem a-SÚDENE teria sido in1,1ito piOr, pois nenhum
passo teria sido dado no sentido de criar, através da industrialização, a ~eect_ativa de desenvolvimento, diante
da disparidadecad_a_ v_el: maior, epoca, entre o Nordeste
e as regiões mais bem aquinhoadas do Centro-sul.
Sabe-se que os três setores básicos da economia não
fofam·,~pór igual contemplados, com as vantagens oferecidas pelo sitema, o que deu lugar a distorções de toda a
ordem, respons-ável pelo pouco resultado alcançado.
Hoje, decorridos 35 anos de sua criação, a SUDENE
se yê ameaçada, segundo a _denúncia referida, na sua es- üLitUrà i tios seus objêfívos. Esses incentivoS reSpondem
pelo ·que de positivo se fez em favor do desenvolvimento
do Nord_este. A população nordestina, õs homens que
ex.ercenllíderança nos diversOS:setores de atívídade, as li.d~;ranças etnprês'ariais, operárias e politicas, estão intranqüilas com razão. Por isso estamos dando curso a

a
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essa denúncia, feita pelo Clube dos Diretores Legistas do
Re_cife. t: que, se na verdade, houver procedência no que
ocorre na região, à boca pequena, estaria ameaçada a
válvula que vem dando impulso ao desenvolvimento daquela área, onde residem mais de trinta e cinco milhões
de habitantes.
Sr. Presidente, Srs~ Senadores, vou proceder à leitura
desse documento, para mim importante e idôneo, porque foi assinado pelo presidente daquele órgão, Sr. Borís
Kertsman. Procurei o Ministro Costa Couto, nesta Casa,

aonde veio para falar na Comissão de Assuntos Regionais, sobre os problemas das enchentes, quando tive
oportunidade de conversar com S. Ex~ e fazer-lhe sentir
o temor que toma conta da região nordestina, diante das
notícias realmente alarmantes de que os incentivos seriam modificados, não para melhor, segundo as informações que correm pelo Nordeste, mas para pior, cortando o fio de esperança que aínda hoje mantém viva a
crença do homem que ali trabalha, em melhores dias,
não só para o desenvolvimento da sua região, Inas para ã
integração nacional. E nós que pagamos com o nosso
sangue o preço da expulsão do estrangeiro invasor, o holandês, que com sua cupidez pelas riquezas, invadiu o
território brasileiro, nós que o derrotamos, com sacrifício, amalgamando a unidade nacional, temos conscienda de que ê imprescindível essa unidade ao progresso e à
grandeza de nosso País.
O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço o Senador
Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto - Senador Nivaldo Machado,
apenas para lhe fazer uma indagação: É uma denúncla
que V. Ex~ faz nesta tarde?
O SR. NIVALDO MACHADO- Leio um telex encaminhado pelo Presidente do Clube dos Diretores Lojistas, onde ele denuncia que paira sobre o Nordeste a
ameaça de que se pretendem odificar o sistema de incentivos à região.
O Sr. Carlos AlbertQ- Então, a Liderança da Frente
Liberal assume a denúncia?
O SR. NIVALDO MACHADO- Falo em nome pessoal, usando o horário da Liderança do Partido da Frente Liberal, mas estou certo de que o Partido encamparâ
todas e qualquer denúncia que, com visas de verdadepelo menos é o que posso deduzir da responsabilidade de
quem a subscreveu- represente ameaça àquela conquista, para nós definitiva, necessâ.ria, embora ínsufidente, à
promoção do des~olv~ent__o -~~- X:,:giã~- nordestina.
O Sr. Carlos Albertõ- Perdoe-nle. mas quando fiz tal
indagação foi porque eu, ouvindo V. Ex~, e V. Ex• no
~omento fala na Liderança do Partido da Frente Liberal, eu esperava que o nobre Senador estivesse falaitdo
como Líder e endossando a denúncia a V. Ex• endereçada. Mas V, Ex~. como já nos disse, não fala como o
Líder, fala como Senador da RePública.- V. Ex• espera
que o Partido assuma denúncia. t bom que V. Ex~ saiba,
que está falando como Líder do Partido, porque na hora
em que V. Ex~ pede a palavra como Líder, estâ falando
como Líder do Partido_ Então não é V. Ex~ que está fazendo a denúncia. Quem a estâ fazendo, pelo menos no
meu entenclimento, cOrilti Líder do PDS neSte instante, é
o Partido da Frente Liberal, porque ou V. Ex• fRia como
Senador, ou fala como Líder de um Partido. E nesse instante V. Ex• fala como Líder de um Partido. E nesse íristante V. Ex• fala como Líder do Pdrtido da Frente Liberal. Então eu acato a opinião de que V. Ex• fala em nome
pessoal. Mas, no meu entendimento, é o Partido da
Frente Liberal que faz tal denúncia na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- A Presidência lamenta informar que o" temPo de V. Ex• está esgotado, e ainda teremos a Ordem do Dia. Pediria, por
conseguinte, que seja o mais breve possível, pois o tempo
de V. Ex• jâ ultrapassou em mais de cinco minutos.

Õ.SR. NIVALDO MACHADO -Atenderei à advertência da Mesa. Vou concluir, mas antes quero responder à indagação do nobre Senador Carlos Alberto. Não
tenho dúvída, Sr. Senador, de dizer que o meu Partido
acolherá a denúncia feita pelo Presidente do Clube _de
Diretores Lojistas do Recife, e lutará para que não se
efetive a ameaça nela contida.
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que se evite a eliminação do único programa de incentivos que ainda está em funcionamento.
Finalmente, lembramos que não é suprimindo o
modesto apoio financeiro do FINOR que se vai
cumprir o compromisso de a Nova República considerar o Nordeste como a primeira e a mais importante prioridade do Governo.
Respeitosas saudações,- Boris Kertsman, Presidente --Clube de Diretores Lojistas do Recife.

O Sr. Carlo!!l, Alberto- E V. Ex• recebe, neste instante, o integral apoio do PDS.
O SR. NIVALDO MACHADO- Creio que o Nordeste pode licar tranqUilo, após as informações e as afirmações do eminente Ministro Costa COuto. S. Ex• declarou que Sc deseja o aperfeiçoamento do sistema para ampliação dos incentivos hoje proporcionados à região nor-destina.
De modo que, vindo como vêm, essas explicações, de
uma- autoridade merecedora de todo o crédito e confiança do Presídente da República, em cujo espfrito
públi~o podemos confiar, ficam dissipadas as ameaças
que ainda h~ pouco pairavam sobre o destino do Nordeste, com base no documento a cuja leitura vou proceder.
- . "Tenho a honra de, cumprimentando Vossa Excelência, solicitar sua especial atenção para inquietantes notícias, segundo as quais as autoridades econômicas governamentais, conforme propostas que
estão sendo analisadas no IPEA, pretendem realizar
radicais modificações no sistema bâsico de incentivos fiscais desta região, ou seja, o Fundo de Investimento do Nordeste-FINO R.
Entre outras mudanças cogitadas constam as seguintes:
I. Recolhimento de todos os incentivos exclusivamente sob a forma de tributos.
2. Suspensão completa da concessão de incentivos às atuais empresas credenciadas para recebimento de incentivos.
3. Destinação anual de recursos da União exclusivamente para capitalização de microempresas regio-nais-.
Entendemos que, se adotadas decisões dessa natureza, as principais conseqüências para o Nordeste
seriam:
l. A região perderia seu único instrumento financeiro disponível para motivar novos investimentos geradores de empregos e de riquezas.
2. Ocorreriam profundas mudanças de expectativas quanto a novos investimentos na área, com
suspensão de centenas de propostas de projetas jâ
em andamento.
3. Cerca de oitocentos projetas em itriplantação,
aprovados pelo governo e considerados de prioridade para o desenvolvimento regioriitl pelas autoridades competentes, teriam descontinuidade e até caminhariam para a desistência.
4. Compromissos assumidos formalmente para a
compra de máquinas, equíPamentoS é instalações,
com contratos já assinados e pendentes de liberação
de incentivos não poderiam ser honrados, determinando inevitáveis proCessos judiCiais, alêm de: repercussões. altamente negativas na indústria de base.
5- Grave restrição de_operações financeiras por
parte do Banco do Nordeste do Brasil S/A que utiliza recursos de incentivos em operações de curto prazo, beneficiaitdo a economia regional.
6. Reflexos altamente negativos para o incipiente mercado de capitais da região.
7. Descrédito para todo o setor do Governo, que
jnterrompe abrup.tam.ente sel,l mais efiqient~ _apoío
financeiro à região no que se relaciona com a aplicação de _'?apitais de risco e novos investimentos em
Período de recessão econômica.
8. Penalização _sobre a região pobre que não
identifica na utilização dos incentivOS- regionaiS-a
causa eficiente do- processo inflacionário nacional.
Con_siderando que o produto industrial do Nordeste representa participação inferlof a-·8% do produto industrial brasileiro, expressamos que nossas
expc;ctativas na NOva República corifiguram-se na
esperança de que os programas existentes e em curso sejam aperfeiçoados e ampliados com novos instrumentos, como o denominado Projeto Nordeste,
de modo que uma assistência mais abrangente envolva todos os segmentos da sociedade nordestina,
resgatando assim o Goyerno a dívida para com o
Nordeste, cuja situação" tém sido ao longo dos anos
colocada como o problema prioritário do Brasil.
Contamos com que o descortino político e social
de que é d_~tado __e 2: elevada sensibilida?.e para_ os_
problemas ãe nossa região intercedam no sentiáo de

Sr. Presidente, concluo, cumprindo assim a minha
obrigaçllo. Confiando na palavra do Ministro e na ação
do Presidente José Sarney, estou certo de que as mudanças a serem feitas serão no sentido da ampliação do
elenco de incentivos para o Nordeste, que deles precisa
para impulsionar o seu progresso e o seu desenvolvimento, cm favor da própria Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI·
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 23-5-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. N!VALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Notícias sobre o sistema de incentivos fiscais, veiculadas com insistência, e até espalhadas com desenvoltura,
nos últimos dias, em todo o Nordeste, geraram, pelo seu
teor, o pessimismo e até o desânimo no seio da população daquela região. Com efeito, essas notícias- e ninguém pôde identificar a sua origem- davam como certo
o propósito de que estaria imbuído o Governo de reformular o sistema de incentivos vigente, o que acarretaria
prejuízos ao desenvolvimento da área.
E claro que só poderiam gerar um estado de inquietação, de intranqililidade,_porque ainda é através desse
instrumento que se consegue produzir o mínimo naquela
região sofrida, calcinada ora pelas secas, pelo sol inclemente, or;1 assolada por inundações, como vêm ocorrendo nos últimos meses.
Mas, esse fato .refletiu, como não poderia deixar de
acontecer, no plenârio desta Casa, e muitos Senadores
do Nordeste fizeram pronunciamentos, manifestando
essa preocupação, uma vez que a reformulação ou a extinção desses favores fiscais acarretaria o esfrangulã:men~
to do processo de desenvolvimento regional.
Mas, felizmente, de dois dias a esta parte, depois do
pronunciamento do Ministro Costa Couto, ao dar posse
ao Superintendente da SUDENEe da palavra deste, esse
ambiente de inquietação se dissipou e agora nós já podemos acreditar que o Nordeste não sofrerá interrupção no
seu desenvolvimento.
Essa certeza aumentou agora, Sr. Presidente, com a
decisão do Presidente José Sarney, de comparecer, amanhã, à re_união da SUDENE, órgão de desenvolvimento
regional, onde reafirmará o compromisso de fazer do
Nordeste, não só a primeira, a maior, mas a mais impor~nte das prioridades nacionais, com_o era da vontade do
grande brasileiro e estadista, ex-Presidente Tancrido Neves.

De forma que, nesta oportunidade, nós que vivemos
as aflições da região, que sentimos o sofrimento do povo,
que refletimos as angústias de toda uma população sofri~
da e pobre, temos razões, agora, para admitir que o Nor~
deste encontrou a sua vez, a sua oportunidade, e não interromp_erá os caminhos, embora ásperos, do seu desenvolvimento ecOnôrllico e ·social deflagrado a partir de
1959, com mais ênfase, quando foi criada a SUDENE,
nada obstante as suas falhas e distorções.
É esta confiança na ação do Presidente José Sarney,
_gue nos traz agui à tribuna do Senado, para, em rápidas
palavras, saudar a sua presença no Recife arilanhã, certo
de que, como homem do Nordeste, identificado com
seus problemas, ele dirá, ali, a palavra, definitiva sobre o
compromisso irremovível e inarredâvel de fazer com que
o Nordeste se reintegre no processo de desenvolvimento
brasileiro e possa contribuir para a grande obia de integração nacional que nós sabemos necessária, porque sem
a presença do Nordeste, influindo e participando desse
esforço d~ crescimento, dificilmente poderemos manter a
unidade nacionalEssa unidade que foi conquistada com sangue dos heróis de Guararapes, essa unidade que foi anialgamada

com o sacrifício, o trabalho e a decisão dos pernambuca·
nos e dos nordestinos, que expulsam o estrangeiro inv~
sor, que ali, pela cupidez de lucros, se instalou no início
do Século XVII, é uma conquista definitiva para os nossos destinos.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha palavra, aqui, saudando a presença do PresidenteJoséSarney no Recife, reflete também a esperança de toda a re- _
gião, de todos quantos trabalham e produzem em condições tão adversas, não só no interesse regíonal; mas eril
favor de toda a Nação. (Muito bem!)

DISCURSO_f'!/,Q/'IUNC/ADO PELO SR. NlVALDOMACHADONA SESSÃODE31-5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, _Sr_s. Senã.dores:
Osjornats do dia publicam o anteprojeto da Lei Oi'gâ~
nicã dos Partidos Políticos e o qúe se destina a regular os
pleitos que se realizarão, este ano, nas capitais e em di~
versos municípios. QUem quer que examine, mesmo a
vôo de pãssaro, esses documentos, Chega à conclusão de
que problema tão sério, quanto o da organização,
criação e funcionamento dos partidos políticos , merece
exame mais demorado. Basta que se destaquem alguns
aspe<:tos das propostas apresentadas pela Comissão InM
terpartidária para se chegar à evidência de que, se aprovadas, sem emendas, elas não darão às agremiações polftícas a estrutura necessária a uma vida estãveL Se não hã
democracia sem partidos políticos, é preciso que o legislador cuide, com maior atenção desse problema.
Por que não se egixe um míilimõ de condições para se
organizar um partido político? Essa pergunta deve ser
feita a quantos têm responsabilidade na elaboração das
leis neste Pais. Não podemos permitir que os partidossurgidos, a princípio, como realidade sociológica e só depois contemplados nos textos constitucionais- deixem
de se;r órgãos representativos das diversas tendências da
opinião pública, e, peta absoluta falta de estrutura, passem a ser meros acampamentos de amotinados. b necessãrio, portanto, que se 1hes reconheça a condição de suporte necessário para o exercício e a ordenação da democracia e, por isso, não podem ser formados, não devem
ser constituídos, sem o requisitos mínimos capazes de
lhes dar estabilidade, o que implica, em última análise,
na estabilidade do próprio regime democrático.
Uma vista, mesmo ligCirii, nesses anteprojetos, j:lrlriCi~
palmente no que vai regulamentar as eleições deste ano,
nos dã a idéia de que a pressa, como disse o poeta aniqui~
la o verso. E é inimiga da perfeiçãO, cõmo acabou de
acentuar, lembrando à Casa velho brocardo popular, o
eminente Senador Virgílio Távora. No caso_, aniquila a
possibilidade que se oferece de construirmos uma democracia estãvel, o que não será possível sem partidos forte,
sem partidos bem estruturados e capaze.o; de como pessoa
jurldlca de direito público interno, exercer o monopólio
polítiCo do poder. Não podemos deixar que sejam cria~
dos sem as condições núnim as-nece&iiârlas -à sua eStabilidade e à das instituiÇÕes democráticas.
Sem a existência de um mínimo de vivência partidária,
peta filiação, e do conhecimento do programa do partido
- o qual, muitas vezes, infelizm-ente, fica só nõ-papC:Ibem como sem a identificação com as suas idéias, não se
deve abrir ao Candidato as portas do partido para a postulação do voto do povo. Sem tais exigências, os partidos
serão transformados em meros balcões de negócios,
aviltando-se e abastardando-se a ativtdade poHtica, à
qual só se deve chegar por vocação,_Os legisladores devem pensar na necessidade de se consolidar a consciência
partidária --sem o que a vida política do País, que, ontem mais do que hoje, sempre girou em torno de personalidades - a quem não se indagava se tinha alguns
princípios e algum programa, será dominada pela aventura. E girando em torno de personalidades, gerava dedicações e ódios extremos, responsáveis por desenlaces
dramáticos nas lutas eleitorais, principalmente no âmbito dos municípios.
Ex~

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, para um
observador da vida pública brasileira, principalmente
para aquele que, há alguns anos, milita na mesma, é até
inonóto"no ver a repetição dos mesmos erros básicos ::.. .__
poderiam ser os que V. Ex' aponta- do funcionamento
de todo regime democrático. Em 1961, em 1962 --não
temos certeza se nessa época V. Ex• já tinha miHtãncia
política, mas, se não a possuía, lia jornais, tomava conhecimento do que existia- a degradação a que chegou
nosSa- vivência partidária foi tamanha- vamos falar claro - com a venda ctara. ostensiva, vergonhosa das legendas a aventureiros de qualquer classe que quisessem
ir para uma proeza eleitoral, repentina, co~o n1eteoros
que passavam pela politica. E nós víamos a pulverização
dessas legendas contribuir - aí vamos falar claro para o ambiente que o chefe, hoje governador, de um dos
partidos, dizia, na tradução pouco rude, do que repre.
sentava o Congresso, do qu_e ele, naquele momento, se
assemelhava perante à Nação. E tudo isso por causa dessa proliferação imensa de siglas e que, pela mostra que
V. Ex~ aqui nos apresenta e do conhecimento de quase
todos, vem com juros e correção monetã~a devido ao
tempo- à época 14 códigos distintos, jã estamõS em 16
- e V. Ex' não faça cálculo com menos de20 ou 25, porque eles existirão. Mas V. E~• está coberto de raz_ão _coberto mesmo de razão, porque algo precisa ser feito
para dar liberdade de expressão, liberdade de opinião,
cada qual se acobertando dentro da legenda que responde à ideologia adotada, os princípios básicos que informam a vida do político pelo mundo afora. Mas, disso
para esta verdadeira bombochata que estamos ven~o
todo dia chegar ao TSE, pelas exigências mínima mini.::
mora que fizeram, um pedido de registro de uma sigla,
que-sabemos que na maioria dos Estados é inexistente, e
até o número de pessoas que vão fazer a cúpula regional
de um agremiação, a diferença é muito grande. Neste
ponto, estamos, PDS e PFL, de pleno acordo. Desculpe
o aparte.

O SR. NJVALDO MACIJADO -Nobre Senador
Virgílio Távora, como sempre, ouço V. Ex' com o maior
respeito, sobretudo porque na sua palavra traz uma aula
de,,conhccimentQ e çlq saber de experiência f~lto,Jão. decantado_pelo P9(;!ta. Sem dúvida alguma, o resultado,
pelo menos com a tolerância de alguns, pela omissão ou
pelo silêncio de __ou_tros.
O Sr. Virgnio Távora de V_. __ Ex,_ e_ meu.

Mas não pelo silêncio nosso,

O SR. NIVAiDO MACHADO- Exatol o resultado,
ia dizendo, será a atomização da opinião Públlca pela divisão dos partidos em detrimento da democracia, atingida nos seus fundamentos. Podemos concordar _çom um
leque partidário mais amplo, mas não a ponto de se ter,
como V. Ex' lembrou, a legenda de_ alugueL Isto seria,
repito, o aviltamento da vida pública. Quem deseja fazer
da vida pública uma oportunidade de servir e não de se
servir dela, há de admitir: ou nós fortalecemps os partidos e os tomam_Os entidades sérias ou, então,__ vamos fornecer pasto ao apetite pessoal daqueles que correm em
di_reção aos cargos públicos com interesses, muitas vezes,
_ subalternos, mal disfarçados, pela pressa com que trocam de partido com se troca de roupa.
Ora, quem se propõe a filiar~se a uma agremiação,
deve_ pensar primeiro no seu programa, no seu ideãrio,
nos seus objetivos, porque p partido tem como finalidade assegurar a aute_nticidade do sistema representativo,
no interesse_do regime democrático. Por sua importância, a Constituição vigente lhe-deqicou todo um capítulo.
O Sr. Mário_ Maia-

V_._Ex~ permit~_um

a_parte?

O SR. NJLVADO MACHADO- Pois não!
O Sr. Mário Maia- E~ parte, concordo com V. Ex',
mas-também me permito discordar de V. Ex_• e do nobre
SeOador Virgílio Távora, porque a expen'ência mostra
que a democracia deve ser fetta pela sua pluralidade.
O Sr: Virgílio Távor'a- Neste ponto, estamos de pleno acordo.

um aparte?

-OSR. NlVALDO MACHADO- A tese ê pacífica.

O SR. NIVALDO MACHADO- Pois não! Ouço,
com prazer, o aparte de V. Ex.•, eminente Senador
Virgilio Távora.

O Sr. Mário Maia- Concordo com V. Ex• e com?
Senador_Virgnio Távora, quando condenam Q mercantt~
lismo_ das siglas partidária- isto, naturalmente, é uma

O Sr. Virgílio Távora- Permite V.
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coisa da qual todos discordamos. Entretanto, o mecanismo de formação da_democracia hâ de se fazer pela multiplicidade de manifestação do pensamento humano, nas
suas vârias _gamas d_e estruturação. Veja V. Ex~ que, em
1964, houve uma interrupção do processo democrático
no Brasil, com uma manifestação político-militar, da
qual estamos saindo agora.,Em seguida, em 1965, por
um ato institucional, um ato vindo de cima para baixo,
os partidos políticos exis~entes- e eram 14 àquela época
-foram por um ed_ito, quejâ é um ato de força, simplesmente eliminado. E criaram-se, então, de cima para baixo ainda, duas.. "camisas-de-forças" - dois partidos
para se colocar toda a variedade da gama, da ideologia
político~partidária brasileira, o bipartidarismo. O bipartidarismo durou o tempo que todos conhecemos, mais de
uma década, se não me falha a memória, mais de 14
anos. Com o fim dado ao bipartidarismo, é natural que,
com uma reação própria, ...
O Sr. Virgnio Távora anos: de 1965 a 1985.

Se me permite lembrar, 20

O Sr. Mário Maia- Vinte anos! Então, eu estava até
minorando o tempo. Como eu ia dizendo, a representação partidária, àquela época, parecia demais -14 partidos. Mas, se consultarmos a História, verificamos que
àquela mesma época, nos Estados Unidos, havia também 14 partidos políticos e, na Inglaterra, 18 partidos
políticos. Entretanto, a maioria do povo daqueles dois
grandes países democráticos se manifestava no grande
caudal; na Inglaterra, nos Partidos Trabalhista e Conservador e, nos Estados Unidos, nos Partidos Republicano
e Democrata. _Aquilo que parecia aos homens da époc:a
-de que nos Estados Unidos e na Inglaterra havia apenas 2 partidos- como um paradigma, na verdade, havia
vários partidos. Os grandes partidos dirigem a consciência nacional, mas os outros partidos, numa gama decrescente, vão dando oportunidade, como válvulas de escape, para todas as colorações ou todas as gamas de pensamento político nacional, desde os partidos de âmbito nacional até os partidos mais restritos a Estados e partidos
relacionados com a atividade humana como o Partido da
Preservação da Natureza, Partido Ecológico e outros
partidos dessa formação histórica. Então, acho que realmente há uma pressa, há um açodamento de se registrarem, neste instante, vários partidos políticos, uns por um
ideal realmente plausível, outros por interesses pessoais.
Mas isso é a resposta da contenção em que o povo e os
políticos ficaram durante tanto tempo sem ter a possibilidade __de se manifestar de_ uma_maneira mais ampla,
num leque maior de idéias políticas e partidárias. Portanto, não vejo qualquer perigo a formação de vários
partidos. O que é necessário é que se dê oportunidade da
formação desses partidos e que eles se formem de baixo
para cima e nunca através de decretos, de leis forçadas,
decretos vindo de_cima para baixo, porque o partido vaise formar através __da_História, através do tempo; ele não
pode se formar nun dia, com a penada de um Presidente,
como foram feito os partidos ARENA e MDB, à época
do arbítrio e do__aulodtarismo. Dando-se oportunidade
de 0$ partidos se formarem de baixo parã cima, com o
tempo haverá uma depuração natural e as grandes correntes ideológicas i ião se afinando e terão, realmente, a
representatividade do ideário da consciência jurídica e
polítiCa naCionaís: Acho que é até salutar essa iniciativa
de muitos partidos. Haverá uma expansão mas, depois, a
His.tória fará a sua devida depuração, haverá uma compressão e os partidos políticos se colocarão no leito a história natural. Agradeço a V. Ex• a _oportunidade deste
aparte.
O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Mãrio
Maia, há, aO longo do seu aparte, uns equívocos a reparar: em primeiro lugar, nós tivemos, sem dúvida alguma,
o maniqueísmo, decorrente do bipartidarismo, logo depois da extinção dos 14 partidos existentes em 1964; mas
há mais de 6 anos, se não me engano, com a Emenda
Constitucional n<? 13, que, entre outras coisas, alterou o
arL 152, o lequetiãttidãrio foi abl!rto e c_riaram,-se _os
atuais partidos. De maneira que eles, de certo modo, podjai:I!,_ expressar o pensamento dos vãrios segmentos da
~ociedade, palavra hoje tão repetida.
O SR. MÁRIO MAIA- Permita-me, nobre Senador;
mas .anos é tempo muito limitado para a formação hisfõr\ca de_wp_partido, _é quase uma gota d'ãgua no oceano, é um segundo na circunsferência do relógio.
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O SR. NIVALDO MACHADO - Mas eu penso,
também, que se querer formar partidos em gabinetes,
como antes, é condenâvel. A lei atual - a Lei Orgânica
dos Partidos Políticos não é assim tão rigorosa que impeça a organização, de mais partidos. ~só querer trabalhar.
O que é que a Lei exige'?- Numa comunidade de 10
mil habitantes, por exemplo --vou citar um caso- com
mil eleitores, basta que 20 deles, número, muitas vezes,
insuficiente para a coitslítu:ição do Diretório respectivo,
devidamente filiados, se reúnam em convenção, sob a fiscalização da Justiça Eleitoral e estarâ fundada a sua unidade básica. E agora se propõe até a dispensa do observador da Justiça Eleitoral, para mim, exigência indisPCiisãvel dentro da nossa realidade.
Ora, assim, qU.eril tem idéias e programa a discutir e se
dispõe a participar da vida pública, não encontrarã dificuldades. t só ir às ruas e dialogar com o eleitorado. Se,
porém, não consegue reunir 20 pessoas, nesse caso, para
viabilizar as suas idéias, reunindo adeptos, é porque elas
não encontram eco e perdem-se no vazio da sua insignificância.
Na vigência da Lei atual, não hã o que se reclamar
quanto a obstáculo à formação de agremiações políticas.
Admitimos que haja outras facilidades para organização de maior número de partidos. Não, a ponto de
atomizar a opinião pública em partidos sem expressão e
sem representatividade, o que retirará. das legendas o significado que devem ter como instrumentos democrãticos
por excelência. Daí, ao aparecimento dos demagogos e
dos aventureiros, não vai mais que tim passo, toâos se dizendo intérpretes do interesse do povo, quando na realidade defendem, nada mais nada menos, do que o seu
próprio interesse.
- =Essa posição, espero analisá-la noutra oportunidade,
para combater, com maior tempo, as facilidades propostas, no momento, por considerá-las incompatíveis com
as instituições dC:mocrâticas estáveis.
- -...
O Sr. Passos Pôrto -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO- Pois não, nobre
Senador _Passos Pôrto!
O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Nivaldo Machado, eu gostaria de me inclinar pelo pensamento do
nobre Senador Mário Maia. Acho que os partidos políticos são instituições civis, veículos do pensamento politico de um povo, num determinado tempo da história. Se
pensamos que a proliferação desses partidos vem tumultuar o próprio processo democrãtíco; creio que não; pelo
contrário, é do debate das origens dessas idéias que se
forma a consciência política de um povo. Pense, V, Ex',
se Jesus Cristo, que só tinha seus apóstolos, tivesse sido
reprimidO na época, COmo entidade religiosa, desiStissepor causa do pequeno número de seguidores! Hoje, vemos que o mundo cristão é o mundo da maioria da Humanidade. Um Pais como o n·osso, de variações políticas, sociais, culturais, um país da dimensão nossa, acho
até que é salutar a criação de tantos partidos quantOs
possam existir, porque o próprio procesSO seletivo, aprópria organização política do País haverá de fazer com
que esses pequenos partidos, oriundos de determinadas
âreas, mesmo localizadas, serão submetidos, em etapas
posteriores, a um processo de seleção em que não terãO
condições majoritárias, vamos dizer, de exercer o podeíno País; mas serão a presença, a manifestação do pc!ns:imento político de determinada ârea, num determinado
instante da vida política. Confesso até a V. EX.f"Cjl.ie, il.o
Brasil, não sou nem muito partidário dos chamados partidos nacionais, mesmo porque partidos nacionais, aqui,
nós só tivemos, até hoje, dois: foi o Partido Cumun"i.Siã
do Brasil e o Partido Integralista- todos os demais partidos são Oriundos de manifestações, sobretudo estaduais, de gn.ipoS de pessoas que se formam em torno de
uma sociedade políficã e-que, depois, se agregam no plano nacional e criam os chamados partidos nacionais.
Num regime federativo como o nosso, as variações que
temos de extra tos culturais, sociais e até, pOr q"iú~··não dizer, regionaiS,Tãzem com qui:: eu seja ní.als-do pensamento do Senador MáriO Maia e deixe pfOlíferar esses partidos que estão surgindo aí porque...
O Sr. Mário Maia- Muito obrigado pela solidariedade, nobre Senador Passos Pôrto. E a verdade históri, ca!

O Sr. Passos Pôrto- ;.;. Os mais autênticos crescerão.
Não sei se V. Ex• se lembra de que, na campanha para o
GOverno do Estado do Rio de Janeiro, o então candidato Leonel Brizola, que era chegado hã poucos dias ao
Rio de Janeiro, tinha, no IBOPE, 3% do eleitorado no
Rio de Janeiro, e acabou, numa campanha de60 dias, se
elegendo com 30% ou trinta e poucos por cento do eleitorado carioca, e está exercendo o Governo do Estada do
Rio de Janeiro. Creio que .essa proliferação de partidos,
ao invés de ser um mal, é um bem para o processo políti. co brasileiro.
O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Passos
Pôrto, respeito a posição de V. Ex•, embora dela discorde inteiramente, porque se é verdade que a realidade regional condiciona as posições políticas, tomadas, muitas
vezes, em função das situações estaduais, a legislação a
ser votada não deve permitir a proliferação de legendas
- vaziã.s. Precisamos ter um quadro partidário forte, representativo e de âmbito nacional, obedecendo a um mínimo de ordenamento jurtdico, de exigências legais, sem
exclusão da Justiça Eleitoral, que foi tãó exigida e por
cuja instituição tanto se lutou neste País.
O Sr. MâriO Mala- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Vou concluir, porque o Sr. Presidente já adverte que o meu tempo está esgotado, esperando voltar à tribuna desta Casa ·para continuar o debate, sem dúvida, necessário. Nã.ó podemos
G.Ontinuar a..nos mirar em modelos alienígenas. Foi a cópia servil, de que sempre nos utilizamos, responsável
pelo descompasso entre o Pals real e o País oficial.
As mudanças de que necessitam as nossas estruturas
políticas, sociais e económicas não devem obedecer a
modelos estrangiiros; pelo contrârio, devem ser calcadas
sobre a nossa realidade e sob a influência dos fatores· de
ordem histórico-cultural do País.
Peço que o- PreSiºetlie me permita, por gentileza, C?Uvir, com muita honra, os apartes dos Senadores Mário
Maia e Virgílio Távora.
O Sr. Mário Maia- Este debate é interessan-te, POrque é tão atual quanto a reforma agrária. Mas lembrou
bem o Senador Passos Pôrto, que quando Jesus Cristo
fez a sua pregação, ainda no ardor de sua mocidade,
morreu aos 33 anos. ~conhecido da História esse fatO:
havia na Galiléia àquela êpoca, no seio do povo judeu,
que estava sob a escravidão- era uma colônia do gran~
de Império Romano- 104 seitas, e a pregação de Jesus
Oisto, os princípiOs que ele pregou, dentro daquele caos
que havia de ansiedade e de liberdade do povo hebreu,
-que vivia sob o cativeiro do imperialismo romano, foi
mais uma seita entre aquelas tantas que estavam ali, e representavam o descontentamento do povo escravizado.
Mas, os principies fundamentais de moral, de fraternidade, de solidariedade humana, que encerrava a pregação
de Jesus Cristo, se diferenciaram das outras seitas e das
outras pregações. E, entre as 104 seitas, essa se destacou
e se tornou uma religião, que já dura dois mil anos. Então, os princípios eram eternos e floresceram dentro da
consciência humana e extravasaram, inclusive, as fron. teiras da Judéia e hoje é a religião do mundo inteiro.
Aqui no Brasil, ao tempo em que foram extintos os Partidos políticos, nós historicamente jâ percebíamos que
havia pelo menos quatro estruturas mais ou menos com
tendência a se sedimentar na história política da formação dos partidos: era a UDN, o PSD, o PTB e o PSP.
.·A UDN e o PSD representando a elite, a política nacional; o PSD, a parte campesina, digamos assim, o coronelato, e a UDN, o noveau riche, a burguesia nascente, enquanto que o proletariado estava representado, como
acentuou o nobre. Senador Passos Pôrto, em São Paulo,
pela criação do, Partido quase regional do Sr. Ademar de
Barros, que era o PSP, que depois se expandiu pelo Brasil todo; e o PTB, no Rio Grande do Sul, criado pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas, que depois se tornou
um P.artido de âmbito nacional. Então, desses quatro
partidos, que em verdade era o leito de duas grandes cor-.
rentes- uma populista e outra conservadora- a populista foi-se transformando em popular, e a outra,.conservadora. Então, volteavam outros pequenos Partidos,. que
eram como válvula de escape da variedade de idéias. Se
não.livesse sido- e o Sr. Presidente me desculpe, vou
encerrar meu aparte - se não tivessem extinguido os
Partidos, àquela época, talvez hoje estivéssemoS num
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processo mui to mais ã"diantado de consciencia partidãria
do que agora, que estamos num eterno recomeçar de formação de Partidos.. Vamos dar oportunidade para, daqui
a 100 ou 200 anos, se Deus quiser, termos as estruturas
partidárias consolidadas e representativas da consciência
política nacional.
O SR. NIYALDO MACHADO- Senador Mário
Maia, o aparte de V. Ex• daria ensancha a uma anâlise
sociológica dos partidos existentes até 64- UDN, PSD,
PTB, PSP e outros-, que V. Ex' tentou, mas que o tempo foi insuficiente; e por isso, permita-me, V. Ex' falhou
oa definição e classificação desses Partidos. O populismo, considero-o a falsificação do popular, como o peleguísmo, a falsificação do sindicalismo autêntico e democrático.
O Sr. Mário Maia- Populismo que evoluiu para o
popular!

O SR. NIV ALDO MACHADO- E quanto à religião
católica, citada por V. Ex• -sou católico, não só por
tradição - a humanidade, constituída por mais de 4 bilhões de pessoas, tem 20% de católicos. Hâ uma civilização ocidental, orientada pelos princípios do cristianismo, de fraternidade, humanismo, concórdia e entendimento entre os homens, moral, base de todas as religiões,
mas o fato é que, em mais de 4 bilhões de pessoas, temos
cerca de 20%, um pouco mais de 800 milhões de cristãos.
O Sr. Mário Maia- Referi~me ao' mundo ocidental.
O Sr. Virgnio Távora- V. Ex• concederia um aparte.
nobre Senador Nivaldo Machado?
O SR. NIVALOO MACHADO- Ouço V. Ex', com
muito prazer, nobre Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgnio Távora- Vamos rapidíssimos no aparte, porque estamos abusando da_bondade da Presidênda; A intervenção do_ nobre Senador Mário Maia e,
principiam ente, a do nobre Senador Passos Pôrto nos faz
ver, primeiro, que a memória humana é muito vã. Segun-do, apelemos para o futuro. Escutemos, daqui a um ano,
justamente a idéia sã que V. Ex• apresentou neste discurso. Só o tempo di rã quem estã com a razão- se V. Ex• e
nós, de um lado, ou se os defensores dessa projetada balbúrdia partidária de outro, mesmo porque, quando
achamos que algo está errado nos Estados Unidos e que
estamos macaqueando a nação americana...
O SR. NIVALDO MACHADO- O nosso grande
mal tem sido este, de apenas copiar.
O Sr. Virgílio Távora- Sempre dizemos isto, mas justamente esta comparação serve agora de argumento para
mostrar que, pelo m~nos neste ponto, o exemplo americano é elucidativo em favor da tese defendida contra a
opinião de V. Ex' Era este o aparte que desejávamos dar
a V. Ex•, fazendo um apelo ao futuro, porque acreditamos que a História é sempre o melhor dos juízes.
O SR. NIVALDO MACHADO -Agradeço o honroso aparte de V. Ex~. nobre Senador Virgílio TâVOra, e
quero dizer que rea"finno a minha posição: não é possíVel
organizar partido duradouro, sem esses requisitos mínimos que a atuallei exige, embora possa o legislador, agora, reduzi-los em parte, mas sem suprimir o fundamental.
Por isso- não é demasiado que se repita- sem um
mínimo de estrutura legal, capaz de dar estabilidade a esses instrumentos necessãrios ao fortalecimento da democracia, será a falência partidária, e não se construirão regime_que desejamos passe a imperar neste País, sem as
interrupções que. a História tem registrado. (Muito
bem!)
INSTITUTO DE PREVIDI':NCIA
DOS CONGRESSISfAS
7• Reunião Ordinária, realizada em 30 de maio de 1985
Aos trinta dias de maio de mil novecentos e oitenta e
cinco, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor
V ice-Presidente, Deputado João Faustino, e com apre-

sença dos Senhores Deputados Carlos Wilson, Francisco
Studart e Raul Bemard.o e os Senhores Luiz d.o_Nascimento Monteiro e Geraldo Guedes, reúne-se o Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressis-tas- IPC, a fim de tratar de assuntos diversos. Abertos
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os trabalhos, foi lida e aprovada a Ata da reunião anterior, passando·se à ordem do dia. Em pauta o aumento
do teta dos empréstimos .concedidos aos parlamentares,
atualmente de trinta milhões de cruzeiros. Ficou resolvido que este passaria a ser de cinqUenta milhões de cruzeiros, aplicado o mesmo índice do aumento referente ao
mês de julho a incidir sobre os subsídios. Desse modo, os
primeiros descontos poderão vigorar a partir daquele
mês. Resolução sobre o assunto acompanhará a presente
Ata. A seguir, foram colocadas em discussão três aplicações financeiras para o mês de junho. Após acertados
os investimentos a ocorrerem em lO e II de junho, ftcou
a Secretaria de tomar as providências com essa finalida~ _
de. A essa altura da reunião, assumiu a Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro; dando seqUência aos
itens da pauta, foi dada a palavra à Secretária a Doutora
Zilda Neves de Carvalho, que apresentou um pequeno
relatório sob o enfoque administrativo de sua gestão
como Dirctora Executiva do Instituto, decorridos dois
meses da mesma, dizendo das dificuldades encontradas
quanto aos equipamentos utilizados no IPC, que não
vieram acompanhando o seu crescimento em todos os setores: número de pensionistas, de associados, obrigatórios e facultativos, emprêstimos concedidos em outros
auxilias. Sugeriu, para agilizar o sistema de controle e informações de toda_~ssa engrenagem têcníco-financeira e
social, a aquisição de um microcomputador, dizendo das
vantagens de tal proposta. Depois de debatido o assunto,
deliberou-se que em princípio seriam consultadas as
duas Casas do Congresso sobre a possibilidade de ser __
atendida tal pretensão. A seguir, foram apreciados e
aprovados os seguintes processos: de auxílio-doença, solicitado pelo pensionista Álvaro Lins Cavalcante, com
parecer favorável do Conselheiro Deputado Nilson Gibson; do mesmo modo ao pensionista Alceu de Deus
Collares, com o parecer do Conselheiro Senador João
Lobo pelo deferimento do pedido; de concessão de pensão a Nair Vianna Santos, viúva do ex-Senador Ruy
Santos, relatado pelo Conselheiro Senador Passos Pôrto, _
com parecer favorável; a- Maria de Alencastro Massot
Capanema, viúva do ex-Senador Gustavo C_apanema,
com parecer favorável do relator Deputado Carlos Wilson. Em pauta, o requerido por Virgínia Neves Murta
Gonçalves para o recebimento do pecúlio facultativo
deixado pelo ex-pensionista Bento üonçalves, com pare-cer do Senador João Lobo favorãvcl ao pagamento do
pecúlio, deduzido o saldo dev~or 9.9 empréstimo contraido pelo ex-pensionista. Nada mais havendo a tratar,
é encerrada a reunião às dezoito horas e cinqüenta minutos. E, para constar, eu, Zilda Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. _Deputado
João Faustino, V ice-Presidente, no exercício da Presidência.
RESOLUÇÃO N• 7/1985
Altera dispositivo da Resoluçio n9 4/1985 e dá outras providências.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas- IPC, no uso de suas atribuições,
Resolve:.
_
Art. 19 Fica estabdecido que, observada a disponibilidade firütnceira do IPC, o teto máximo para emprêstlmos aOS seguradOs é de CrS 50.000.000 (cinqUenta milhões de cruzeiros).
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
.
Ar_t. 39 - Revogam~se as disposições em contrãno.
Brasília, 30 de maio de t 985. -Senador Nelson Carneiro, Presidente - Deputado Joio Faustino, . Vice-Presidente -Deputado Carlos Wilson, Conselhe1ro Dejmt8do Francisco Studart, Conselheiro - Deputado
Raul Bernardo, Conselheiro - Doutor Luiz do Nascimento Monteiro, Conselheiro- Doutor Geraldo Guedes.
__ COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
2' reunião, realizada em 22 de maio de 1985

As onze horas do dia vinte e dois de maio de mil nove-centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
do Senhor_ Senador Alfredo Campos e com a presença
dos Senhores Senadores Helvídio Nunes, Hélio Gueiros
e José Lins, reúne--se a Comissão de Serviço Público CiviL Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Mário Maia, Nivaldo Machado, Albano Franco, João_ Castelo e Jorge Kalume. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. A seguir passa-se à
apreciação das seguintes matérias: I. Projeto de Lei da
Câmara n9 239, de 1984, que. "cria cargos de Procurador
Militar de 2"' Categoria na carreira do Ministério Público
da União junto à Justiça Militar e dá outras providências". Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer concluindo favoravelmente ao prOjeto. Aprovado, por unanimid::~de, pela Comissão. 2. Projeto de Lei da Câmara
n9 251, de 1984, que."altúa a estrutura da Categoría
Funcional de Assistente Social, do grupo-outras atividades de nível superior, e dá outras providências". Relator:
Senador Helvídio Nunes. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado por unanimidade, pela Comissão. 3. Projeto de Lei _da Câmara n9 199, de 1984, que
"dispõe sobre a contribuição para a Previdência Social
de Servidor Público sujeito ao regime da CLT., aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, e sobre
a fixação do valor dos benefícios." Relator: Senador José Lins. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto.
Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 4. Projeto
de Lei do Senado n9 024, de 1983, que_ "revoga dispositivO a·a Lei n9 6.7D8, de 30 de outubro de 1979. _que."dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a
política salarial e dá outras providências". Relator: Senadol--foSé Lins. Parecer Concluináõ favoravelmente ao
projeto. Aprovado por unanimidade, pela Comissão. 5_.
Projeto de Lei do Senado n9 033, de 1984, que "dá nova
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redaçã.o ao artigo I9 da Lei n" 6.879, de 9 de dezembro de
1980; que--dispõe sobre cancelamento de penali,dades
aplicadas aos servidqres civis da União e dã óutras providências". 6. Projeto de Lei da Câmara n"005, de 1985,
qu~ "altera a composição e a organização interna dos
Tribunais Regionaís do Trabalho que menciona, cria
cargos e clá outras providências". Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer concluindo favoravelmente ao
projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 7.
Projeto de Lei do S_enado_n9 089, de 1983, que. "dispõe
sobre a proibição da caça do Jacaré e dã outras providências". Relalor:_Senador Hélio Gueiros. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado pela Corrilssão, te~tado Comre:Stfições o Senhor Senador
Helvídio Nunes. Em seguida, o Senhor Presidente comunica à~ Comissão que o item 8 da pauta (projeto de Lei do
Senado n9 257/81) estava em processo de diligência ao
Poder Executivo, solicitada pelo Senhor Senador Jorge
Kalume, e decorrido o prazo regimental sem qualquer
resposta ao pedido de informações de Sua Excelência, a
Comissão deverá decidir pela dispensa da diligência solicitada ou se deve ser caracterizado o crime de responsabilidade provisto no Regimento Interno do Senado Federal. Depois dos esclarecimentos da presídência, a Comissão, por unanimidade, decide pela dispensa da diligência. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradecendo o comparecimento dos Senhores SenadoreS, declara encerrados os trabalhos, lavrando eu,
Luiz Cláudio de Brito,_ Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência. - Alrredo Campos.

COMISSÃO DE REDAÇÃO
lO• reunião extraordinária, realizada às
18:50 horas do dia 4 de iunho de 1985.
. Âs dezoito horas e cinqaenta minutos do dia quatro de
JUnho de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Seilhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Jorge K:alume e Altevir Leal, . reúne-sc a Comissão de Redução. Ausentes, por motivo justificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que. em seu parecer, apresenta a nedação
final do Projeto de Decreto Legislativo n9 27, áe 1984,
que aprova o texto do Acordo sobre a Cooperação no
Campo da Ciência e da Tecnologia entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão,
concluído em Tóquio, a 25 de maio de 1984. Aprovado o
parecer e, nada mais havendo a tratar, o Presidente dá
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretõ.iria ad hoc·, a presente Ata que, uma vez
rubricuda pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
. Sala de. Reuniões da Comissão de Redação, em 4 de
JUnho de 1985. - Lenoir Vargas, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 102•SESSÃO, EM 18DEJUNHO
DE 1985
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n'il 169/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece privilégio para a obtenção de registro çle n~scítnento eXtemporâneo, destinado a instruir o pedido de carteira de
trabalho,
1.2.3 -

-

N~'

Requerimentos

144/85, de autoria do Sr. S.enador

SENADOR ALEXANDRE COSTA -Nota expedida pelo Presidente do Senado a respeito da inclusão, em Ordern do Dia do Congresso Nacio_nal, da
Proposta de Emenda à Constituíção n~' 79/84, que
"cria o Fundo de Compensação dos Estados, DiStrito Federal e- MU:ilicíPi-os; altera e acrescenta dispositivos da Constituição Federal". Política çconômico.financeira do atual Governo.

1.2.7- Comunicação da Presidência
Recebimento do oft~i.Q n<:> S/19/--ª_S, do S_r. Gove~
n;idor _do Est~do dQ EsPiritõ-Sanro.-so1iCifãildo, autorjzação do Sefia_d_Q__Eederal a fim ge que-aquele Esta4o possa rea~izar operação de cr-édito externo no
,,;a!Or de até" OSS 3""0~000~000.00 para o fim que especi-

fica.
Ma~:tins

Filho, solicitando ao Poder Executivo informações
sobre a posição dos empréstimos externos contratados pelo Estado do Rio Grande do Norte. Deferi-49-
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- Requerimento n\'1 57/85, requerendo urgência
para o Ofício Sj2, de 1985, do Governador do Estado_ do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
- N~' 145/85, de autoria do Sr. Senador Helvíd.io
-do-Sen<ido Federal para realizar operação de crêdito
Nunes, solicitando ao Poder gxecl!~ivo jnformações
110 Valor de cinqUenta milhões de dólares.
externosobre a dívida externa contratada ou autorizada, de
Votação adiada por falta de quorum após usar da pacada Estado e de cat;la Município. Deférido.
lavra o Sr. Hélio Gueiros.
1.2.4 - Comunica~ões da Presidência
- Requerimento n~" 58(85, solicitando urgência
para o Oflcio S/8, de 1985, através do qual o Prefeito
- Recebimento do Ofício n~" S/ 18/85, da Prefeitumunicipal de Anápolis (GO), solicita autorização do
ra Municipal de Mogi Guaçu- SP, solicitando autori·
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
zaçào do Senado Fed~raJ a _fim de que aquele Municíoperação de empréstimo externo no valor de US$
pio possa realízar operação de empréstimo externo,
3,500,000_00 (três milhões e quinhentos mil dólares).
no valor deUS$ 4,000,000.00, para os fins que especiVotaçllo adiada por falta de quorum.
fica.
- ProjetO de Lei d_o Senado fll'~~fJ/79, que acresfndeferimento dos requerimC:ntos -deTn-for~ centa parágrafos ao art. 517 da ConsolidaçãO daS
mações de autoria do Sr. Senador Martins Filho, enLeis do Trabalho. Aprovado em primeiro tumo.
caminhados à Mesa na sessão ordinãria do dia lO do
::-=:- Projeto_ de ~Lei do_ Senado DI' 2/80, que dispõe
corrente mês.
:.:~-=sobre ·a esc-Ofa e llonieação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Aprovado em primeiro
J .2.S - Requerimento
turno.
N9 146/85, de autoria do Sr. Senador_ Nelson Car~
-=Projeto de Lei do Senado n'i' 340j80, que acresneiro e outros Srs.. Senadores, solicitando homenacenta parágrafo único ao art. 373 d~Consolidação
gens de pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Calmon.
das Leis do Trabalho, facultando à
pregada com
Aprovado, tendo usado da palavra no seu encaminhapr9_le o direito à_jornada de trabalho eduzida, _com
mento o Sr. Nelson Carnei-(0.
reriluneração proporcional. Rejeitad • A.o Arquivo.
- Projeto de Lei d_o_Senado n'~' l8j80, que dispõe
1.2.6- Discursos do Expediente
sobre aposentadoria especial do ml1sico. (ApreciaÇão
SENADOR ALC!DES SAWANHA - Parlapreliminar da Constitucionalidade). _Rejeitado. Ao
mentarismo.
Arquivo.

a

-Projeto de Lei do Senado nl' 320/80, que revoga
a Lei n'1 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Con~
selho Nacional de Imigração e dá outras providências. Votação adiada nos termos do Requerimento n~'
148/85, a fim-de feita na· sessão de 16 de a8osto de
1985. Tendo usado da palavra o_ Sr. Hélio Gueiros.
1.2.8 -

Leitura de projeto

Projetõ de Lei do Senado n<:> 170f85, de autoria do
Sr~ S_e_na.dor Jorge Kalume, que estabelece a reciprocidade da correção monetária e juros no pagamento
com atraso de dívidas ao contribuinte.

.1.2.9- Commicaç;Ío da Presidênciâ
Convocação de sessão extraordinári:J. ;:~. realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos._ com Ordem do Dia
que-designa.

1.2.10- Apreciação de matéria
Requerimento n~" 142/85, lido em sessão anterior,
solicita-ndo que o tempo destinado aos oradores do
Expediente da sessão de 6 de novembrQ .do corrente
ano, seja dedicado a homenagear o Diário de Pernambuco, peJo transcurso de seu 1609 aniversário.
Aprovado.

1.3.1 - Discursos apús a Onkm do Dia
SEN..-J.DOR CESAR CALS- Defesa da implanta<,:ào de uma refinaria de petróleo em Fortaleza.
SENADQR JOSE IGNÃC/0 FERREIRA Problema da fome e da pobreza abso[uta no Nordeste e no Mundo.
SENADOR GASTÃO MULLER- Transcrição,
nos Anais, do editorial de O Globo, de lO de junho
último, intitulado Legendas de aluguel.
SENADOR N/VAt:.DO MACHADO- Reajuste
das pr_estaçõ-es dos mutuários_ do BNH.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Centenário de nascimento do Professor Aristides Novis.

SENADOR ENEAS FARIA -Luta dos Prefeitos
em favor da redistribuição da renda tributária, para
permitir a alocação-de maiores recursos aos Municí·
pios._
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1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 103•SESSÃO, EM 18 DE JUNHO
DE 1985

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Discurso do Expediente

SENADOR MUR!LO BADARO, peia ordemIndagando da Presidência sobre a inclusão, em Ordem do Dia, do Requerimento n" 66/85, de convocação do Sr. Ministro do Interior.
2.2.2 -Requerimento
- Nl' 149/85, de urgência, para o Projeto de Lei
do Senado n~" 83/85, _que prorroga a vigência da Lei
q9 7 .069, de 20 de dezembro de 1982, que estabelece
limite ao reajuste de aluguéis residenciais.
-

2.3- ORDEM DO DIA
- Redaçào Finãl do Projeto de Lei do Sen_ado n~' _
341/80, que altera o art. I~' da Lei n~' 5.589, de3 de julho de 1970, a fim de permitir a autenticação, mediante chancela mecâ_nica, dos documentos firmados
pelas instituições financeiraS. Aprovada. Ã Câmara
dos Deputados.

- --Projeto de Lei da Câinara n9 2"38/S-4 (n"'
1.770/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão do
Município de Jacarezinho, Estado do Paranã, do terreno que menciona. Aprovado, após usarem da palavra na sua discussão os Srs._ Gabriel Hermes e Hélio
Gueiros_À s~nção.
- P~recer da- Comíssl\Q_ de Relações. Exteriores
sobre a Mensagem n"' 207/84 (n"' 418/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deHberação do Senado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do
Brasil junto ao Estado do Coveite, para, cumulativamente, exercer a função do Embaixador do Brasil
junto à ~pública Demo_crãtica Popular do Iêmen.
ApreciadO em sessil.o secreta.
- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre a Mensagem n"' 101/85 (n"' 247/85, na origem),
pel.a qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor Luiz
Philippe Vieira de Mello, para exercer o cargo de Miw
nistro do Tribunal Superiof do Trabalho, em vaga
destinada a Magistrado da Justiça do Trabalho, decorrewn~ç da aposentadoria do l\1inis_tro Pajehú Macedo Silva. Apreciado em sessão secretL

2.200 exemplares.

lido no Expediente. Aprovado, com emenda, em primeiro e segundo turnos-, após pareceres das comissões competentes. Ã Câmara dos Deputados.
-·2.3.2-Designação da Ordem do Dia da próxhna
sessão.

2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIAD.OS EM'SESSÕES ANTERIORES
-- Do sr: _Senador -Nivaldo Machado, proferidos
nas sessões de 7, 17 e 28w5~85.
4-ATOS DA COMISSÃO DlRETORA
~

N9S 16 e 17, de

19~.

5 - ORDENS DE SERVIÇO DO SR.
DIRETOR-GERAL
- N9s 1 e 2, de 1985.
6- ATAS DE COMISSÃO
7- MESA DlRETORA

2.3.1 - Matéria apreciada apôs a Ordem do Dia

8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

- Projeto de Lei do S.enado n"' 83/85,-em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n'i' 149/85,

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES

Ata da 102• Sessão, em 18 de junho de 1985
3' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, Enéas Faria, João Lobo e Martins FUho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTóS OS SRS. SENA-DORES:

Jorge Kalume -- Mário Maia - Fábio Lucena Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros Alexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva
- Helvídio Nunes - João Lobo - Cesar Cais Virgílio Távora - Moac_yr Duarte - Martins Filho -

HtJmberto Luce.na _.,. . ,. . . _Marcondes Gadelha - Milton
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - NíValào
Machado - Lourival Baptista - Lomanto Júnior João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badaró - Fernando
Henrique Cardoso - Benedito Fe_rreira - Henrigue
Santillo- Gastão Müller- José Fragelli- Enéas Faria- Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos no= trabalhos..
O Sr. l"'-Secretário irá proceder à leitura d-o expediente.

DIÁRIO DO CQ_NGRESSONACIONAL(Seção II)
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lido o seguin~e

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES
N's ISO e 151, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 34, de 1984,
que da nova redação ao artigo 116, da Lei n~'l.711, de

28 de outubro de 19.52, que udispõe sobre a licença es-pecial de funcionário público federal".
PARECER No 150, DE 1985
Da Comissão de Constituiçio e Justiça
Relator: Senador Helvfdio Nunes

O Projeto de Lei em exame, da autoria do Senador
Murilo Badaró, ..dá nova redação ao art. 116 da Lei nl'
1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre a licenca especial de funcionário público federal".
O objetivo primordial da proposição, sem falar na exclusão da pena de suspensão do elenco dos motivos impeditivos de licença especial, é o de interpretar a expressão ..efetivo exercício", que o Departamento Administrativo do Serviço Público-- DASP, sempre definiu restritivamente.
Em verdade, na longa e douta j ustif'icação oferecida, a
tônica é a « ... draconiana e terrivelmente desumana interpretação daspiana ... ",que'' ... cria e alimenta no Universo do funcionalismo uma camada de_ servidores altamente privilegiada, que. São os chefes, que nunca faltam ao
serviço ... porque não batem ponto".
· Fora de dúvida é que, com o apoio de pareceres do
Conselho de Administração do_ Pessoal e _do Departamento Jurídico do Estado de Minas Gerais, o Senador
Murilo Bàdaró sustenta que a expressão "efetivo exercício" deve ser_ entendida como a "soma dos dias que o
funcionário comparece ao serviço, somando-se também
os dias que não o fez justificadamente".
E chega a mencionar, mesmo, a situação de fuhcionária do seu Estado natal, que cm processo regular obteve o reconhecimento de que" ... não se interrompe o decênio de efetivo_exercíCIO;-_eni virtude de ter faltado ao
serviço 60 dias alternadamente durante o decênio, sem
justificativa".
De minha parte, não nego que a fundamentação da
justificativa é inteligente e humana. De outro lado, também proclamo que o funcionalismo é pessimamente remunerado e, ' sabe Deus de que jeito, ainda sobrevive
à sufocante e avassaladora inflação ...".
Não concordo, entretanto, que tais razões justifiquem
tão ampla extensão interpretatiV-a do texto legal- "efetívo exercício", e que o Projeto de Lei nl' 34, de 1984, tenta erigir à categoria de lei.
À vista do exposto, e por se tratar de alterações à lei
em vigor, o parecer é pela constitucion-alidade e juridicidade da proposição.
Acho-a, entretanto, inoportuna e inconveniente quanto ao mérito,- embora proclame que, sob esse aspecto,
melhor dirá a Comíssão de Serviço Público Civil, a que
igualmente foi distribuída a matéria.
-- - ---- Sala das Comissões, em 5 de setembro de 1984. -José
Fragefli, Presidente eventual- Helvfdio Nunes, Relator
-João Calmon- Aderbal Jurema- Morvan Acayaba
- Octávio Cardoso - Hélio Gueiros - Odaclr Soares.
4
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PARECJ!;"R
N• 151, de 1985
Da Comissão do Serviço Público Ovil
Relator: Senador Jutaby Magalhies
De iniciativa do Senhor Murilo Badaró, vem a exame
desta Comissão Projeto de Lei, dando riova redação ao
art. 116, da Lei nl' l. 711, de 1952, que dispõe sobre a licença especial do _funcionáriO Público federal.
Justificando a proposição o seu ilustre Autor esclarece
que não se nega que a finalidade primordial da licença
especial é recompensar a dedicação_ do funcionârio, em
cada decénio de efetivo exercício. Contud_o, no louvável
instituto da licença especial do ser..ridor público, hã uma
extravagância inserida no parágrafo único do art. 116,

da Lei n9 1.711, de 1952, que fere a digri.idade do funciOnário, agravando-lhe inclusive o estado de saúde, quando for o caso, uma vez que ninguém adoece ou c_ontrai
uma doen'Ça porque o quer.
Há de se ver também, a gritante injustiça da perda da
licença especial pelo fato de ter faltado ao serviço, sem
justificativa, apenas e tão~somente _um dia, mais das vezes por motivos incontornáveis.
Propõe o Projeto que após cada decênio de efctivo
exercício de comparecimento ao trabalho, ao funcio~
nário que a requerer, conceder~se~á licença especial de 6
(seis) meses com todos os direitos e vãntageris- do seu cargo efetivo.
Não se concederá licença especial, por outro lado, se
houver o funcionário em cada decênio, faltado ao serviço, ininterruptamente e sem justificativa, por mais de 5
(cinco) dias em cada decênio; gozado de licença por motivo de doença em pessoa de sua família, por mais de 180
(cento e oitenta) dias ou 6 (seis) meses; gozado de licença
para o trato de interesses particulares, por mais de 6
(seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias; por motivos de
afastamento do cônjuge, quá:ndo funcionário ou militar~
por mais de 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias.
Destaca mais a proposição que o decênio serâ apurad9, dé:sconUmdQ-s~_as faltas ao serviço, não justifiCadas.
A licença,-prêmio, no dizer do ilustre Professor Hely
Lopcis Meireles, é uma concessão administrativa para
afastamento do serviço, sem prejuízo dos vencimentos e
demais acréscimos a que tenha_direito o funcicirtãrio; obJetivando esta licep._ç~ fins __ exclusivamente higiénicos,
para possibilitar ã restaurãção-'do presumível desgaste
físico e psíquico qUe um trabalho repetido e prolongado
acarreta ao servidor.
Esta licença tem com requesito legais para o seu auferimento o exercício do cargo e a verificaÇão das condições de assiduidade_ do funcionário durante o período
aquisitivo. - - ---- --Argumenta, em outra parte, o ilustre legislador, ser
Draconiana e desumana a interpretação dãspiana, no
que se_ refere ao efeHvo _e~ercício para _ap1:1ração do decênío. Se fosse efetivo exei-cíeio ininterrupto, estaria correta e isenta de repai-o a -interpretação daspiaila.
A própria- Lei n~ 1.711, de 1952- Estatuto dos Flm·
donárioÇ-Públicos Civis da União - , em seu art. 79,
considera de efetívo exercício_ o afastamerito do funcionário eril-VirtUde de, entre outraS causaS-, féiiaS, cãSarrlentõ,luto ... e licença, até o limite máximo de 2 (dois) anos,
ao funcionário acometido de moléstia consignada no seu
art. 104, e outras indicadas __ em lei.
A LegislaçãÔ é farta no que_ se refere ao "efetivo
exercício~•, <?a legislação mineira, como bem argumentOu o ilustre Autor-n-ão -difei-e da federal no que se refere
à concessão da licença especial.
O Parágrafo únioo,_do_ art. I16, da Lei n\'1 1.711, de
1951, explicita de forma cogent~ os casos em que não se
concederá licença especial e, entre eles, se encontra a
"falta injustificada ao serviço".
_Aduz, ainda, a jusfíficativa ºa pi-oposição, que o Con:-: selho de-Administração do Pessoal e o Departamento
Jurídico do Governo de Minas Gerais age· COm pi'ofunda
sabedoria jurídica na interPretação ·do que seja efetivo
eXetddO, dando, em pareceres que alinha, ganho de causa à funcionária que requereu unão se lhe ínterrOri:ij)esseo decênio de efetivo exercício, em virtude de ter faltado
ao -serViço 60 "(seSsenta) dias alternadamente durante o
decênio, sem justificativa". Trata-se, sem sombra de dúvída, de uma benesse da Administração.
Concordamos com o Projeto quando pretende que as
faltas ao serviço, mesmo que sem juStificativa, por até 5
(cinco) dias, ínínterruptamente, não" Constitua mOtivO
para inteiTupção da contagem do decênio, mas discordamos no que se refere à exclusão do texto legal das faltas
decorrentes de suspensão, razão porque, no ·âmbito desta
ComisSão, somos pela aprovação do Projeto com a
emenda aditiva e a de_ redaçã.o, para corrigir imperfeiÇão
de técnica legislativa, seguintes:
EMENDA No I - CSPC
Acrescenta-se à redação proposta para o§ 19 do art.
116, da Lei n9 1.711, de 1952, pelo art. )I' do Projeto, o
Seguinte inciso I, renumerando-se os ·demais:
"Art. 116.
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I - sofrido pena_ de suspensão_;_
EMENDA No 2- CSPC
Dê-se à Emenda do Projeto a seguinte redação:
"Dá nova redação ao art. 116, da Lei n~> 1.711, de
28 de outubro de 1952, que "dispõe sobre o Estatuto
dos FuncionáriOs Civis da União"."
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985.- Alfredo_ Campos, Pre5idente: -~ Jutahy Magalhães, Relator:
- Nivaldo Machado - Helvídio Nunes.

PARECER
N• 152, de 1985
Da Comissio de Redaçlo
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo o\'1
9, de 1984 (o\'197/81, na Cimua dos Deputados).
Relator: Senador Martini!il Filho

A -~omissão apresenta, em apexo, _a Redação final do
Projeto de Deáeto LegísfatiVo n\'1 9, de 1984 (n~> 97/81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o novo texto da
Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais,
assinada em Roma, a 6 de dezembro de 195 I, aprovada
pelo Decreto Legi~lativo nl' 3, de 18 de maio de 1961. e
promÜlgada pelo decreto n~> 51.342, de 28 de outubro de
_ t 961. O novo texto incorpora as modificações aprovadas
em novembro de 1979 durante a XX Sessão da Conferência dã Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura·- FAO.
Sala de Reuniões--da Comissão, em 18 de junho de
1985.- Américo de Souza, Presidente- Martins F11ho,
Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No !52, DE 1985

Redacão jinal do Projeto de Decreto Legislativo n?
9, de 1984 (n? 97/81, na Câmara dos Deputados).
-Faço saber -que o Congfesso Nacional aprovou, nos
termos do art.. 44, item I~ ..da Constituição, e eu,
---,--~-, Presidente do Senado Federal,promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1985

Aprova o novo texto da Convenção Internacional
para a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6
de dezembro de 1951.
O Congresso Nacional decreta:
ArL )9 É aprovado o novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em
Ro_ma, a 6 de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto
Legislativo n9 3, de 18 de maio de 1961 e promulgada
pelo Decreto nl' 51.~42, de 28 de outubro de 1961. O
novo texto incorpora as modificações aprovadas em novembro de 1979 durante a XX Sessão da Conferência da
Org_anizl!-_ç~_o das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura - FAO. - - Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação;
Sobt:e a mesa, projet<?_deiei que vai ser lido pelo Sr. 11'Sec.retário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 169, de 1985
"E!Itabelece privilégio para a obtençio de registro
de nascimento extemporâneo, destinado a Instruir o
pedido de Carteira de Trabalho."

O CongreSso Nacional decreta:
Art. !9 Não se cobrarão emolumentos ou muitas
pelo registro de nascimento feitO fora do prazo, quando

1846

o documento se destinar à obtenção da Carteira de

Tra~

balho e Previdência Social.

Art. 2ço __A. Jjnalidade a que se refere" o artigo anterior
será declarada expressamente pelo trabalhador interessa>

do, que responderá penalmente por eventual falsidade.
Art. 39 Esta lei entrai-à em. vigOr na "data de ·sua
publicação.
Art. 4., Revogam-se as disposições em Cõntrário.
Justificação

A proposição oni oferecida à consideração da Casa
tem largo alcance social, particularmente no meio rural
onde, como sabemos, existem milhares de pessoas que
não possuem ceTtidão de nascimento.
Isto constitui uitia dificuldade para a obtenção da Carteira de Trabalho, tanto mais que, pela legislação em vigor, os que deixarem de efetuar o registro de nascimento
na êpoca apropriada, devem pagar multa se quiserem
obtêMlo fora do tempo.
Sala das Sessões, em 18 de junho de 1985 . ...::; Nelson
Carneiro.

e

(Às -comissões de Constituição JustiÇa, de LegisM
laçao Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vào ser lidos pelo Sr.
l~'MSecretário.

São lidos

e- deferidos

Junho de 1985
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os seguintes

REQUERIMENTO
·N' 144, DE 1985
Requeiro à Mesa nos estritos termos do art. 238, InciM
so I, letra a, combinado com o art. 239, inciso I, letrab,
tudo do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitados ao Poder Executivo inrormações sobre a posição dos empréstim~ eiternos cont~atados pelo Estado
do Rio Grande do Norte, inclusive dos atas autorizaM
tórios do Senado que os tornaram passiveis, cumprimenM
to, pelo Estado, das obrigações Contraídas e de outros
pertinentes, que se refirãm aos avisos da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República n"'s 991 de 21 ·
de outubro de 198r e 801/84, de 28 de agosto de 1984 e
201/84 de 21 de março de 1984.
Justificação
Tramita: no -SenadO Fede"iársolicitação para autoriM
zação de emprêstimO- externo dO Governo do Rio GfanM
de do Norte, no valor de USS 50,-.000.000 (cinqilenta miM
Ihões de dólares), na esteira de outras autorizações já
.aprovadas.
Ocorre, que no Diário Oficial do Estado vêm sendo
publicados resumos de contratos de Empréstimos Exter:.
nos sem que se saiba a que autorização do Senado sereferem.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1985.- Martins Fllbo.
.
DOCUMENTO ANEXADO PELO AUTOR DO
REQUERIMENTO

Diário Oficial- RN - Nl' 6.083 de 15 de junho de
!985.
RESUMO DE CON1 RATO DE EMPR!lSTIMO
Contratantes: TomadOr: --Estado do Rio Grande do
Norte. Emprestador: Banco do Brasil S/A. - Grand
Cayman (BWI). Garantidor: República Federativa do
BrasiL Valor USS 4,500,000.00 (quatro milhões e quiM
nhentos mil dólares.) Taxa de juros: 2% ao ano, acima da
Libor para 3 meses, pagâvel trimestralmente. Comissão
«Fiat''. i% (hum por cento). Juros de mora: 3% (três por
cento) ao ano. Comissão pr&-pagamento: 1/2% (meio
por cento). Pagamento: Em nove (9) prestações semesM
trais, veneendoMse a primeira no 609 mês a contar do 151'
dia de janeirO, abril, junho ou outubro seguinte ao do depósito de constituição miiis recente entre aqueles liberados para efetivação do emprêstimo. Objetivo: Financiar
o programa de investimento do Estado, objeto de manif~tação da _Secretaria do Planejamento da Presidência

da República, por meio dO Aviso n_<:> 991, de 21-IOM81, revalidando o de n_'? 801/84, de 28-8-84. Data: 26 de deM
zembro de f984.·Assiniituras: Pelo BanCo do Brasil S/A.
-Eduardo Nicácio Neiva- Vice-Pres. da Carteira Internacional; Antônio Machado Macedo- Dir. de Oper.
-Oa Carteira Internacional, pelo Estado do Rio Grande
do Norte -José Agripino Maía- Governador. Pela
República Federativa do Brasil - Ramiro Affonso de
Miranda Guerreira- Proc. da Fazenda Nacional. TesM
tem unhas -(Assinaturas ilegíveis).

A citada Resolução permíte que entidades estaduais e
municip'!-is realizem opemçQes_tinance_i:ras externas repasses - e, de um modo geral, tais operações, além de
apresentarem condições desfavorâveis ("spreads" mais
elevados), representam compromisso de um exerdCio
para resgate em prazos de amortizações relativamente
curtos. Este, inclusive, tem sido o entendimento do B~nM
co Central do Brasil (item III, Resolução n"' 345, de 13 de_
novembro de 1975).

(N' L363 de 17-I-85 -

Nunes.

Cr$ 80.000)

RESUMO DE TERMO DE CONTRATO DE
CESSÃO DE CRÉDITO EM CONTRAOARANTIA
Contratantes: União Federal e Estado do Rio Grande
do Norte. Objetivos: Prestação de garantia pela União
a_o E;s_ta_dp_, no contrato de empréstimo externo a ser. ce-lebrado com o Banco do Brasil S/A. Grand Cayman
(BWI), no valor de USS 4,500,000.00. Por sua Vez, o Estado autoriza a União a compensar todÇ> e qualquer
eventual pagamento que: venha a efetuar em decorrência
das obrigações assumidas com recursos das cotas ou P?rM
celas de que ê titular; referida no inc. I do art. 26 da
Constituição da República qUe são creditadas no Banco
do Brasil S/A. Data do contrato: 20 de novembro de
1984. Assinaturas: Pela União Federal- Cid Herãclito
de Queiroz- Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Pelo Estado do Rio_ Grande do N arte - !osê Agripino
Maia - -Go"vernador. Testemunhas.: (uma assinatura
ilegível); Zêlia Maria França Fernandes.
(N' 1.384 de 17-1-85 - Cr$ 64.000)
RESUMO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
Contratantes: Tomador: Estado do Rio Grande do
Norte. Emprestador: Algemene Bank Nederland N.V.
- Valor: USS 6,000,000.00 (seis milhões de dólares).
Taxá-dejuros:-1,75% a.a. acima da .. Domestic Rate", se- mestralmente vencidos. Comissão .... Fiat": 1%. Juros de
mura: 1~- acima da taxa efetiva cobrada (Prime rate mais
apread). Pagamento: Em nove (9) parcelas semestrais,
aproximadamente iguais e consecutivas, vencendoMse a
p~imeira em 6M9-89 e a úlÚmà em 6M9-93. ObjetÍv(): _FiM
~a.nciai o programa de investimento do Estado, objeto
de manifestação da Secreta_ria de Planejamento da PresiM
dência-da República, por meio do Aviso n"' 0201/84, de
21-3-84. Data: 25 de julho de 1984. Assinaturas: Pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Norte - José'
Agripino Maia - Governador- Pelo Algemene _Bank
Ned~r_land ~~ y_. (assinaturas ilegíveis)- Pela República
Federativa do Brasil- Joilce Maria Monte de Azevedo
-=-Procuradora da Fazenda Nacional.
REQUERIMENTO
N• 145, DE 1985
Na forma do art. 239, item I, alínea a, do Regimento
Interno, solicito seja enca,minhado ao Poder Executivo,
atravês_Q.Q~Se;o.hor MiniStroMChefe do Gabinete Civil, o
pedido de informações abaixo relacionado:
I) qual a dívida externa, contratada ou autorizada,
de cada Estado e de cada Município. bem assim das respectivas autarqUias, emPresas de eCono_mia mista ou funM
dações, realizlida com base no art. 42, item IV, da ConsM
tituição;
2) qual a divida externa, contratada ou autorizada,
de cada Estado e de cada Município, ãSsim tambêm das
respectivas autarquías, empresas de economia mista ou
fundações, realizada com base na Resolução n~' 63, de 21
de agosto de 1967, do Banco Central do BrasiL
Justificaçio
-Compete, privativamente, ao Senado Federal (art._42,
~t~_IV,_ da__Ç~n~ti_t~~çã_o) _:·~~t~rizfl!'_ emm:ê~~im_o_s. O-R~
raÇõeS- ou-acordos externos, de qualquer natureza, de inM
teresse do"s Estaciõs, dO Distrito Federal e dos MunicíM
p'íos, ouvido O Poder ExecUtivo FedC:ral.
Entretanto, alguns Estados e Municípios, atravês das
respectivas autarquias, empresas de economia mista e
fundações, realizam operações externas ao amparo da
Resolução n"' 63, de 21 de agosto de 1967, do Banco Central do Brasil, sem que essrys contratos stjam fiscalizadas.
pelo Senado Federal.

SaJa das Sessões, e'm 17 de junho de 1985.- Helvrdio
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelll) - Serão soU citadas as informações requeridas. (Pausa.)_
A Presidência rece_beu, da Prefeitura Municipal de
Mogi GuaçuMSP, o Oficio n~' S/18, de 1985, solicitando,
nos termos do item IV do art. 42 da Constituição, a-utoriM
zação do Senado Federal a fim de que aquele. município
possa realizar operação de empréstimo externo, no valor
de USS 4,000.000 (quatro milhões de dólares norte americanos), para os finS que especifica.
A matêria será despachada às Comissões de Finanças,
de Con,stituição e Justiça e de Municípios.
O sft. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
comunica ao plenário que indeferiu requerimentos de inM
formações de autoria do Senhor Senador Martins Filho,
encaminhados à Mesa na sessão ordinária do dia lO do
corrente mês.
Nos termos do dispost.:> no inciso VIl do art. 239 do
Regimento Interno, os requerimentos serão arquivados,
sem publicação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretârio.
Ê lido o seguinte

REQUER!lVfENTO N• 146, DE 1985
Requeremos, na forma regimelltal, as seguintes homenagens -pelo faleciniento do eminente brasileiro Pedro
Calmon
a.) .inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e aos EstaM
dos da Bahia e do Rio de Janeiro
c) seja observ~do um minuto de silêncio em sua memória.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1985.- Nelson C.-rneiro- Aloysio Otaves- [A)manto Júnior- Luiz Vianna - Lorival Baptista.
O SR- PRESIDENTE (José: Fragelli)- Este requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento
poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores-que o desÇjatem.
Concedo a palavra ao eminente Senador Nelson CarM
neiro,
--O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. PresiM
dente, Srs. Senadores:
Hoje, ê dia de luto para a Nação, que perdeu um dos
seus mais eminentes_ filhos, cuja projeção não se resume
aos Estados da Bahia e do Rio de JaneirO para os quais
V. Ex•, com o apoio do Plenário, enviará condolências.
Mas o pesar é de toda a Nação, porque se perdeu uma
das mãis expressivas figuras que viveram neste Século e o
engrandeceram pelo trabalho, pela dedicação, pela dignidade das atitudes assumidas.
Não sei, Sr. Presidente, qual dos aspectos -devo destaM
car nesta homenagem, tantas foram as atividades, semM
pre ligadas ao setor da cultura, que marcaram a trajetória brilhante de Pedro Calmon Muniz de Bittencourt.
Não sei, Sr. Presidente, se começo a lembrar o J·ornalista
que iniciou na Bahia, muito cedo, nos jornais A Tarde e
O Imparcial, a sua luminosa carreira; não sei, Sr. PresiM
dente, se lembrarei o mestre de tantas gerações da FacuiM
dade de Direito da Universidade do Brasil, de que foi seu
Diretor por 10 anos e Reitor por. 18 anos-; não sei se
lembre, Sr. Presidente, o Ministro de Estado, aquele que
realizou_ a_ restauração da Faculdade de Direito do Rio
de Janeiro e construiu o edifício do Instituto Histórico e
Geográfico; não sei se lembrarei, Sr. Presidente, o histoM
riador, cuja numerosa obra, selecionada, erudita, bri·lhante, constitui documentação im:iispensãvd"phra quem
queira estudar não só a História Social do ;Brasil como
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também a da Civilí:.!:açào Brasileira; não sei, Sr. Presiden-

te, se focalizarei o homem público, o antigo DepUtado
pela Bahia, aquele com quem percorri os sertões do meu
Estado em favor de sua candidatura; não sei, Sr. Presidente, se recorde, nesta hora em que tantg_se fala em
Constituinte, de quem mais Poderia trazer'' um cabedal
imenso de colaboração do que aquele Professor de Direito Constitucional, sagrado e consagrado por toda a
Nação; não sei, Sr. Presidente, se recorde o amigo, o
amigo leal, dedicado, lhano, cavalheiresço; não sei, Sr.
Presidente, se recorde, nesta oportunidade, o acadêmico,
os 49 anos de atividade como Membro da Academia de
Letras, o seu decano; não se~ Sr. Presidente, se recorde,
afTnal, o orador peregrino, talvez, neste Século, o de palavra mais fácil, mais bela e cujos episódios marcam a
sua longa e luminosa passagem pela Terra.
Mas, quero aqui referir um só entre mUitOs episódios
que a imprensa diária, hoje, recorda: era 1949, o Governador Octávio Mangabeira presidia as comemorações
do IV Centenário de Fundação da Bahia e resolveu
comemorá-las, trasladando para lá os restos mortais de
Ruy Barbosa e realizando uma semana de conferências
no edifício do For um que então se inaugurava. Dentre os
oradores, Pedro Calmon. Era mais um dia de festa da inteligêncía nacional. À certa altura, ao falar sobre Ruy
Barbosa no enfoque que lhe tinha sido predeterminado,
apagaram-se as luzes e Pedro Calmon surpreendeu a todos, com as luzes apagadas, a falar durante mais de meia
hora, até que a luz volvesse, com o seguinte tema que ele
erigiu:-".Ruy era luz". E sobre esta simples afirmação, ele
proferiu um dos mWs memoráveis discursos, que na minhu longa vida eu tive oportunidade de ouvir.
O .Sr. Aloysio Cba"Yes -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO__:. Pois não, com muita
honra.
O Sr. Aloysio Cbaves- Eu tive a honra de subscrever,
por ~enerosidade de V. Ex•, que o fazia na ocasião, orequenmento de homenagem ao Professor Dr. Pedro Calmon. Cõnheci-o nos últimoS anoS, diría nos últimos 30
anos e tive a oportunidade de admirar as excepcíonais
q ua\idades de inteligência, de carãter, de cidadão ilustre
que ornavam esta personalidade exemplar. Guardo dele
algumas recordações bem vivas, inclusive um ffiemorâvel
discurso feito no Instituto HistóriCO e Geogrâficõ Brasileiro, que a todos empolgou. A sua passagem pela cátedra de Direito Constitucional, matéria que versou num
tratado ainda hoje clássico nas letras jurídicas brasileiras. Mas, V. Ex' sabe também que na tradicional Faculdade de Direito, da U.niversidade do Rio de.Janeiro, Pedro Calmon ficou cotno Catedrático de Teoria Geral do
Estado. Este é um episódio pouco -Coilhecido--no Brasil
com relação ao Professor Pedro Calmon e a outros ilus~
tres professores: ê que com o advento do Estado Novo
?JUÍtos prC!fessores de Direito Constitucional, não dese~
Jando ensinar o Direito Constitucional com base na Carta Outorgada de 1937, criaram uma-reSistênci~ que o
Ministro da fc!.ucação habilmente contornou, desdobrando a cade1ra em duas disciplinas: Direito Constitucional e Teoria:- Geral do Estado, OS profesSõres que
não desejaram continuar lecionando__ Direito Constitucional, com base na Carta de 1937, se transformãram em
professores de Teoria Geral do Estado, como Pedro Calmon. Intelectual, historiador emérito, jurista excepcional, homem público de grandes virtudes que se consagrou, afinal, no Conselho Federal de Cultura, ao qual
dedicou os últimos anos da sua grande e extraordinária
existência. De sorte que, com pesar lamentamos o seu faIecim~nto. Mas, com grande orgulho de: brasileiro, me
assoc1o ao pronunciamento de V. Ex' e à homenagem
que à memória de Pedro Calmon agora tributa o Senado
da República.
O SR. NELSON CARNEIRO- M_uitoobrigadoa V,
Ex•
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muito prazer.

O Sr. Gastão Müller- O PMDB não poderia estar
ausente da homenagem que se faz no momento, através
de V. Ex', à figura excepcional de brasileiro e de intelectual que foi Pedro Calmon. Ainda este ano, Senador
Nelson Carneiro, a Academia Mato-grossense de Letras

houve por bem reeditar toda a obra, aliás monumental,
do seu mais ilustre intelectual de tQdos os tempos se não
me engano, que se chama Dom Francisco de Aquino
Corrêia, que foi até hoje o único mato-grossense
membro da Academia Brasileira de Letras, e com a ajuda e a cooperação do Senado_ essa,edjçào, a ~eu pedido,
ei(á sendo divulgada e a apresent:Içào desse trab.alho. foi
feita por Pedro Calmon- talvez tenha sido o seu último
tn,l63.1J10 nesse seTor- a pedido do Presidente da Academfâ: Mato-grossense de Letras, Dr. Lenine-Póvoãs; fez
ap_resditãção_ desses volumes e da obra notâvel de Dom
AquiilO Cofrêia._De mõ~o que'? falecido de hoje, o notâvel baiano e brasileiro, está vinculado à Históría cultural ·a.e MatO-Gros-so; ·quãnôo -apresenta a todOs os leitores e, principalmente, à juventude a figura excelsa de
Dom Aqu~!lq_ Ço_~!ê!a. _Presto, portanto, em homenagem
ao ilustre falecido, as melhores consideraÇões e apreço de
Mato Grosso, minhas, e do .PMDB, no momento liderado por mim.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V,

Ex•

O $r._Moac.Y~ Duarte- Perm_ite-me V. Ex• um aparte?
~
_
V.

O SR. NELSON -CARNEIRO- Concedo o aparte a
Ex~, Senador Moacyr Duarte.

O Sr. Mo_aj::yr Duªr-te- No instante em que V. Ex•,
nobre Sena9or_ Nelson.Carn_~?iro, faz o necrológlo do
Professor Pedro Calmon, relembrando a s_uil figura extraordinária de político, de Ministro de Estado, de intelectual, de Professor de_Direito, de historiador, o meu
-Partido se solidariza com os conceitos que V, Ex• manif~ta em ll_o_menf:lgem _;w _ilustre morto e pranteia essa
perda irreparf!yel, p9rgue, ind'iscutivelmente, OPfOfessor
Pedro Calmon marcou, com a sua presença, Uffia página
na História contemporânea do nosso País. Orador primoroso, dentro do seu estilo condoreiro, soube embevecer as platéiias e os __auditórios que o ouviam.
Pesquizador de proclamado méritos, escreveu a História do Brasil com uma riqueza de detalhes até agora jamais igualada. Por esta razão, eminente Senador Nelson
Carneiro, o PDS solidariza-se com Y. Ex• e exalta o seu
comportamento quando, nesta hora, reverencia a memória ~de uma_das figuras mais respeitáveis -do País.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte
ao nobre Senador Helvidio Nunes,
O Sr. HeMdio Nunes- Nobre Senador Nelson Carneiro, ao tempo em que frequentei a Faculdade Nacional de Direito da rua Moncorvo Filho, no Rio de Janeiro, o
Professor Pedro Calmon foi meu Professor de Dlfeitó de
Teoriã Geral do E~tado. Mais tarde, Diretor da Escola,
em seguida Reitor e, afinal, Ministro da Educação. Tenho uma profunda admiração ao Professor Pedro Calmon e quero pedir permissão a: V. Ex• para deixar consignado, no seu discurso,_ mir:tha homenagem de reconhecimento e de saudade ao grande mestre Pedro Calmon.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex•
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V_._

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer,
ouço V. Ex'
O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Nelson Carneiro, quero me associar ao voto de pesar de V. Ex• à memória do grande e inesquecível brasileiro que foi Pedro
Calmon. Pedro Calmon, pela sua obra cultural, jurídica,
está perenizado nos corações de seus patríciOs. Portanto,
é das mais justas esta homenagem que V. Ex•, em seu
nome e -no Q_e todo o Senado está prestando à memória
desse ilustre __bra.sileiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•

O-Sr. Aderbal JUrema- Permite·me um aparte, nobre
Senador?
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O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra,
nobre Senador.

-~

O Sr. Aderbal Jurema- V.- Ex•, pelos seus dotes pes·
soais, pela conterraneidade, representa todos nós quando presta esta homenagem ao Historiador Pedro Calmon. Mas o Partido da Frente liberal, por ser tão novo,
\tem se associar ao discursq de V. Ex•, na solidariedade à
dor brasileira pelo desaparecimento de um velho Historiador, de um homem que fez da sua vida um roteiro cultural. Sempre encontrávamos, em todas as reuniões culturais, a figura de Pedro Calmon, não somente nos dan·
do lições de História mas, sobretudo, nos dando lições
da sua elegância nos discursos que pronunciava. Sabe V.
Ex~ que Pedro Calmon, na históría da oratória brasileira, é, sem dúvida, um dos pontos mais altos, porquanto
jamais mentiu a tradição baiana dos grandes oradoresPedro Calmon que, além de Historiador, era sobretudo
um pesquisador; Pedro Caimon que, além de pesquisador, era sobretudo, um excelente companheiro nos Congressos de que tomamos parte. Homem comedido, de
atitudes discretas, no entanto, jamais perdeu aquela figu~
ra nabuquiana na tribuna. Por isso ê que Pernambuco e
a Frente Liberal se associam a V. Ex• quando, nesta tarde, presta homenagem a esse grande brasileiro, a esse
grande Historiador que vai deixar grande lacuna na cultura brasileira.

O SR. NELSON CARNEIRO - Obrigado a V. Ex•.
Sr.- Presidente, ao pedir a V. Ex• que mande incluir no
meu discurSo, _Como parte integrante, o resumo da vida
de Pedro Calmon, deste-hOmem de tantas facetas, servidor constante dã cUJfura, reSumos publicados pelo Jornal do Brasil, e pelo O Globo, de hoje, quero concluir dizendo que, de tantas qualidades que os exornaram, Pedro Calmon preferiu ser internado com a Seca de Professor. Is! o~? cjife ele foi em todos os setores em que atuou:
foi sempre o Mestre e é como o Mestre que nós o reverenciamos e é como -o Mestre que ele ficará ria lembrança
e na saudade desta Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente,
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
MORRE NO RIO, AOS 82 ANOS,
O HISTORIADOR PEDRO CALMON
O professor, historiador e acadêmico Pedro Calmon morreu do coração ontem à noite, aos 82 anos,
no Hospital São Lucas, onde estava internado desde
quarta-feira. Seu corpo, que estâ sendo velado na
Academia Brasileira de Letras, será enterrado hoje,
às l6h, no Cemitério São João Batista, com a beca
-de professor de Direito da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, em atendimento a seu último_desejo.
-Meu pai sempre quis ser enterrado como professor, que fOi o título que ele mais prezou em vida
-comentou o advogado Pedro Calmon Filho, também -professor de Dfreito da UFRJ. Ele disse que o
pai estava convalescendo de três cirurgias no intestino sofódas em março, e aproveitava'o tempo para
preparar mais três livros: um catâlogo genealógico
das famílias tradicionais brasileiras, uma edição revisada e comentada das memórias de seu bisavô, o
Visconde Nogueira da Gama, e suas próprias memórias, que ela Oizia estar escrevendo muito rapidamente.
Para o historiador Américo Jacobina Lacombe,
Vice~Presidente do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro - que era presidido por Calmon - o
amigo era o ma_i_or o__rador .. do Brasil. Decano da
Academia Brasileira de Letras, Pedro Calmon morreu sem realizar um __de seus maiores sonho~: no ano
que: vem, completaria 50 anos como imortal, façanha só alcançada até hoje pelo escritor e poeta Magalhães de Azeredo, um dos fundadores da Academia.
O educador que concilian

nas horas de crise
Es.critor (há 4_9 anos integrante da Academia Brasileira de Letras), político e_ jornalista, Pedro Calmon Moniz de Bittencourt foi sobretudo um educador._Como ReitQr, por 18anos, da Universidade do
BrasH (hoje Uníversidade Federal do Rio de Janei-
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ro), ele era conhecido, entre professores e estudan-

tes, como um diplomata: seu espírito conciliador o
levou a contornar com habilidade momentos de crise e tensão.
Ele próprio contou que uma vez, ao chegar a Reitoria, seu carro forparado por um soldado armado
de metralhadora. Logo surgiu um estudante que
derrubou o soldado com uma cacetada. Quando o
militar se preparava para revidar disparando a metralhadora, Calmon interferiu:
--

-

Não derrame o sangue deste rapaz.

Sua pronta íritr!rferência evitoU o Pior.
Ele narrou outro episódio: um dia, quando a
Polícia queria invadir a Universidade, ele foi para
rua e disse;. ''Aqui só entra quem tiver feito vestibular". Houve uma risada geral e a invasão não aconteceu.
Pedro Calmon, apesar de conhecido como dlplomata, morreu sem realizar seu grande sonho;,"Ser
es.colhido para uma embaixada qualquer".
Baiano de Ainargosa, onde nasceu em 23 de dezembro de 1902, Pedro Calmon bacharelou-se em
Direito na Universidade do Brasil em 1924, depois
de iniciar ó ·cürso-- superior na Universidade da
Bahia No ano seguinte, foi nomeadO -conServador
do Museu HistóriCO. Desde cedo, ele se deixou
atrair tanto, pela erudição e a ciência Como Pela
política: em 1927, foi eleito na Bahia Deputado estadual, mandato que exerceu atê a Revolução de 1930.
O movimento político que levou Getúlio Var8as ao
poder impediu Calmon de começar logo suas ativi,:dades no magistério: Elenâo c-hegoU a ser nomeado
para uma vaga na Escola Normal, para a qual fora
aprovado em concurso em 1929.
Deputado federal pela Bahia de 1935 a 1937, Pedro Calmon ainda no exercício do mandato foi eleito em 1936 para a Academia Brasileira de Letras,
sucedendo Félix Pacheco e ocupando a cadeira que
tem como patrono Gregório Matos. Em 1938 foi
nomeado professor catedrãtico da Faculdade Nacional de Direito e-dez anos depois era Reitor da
Universidade do Brasil.
Ele ex.erceu a Reitoria num período particularmente dificil, marcado_ por sucessivas crises estudantis. Sua conduta, em tais ocasiões, passava -sempre
pelo contato, o diálogo,, "Em tudo, é preciso compreensão_:_ devemos compreender para julgar, compreender para agir, compreender para saber e compreender para perdoar", aconselhava.
Pedro Calmon comparava as agitações estudantis com as ondas do mar, periódicas e inevitáveis,
destrutivas mas naturais. Em 1966, depois de 18
anos como Reitor, ele disse que sua obra mais importante fora transferir a -sede da Universidade do
Brasil da Rua do Ouvidor para a Praia Vermelha,
Da carreira-política- Deputado estadual, Deputado federal e Ministro da Educação (em 1950 e
1951) - , Pedro Calmon não guardava boa recordação pelo menos de uma experiêrícia: a derrota
como candidato a Governador da Bahia em 1954,
pelo PSD,_ "Foi um episódio que eu preferia veresquecido", afirm-ou.
- - -------Autor de mais de uma centena de livros, Pedro
Calmon era sobretudo historiador. Sua principal
obra foi -a, "História- do Brasil", em sete volumes.
Sua primeira obra fõf"Pedro d' Armas", um romance históricO publicado em 1923 por Monteiro Lobato. No campo do Direito, destacam-sç, "Teoria Geral do Estado'~ ~."Direito Constifii-CIOlial Brasileiro". Escrev7u duas biografias de CaStrO AlVes, da
qual a mais recente fOi. "Castro Alves, o homem e a
obra". Ele a-firmou que sua vocação de historiador
o conduziu aos arquivos, o atraiu ao passado, o
atrasou no tempo.., "um tanto indiferente à ambição
da fortuna, porque inebriado do gosto de rec_ordar",
E completou;, "Isso constitui meu romantismo".
A partir de sua aposentadoria, em 1966, Pedro
Calmon não deixou de trabalhar pela cultura, como
integrante do Conselho Federal de Cultura e da
Academia Brasileira de Letras, Presidente do Instituto Histórico e Gci:ogrãfíCo ·e, a p-artir dó-al1CqSaSsado, como membro da Academia Brasileira de Belas_
Artes.
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Casado com D. Hermínia Caillet Calmon Bittencourt, Pedro Calmon deixou dois filhos- Maurício
e Pedro, ambos advogados.

brasileira ao ]9 Colóquio Luso-Brasileiro, em
Washington. Um dos títulos que mais o envaideciam era o de ter sido orador em nome dos estudantes ·no enterro de Rui Barbosa, em março de 1923.
Depois dos contos adolescentes, Calmam publicou:. "O Crime de António Vieira", "Malês", as
biografias dos reis, "Vida e Amores de Castro Alves",,"Figuras de Azulejo", "Estados Unidos de
Leste a Oeste",.. "Bala de Ouro''.. "A Vida de Castro
Alves e Castro Alves",, "A Conquista", "História
da Bahia'' ,, ''História da Independência do Brasil",
-"História da Casa da Torre'\ "História Diplomâti~
ca .do Brasil", "Por Brasil e Portugal". "Brasil e
América" "Brasília" . "Catedral do Brasil" "Reforma Co~stitucional·da Bahía",_ "A Federa~ào e o
Brasil", ''Intervenção Federal",. "Curso de Direito
ConstituCional Brasileiro'\-"Curso de Teória Geral
do Estado"•. "O Estado e o Direito dos Lusíadas" e
"História das Idéias Políticas".
Católico devoto, era orador à maneira do Padre
Antônio Vieira, que tanto conhecia e_o influenciou.
Punha toda a sua personalidade nos discursos, o
gesto harmonio_so e pausado, nunca incontida, a
voz clara e-sonora; o entusiasmo equilíbrado, a elegância literária, a ironia, a sutiteza, a graça. Foi um
dos maiores oradores do Brasil em todos os tempos.
Tinha presença de _espírito, rapidez de raciocínio e
malícia leve que s_urpreendia. Sua saudação a Abbé
Pierre no auditório do Ministério da Educação foi,
por exemplo, um dos seus grandes discursos. E hou·
ve até um curioso episódio. Um assistente, tomado
de emocão, começou a gritar inconvenientemente,
durante a conferência de Abbé Pierre. Pedro Calmoo não hesitou: levantou-se e levou o assistente
para fora do recinto. Outro improviso memorável
de Calmon foi no centenário de Rui Barbosa, 4-1149, à porta da Biblioteca Nacional. Outro de seus
instantes especiais foi a conferência sobre _Castro
Alves, no auditório do Ministério da Educação, em
março de 1_947. Falando à beira do túmulo de Partina ri, em fevereiro de 1962, produziu mais um de
seus improvisos; "Teu liome-paira por sobre a controvérsia" ... Casado, teve dois filhos, Pedro e
Maurício. Velado na Academia Brasileira de Letras,
será sepultado hoje às 16 horas no Cemitério São
João Batista.

Obituário
Pedro Calmon Moniz de Bittencourt, 82, de insuficiéncia coronariana, no Hospital São Lucas, onde
estava internado hã três meses. Historiador, constitucionalista e orador, escreveu mais de 60 livros de
História,· DireitO, Literatura, além de artigos históricos para a revista O Cruzeiro. Nascido na cidade
de Amargosa, na Bahia, dedicou-se desde muito
moço à História, tendo sido considerado o historiador oficial do Brasil. Aluno dos j~_uítas no Colégio
Antonio Vieira, em_Salvador, iniciou o curso jurídico na Faculdade da Bahia_eo concluiu no R_i:Q deJaneTro, para onde se transferiu em 1922, ainda com
19 anos. Formado em Direito em 1924, trabalhou
na imprensa como redator de O Imparcial e A Tarde, na Bahia, e da Gazeta de Notícias, do Rio. Aos
20 anos, 1923, ·publicou seu primeirO livro, os contos de;, "Pedras d'Armas", editados por Monteiro
Lobato.
Secretário do Ministro da Agricultura no governo Artur Bernardes, tomou~se, por concurso de
provas, conservador do Museu Históri.c_o NacionaL
Em 1926, publicou sua tese de doutoramento•. "Direito de Propriedade". Estreou na tribuna do Instituto Histórico nesse mesmo ano com um discurso a
respeito do terceiro centenário da vitória sobre os
holandeses na Bahia. Elegeu-se _deputado estadual
da Bahla, ao tempo_ dos governos Gõ_ls Calmo~ e
Vital SoareS. Ligou seu nome, em 1918, à primi!ir"a
lei protetora do património histórico. Em 1931 foi
ele"ito -sócio efetivo do Instituto Histórico e, em
1932, críóU no Museu Histórico Nacional, a cátedra
de História da Civilização Brasileira, para a qual es~
creveu o livro com o mesmo título. Seu estudo pioneiro sobr~ "História Social do Brasil", primeiro tomo, apareceu-em 1935. Era -um. eOsafo sobre a sociedade colonial. Já em 19331ançara a sua biografia de
Dom Pedro I, o Reio Cavaleiro, os livros sobre o
Marquês de Abrantes e Gomes Carneiro. Ainda em
1935, regeu a disciplina Cívilização Brasileira na
Universidade do Distrito Federal. PrOgramou sua
ampla tarefa historiográfica em séries sisteniãticas:
biografiãs de reis, Dom João VI, Dom Pedro I,
Dom Pedro 11, Princesa Isabel, os três votumes da
História Social do Brasil, os sete volumes da _História do Brasil. Com essa bagagem entrou para a
Academia Brasileira de Letras, em 1936, pelaqualjá
havia sido premiado, em 1929, com o romance histórico...0 Tesouro de Belchior". Ao tomar posse da
cadeira 16, foi saudado p-or Gustavo Barroso, seu
padrinho na ABL ao lado de Afrânio Peixoto que,
no entanto, morreu magoado com Pedro Calmon,
por causa da derrota de Roberto Simonsen e da
eleição de Rodrigo Otávio Filho, apOiado por Calmoo. Exerceu o magistério de Direito até aposentarse compulsoriamente, aos 70_anos. DiretOr da Fa~
culdade Nacional de DireitO da Universidade do
Brasil por lO anos, até 1948, quando ascendeu a rei~
tor, e pennaneceu no cargo durante 18 anos, até
1966. Restaurou o prédio da _Praia Verm,elha e '!li
instalou a sede da Reitoria. Foi uma de suas duas
grandes obras de administrador. A outra foi a s.ede
do Instituto Histórico, inaugurada no Governo Mé~lici, em t972, sob a presidência_ de Pedro Calmon.
Deputãdo Federal pela Bahia em 1935;da maioria parlamentar, exerceu o cargo de Ministro da
Educação no governo O!Jtra, 1950-51. Atuou ainda
como professor catedr_âtic_o_de DireitoConstit~cio~
na! na PUC- Rio, desde a fundação em 1941, e da
Faculdade de Filosofia das _Urs~inas. Conquistou
.em.I955 a cátedra de História do Brasil no·colégio
Pedro ll. Teve como cQncorrentes os professores
Macenas Dourado e Joaquim Ribeiro. Sua tese de
concurSo era a anâlise -de documentação inédíta
sobre as minas de prata. Sócio de todOs os institutos
- históricos do Brasil, destacou-Se como orador oficial do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
de 1939--a 1968. Presidiu a delegação brasileira para
-o Acordo Ortôgrâfico ert) Portugal e a ~.?~legação

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)_
Aprovado,
Atendendo ao disposto no requerimento, vamos proceder a um minuto de silêncio,
(Faz-se um minuto de silêncio.)

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

A Mesa

assotia~se às homenagens e fará cumprir a deliberação
da Casa.
__
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Sr. Senador Alcides Saldanha.

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na seX:tã~feira passada, havíamos iniciado, aqui, um
pronundamento a respeito de parlamentarismo, presidencialismo, como tema para debate da futura Assembléia Nacional Constituinte,
Traçávamos, Sr. Presidente, naquele dia, uma paralelo
entre os regimes presidencial e parlamentar de governo.
Trazíamos também, naquela oportunidade, um históricoda evolução do parlamentarismo, da sua criação através
das neCessidades históricas dos povos que o originaram,
fazendo comparações da história brasileira e da história
universaL
Compete-nos, hoje, Sr. Presidente, para finalizarmos o
tema de_debate, passar a falar no parlamentarismo propriamente dito, iniciando pelos ~ipos de parlamentarismo que o mundo atual reconhece.
Diz~se que, fundamentalmente, _existem três tipos de
parlamentarismo: o britânico, o francês - de antes da
emenda De Gaulle em 1958- e o alemão. O sistema in~
glês, chamado do Governo de Gabinete, onde este exerce
a_vjrtual_preponderãncia, sendo o intérprete principal da
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vontade_ popular, tanto é que o Primeíro-Ministro é, normalmente, o Líder do Partido que venceu as eleições.
O sistema francês, sempre nos reportando às Consti-

tuíções de préc-1958- também chamado o Governo da
Assembléia, em que a preponderância é a do Poder Legislativo, o que causou alguns problemas, em certa épo-

ca, dada a instabifldade que trazia aos Ga,binetes de
França.
Finalmente, o chamado sistema alemão que, inovando
as formas tradiciónaís, deu maior influência, no sistema,
ao Presidente da República.
Em cima desses três modelos bá:;icos, as necessidades
de cada povo criaram variações a ponto de se poder afirmar que não há um regime parlamentar, em prãtica, que
seja absolutamente igual ao outro.

O professor DarcY Aza~buja, analisando o fato, afirma em sua obra: Dúctíl, complexo e adaptável às circunstâncias imperiosas do momento, o Parlamentarísmo
é antes de tudo uma criação do espírito nacional, expressão dinâmica do temperamento politico de cada povo, de
seu nível cultural, de seu sistema de representação e de
suas organizaçôes partidárias". (Obra__ citada fls. 327.)
Temos pois, Sr. Presidente, para caracterizá-lo, aqueles princípios básicos enumerados no iníció- deste trabalho ou, recorrendo aos Mestres, ouçamos o que diz arespeito Pinto Ferreira:
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-Weimar" plasmam-se poderes__mais amplos para o Chefe
de Estado, visando um maior controle do povo. sob~e os
poderes legislativos e executivos, pois ao mesmo tempo
que concede papel mais ativo ao Presidente, concede ao_
povo o direito de demiti-lo através de plebiscito se este
for proposto por 2j3 do Parlamento.
É na "modelo moderno" que se encontram as maiores
variações do regime de país a país. Chega-se inclusive
aos modelos socialistas que, não sendo democracias no
sentido liberal-burgés, adotaram mecanismos parlamentaristas para o exercício do po-der. Sobre isto, voltemos a
ouvir Ferr~ira Pj_~lo:
.. A incerteza em que laborou o mundo nos últimos anos destroçou_ a grandeza lógico-jurídica da
maiofia desSas Cartas constitucionais, mas não tresitlalhou o princípio parlametarista em si, e de eÚtào
a esta data nãó é de presumir haja diminuído a sua
influência, podendo-se invocar em comprovação os
códigos bâsicos da União Soviética, Japão e Itãlia.
A Constituição da U.R.S.S. de 1936 aproximouse profund:3;mente, pelo menos em teoria, das idêias
matrizes do parlamentarismo. Ela instituiu um
"c-onselho supremo" ou parlamento, com a compe-:
tência de eleger o. "presidium do conselho supremo"
Orientado pela-figura constitucional de um Presidente, de certo mOdo equiparado ao p-residente de
uma repúbiÍcã p-arlamentar, e de outro lado o...con- selbo de comissários do povo", entidadeequÍva:lente
ao gabinete das nações ocidentais." (vol. 1, fi. 23"6)

"Presidencialismo e Parlamentarismo. É indispensável proceder-se à ligeira distinção teórica entre
o Presidencia1ismo e o Parlamentarismo. Presidencia1ismo é :iquele sistema em que o Presidente da
Para se fazer uma análise acurada e com detalhes a
respeito de todos os sistemas parlamentares hoje vigenRepública dirige com independência a política nacional sem influência direta e imediata do Congres-tes, presisar-se-ia de um tratado, e a fonte de pesquisa
so. Nele coincidem as figuras de Chefe ao Estado e
atingiria centenas de autores. Num trabalho sucinto
de Chefe de Governo, ambos ocupadas pela mesma
como este, apenas as noções gerais são válidas.
Contudo é de se salientar que homens, como Afonso
personalidadeLComo não há uma dependência direArinos; que em certa época combatiam o regime parlata ao Executivo, em face do Legislativo pode ocorrer que se processe o antagonismo entre ambos, do
mentar com vigor e em bases sérias, a ele se renderam
mesmo modo como também é possível uma relativa
posteriormente face à compreensão ·de sua rii!cesSídade
confiança entre ambos.
para o caso específico de cada país. Entre nós, afirma
Já o Parlamentarismo é aquele sistema em que o
A ri nos, a falta de um.. "Poder Moderador" - que no
Chefe do Executivo é uma figura dependente do
Parlamentarismo é a principal função do Presidente da
Parlamento, via de regra da Câmarã Popular. Não
República- feZ com que as naturais crises políticas dos
coincidem as duas figUras de Chefe de Estado e Chegovernos fossem resolvidas pelas Forças_ Armadas,
fe de Governo, exceto em pouquíssimos regimes,
transformadas em Poder ModeradoJ~ ..de fato". Arinos,
como o da Baviera de 1919 e da Prússia de 1920. O _
depois de analisar este aspecto com profundidade, termiChefe de Estado é o Presidente da ·_RepÜblica, norna por inaicii o regime parlamentar como forma de somai mente eleito pelo Congresso e não pelo povo,
luçào das naturais crises políticas que surgem no dec_orpor um prazo que varia de 5 a 7 anos, permitindo-se
rer da vida de um país. Isto porque o Executivo tem a
geralmente a reeleição. O Chefe de Governo é o
verrlade_ira responsabilidade política. Tem de agir em
Primeiro-Ministro, que necessita da confiança da
con_s_on~çia c;çm
yontade da maioria. Tem que fazer
Câmara Baixa para manter--se--no poder, algumas
coincidir o discurso com a ação, Sob pena de sofrer
vezes de ambas as Câmaras, como na Itália enoJamoção de desconfiança, e perder o governo.
pão contemporâneo."
-~ ___,"A _r~_ponsabilidade po_lítica, nos seus aspectos mais
elevados, está ligada ao s~ntimentõ -do bem_ comum e,
Poder-se-ia afirmar que, na realidade, existem o parlanos aspectos mais baixos, ao instinto de conservaçãp ...
mentarismo clâssico e o parlamentarismo moderno.
(A tinos-- Pilla - Pres. ou Pari? FI. 20)
O primeiro é o modelo inglês estruturado nª ..monarAssim, o regime de gabinete aprimoraria a atuação do
quia parlamentar", numa organização polftica espepolítica pela possibilidade de se ver surpreendido, a
cialíssima, onde a garantia das liberdades é uma sólida
qualquer momento, pela reação da maioria, queê previsconvicção nacional. Baseado no princípio. uthe King can
ta na própria lei! O ChefedeGoverQo tem quecuinpriro
do no wrong" que tem seu reverso lógico de que a ninque apresentou como programa ou recebct. "a desconguém é Iícíto invocar ordem do rei" para cometer UJn ato
fiança"·e p-erde -o governo. O Parlamentar não fica apeilegal e, alguém~ no caso· do Gabinete_- deve sef res~
nas na crítica estéril ao at_o do governante. Para criticar,
ponsãvel pela política e administração do país.
e fazer o povo sentir que a crítica ê sincera e não demaO Primeiro-Ministro- figura que se tem como exisgógica, deve buscar na moção de desconfiança a modifitente desde Walpole, mas cujo- títulQ. '"Premier Ship" foi
cação da medida governamental criticada. O Chefe_ de
dado apenas em 1783 a Pitt, e recebeu reconhecimento
Estado não ê ligado aos triviais, e às vezes envonventes,
oficial em 1878 com Beaconsfield- de simples primus
a tos de administração, mas tem que agir como um árbiinter pares inicialmente, na atualidade tem a maior força
tro, um estadista, que vê todQ_O conjuntp nacionat e não
nos atas governamentais. Na Inglaterra corno apenas a
apenas a facção que está no governo.
Câmara dos Comuns é t;:}e,tiva, a dos Lordes ê hereditária
Estas são constatações rápidas que se podem fazer sem
ou nomeada pelo Rei, a esta apenas cabe legislar e dar
grandes esforços de raciocínio e que fornecem dados
voto de confiança ao Qabinete. O p~_rlarn_entarismo belpara uma conclusão correta.
ga, seguiu o modelo inglês, tendo a diferenciá-lo a exisEncerramos ouvindo a opinião de Pinto Ferreira:
tência de duas Câmaras eleitas pelo povo. Na mesma tri"O regime parlamentar é a forma mais aprimoralha pode-se citar a Holanda, a Suécia, a Noru_ega e a anda de Governo, representando um decalque rigorotiga monarquia constituciOnal grega, com pequenas vaso da opinião pública em suas múltiplas manifesriações necessárias às. características intrínsecas de cada
tações._A própria necessidade de transigir a bem da
país.
---liberdade aconselhou os taumaturgos da democra0 parlamentarismo moderno, ou ditQ. "racionalizado''
. cia a tornar redivivo o neoparlamentarismo, nas
é fruto das novas condições económicas, sociais e cultu·
suas mutações históricas, fazendo na nação o fator
· rais do século XX. Nele aparece a figura do Presidente
decisivo ou o fiel de balança nos choques entre parda República e no modelo da chamada.. "República de
ianrentu e 'gOverno.
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Na soci_edade çpntemporânea, onde os encargos
do executivo si!o mais ir_?.vosos, está-se-lhe sugerindo um governo-forte e constitucional, encarregado
do equacionamento do_s_ problemas político-sociais e
simultaneamente um reflexo fiel das tendências e aspirações populares. Dai a tê_cnica de se conceder ao
eleitorado o poder de destituição do executiv_Q e de
dissolução da Assembléia Legislativa, a que se poderia agregar a do planejamento social, prescrevendo que as mudanças bruscas de ministério não, entravem a marcha do mecanismo administrativo.
Em suma, ou a ciência politica se engana de todo,
ou lhe é de todo inútil a sua anãlise, caso não sereconheça alto e bom som, em face do teste· da história, como já dizia entre nós Joaquim Nabuco, que
o sistema parlamentar ~."um relógio que rnarca os
minutos da opinião, e não somente as horas, como o
governo presidencial". (Ohra citada fls, 2:}9 vól.-1).

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

O SR. ALCIDES SALDANHA -

Pois não!

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Alcídes Saldanha, o tema de V. Ex• é efetivamente importante. Só lamentamos que o nosso plenário hoje, por várias razões,
esteja praticamente vazio. E é justificado porque estamos
com o Congresso lnterparlamentar e mais as reuniões
das Comissões que estão funcionando neste momento.
Contudo, o seu pensamento ficará registrado nos Anais
para uma análise mais amadurecida por todos nós. Eu,
embora advogue também o parlamentarismo, acho que
o regime não ecoaria bem, não seria bem ac_olliidO_ por
nós enquanto a nossa renda per capita não alcançar, pelo
menos, 5 mil dólares. t preciso que haja tranqUilidade
económico-financeira para que o regime também se estabeleça com tranqUilidade. Mas, de qualquer maneira, V.
Ex• merece os nossos IOJJVores, os nossos aplausos.

O SR. ALCIDES SALDANHA - Permita~me, Ex•
dizer que achar que nós só poderíamos aprimorar os
nossos instrumentos democráticos quando tivéssemos
atingido determinado nível de renda per cap_ita, seria dizer que os povos pobres teriam que optar pela ditadura.
Fico honrado com o aparte, mas não concordo a_bsolutamente que o aprimoramento do instrumento ...

O Sr. Jorge Kalume- Não falei em ditadura, Ex•, é o
regime presidencialista.
O SR. ALCIDES SALDANHA -O presidencialismo
não passa, Ex•, de uma ditadura a prazo fixo. O único
encontro do povo com o governante é no momento fugaz do voto. A partir dali, eles tem 3, 4, 5 ou 6 anos para
fazer o que bem lhe aprouvier, sem que aquele que lhe
deu a delegação possa intervir efetivamente e fazer com
que ele volte aos canais. É possível alguém se eleger Presidente da República fazendo promessas estrondosas, e
não cumprir nenhuma delas, e cumprir rigorosamente os
seus 4, 5 ou 6 anos de mandato. No parlamentarismo, o
Chefe do Executivo chega ao Executivo através de um
programa, e bastam-lhe 2 meses_de não cumprimento da
sua plataforma para que perca o governo. E, no caso, a
melhoria, a garantia do instrumento absolutamente democrático do Governo. Sei que V. Ex• não pregou a ditadura; é Que o presidencialismo, em si, nada mais é do que
uma ditadura a prazo fixo: dá-se a um homem todo o poder por um período. "x" para poder-se analisar só a posteoriori.

O Sr. Jorge Kalume- O que eu preguei foi o regime
prestdencialista dentro do regime democrático. Não sou
contra o parlamentarismo, mas precisamos ter tranqUilidade económico-financeira para que o regime, então, tivesse estabilidade. Apenas isso, porque jã fiiçinos algumas experiências e não deu certo- V. Ex.• sabe dissohá menos de 20 anos.
O SR. ALCIDES SAWANHA- Eu diria mais: a experiência de 61 não foi parlamentarista, mas praticamente uma forma casuística de tirar poderes do Presidente
Joào Goulart; nada tinha a ver com a experiência válida
de parlamentarismo, que poderemos fazer agora com a
Nova Constituinte .
Prossigo, Sr. Presidente:

.. Em suma:, ou a Ciência PolítiCa se engana de to'do, ou lhe é de_ to_do inútil a sua própria anâlise, caso
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não se reconheça, alto e bom som, em face do teste
da história, como jã dizia, entre nós, Joaquim Nabuco, que o sistema parlamentar c$-. ••um relógio que
marca os minutos da opinião pública, e il:ão somente as horas, como o sistema presidencial."
(Obra citada, fls. 239; vol. I)
O Sr~ O~ctávio Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALCIDES SALDANHA- Com muito prazer.
O Sr. Octávio CardQso- Gostaria de louvar a iniCiativa de V. Ex•, ao abordar esse tema, porque penso que
V. Ex• desenvolve um dos trabalhos mais importantes do
Parlamento, cuja função não ê apenas a de legislar e fiscalizar os atas do Poder Executivo, mas que se constitui
também na escola política, no grande foro de debates
dos temas nacionais, no grande pulmão pelo qual respimm a vontade e a asp-iração do País. E V. Ex•, ao trazer
ao debate a discussão sobre a forma de governo, se insere
nesta preocupação e neste grande objetivo do parlamento. Às vezes; ncamos a nos perguntar pói"que os potíticos
clamam pela sua valorização, especialmente os parlamentares, e queixam-se do Poder Executivo, que não os
valoriza? No entanto, quando chega a hora de discutir o
sistema de governo em que o parlamentar é verdadeiramente valorizado, onde ele é capaz de fazer nascer e destituir um governo que não convenha às aspirações nacionais, eu me pergunto por que nessas horas, não se discute
e não se introduz um sistema de governo em que o Parlamento desempenha tão importante função? Às vezes, ouvimos que hã certo receio Pela instabilidade dos governos do Sistema Parlamentar e, outras vezes, se diz que as
Forças Armadas não aceitam o Sistema Parlamentar de
Governo. Enquanto V. Ex• falava, eu rascunhava algumas linhas, para dizer que é de ressaltar-se a maneira
como a Espanha fez a transição da sua longa noite de
restrições das liberdades, para a democracia, através do
consenso nacional, e que foi capaz de sobrepor-se a considerações e valorizações do tipo ideológico,- para alcançar a democracia --,._ a transição de um período tão
autoritãrio para uma- democracia parlamentar foi, certamente, uma manifestação de singular maturidade. E
olhem que o exemplo que tinha mais próximo à Espanha
não era animador, porque no período que aconteceu a
ditadura franquista, de 1931 a 1936, a Espanha teve 18
governos, gabinetes ou conselhos- um durou 16 meses
e o outro 25 meses. A experiência, portanto, anterior ao
franquismo,- era fruStrarite. No entanto, quando Se tratou de restaurar a democracia, o SiStema-esCo1hido foi o
Parlamentarismo. Por quê? Porque a instabilidade que
antecedeu à ditadura franquista Í1.ão era uma manifestação do sistema, mas a manifestação de uma conjuntura
nacional, que nada tinha a ver as excelsas qualidades do
Sistema Parlamentar de Governo. Outra coisa: quando
tivemos aqui a presença do Ex- Ministro da defesa da Espanha, o General Gutierrez Mellado, perguntei-lhe como, na Espanha pós-franquista, de longa tradição no
combate ao comunismo e de grande predomiriância da
Forças Armadas, se explicaria que logo depois da rede-mocratizaçã:o se implantava o Parlamentarismo dito instável e se reconhecia o Partido Comunista Espanhol
como legal? E o General disse uma coisa rririíto interessante;. "'Vivemos muito -teinpO-ná Espanha sob o fantasma do comunismo, que não sabíanios quem era, onde
moravam e quantos eram os comunistas. Depois da sua
legalização, pelo menos, tivemos uma certeza: não eram
tantos, nem tão perigosos; todos se tornaram conhecidos
e com endereço certo e, assim, pudemos praticar uma democracia". Pois agora que estamos, também nós, reestruturando_ a nossa democracia, falando em pacto como se fez o pacto de Mongloa na. Espanha-, seria interessante analisarmos todas essas circunstâncias. E V.
Ex• aflora jusfamente esse tema importante para a atualidade nacional, na antevéspera da Assembléia Constituinte, quando se poderá discutir, inclusive, a melhor
forma de governo a ser adotada pelo País. Muito obrigado, escusando-me junto a V. Ex', pela extensão deste
aparte.
O SR. ALCIDES SALDANHA --Agradeço o aparte
de V. Ex~. que veio ilustrar a modéstia do nosso pronuciamento, sabendo que V. Ex•, como nós também, é um
velho batalhador pelo Regime Parlamentar de Governo.
Prossigo, Sr. Presidente:
Os elementos e comentários aqui arrolados mais se fazem necessários, se considerarmos a idéia distorcida
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s.obre Parlamentarismo que resultou de sua identificação
com a experiência híbrida da estrutura montada no p~s
visando a limitação de poderes que condicionou a posse
t1e João Goulart.
Se contribuirmos com nossa intervenção para recolocar alguns dados em seus devidos lugares, teremos alcançado o objetivo de levar à iÍlteligência e à lucidez de
nossos futuros constituintes uma possibilidade e um .caminho que se nos afigura vâlido e apropriado.
Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as considerações que queríamos trazer a esta Casa, pretendendo
colaborar, modestamente, repetimos, para que, pelo debate amplo e democrático, sejam aprofundadas as discussões que venham a interessar à Assembléia Nacional
Constit.u~nte que, se De~~ ql).iser; haveremos de fazer no
próximo ano. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de iniciar o pronunciamento qUe deverei fazer
nesta tarde, que versarâ sobre a política econôiniCa, desejo faz_er um apelo à Mesa do Senado para que inclua na
Ordem do Dia a Proposta de Emenda à Constituição n"~
79/84, versando sobre a reforma tributária e o Fundo de
Compensação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de autoria do nobre Deputado Airton Sandoval. E
o faço, Sr. Presidente, certo de que estou pedindo a inclusão de projeto da mais alta importância para a Nação
brasileira. Os municípios brasileiros não podem, daqui
para a frente, quando se anuncia que tudo mudou, que
os tempos são outros, continuar de pires na mão às portas de _todas as autoridades que detêm os recursos, cuja
origem está nos próprios municípios e nos Estados brasileiros.

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. ALEXANDRE COSTA -_Pois iião.

O sr. Moacyr Duarte- O pronunciamento de V. Ex•
é muito oportuno quando encaminha à Mesa essa solicitação. Quero apenas, em nome do PDS, emprestar a solidariedade do Partido às colocações que V. Ex• faz neste
instante, da tribuna do Senado, encarecendo à Mesa d~
ta Casa que inclua na Ordem do Dia a emenda à Coti.stituição, de iniciãtiva do nobre Deputado Airton Sandoval, que preconiza urgentemente à reforma tributária. O
PDS se solidariza com V. Ex• e faz das suas palavras o
seu próprio pronunciamento.
O SR. ALEXANDRE COSTA~ Agradeço o aparte
de V. Ex•, Senador Moacyr Duarte, que é uin velho batalhador, um homem do Nordeste, que conhece perfeitamente as grandes dificuldades que sofrem os pequenos
Estados e os pequenos Municípios do Brasil.

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ext um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA ao nobre Senador Itamar Franco.

Concedo o aparte

O Sr. Itamar Franco - Senador Alexandre Costa,
creio qtie V. E-x• fala por todo 6 senado ao dirigir esse
apelo à Mesa Diretora, em particular, ao Presidente José
Fragelli. Todos nós, particularmente eu, que já fui Prefeito, conhecemos as agruras dos municípios brasileiros,
errr -'qUe a -centralização desse regime autoritário que o
País viveu empobreceu não apenas os municípios e os
Estados, mas o próprio cidadão brasileiro. A enienda do
Deputado Airton -Sàildovat e de outros parlamentares,
vem no momento ao encontro dos prefeitos. É claro que
a reforma tributária que se pretende ê uma reforma mais
ampla e, por certo, será debatida atravês da Assembléia
Nacional Constituinte. Neste momento, é preciso se
aprovar e se examinar com profundidade a emenda do
Deputado Airton Sandoval. Portanto, o apelo de V. Ex•
há de receber o apoio do Senador José Fragelli, porque
essa emenda visa, sobretudo, o Fundo de Compensação
dos Estados, do próprio Distrito Federal e dos MunicípiOs. A voz. de V. Exb 9 há de ecoar e Ser aceita pelo Senador José Fragelli. Não importa a ordem cronológica,
Senador Alexandre Costa. Há emendas à Constituição

que são por demais importantes, e, no caso presente, a
votação da emenda do Deputado Airton Sandoval se faz
necess-ái'ia e- Urgente antes do recesso do Congresso Nacional.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Exatamente, Senador Itamar Franco, se faz necessária por ser da maior
impoitâncfã.
Agradeço o aparte de V. Ex'
Tenho em mãos, Sr. Presidente, uma nota oficial emitida pela Presidência da Casa, que no seu item 2, diz:
O Presidente do Senado argumentou que matéria
de tal relevância e de tão profundas repercussões no
Orçamento da União e nas finanças públicas teria
de ser detidamente analisada, não apenas no âmbito
do Legislativo, mas tam bêm do Executivo.
Ora, Sr. Presidente, é a própria Casa que reconhece a
relevância do projeto; é o próprio Presidente que reconhece que deve ser detidamente analisado, mas será que
a Presidência do Senado, a Presidência do Congresso
não julga o Congresso Nacional -Casa composta de
homens da maior experiência - capaz de_ analisar detidamente, de votar uma emenda constítucional que diz
respeito a tributos1
O Sr. Amaral Peixoto -

Permite V. Ex• u:Y'-arte1

O SR. ALEXANDRE COSTA- Com a maior honra,
nobre Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto- O pedido de V. Ex' tem toda
procedência. lndP.pendentemente de colocação partidária. os representantes do Estado do Rio de Janeiro, no
Senado e na Câmara, vinham trabalhando para apresentar uma emenda mais ou menos no sentido dessa, do Deputado Airton Sandoval, por São Paulo, mas, não efetivamos para facilitar e esperamos que ela seja posta em
pauta o mais breve possível. E falamos por um Estado
do qual o Governador não pertence ao nosso Partido,
mas temos a obrigação de zelar pelos interesses dos nossos Estados, dos nossos municípios. Receba V. Ex• o
nosso integral apoio por essa iniciativa.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Agradeço a V. Ex•
nobre Senador Amaral Peixoto. A palavra de V. Ex•,
com a sua experiência; dâ maior força, engrandece e enriquece o meu pronunciamento.
Continua a nota oficial dizendo:
"Entendia, assim, inconveniente sua -colocação,
desde logo, em pauta, sem prévio entendimento entre os dóis Poderes."
O Sr. Jorge Kalume- Permite V.

Ex~_

um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA -Com ni.uita honra,
logo após a análise rápida que vou fazer.
Ora, Sr. Presidente, a Mesa do Congresso Nacional, a
Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara ·dos Deputados, não podem entender colocar ou deixar de colocar
uma matéria em pauta.
O Sr. Moacyr Duarte- Subordinando-a à vontade do
Chefe do Po_der Exec.utivo.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Ela tem que colocar
matêria em pauta-ou satisfazer a maioria da Casa, e o
que a Casa deseja a Mesa é obrigada a fazer, a cumprir.
Sinceramente, Sr. Presidente, não desejo tecer crítica
ao Presidente da Casa, de maneira alguma, porque o tenho como homem da maior categoria; homem sério, homem capaz. Tenho dito isso muitas vezes, mas também
não posso aceitar, e, daí, supor que haja um equívoco
nessa nota. Deve haver um equívoco. O Presidente da
Casa não pode dizer que entendeu, ele, ou a Mesa, que
para colocar em pauta precisasse, ou necessitasse, ouvir
o outro Poderqueé o Executivo. Não aceito. Estou certo
de que há um equívoco.;.... mais do que certo, e que o Presidente, ou a Mesa, haverá de tomar providências, não
somente ·para dar outra forma ao item 2 dessa nota oficial, mas para cumprir também aquilo que a maioria da
Casa deseja.
Concedo o aparte ao nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Desnecessário dizer que os Poderes são- independentes. Quando o nobre Deputado
Airton Sandoval apresentou esta emenda à considera~o .
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do Congresso Nacional, uma Comissão de Deputados e
Senadores participou de reuniões para a sua apreciação,
O parecer foi favoráveL Após isto, então, o Congresso
Nacional vai julgar o parecer. Ora, se a Comissão já julgou favorável, por que agora o Congresso Nacional vai
ter que se submeter à vontade do Poder Executivo? Eu
sei que deve haver harmonia, mas também pr~isamos
compreender que os municípios representam a-seiva da
nacionalidade, e o progresso precisa vir de baixo para ci~
ma, e não um progresso imposto com recurso que fique
ao talante do Poder Executivo. Já. está na hora de mudar.
Se estamos na República Nova, vamos inovar. Não temos por que recuar diante dessa emenda do ilustre De-putado Sandoval. Muito obrigado a V. Ex' e parabéns
por ter trazido ao nosso conhecimento esse apelo.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Então, Sr. Presidente, repetindo, estou certo dt;: que a Mesa hã de reconsiderar. TrataMse de um equívoco- nem poderia deixar de
sê--lo - porque o entendimento, esse é natural, só não
pode ser oficializado. Oficializado, nunca!
Renovo o meu apelo ao Presidente da Casa, homem
da maior s.ensatez e responsabilidade.
O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• me permite? (AssentiM

menta do orador.)- Ou hã um equívoco na colocação
dessa nota ou hã um equívoco no que preconiza a ConsM
tituiçã.o, no que tange à independência dos Poderes_. Não
acredito que seja -efetivamente intenção do eminente Se-nador José Fragelli, Presidente. do Senado Federal, oon~
dicionar um competência privativa que é sua,.isto é, a da
inclusão de matérias na Ordem do Dia à vontade do Ex~
celentíssimo Senhor Presidente da República.

0 SR. ALEXANDRE COSTA- Da maior responsaM
bitidade, repito, estou certo de que V. Ex• haverã de reconsiderar o ato e atender à maioria das duas Casas do
Congresso que desejam ver indufda na Ordem do Dia a
Emenda Constitucional nv 79/84,
O Sr. Nivaldo Machado aparte?

V. Ex• me concede um

O SR. ALEXANDRE COSTA --Concedo o aparte a
V. Ex•.
O Sr. Nivaldo Machado- V. Ex• traz a debate nesta
Casa um dos problemas mais importantes do País, vale
dizer, aquele que se refere à distribuição de renda entre a
União, o Estado e os MunicíPios. Prefeito de Olinda, e,
antes, Vereador durante dois mandatos, posso aqui dar o
testemunho de quanto é necessária e_l,lrgente uma reforma que assegure às células básicas da nacionalidade um
maior quinhão na distribuição da renda pública. Os MuM
nicípios, hoje, dispõem de um mínimo de meios financeiM
ros para atender às necessidades de su_a população. E
este fato, iSoladamente, justificaria que Seâesse~ a máxiM
ma urgência a qualquer proposta que visasse a assegurar
uma melhor distribuição da receita públiCa. Os MunicfM
pios, ainda hoje, apesar do que estabelece a Cónstituíção
Federal, gozam de uma autonomia que, na realidade,
sem recursos financeiros para sust_entãMla, não passa de
um mero ornamento jurídico, por isso que sem condições de permitir a realização das obras e serviços fundamentais à comunidade. Por isso, a minha posição é a
de apoiar toda e qualquer iniciativa, objetivando garantir ao Municipio uma melhor Q.istribuição da receita
pública. Nós sabemos que esse quinhão é muito pequeno, ocorrendo o contt:ârl----º _nos Estados Unidos, onde a
União fica com pequena parte dos recursos e a maior
parte é distribuída aos Estªdos e Municípios! Assim; não
podemos, conhecendo a realidade brasileira, deixar de
dar apoio a toda e qualquer iniciativa, visandO a· asseguM
r ar a essas com unas maiores recursos.

O SR. ALEXANDRE COSTA - Sou muito grato,
atê mesmo pela complementação que V. Ex• traz e que
vai enriquecer, por certo, este breve pronunciamento que
estou fazendo.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparM
te?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte a
V. Ext0 Sr. Marcondes G8delha- Nobre Senador Alexandre Costa, V. Ex• jã ressaltou a lisura, a boa fé e o eleva-

do espírito públi:co do Senador José FrageUi, Presidente
dest_e Congresso_. De modo que não vejo necessidade de
insistir_nes~e ponto. Tõdos n6s temos o Presidente FraM
gellí na conta mais alta e hos sentimos bem dirigidos por
S. Ex• que ocupa a função de maior envergadura, no âmM
bito desta Casa.
QuerO, no entanto, tazer uma objeção às críticas que
V. Ex• faz quanto à maneira com que S. Ex• conduziu
esse problema da votação da reforma tributária.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu chamei de equífiz crítícãs. Estou dizendo que há um_ equívo-

~-voco;-não

co.
O Sr. Marcondes Gadelha- Equivoco é um eufemismo que V. Ex• usa, é uma maneira abrandada, tecnicaM
mente, de fazer uma objt::ção contudente de que estaria
implícita alguma forma de subserviência deste Poder ao
Ex:ecutivo,
O SR. ALEXANDRE COSTA - Quando muito de
submissão, subserviência nunca. Eu não o diria.
O Sr. Marcondes Gad~lha- Eu não sei qual a difercnca-·enfte-submhsão e subserVfência:
O SR. ALEXANDRE COSTA -Há uma diferença
mtiito grande. A submissão é aquela que eu e V. Ex•tivemos ao período revolucionário.
O Sr. Marcondes Gadelba- Diferença puramente semântica que não vem ao caso. De todo jeíto estabelece
uma relação de dependência. Submiss_ão ou subserviênM
cia, V. Ex• estabelece uma relação de dependência desta
Casa em relação ao Poder Executivo, pelo simples fato
de que o Presidente Fragelli disse que achava conveniente ouvir o Poder Executivo sobre essa matéria. Veja V.
Ex•, ouvir partes interessadas é um fato absolutamente
normal e corrente, neste e em qualquer Parlamento do
mundo. Não apenas do Presi_derite da República ou o
- Poder Ex.ecutívo, do alto da sua munificência, tem 6 direito de ser ouvido nesta Casa: Mas um simples cidadão
que tenha interess~_ numa causa, um simples cidadão que
se sinta com o seu direito lesado, ou uma entidade de
- classe, ou uma assQciação, ou um sindicato, todos têm O
direitO de ser ouvidos por este Congresso. Por que é que
o Poder Executivo não tem o direito-de ser ouvido? Por
que o Presidente da República não tem o direito de ser
ouvido? Por que os Ministros de Estado, que representam o ramo executivo do Poder, não têm o direito a uma
audiência por esta Casa? Qual é o mal, qual é a inconveniência que existe em que este Congresso dê ouvidos ao
, Executivo? Tarltas vezes nOs profligamos a surdez do
Executivo que nào_se faz ouvir por esta Casa; tantas vezes n6s reclamamos me:didas que são tomadas, unilateralmente, sem audiênCia do Congresso Nacional; tantas
vezes nós, como representantes do pqvo, achamos que a
sociedade está senQ.o de al_guma forrria ludibriada, porM
que o Congressonão s~-ra~ ouvir. Eu devo dizer que o
Presidente da República é também wn repreSentante do
povo, eu devo d_i_zer que quem se investe: de um múmus
de executivo é tambêm participante do processo legislatiM
vo, tanto que nas leis ordinãrias lhe-Cabe 50% da feitura
da lei, com o próprio Direito Constitucional de veto. De
modo que não vejo nenhuma razão para se _estabelecer, e
não quero usar a palavra submissão, subserviência.
O SR. ALEXANDRE: COSTA -

Mas, jâ usou!

O Sr. Marcondes Gadelha- A simples relação de dependência, para ser mais suave"áinda do que V._Ex•, are~
lação de dependência que V, Ex• estabelece pelo simples
fato de o Presidente.do SenadO- achar conveniente ouvir
o Poder Ex~u,_tivo.Ora, nC?bre Senador Alexandre Costa, temos falado útito r!m hirmonia entre os Poderes, -temos falado tanto em equilíbrio dos Poderes, tomamos
decisões conjuntas em nome da sociedade, ...
O SR. ALEXANDRE COSTA - M)ls eu não estou
contra a harmonia dos Poderes. Estou aqui defendendo,

e espero que V. Ex• cinja o seu aparte ao assunto da inM
clusão ou não na Ordem do Dia para Pvoposta de Emen-

da Constitucional n9 79, que vem beneficiar os Estados e
·
os Municípios brasileiros.
O Sr. Marcondes Gadelha- Muito bem, nobre Senador Alexandre Costa, então· V. Ext-, neste ponto,
esqueceu~se, cuidadosamente, de ler os três últimos ítens
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da nota oficial; V. Ex' esqueceuMse, atenciosamente, de
ler esses três últimos itens, onde o Presidente explica as
suas razões de ordem regimental. Veja bem: quando se
pediu ao Presidente para colocar essa matéria em pauta,
se pediu que S. Ex• contornasse a cronologia de procesM
sos ·que estão para entrar em pauta, uma vez que, pela
or'dem natural das coisas, essa matêria não entraria agora, Por mais ardor que nós tenhamos pela causa municipalista, por mais entusiasmo que nós tenhamos pelo fortalecimento dos municípios, se fosse seguir a ordem eraM
nológica- ê o que se deduz, claramente, da nota oficial,
porque o Presidente do Senado não tem nada a esconder
-nós veríamos que o que se pediu a S. Ex• foi que, de
alguma forma, contornasse- ê bem verdade que em faM
vor do mais fraco~.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Como se faz sem~

pre.
O Sr. Marcondes Gadelha --.-" que é o município, mas
se contornar a ordem das coisas e forçar a inclusão dessa
matéria agora:, ·a que S. Ex" se dispôs, de alguma forma,
a fazer. E, no entanto, se achou com o direito natural e
humano,, 'já que me pedem este fato, eu, também, me
sinto com o direito natural e humano"- raciocínio, tal~
vez, de S. Ex• - de poder, de ter o direito de ouvir as
partes que eU acho que tenham interesse na questão.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas, o interesse é
público, Senador, o interesse é púbtico.-geral. Qua[ é a
parte?_ Não _há partes, porque é comum o interesse.

O Sr. Marcondes Gadelha - PedeMse ao Presidente
para saltar obstáculos regimentais e não se dã a S. Ex• o
direito- de cair em terreno macio. Este ê o dado da ques~
tào que nós temos que examinar. O Presidente acha que,
para atender a essas conveniências que lhe são solicitadas, ele também tem o sagrado e humano direito, o direito que eu diria-parlameiltar, de ouvir todas as partes em
questão. De modo que, nobre Senador, quero dizer a V,
Ext- que, se o Presidente colocasse a matéria em pauta,
agora, tem o meu apoio, tem o apoio de V. Ex•, tem o
apoio de todos que aqui se encontram. Nós somos visceralmente favoráveis ao fortalecimento do _Poder LegislaM
tivo. No entanto, não v~o nenhuma razão para se criti~
car ou para, malevolamente, taxar de equívoca uma matéria onde se vê clara e nitidamente que o Presidente opeM
ra com toda transparência e com toda boa fé.
O_SR. ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador Gadelha, V. Ex• advogou, uma causa em que não havia acuM
sados. Quando V. Ex• não faz diferença entre submissão
e__s_ub_sç_r_yiência, en-tão afê q{.!e quis ser malévolo. Mas, eu
pciguntaria a V. Ex ti: sabe o que é subserviência, o que é
submissão? Submissão: prestamos papel de submissão
eu, V. Ex• e quase todos. V. Ex•, hoje, ê da Aliança. (Apontando para os Srs. Senadores) V. Ex•, da Aliança; V.
Ex~. da Aliança; V. Ex•. da Aliança. Todos prestaram
papel de submissão, durante mais de 20 anos de período
revolucionário,- arbitrário. Ainda bem que V, Ex• diz ar~
bitrário.
O Sr. José Lins- Não apoiado!
O SR. ALEXANDRE- COSTA- V. Ex• não é dos
que rrtudai'3.m e que- atacam hOje. Eu ainda continuo no
lugar onde estaYa:. M:as, V. Ex• sabe que submissão ê isso, que V. Ex• se submeteu, porque eu conheci V. Ex• na
Câmara dos Deputados: um valente acusador,.Uder do
PMDB. Àquela época, não passava nada dos revolucio·
nários e dos militares sem que V. Ex• se insurgisse. V.
Ex~ adere à Revolução. E, depois, à Aliança DemocrãtiM
ca, que ê_ uma sociedade mista, de revolucionários de ontem e de filiados do PMDB de hoje, como o Senador Fá~
b io Lucena, oposicionista coerente. E V. Ex-' se torna
agora, com o mesmo brifhantismo:-õ grande defensor.
que defende-atê aqtrilÔ que não se acusa. É uma coisa
formidável! Parabenizo V. Ext-, agradeço e incluo o aparM
te.de_ V, Ex• no meu discurso.
O SR. FÁBIO LlJCENA - Permite um aparte nobre
Senador?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte
ao__ nobre Senador Fâbio Lucena.
O Src Fábio Lucena - Nobre Senador Alexandre Costa,
eu ouv1 os argumentos substanci?sos, profundos do emi-
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ncnte Senador Marcondes Gadelha a respeito da ques~
tão, e acredito que as expressões subserviência, subordi~
nação ou submissão, vieram à falha até por carãter de
despropósito. Ninguém, nem V. Ex• nem o ilustre Senador pela Paraíba, teve a manifesta intensão de trazer à
colação terminologia dessa natureza. Desejo, todavia, na
observação que me compete fazer, muito modesta, aliãs,
sobre a questão, e a partir da leitura atenta do item dois
in fme cm que o Presidente diz que não apenas no âmbito do Legislativo, mas também do Executivo, a matéria
teria que ser detidamente analisada, entendia o Sr. Presidente, c acredito que continua entendendo, inc_onyeniente sua colocação, desde logo em pauta, sem prévio entendimento entre os dois Poderes. Ora, eu enxergo nessa colocação um grave precedente que se estabelece em relação ao Processo_ Legislativo <:;stabelecido na Constituição Federal, no que pertine às atribuições específicas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Processo Legislativo indepcnde de conveniências ou inconveniência..<; ao talant~, ao arbítrio, ao julgamento, quer
do Presidente do Congresso Nacional, quer do Presidente da República, quer tambem do Presidente do Supremo Tribunal Federal, porque, a prevalecer o entendimento dessa inconveniência, o que aconteceria é que o
Congresso perderia a sua atribuição de o principal co_ntrolador intra-organógcno desse mesmo Processo Legts·
lativo. O Congresso e5laria abdicando de uma prerrogativa porque, em verdade, se essa análise deve ser detida,
deve ser a_curada, por se tratar de profundas repercussões
no Orçamento da União e nas finanças públicas, dispõe
o Congresso Nacional de órgãos técnicos apropriados,
constitucionalmente instituídos e regimentalmente disciplinados para arguir e para decidir sobre matéria de tamanht~ relevância. De sorte que também acredito, como
V. Ex.~, que tenha havido um equívoco da parte do Sr.
Presidente do Senado e que esse equívoco deva ser corrigido .sem tardança, diria até deveria ser corrigido com a.
pressa de quem presta socorro (l uma vítima de colapso
cardíaco, em defesa do bemMestal- dos sofridos municípios brasileiros.
O S:R. ALEXANDRE COSTA - Agradeço, nobre
Senador Fábio Lucena, o parte de V. Ex•, tão claro- ...
O SR. PRESIDENTE (João Lob_o,_ Fazendo soar a.
campanhia)--'-- O tempo de V. Ex• estâ esgotado e aPresidência solicita que V. Ex.• não conceda mais apartes.
O SR. ALEXANDRE COSTA- ... tão claro que não
creio haja alguém que possa mais contestar o que estou
defendendo. A sua inteligência, o seu brilhantismo foram neces.s!trios para explicitar, com toda clareza, o que
eu não pude fazer para convencer o Senador Marcondes
Gadelha.
·
O Sr. Marcondes G-adelha -Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA - Nobre Senador, o
meu tempo está esgotado, infelizmente jâ fui advertido
pela Mesa e tenho que terminar o meu discurso.
:-.'ão se compreende, Sr. Presidente, que o governo
haja transferido ao setor financeiro, durante os meses de
abril e maio, cerca de 5;7 trilhões de cruzeiros. Isto porque o Senhor Presidente, a fórmula adotada para a cor~
reção monetária atribui a esta valores superiores ao da
infl:::~ção. A essa vultosa quantia deve-se acrescentar cer~
ca de 1,3 trilhõcs de cruzeiros referentes ao mesmo desequilíbrio do mês vigente.
Vê V. Ex•, Sr. Presidente, vê a Cas:::~, que somam 7,0
trilhões de cruzeiros que, inútil ou incompetentemente, o
Tesouro transferiu aos aplicadores em caderneta de poupança e títulos federais através da dívida -pública da
Uniào, isto para não contabilizar os prejuízos sofridos
por Estados e municípios e em outras contas menos signific<ltivus. Este e o preço mais elevado que uma fórmula
estatistica alcançou em toda a história eConômica do
País! ê claro que não se pode vincular a gravidade dessa
constataç-Jo à f:::~lta de cap~cidade analítica das autoridaM
des monetárias para prever tão infaustos acontecimentos.
Suas causas rcmoniam à desúiíClllaÇãO -da eQ-uipe-económica do governo po·rque·a fórmula em vigor visava_a
efeito contrário aô obtido. Entretanto, para que o tesouro da União se benefiCiass.e do -diferencial entre a inOuçilo e a correção monetária, os preços deveriam
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elevar-se substancialmente. Constatado o erro, o grave
erro, pago a preço tão extorsivo e, como sempre, pelo
povo, eis que o Sr. Ministro da Fazenda, advogado
Francisco Dornel!es, anuncia a uma nação pasma aumentos mensais prefixados das tarifas de alguns serviços
públicos, como água, energia elétrica e telefone.
Concedeu~se aumentos igualmente significativos aos implementas agrícolas, automóveis e outros produtos importantes para o cálculo da inflação. É uma onda de decisões que cumpre o triste objetivo de acelerar a inflação
para que o governo possa, ingenuamente, compensar sua
perda já reatizada de 7,0 trilhões de cruzeiros.
Mas, se ~xiste uma fatia do mercado financeiro que
não pode fugir a esse determinismo da correção monetária, que lhes desfavorecerá a partir de julho, outra parcela, igualmente representativa como a das aplicações
em cadernetas de poupança, desviarã suas aplicações
para mercados que lhe rt!munere adequadamente. É pelo
pressentimento, ou melhor, pda antevisão científica desse quadro que já se constata uma nova explosão das cotações do mercado acionârio - um pool de bolsas- e,
brevemente, isto. é certo, __ do mercado imobiliário e do
mercado negro do dólar. E mais uma vez, é de se esperar
esteja o País a braços com a inevitável elevação da taxa
de juros, já por si mesma insuportável, pois a escassez de
recursos obrigarâ o governo a elevar a remuneração de
seus títulos no processo de refinanciarriento de sua dívida
interna.
O Jornal de Brasília de hoje, Sr. Presidente, -publica:
"Indústria exige redUção dOs juros". E como- todos -devem ter lido, eu me reservo apenas para confirmar o que
digo, o que traz abaixo, ou seja, as taxas de juros antes
dq "Muda Brasil" e depois dq "Muda Brasil":

Em termos reais, ou seja, aCima da correção mo·
netãria são as seguintes as taxas de juros anuais, antes e depois de 15 de março, segundo a Confederação Nacional da Indústria.

Juro de mercado
Títulos públicos

Velha
República

Nova
República

18%
14,5%

30%
19%

Como conseqUência, voltarão os capitais fugitivos às
aplicações em títulos federais, e assim sucessivamente,
até que o fenômeno Brizola impulsionado pelo cansaço
da classe média eleja o engenheiro ao embalo de suas
propostas renovadoras.
Parece brincadeira que a economia esteja dirigida por
concepções tão pueris. Ê um a chincalhe à miséria do povo, ao sofrimento do assalariado que luta tenazmente
para co~eguir um mísero reajustamento semestral em
seus salãriOs, que o Sr. Dornelles proponha aumentos fixos mensais nas tarifas dos serviços públicos. Não existe
outra maneira de ver a conjuntura econômica. Os ban. queiras já agora, nobres Senadores, pela sensibilidade
notável que os faz antever as melhores oportunidades de
ganho, de lucro fácil, estão preocupados, pois jamais ga~
nharam tanto como agora. Suas faculdades de premonição estão apontando para a gravidade da crise social
que se avizinha e que nenhum pacto social ou político
p_oderâ evitar, nem mesmo o utópico pacto moral aqui
proposto em discurso pelo__ Senador Carlos_ Lyra. E tãosomente_a competência, a seriedade no tratar do bem
público, que h~_v~rão de permitir, se os homens não atra-palhassem viVer dias melhores que a Nação almeja!
A taxa de juros, no patamar estratosfêrico em que se
encontra, inibe a economia pela elevação marcante dos
custos financeiros e Pela retração dos investimentos.
Pode-se esperar, em curto período, a liquidação de estoques, esta e a decisão racional do empresário, mas esta
solução paliativa não pode eternizar-se pois são limitados os estoqu_es, as dlsponilidades do excedente da produção.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Lembro que o
tempo de V. Ex• já está findo.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, solicito apenas 5 minutos. V. Ex• é generoso.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V. Ex• já
passou erh 10 minutos seu tempo.
--

ultra~
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O SR. ALEXANDRE COSTA- Os grandes Líderes,
inclusive o Uder do Partido de V. Ex•, fizeram discursos
paralelos ao meu.
J banqueiro Amador Aguiar, em entrevista publicada
no Jornal do Brasil, edição de 13-6--85, diz textualmente:

"O governo parece uma orquestra desafi_nada. b
preciso que se afine urgentemente. Ministro deve é
trabalhar e deixar de falar". Logo adiante afirma:
"Todo mundo está vendendo o que tem para aplicar
o dinhelro em papéis do governo ou em papéis de
banco, Acho que estamos trabalhando contra a produção e gerando inOação. Não sei qual será o final
disso."
Não sou eu quem o diz, Sr. Presidente, é o sócio majo-fiürio do mais importante banco privado desta República. É de quem pede juros mais baixos quando seria de
- esperar que sua voz se alteasse clamando por juros mais
elevados. Vê a Casa que as disposições imprescindíveis
ao alívio do custo financeiro, pesadamente incidente
sobre a sociedade, são manifestadas pelos banqueiros.
Mas, a equipe econômica não encontra essas mesmas
motivações porque_ vive_engalfinhada em conflitos ideológicos, isso para citar as causas mais transparentes.
Continua-se, monocordicamente, a fazer experiências
onde a sociedade é cobaia; o povo objeto de estudos; os
condutores das pesquisas os eternos premiados.
Formou-se escandalosamente o charivari económico
com os golpes atingindo sempre os desprotegidos ci?adãos. São Paulo, por intermédio de seu Governador, Impõe o Ministro do Planejamento, o senti!flent~lismo piegas, fruto de uma campanha cívica memorável, fo~a à
Nação a herança do Sr. Dornelles. E ambos a se dJgladiarem como sócios_de_ uma_empresa mal administrada.
Não foi para isso que o povo saiu às ruas, não foi essa a
promessa que o incitou à campanha cívica. Pelo contrário, cantou-se aos quatro ventos a catarse da política
econômica da Velha República, trauma afligente causador de todos os males, lugar geométrico das desditas e
dos desacertos e das aflições que martirizavam o povo
brasileiro. Mas o que se vê? A continuidade da escola
Delfin, encarnado na caricatura de Dornelles; o fracasso
do Governador Montara, estendido à sua criatura do
Planejamento. E interferências, na ostensiva nomeação
de Luiz Paulo Rozemberg também da mesma escola de
Del_fin para a assessoria econômica especial do Senhor
Presidente da Repúbtica, verdadeiro Ministro paralelo,
poder lateral nessa política de ambigUidades que, ao tentar manter as aparências, apenas escancara a tibieza, a
falta de comando, de conhecimento e da vontade política_

Diz Amador Aguiar, mais adiante e na mesma mani~
festação, que o governo· ê uma orcíuestra desafinada.
Ora, Sr. Presidente, uma orquestra só pode ser desafinada por incompetência dos músicos ou pela desatenção do
maestro. Mas há outro lado da ópera bufa executada
pela equipe de governo: a peça executada não corresponde às promessas das praças públicas e aos anseios ~om
que o povo embalou a transformação do regime. As de~
c!araçôes diârias dos Ministros econômicos mostram
mais que um quadro de divergências doutrinárias, porque se desautorizam, uns aos outros, sem que o Senhor
Presidente da República consiga contê-los.
Parece que no. imbróglio da Aliança Democrática, no
fragor d·a- disputá. vergonhosa pelos cargos_ públicos .malremunerados, e que por isso mesmo, só causa suspelção,
o Presidente José Sarney tenta formar um governo paralelo através de sua assesso~ia palaciana! Seria um gover~
no no exílio? Parece, Sr. Presidente, pois se não hã equívoco, ao maestro caberia impor o ritmo, exigir a afinação dos instrumentos, escolher a parti dura que o povo
desejava e substituir õs executores incapacitados para o
espetáculo.
Parece que o Ministro dos Assuntos Fundiários perdeu o juízo, porque sua pretendida reforma agrãria desautoriza o Presidente. Este, fala em desapropriação de
terras improdutivas; aquele, agita a agricultura, alarma o
homem do campo, alardeia promessas que não pode
cumprir! Afirriia- aõ jOrnal Folha de S. Paulo, na edição
de 14-6-85:
-·~o Plano da reforma agrária atingi rã não apenas
os latifúndios improdutivos, mas, a médio e longo
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prazos, também os latifúndios produtivos. Estas
propriedades sofrerãQJorte desc;stímuJQ_a nível econômico, através de uma tributação mais pesada e do
impedimento de acesso a créditos subsidiados e incentivos fiscais".
O Ministro da Administração Q..esdiz-se diariarne:nte
anunciando reformas, prometendo melhor remuneração
para o funcionalismo público, numa tentativa desesperada de transformar seu ministério de consolação em palco
de suas pretenções políticas.
Vai assírn a Nova Repítblica, marchando _indelevelmente para uma crise social que a campanha pelas
eleições diretas evitou, mas que a crise política, quejâ vai
adiantada, conseguiu colocar na ordem do dia. O que se
impõe ao povo ·não são sacrificióSOOVos, porque iã não
hã espaços para abriga-tos. São castigos, Sr. Presidente,
nobres Senadores, como os aumentos prefixados de luz,
água e telefones a soar como anãtemas, vexames que
cobrem os perjuros da nova Administração. Muito obrigado. (Muito bem!)

Gomes- Mauro Borges- Benedito Canelas- Roberto Campos - Saldanha Derzi - Álvaro Dias- Jorge
Bornhausen - Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (Jo~o Lobo) - A Presidência
recebeu do Governador do Estado do Espírito Santo, o
-Oficio
S/1.9~ de 1~8.?.~ solicit~ndo, ~os termos do it_em
IV do art. 42, da Constituição, auJ.orização do Senado
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de crédito externo no valor de até USS 30,000.000
(trinta milhões de dólares), para o fim que especifica.
A mat~iª ~~~ _çlespa___çhada às Comissões de Finanças
e de Constituição e Justiça.

;9

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
projeto de" fei que vai ser lido pelo Sr. 11-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N'~.l70, de 1985
Estabelece a redprocldadr da correçio monetfrla

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ALEXANDRE COSTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
OS JUROS DA IRA

Em termos reais. ou seja, acima da corrc:ção monetária são as seguintes as taxas de juros anuais, antes e
depdis de 15 de março, segundo a Confederação Nacional da Indústria.
Velha
República

Nova
República

--J-u-ro_d_e_m_e_r_ca_d_o_ _ _ _!-8%
_ _ _ _ _3_0_%_____
Títulos públicos

14,5%

19_%

NOTA OFICIAL DA PRESIDENCIA
DOSENADO
.

e juros no pagamento com atraso de dívidas ao coatrlbulnte.

- O -Congresso Nacional decreta:

Art. f9 Aplic~-se às dívidas ~encidas da União
para com pessoas ffsicas e jurídicas de direito privado.
no que couberem, as diposíções regradoras da correção

monetária dos débitos fisçaisj estabelecidas no art. 79 da
Lei n9 4.357. de 16 de julho de 1964, no art. 51' do
Decreto-lei n,_ 1.704, de 23 de outubro de 1979, e alterações 9ue_ a~vierem.
- Parãgfa(ó úiífêõ:-~ Os débitos de que trata este artigo
serão acte.sc:;idQS de juros de mora_. t;::m igual percentual e
nas mesmas condições estabelecidas para os débitos para

--com â rãiênda

~NãcíOilal

no art.

2'~

do Decreto-Lei n9

f.73ô,-de 20 de dezembro de 1979, emodifica~ões que
sobreVierem.
AT2"'-- ESfãLei efiúã em vígOr na:aata ~e .su~ publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.

JustificaçiO A respeito da anunciada inclusão_e_m pauta na Ordem
O princlpio da lealdade nas relações financeiras entre
do Dia de 19 do corrente, da proposta de emenda à
o Governo e seú.s-l:redores particulares exige que os direiConstituição n'i' 79/84, versando sobre Reforma Tributos destes_ sejam protegido~ de _inflação e de produtividatária (Fundo de Compensação dos Estados, Distrito Fede segundo as mesmas regras com que a lei resguarda os
deral e Municípios), de autoria do nobre Deputado Aircrêdhos da Fazenda Pública.
ton Sandoval e outros parlamentares, o Presidente do
No art. 7'i' çia Lei n'_4.357, de 1964,a União instituiu a
Senado Federal esclarece:
cO!TeÇãO fnOiletánãSObre- os créditos tribütãilos, a fiffi
I ) - Em fins de maio, foi procurado pelo Vicede resguardar estes da perda de valor da moeda nacional
Govemador de São PauJg, ex-Senador Orestes QL~,ê'rcia,
e desestimular a procrastiriação no cumprii:iiCnto das
pelo autor da proposta de emenda e por uma Comissão
obrigaÇões por contribuintes. O art. 161 do Código Tride Prefeitos, que pleítearam a inclusão da proposição na
Ordem do Dia da sessão do CongresSo_Na!:ional de 18 d~ - but~riet_ Na_c:i9qalj~ miin4a.!"a_adi.~io.r:~r ju~?S ao ·crêdito
- triOutário não integralmente pago. Dando aplicáção ex~
Ijunho;
tesi~ a esse precei~o, o art. 2J do .Decreto-Lei nY l.716~
2) -O Presidente do Senado argumentou que matéria
de 1979, impôs juros de I% ao mês sobre os dêbitos de
de tal relevância e de tão profundas repercussões no
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
Orçamento da União e nas finanças públicas teria de ser
detidamente analisada, não apenas no âmbito do LegisEsta Proposição legiSlativa pretende_ que a União aplique às in~aS reg_tas de correção monetátia e jwos
lativo, mas também do Executivo. Entendia, assim, ínsobre as dividas suas para com particulares, quando-não~
conveniente Sua colocação, desde logo, em pauta, sem
prévío entendimento entre QS. doiii ~aderes;
paga.s nos vencimentos. Essa pretensão afig_~ra-se e:dre3)- Acresce que a Secretaria Ge_ral da Mesa do SenaroaiDente jus_ta_, racj_~_!:_t'al e honesta~ A adoção desta reciprocidade prevenirá inclusive aiüficiais aumentos nos
do, na elaboração do calendário das sessões conjuntas, a
preços de materiais e serviços por fornecedores, _atual1ser aprovado pela Presidência, obedece a normas regimente pratica_dos até por necessidade, face à incerteza do
mentais, levando em conta critérios Qe cronologia, fatalidade de prazos e eventual acordo de lideranças firmado
tempo ern que receberão 5e).lS c:rêditos.
Sala das Sessões. em 18 de junho de 1985. --Jorge Kasobre a importância e _oportunidade das proposições;
4)- Do calendãrio de jUnho., constatam propostas de
lume.
emenda à Constituição atê a de n' 78, de 1984, que seen~
contrava na Secretaria Geral para inclusão na Ordem do
LEGISLAÇÃO CITADA
Dia desde 8 de novembro daquele ano;
LEI N• 4.357, DE I6 DE JULHO DE 1984
5)- :Não se tendo realizado a _.sessão do dia_ 1_3.
quinta-feifa, na qual entrãtiaril as propostas de números
72 a 76, foram estas deslocadas para nova data, ainda no
Art. 79 Os dêbítos fiscais, decorrentes de_ nãocorrente mês de junho. Desse modo, as emenQas de nú- _ . recolhimento, na data devida, de tributos, ad.icionais ou_
meros 78 a 83 tiveram que passar para o mês de agosto.
penalidades, que r1ão forem efetivamente liquidados no
trimestre civil em que deveriam ter sído pagos, terão o
'cOMPARECEM MAIS Q SSS, SENAl)_QRES:
seu valor atualizado monetariamente em fun(;ão das variações no· põder aquisitivo da moeda nacional.
Altevir Leal- Raiinuildo Parente- João CasteloJosé Uns -Guilherme Palmeira_-:- Carlos Lyrã- Al§ l' O ~Conselho ~acional de Economia fiuá publicar nÕ Diârici Oficial no segundo ritês de cada- trimestre
bano Franco - Heráclito Roiiemberg- Jutahy Magaci_vil ~tabela de coeficientes de atualização a vigorar c!ulhães --Amaral Peixoto - Alfredo Campos -Severo
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rante o trimestre Givil seguinte, e a correção prevista neste artigo serã feita com base na tebela em vigor na data
em que for efetivarnente liquidado o crédito fiscal.
§ 29 A correção prevista neste-artigo aplicai"-se-á inclusive aos dêbitos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicía1, salvo se o contribuinte
tiver depositado em moeda a importância questionada.
§ 3' No caso do parágrafo anterior, a importância
de depósito que tiver procedente o recurso, reclamação_
õu medid3. judicial, set-á atualizada monetariamente, nos
termos deste artigo e seus parágrafos.
§ 4' As importâncias depositadas pelos contribuintes em garantia da instância administrativa ou judicial
deverão s~rdeYolvid_as obrigatoriamente no prazo máximo de 60. (sessenta) dias, contados da data da decisão
que houver reconhOOdo a improcedência parcial ou total
da exigência fiscal.
§ 59 Se as importâncias depositadas, na forma do
Parágrafo anterior. não forem devolvidas no prazo nele
previsto, ficarão sujeitas a permanente correcão monetária, atê a data da efetíva devolução, podendo ser utili~
zadas pelo contribuinte, como compensação, no pagamento de tributos. federais.
§ 69 As mult8$ e juros de mora previstos na legislação vigente co"mo percentagens do débito fiscal serão
calculados_ sobre o respectivo montante corrigido monetariamente nos termos deste artigo;
§ 7'i' Os conftibuintes que efetuarem, no prazo de 90
(noventa) dias Cla vigência desta lei, o pagamento do s_eu
débito fiscal, gozarão de uma redoção de 50% (ci_pqiienta
por cento) no valor das multas aplicadas.
§ 8*" A correçãO monetária prevista neste artigo
aplicar-se-á, também, a quaisquer débitos fiscais que deveriam ter sido pagos antes da vigência desta lei, se o devedor ou seu representante deixar de liquidar a sua obrigação:
a) dentro deJ20 (c_en_toe vin~e) dias da data q.esta lei,
se o débito for inferior a CrS 500J)00,00 (quinhentos mil
cruzeiros);_ _ _ - _~ ___
__
_
b) bem, no mãxímo, 20 (vinte) prestações mensais,
sucessivas,_ de valor não inferior a Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) cada uma, no caso de débitos em
montante superior a Cr$ 600,000,00 (seiscentos mil cruzeiros) efetuando-se o pagamento da primeira prestação,
obrigatoriamente, de,ntro de 90 (11:oventa) dias desta lei;
c) em duas prestações mensais, iguais e sucessivas, se
o valor do débito estiver compreendido entre Cr$
500.000,00 (qutnhentos míi cruzeiros) e CrS 600.000,00
(seiscentos mil cruzeíros). devendo a primeira ser paga
dentro de 90 (noventa) dias d~ data desta lei.
§ 9Y Excluem-se das disposições do parâgrafo anterior os débitos cuja cobrança esteja suspensa por medida
adminístrativa ou judicial, se o devedor ou seu representante legal já tiver d_epoSitadci, em moeda, a importância
questioitada, ou vie_r a fazê-Io dentro de 90 (noventa)
dias da data de_sta leL

DECRETO·LEI N• 1.704,
DE 23 DE OUTUBRO DE !979
Art._ 5~ .. (}~~ dêbitÓs ·n;~ai;," d;~~;;e~~t~ d~-Írib~t~; ~~
penalidades, não _liquidados, até o _vencü:nento, serão
atualizados monetariamente, na data do efetivo pagamento, observadas, no que não contrariem este artigo, as
disposições da Lei n'i' 4.357, de 16 julho de 1984, com as
alterações posteriormente introduzidas.
§ J'i' A atualização monetária serâ o resultado da
multiplicação do débito pelo coeficiente obtido com a divisão do valor nominaJ reajustado de uma Obrigação
Reajustável .do Tes·o_uro Nacional (ORTN) _no mês em
que-se i:fetivar o pa:gatnento, pelo valor da mesma Obrigação no mês s._eguinte àquele em que o dêbito deveria ter
sido pago.
·
_ §_29 _,_Para os ef~~tqs__ deste <xrtigo_, no caso de_declaração de rendimentos apresentada fora do prazo estabeleciào~ consíderar-se-ã vencido o dêbito dela deccmente,
a partir do terceir_o mês seguinte ao vencimento do prazo
para a entrega da mencionada declaração, salvo se a legislação fixar expressamente a data em que o tributo deveria ter sido pago.
§'39 -O disposto no párágÍ'afo anterior' àplica:se aos
casos de lançamento decorrente de pedido de retifica_ção
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Aprovado.
- Será cumprida a deliberação do Plenário.

de declaração, de cobrança suplementar e de lançamento

de ofício: _ _ _
§ 49 As multas proporcionais e os jUros previstos mi
legislação- tributária serão calculados em função do tributo corrigido monetadamCilte, inclusive na hipótese-de
que trata o parágrafo úniCo do a_rtigo 2~' do Decr~to-lei

n<? 1.680, de 28 de ma_t_ç_o_.de 1979.

im.

O
PRESIDENTE (João LObo) Hora do Expediente.
J:Jassa·se à

_

ORDEM DO DIA

§ 5~> As multas devidas, não proporcionais ao valor
do tributo, serão ta-mbém corrigidas monetariamente
mediante aplicação do disposto no § 19 deste artigO.
§ 6~> A atualização monetãri:a mensal prevista neste
artigo aplicar-se-ã aos débitos fiscais cujo vencimento_
ocorrer a partir de 111 de janeiro de 1980..
§ 7~' Os débitos fiscais-, cuJo tCrmo iniCial de àtui:ili-zação anteceder a 19 de janeiro de 1980, serão corrigidos
até essa data segundo _as normas então vigentes.
§ 89 O Ministro da Fazenda poderá baixar normaSpara aplicação do díspOsto neste ·artigo.
·
·

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretárío.

E. lido e aprovâdo o seguinte
REQUERIMENTO N• 147 DE 1985
No_s terrno_s d_Q_;:trt. 198, aHnea "d", do Regimento ln·
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a l!l_atéría constante_ dos itens n9s 3 a 7 sejam submetidas
ao 'Plenário em 19, 29, 39,49 e 59 lugares, respectívamente.
_ Sala das Sessões, 18 de junh_o de 1984. -Martins Fi·
lho.

DECRETO-LEI N• 1.736,
DE 20 DE DEZEMBRO DE !979
Dispõe sobre débitos para com a Fazenda e di outras providências.
Art. }9 O débito decorrente do imposto sobre a ren·
da e proventos de qualquer natureza, do imposto sobre
produtos industrializJldos, do imposto sobre a impOr·
tação e do "imposto úriico'-sob-ie minerais, não pagõ-nã
vencimento, serã acrescido de multa de mora, consoante
o previsto neste Dec-teto.Jei.
Parágrafo único. A multa de mora serã de 30% (trinta por cento), reduzindo-se para 15% (quinze por cento)
se o débito for pago até o último dia útil do mês calendário subseqUente ao do seu vencimento.
____
Art. 29 Os débj_t_Qs de qualquer natureza para com a
Fazenda Nacional se:rã_o acres-.Çido_s, na via administrativa ou judicíal, de juros de mora, contados do dia seguinte ao do vencimento e à razão de I% (um por cento) ao
mês calendãiío, ou íração, e calculados sobre o valor originário.
-_
_ __
ParágrafO único. Osjuros'de mora não são passíveis
de correção monetáría e não incidem sobre o -valor da
mu.lta de mora de que trata o artigo }9,
(Às ComissõeS de ConstituiçãO- e Ju.sliça e de Finanças.)

Estã finda a

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Aprovado ore-

querimento, passamos ao item 3:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
--do Senado n9 26, de 1979, de autoria do Senador
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafos ao Art.
517 da_Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n9s 184 e 185, de 1984 das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-'-de Legislação Social, favorável.
~

Em votação o projeto, em primeiro tum-o~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. -(Pãusa.)
Aprovado.
O projeto· voltará oportu-namente à Ordem do Dia,
para o segul}_do turno regimental. -Ê _o seguinte o projeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em sessão~nte
rior foi lido o Requerimento--n9 142, de 1985, de autoriado Senhor Senador Nivaldo Machado e outros Senhores
Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do expediente da sessão de 6 de novembro do corrente ano, seja dedicado a homenagear o Diário de Per~
nambuco, pelo transcurso de seu 16()9 anivérsãrio.
O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Passa-se, agora, à votação do requerimento.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

b) fiscalizar as condições de trabalho na empresa, comunicando irregularidades à sua direção e ao
sindicato;
c) sugerir à empresa modificações nas condições
de trabalho, higiene e segurança, assim como melhorias salariais;
d) transmitir ao empregador as reivindicações
dos empregad_os.
§ 7'~ Aplicam-se ao delegado sindical as normas
contidas no art. 543, desta Consolidação."
Art. 29
caçãO.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 39 São revogados o art. 523 da_ Consolidação
das Leis do Trabalho e as demais disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)Item 4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 2, de 1980, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a
nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino
Superior, tendo
Pareceres, sob n9s 747 e 748, de 198 I, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, favorável.
Em votação o prOjeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia
para o segundo tu_rno regimental.
~o seguinte_? projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 26, de 1979
Acrescenta parágmfos ao art. 517, da Consolidação das Leis do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - 0 projeto lido
será publicado e remetído às Comissões competentes.
A Presidência convoca sesSão extraordinária a
realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciaçãõ das seguintes matériaS:
- - -- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 341,
de 1980;
- Projeto de Lei da Cãmara n9 238, d_e 1984;
-Mensagem n9 207f84, referente à escolha do Senhor
Raymundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do_
Brasil junto ao E~tado__do Coveite, para,_cumulativarl'len-te, exercer a ftlll_ção dç_Embaixador do Brasil junto à República DemoCrática Popular do lêmen;
-Mensagem N9 101/85, referente à escolha do Dou-_
tor Luiz Philippe Vieíra de Mello para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga
destinada a Magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoría do Ministro Pajehú MacedO Silva.
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O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 O art. 517 da Consolidação_ das Leis do Trabalho, aprovada pelo De_crtito-lei n9 5.452, de l'~ de maio
de 19.43, passa a viger acrescido dos seguintes§§ 39, 49, 59,
6'1 e 79;
- "Art. 517.

§ 3'1 Os sindicatos que instituírein delegacias
_ _promoverão a eleição dos delegados_~indicais sim ui. ~ taneamente côin a eleição para os cargoS da_diretoria e do conSelho fiscal.
· § 49 Os delegados sindicais ci:úiC:orrei'ão na
mesm.;:t chapa que disputar a eleição para a diretoria
e o conselhQ fisç_al do sindicato.
§ 59 O número de delegados sindicais obedecerá _à__s~uinte proporção:
a) em empresas com até I 00 (ceni) empregados,
serã eleito I (um) delegado;
b) em empresas com mais de tOO e até 1.000 (mil)
empreg~d_os, será eleito I _(um) delegado para cada
grupo de 200 (duzentos) empregados;
c) em empresas com mais de 1.000 (mil)_ e até
2.000 (dois mil) empregados, será eleito I (um) delegado para cada grupo de 300 (trezentos) empregados;
- d) em empresas com mais de 2.000 (dois mil) empregados, será eleito I (um) delegado para cada grupo de 500 (quinhentos) empregados, atê o número
máximo de 12 (doze) delegados.
: § 69 São atribuíções. dos delegados Sindicai10:
a) representar o sindicato e os trabalhadores da
categoria junto à empresa;

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 2, de 1980
Dispõe sobre a escolha e a nomeaçio dos dirigentes
das fundações de Ensino Superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. [9 A Lei n9 6.733, de 4 de dezembro de 1979,
não se aplica à escolha e à nomeação _dos dirigentes das
Fundações de Ensino Superior.
Ait. 29 Esta lei entra em vigor ria data de sua publicação-.
-Art. 3~' Revogam·se as disposições em contrário.

. O SR. PRESIDENTE (João Lobo)·- Item 5:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nl' 340, de 1980, de autoria da Senadora
Eunice_ M ichiles, que acrescenta p arãgrafo_ único ao
art. 3~3 da Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito àjornada
de trabalho reduzida, com remuneração proporcional, tendo
Pareceres, sob n~"s 445 a 447, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade;
-de Legislaçio Social, favorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em
separado, do Senador Jorge Kalume.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Projeto será arquivado,
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f: o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 18, de 1980
Dispõe sobre a aposentadoria especial do Músico.

O Congresso Nacíonal decreta:
Art. 1'1'

Ao músico, inscrito na Ordem dos Músicos

do Brasil, é assegurada aposentadoria especial, desde
que conte, no mírlimo 60 (sessenta) anos de idade e vinte
e cinco anos de serviço, e tenha, pelo menos, 5 (cinco)
anos de contribuição previdenciá ri <i.
Art. 2~" A aposentadoria especial de que trata esta lei
consistirá numa renda mensal eqUivalente a dois salários
mínimos regionais.
·
·
Art. 31" A presente lei, cuja execução será atendida à
conta de recursos relativos às contribuições para a Previdência Social, será regulamentada pelo Poder Executivo,
no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrârió~

Votação do_ projeto quanto à juridicidade.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

O sr. Hélio GueirÕS- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros para discUtir.
O Sr. Hélio Gueiros- (PMDB- PA. Para discutir.
Se!Jl r~'{isãO do <?radar.)- Sr. Presidente, trata-se de um
projeto de certa importância, porque enfoca a situação
dO estrangeiro no Brasil. E me parece que embora a atual
Lei_ do Es_tr;:mgeirO mereça ·modificaÇões, a~reditoque_o
projeto do Senador Pedr_o Sinlon é -meio.drãstlco, porque
simplesmente revoga a legislação sobre eStrangeiroS e
acredito que o_ estrangeiro passa a ser igual ao nacional,
o Qu~ p-~r~e _qUe tambe~__ é um absurdo. Não queremos
fazer grandis TestriçõeS-ao-eSti"angeiro, mas hã necessidade também de tratá-lo de maneira diferCnteda que se
trat~ Çl n~çional.

De modo que, nos termos regimentais, apresento requerimento de adiamento dessa discussão_e votação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
o~sR.

PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,

requerimentO que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretãrio.

PROJETO DE LEI DO SENADO

É lido o ~eguinte

REQUERIMENTO N' 148, de 1985

N9 340, de 1980
Acrescenta parágrafo único ao art. 373, da Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito à jornada de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 373, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.4?2, de 19 de: mai_o
de 1943, passa a viger acrescido do seguante parágrafo unico:

..Art. 373. . .•..•••..•. ~·----·L . .._- ......•
Parágrafo único. À empregada com -prole ê assegurado o direito de optar por uma jornada de trabalho de 4 ou 6 horas, com diminuição proporcional
de remuneração."
Art. 29
cação.
Art. 31'

Nos termos do art. 350, combinado com a alín~- c do
art. 310 do_ Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei do Senado n" 320, de 19_80, a
fim de ser feita na sessão de 16 de agosto de 1985.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1985. -_Hélio
ros.

O SR. PRESIDENTE(João _Lobo)- Em votação o
requerimento de adiamento, por 30 dias, da votação do
Pro}eto ~e Lei do Senado n9 320, de 1980.
Os S.rs. ~enadoreS que o a"pr~vam_ queiram ficar set1ta:..

d?~p~~fJ~~~ ..-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

1:

o seguinte o projeto rejeitado:
[t~m

7

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296, do Regi~·
menta Interno), do Projeto de Lei do Senado n 9 320,
de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon, que
revoga a Lei n~' 6.815. de 19 de agosto de 1980, -que
define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil,
cria o Conselho NaciOnal de 1migração e dá outras
providências, tendo
Parecer, sob nl' 1.144, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injurid.icidade.

Voltamos ao

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
57, de 1985, de autoria dos Líderes Gastã6Maller e
Moacyr Duarte, requerendo, nos termos do art. 371
c, do Regimento Interno, urgência para -o Oficio
S/2, desde 1985, do Governador do Estado do Rio
Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item 6

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

--

Item l:

Revogam-se as disposições em contrário.

Em votação o projeto quanto à constitucionalidade.
Os _Srs. Senador~ que_o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.

--

Fica adiada, por 30 dias; a votação do projeto:

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

VQtação, em priineiro turno (apreciaçã'o prelimi_nar da Constituciorialidade, nos termos do Art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de l,.~i do Senado n9 18 de 1980, d_e autoria do Senador Itamar
Franco, que dispõe sobfe apõsentãdofía especial do
n1 úsico, tendo
Pareceres, sob n9 1.032, dé:-1980 e n9 415, da Comissão:
_
.- .
-de Constituição e Justiça, ~~~_Pronunciamento:
pela inconstftuciooalidade; ~PronUnciamento: (recxame solicitado em_ Plenário)- ratificando seu pa~
recer anterior.

Guei~

Em votação o requerimentÕ.
O Sr. Hélio Gueiros -$r. Presidente, peço a palavra
p-ara-encaminhar a votação.

-o

SR.' PRESIDENTE (João LobÕ)_:- Çoncc;do a palavra, para encaminhar a votação,- ao nobre S_enador
Hélio Gueiros.

0 SR. H€LIO GUE!ROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
Srs. Senadores:
Trata-se de um pedido_de urgência para um oficio do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar uma
op-eração de crêdito externo no valor de 50 milhõ_es de
dólares.
O PMDB não é contrário ao projeto, desde que ele
seja devid(l_mente instruid() e discutido nas_co~issões técnicaS dã. Casa.
-Parece-nos, entretanto, que não convém, no momen~
to, uma aprovação em regime .de urgência quando hã
toda a possibilidade dele ser normalmente discutido n~s
comissões.
Quero diz_er que nas Comissõe~ de Finanças e de
Constituição e Justiça há vários projetas dessa natur:eza
que estão sendo es.tudados e, de uma maneira geral, tC?_dos_ ti;n:t _sicj_g_ aprovados pelos pareceres dos relatores e
pelo Plenário da Casa. De modo que, vamos nos mani-

~dente,
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festa r agora contra a urgência, sem que isso necessariamente irriporte em rejeição posteriOr do projeto quando
for colocado em situação normal para votação na Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Peço verificação,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Serâ feita averificação solicitada pelo nobre Senador Octâvio Cardo-

so.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minUtos,
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores a Plenãrio.

(Suspensa às 16 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 34 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estã reaberta a
sessão. Persistindo a_ falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a vçrificação solicitada.
O_ Requerimento n9 57, de 1985, fica com a sua votação adiada.
Igualmente, o Requerimento n9 58/85, constante da
Ordem do Dia, fica cOm a sua apreciação adiada para a
próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Volta-se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cais.
O SR. c€sA R CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do qrador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em outros pronunciamentos e apartes, tenho falado
sobre ãSsuntQS l~ados à área do petróleo. Confesso que,
como. fui" Ministfo-âas Minas e Energia, não gostaria de
abordar assuntos diJetamentf! ligados ao meu Ministério
a não ser para dar explicações sobre o Ministêrio que eu
dirigi. Mas, eu entendo que o petróleo estã acima dessas
razões. Nós devemos fazer um esforço muito grande
para que a política implantada no Governo do Presidente João Figueiredo, visando a auto-suficiênda de energéticos com autonomia tecnológica, que peta menos seja
tentada sua consecusão. Não só pelas divisas que se economizam, mas pela segurança do suprimento. Um país
que tem o domínio do suprimento de sua energia é um
pals soberano, porque a energia é realmente o motor de
todo o desenvolvimento. Como sabem os Srs. Senadores,
por honrosa delegação dos meus companheiros que fazem a Com"issãõ Parlamentar de Inquérito que investiga
a gestão das estatais etn que a União tem maioria, fui escolhido Presidente dessa Comissão. Estâ aqui o nobre
Senador Vil];ílfo Távora, um dos integrantes, que tem
sido assíduo nas reuniões. Temos procurado prestigiar a
empresa, a PETROBRÁS, o monopólio,-embora, procurando, às vezes, questionar algumas decisões que não
nos parecem transparentes, conforme o Governo da
Nova Repóblica pretende que sejam todas as suas_decisões.
A Comissão tem se reunido freqUentemente. Todas as
semanas depois que foí instítufda ela se reuniu- já flzemos cinco reu_nJões. S.__ Ex' o nQbre Senador João Lobo
também esteve presente a uma das reuniões. Temos tido
uma certa apreensão, que hoje nos pareceu que foi também endossada pelo Presidente da PETROBRÃS. t que
a nova polítiCa de co_ntenção_dos preços de venda dos deriv~tdos _d~ petróleo, possa levar essa empresa a diminuir
os seus investimentos, inclusive na ârea de perfuração e
exploração, já que agora acabamos de delimitar um campo-gigante ria Bacia de C2tnpos.
-=tr"eio qlle ê muito impOrtante que o Senado acompanhe essa Política. Não podemos deixá~la entregue somente ao Exe_cutivo, porque isto é uma questão de soberania nacional.
Falo, l~mbém, hoje, sobre_ um assunto ligado ~o Nordeste e em particular ao Ceará. Todos sabein, e eujâ falei
aqui, que o campo de petróleo da bacia potiguar que
abrange o Rio Grande do Norte e Q Ceará, em _off-sha~e,
é- um petróleo de-excelente qualidade comõ também
aquele petróleo em terra, de Mossor9 e Aracati. Falei na
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ocasião que esse petróle_o em terra tinha qualidades, inclusive, naftênicas, só__comparáve!s·com o petróleo, por
exemplo, da Austrália, um petróleo muito bom para
lubrificantes.

possível advogar a refinaria do Nordeste. Mas, eu queria
apenas que V. Ex• retificasse um número que me foi passado agora, numa visita- que fiiemos ao-Nordeste, aoestado_de_V........Ex•, e também ao Rio Grande_ do N_orte, em
que se disse lá que, em 6 municípios do Rio Grande do
Agora creio que, neste momento, deve caber ao SenaNorte, hoje, já se produz 80 mil barris por dia, e alguns
do uma gestão direta, não em fase de apelo, mas_ uma
milhões de metros cúbicos de gãs no Rio Grande do
gestão direta ao Presidente da PETROBRÁS para que se
Norte. E quero aproveitar, porque-eles reclamaram algo
instale uma refinaria de petróleo em Forfaleza. A capacique _e_u acho que nós devemos defender aqui. A informação .é a seguinte; na cidade, no municfpio de Açu,
dade de refino do Nordeste tem como base única a refinaria de Mataripe, na Bahia, que está praticamente esgoexistem as melhores cerâmicas da regíã_õ_ I'foideste, portada e, com a implantação do programa do álcool e a dique tem um barro especial e_dizem que vendem até para
a Bahia a produção dessas cerâmicaS. Eles queimam esse
minuição, portanto, do uso dos derivados do petróleo,
há uma capacidade ociosa de refino nO centro-suL Não
ban·o com a madeira rala da caatinga nordestina, que já
há sentido sair um petróleo do Nordeste para o centropraticamente não existe. Mas, e eles são forçados a quei- -- mar, para póder manter _os empregos de 50 e tantas olasul ou de lá voltar para o próprio Nordeste;
rias e cerânlicas de grande porte que existem lá. Então,
As bacias do Ceará e Rio Grande do Norte produzem
atualmente 58 mil barris de petróleo por dia, podendo
dizem que viram passar o gasoduto, em direção não sei
de onde, e pediram a PETROBRÁS_que ftzesse uma cochegar a 100 mil barris de petróleo por dia. Representam
ICicaÇão; trOCas-se õ vOlume de leriha, que praticamente
mais de 10% da produção nacional. Creio, portai1t6; que
nãO p~~fetirai- rri.ai~ das _caatin~as do No"rdeSie, por ainão tem esse sentido ficar só com as refinarias no sul do
Pais.
guns rrietróS ·cúbícôs de gãs~jã Cjue o gás estâ saindo do
território deles, e que, em 50 c_erâmicas que existem -lá, hã
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
empregos para quase 10 mil pessoas. A PETROBRÁS
simplesmente disSe que aquele gás ia sUbstituir alguma
O SR. ctSAR CALS- Com muita SatisfaÇão, c_oncoisa adiante _e que só poderia vender o gás a eles à base
cedo o aparte ao nobre Senador Virgílio TávOra.
do preço de petróleo importado. Coisas assim, desse gêO Sr. Virgílio Távora- Vê V. Ex• como as coisas do
nero. Eu acho que ercl hora, já que nào deixa nada Iâ ou
Nordeste - não vamos apelar para o regionalismo -não tem refinaria: e-o gâs está sain~o do território deles,
são pouco consideradas nos planejamentos gerais. Em
não seria a hora d-e fazer com que o gás gerado nas entra1966, éramos Governador âo Estado do Cearli:Todas as
nhas da terra do Rio Grande do Norte, desse e garantisse
classes produtoras se empenharam nesta campanha,
emprego'? Aquela madeirinha rala não vai agUentar as
após a lilstalação da fábrica de asfalto da PETROBRÁS
cerâmicas. E, se é um investimento, que exíste lâe que dã
na nossa capital, para que tivéssemos, e o Estado desa~f!lprego à 10 míl pessoas, eu acho que estava na hora de
propriou área necessáiii;JUnto a ela, uma Refinã.ria de
V. Ex•, como-ex-Mini~t_ro, nos ajudar a_conseg~ir que a
petróleo. Sabe V. Ex•, transformação de fábrica de asfalPETROBRAS aba_ndone essa !º-_~ia de gás a custo de peto para refinaria de petróleo ê apenas troca de alguns
tró~eo lffiPortadO dê o gãSa custo de lenha às cerâmicas
componentes. Não existia-ainda á época a expforaçâo Off
do Rio_ G~anfle d() -~arte,
shore, citada por V. Ex•, seja na reSiãO dC Piracaru;Seja
O SR. ctSAR CALS- Eu ~gradeço, nobre Senador
no Rio Grande do Norte. Apenas indícios, no segUndo
Alberto Silva. Na verdade, os números que eu disse aqui
Estado de que alguma esperança existia. Pois bem. O
fofã:m
númerOS fo-ineddos pela própria PETROBRÁS.Ministro- vamOs dar logo nome às pessoas- Mauro
Mas, eu creio que V. Ex• tem razão. Eu acho que, neste
Thibau, como um dos seus últimos atos, levou à decisão
momento, e a política de preços que se piocurou definir
preSidencial a instalação dessa refinaria justamente ria
no Governo do Presidente Figueiredo, o preço de ener· "Capítal cearense. Até há pouco tempo, conservávamos o
gia, pela primeii-a vez, tentou-se fazer uma política de
rascunho do despacho-sugestão que S. Ex• dava ao Excepreço, dando vetares de preço, para dar tranqUilidade à
lentíssimo Senhor Presidente. Tanto bastou para que
iniciativa privada que fizesse a substituição de petróleo
uforças ocultas", a que se refere outro ex-Presidente
impoi'tado por combustíveis naCionais .
.muito falado nesta República, agíssem.
- -

e

O SR. CltsAR CALS -

Forças pernambucanas.

O Sr. Virgílio Távora- Vou ser gentil, dizendo forças
ocultas. Sabe V. Ex• a que Estado nos referimos. Estâ V.
Ex• percutindo, 19 a·rros depois, com muito-sObradas razões a mais, o mesmo tema, aqUela mesma aspiração do
povo e da gente da sua terra. Neste momento, louvando
a sua atitude, queremos chamar a atenção do Senado
para o que de injustiça existe, quando de uma maneira
global, são apreciados os pleitos da região nordestina, os
pleitos da nossa terra.
O SR. CtSAR CALS- Eu agradeço ao nobre Senador Virgílio Távora o aparte que também é esclarecedor
e mostra que a luta já -rião é de agora. Na realidade, alguns poderão indagar por que ê que, quando Ministro,
não levei a esta determinação. Mas é que foi juSfamente
na fãSe cfe trãnSTÇã""o, em.- que,-- intra-nCícll)-áfCoOl~liOi
tínhamos uma capacidade de refino ociosa; irldusive do
, Nordeste. Então, não" tinha como, tecnicamente, fazer a
defesa de um novo inV6ltiinerito, jâ que estávamos faze-Odo investimento prioritãrio- na: área de produção. Mas
agora a capacidade-de refino de Mataripe está esgotada.
De maneira que agradeÇõ--ao senador Vii'Sílio Tãvo"ra
este apoio, porque ê muitO ímportante que nós prOcuremos unir esforços e tambêm acomPanhar de perto essa
política de petróleo e de energia em geral. tum assunto
muito importante para qUe- fique só nas mãos do Executivo, quando se pretende, cada vez mais, a maior participação do Legislativo ..
Concedo o aparte, com muita satisfação, a_o nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador César Cals, eu
quero congratular-me com V. Ex• pela idéia e as explicações que V. Ex' dá de que, naquela ocasião, não foi

Na verdade, essa devia ser urna política flexível confor!}1e disse V. Ex• O que se fez com o álcool, por exemplo, foi vender o álcool ao consumidor, no mínimo, 35%
abaixo do preço da gasolina, para estimular o uso do álcool. E, assim, com o carvão mineral.
Mas, no Nordeste, nós não só tememos estimular o
uso do petróleo importado mas, também, a devastação
da mata que já não exi"s"fe~-En.Tão, crdo (iiie tem que ser
competitivo com aquele energético que eles estão usando_Acho que V. Ex• tem razão, por que isso faz parte de
uma mos.9_jia ~mp~arial. Tet_nos de_ dar um c_erto estímulo a quem vai fazer a substituição, que sempre tem Invesrjmento naqueles equipámentos que vão ser substituídos. Acho que ê muito importante que a ídéia de V. EX•
s~ja levada adiante.
Mas, em voltando ao problema da refinaria, na realidade, Fortaleza tem condições muito importantes--eeu
queria chamar a atenção, porque aqui temos Senadores
do Norte do Brasil, Senadores do Piauí e nós, Seriiidores
cearenses - Fortaleza tem já uma infra-estrutura de
energia, de álcool, de transporte, de saneamento, de comunicação, de serviço e toda uma infra-estrutura social;
o_ porto já tem um pier petroleiro, um parque de tancagem, um terminal ferroviârío, o ·que O caracteriza c_omo
pOrto de entnida e saída de óleo e derivados. A, ferrovia,
o Senador Alberto Silva conhece esse assunto como ninguém aqui, fora o Senador Virgílio Távora, que jâ foi
MiníS.i~o _-doS TranSportes, a ferrovia abr~nge toda a
zoiia norte do Estado, penetra no EstadQ do Piauí, vai
até a cidade de Altos, interliga-se com a Divisão Operacional de São LuíS; servindo aos Estados do Piauí e Maranhão,_e, pela zona sul, à região do Carir'i, adentrando
pelo Estado da Par.aíba, até a Cidade de Souza, onde faz
6 entroncari1entõ- com as linhas de Pernambuco e Rio.
Grande do Norte. Mas, na realidade, isso Significa que'
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nós vamos transportar derivados, ao invés de por caminhões, por ferrovia. Este é um outro aspecto importante.
Com o programa Grande Carajãs,:sem dúvida isso vai
ser importaõ.f.e, por que pode-se completar esta malha de
apoio às indústrias que vão se instalar na região meioNorte do País.
O Sr. Alberto Silva -

Dá licença só um minuto?

O SR. c1:SAR CAlS - Pois não, Senador Alberto
Silva.
O Sr. Alberto Slll'a --Nós estivemos no Porto de !taqui, e tivemos uma informação que nos deixou estarrecidos_, é que vai ser necessário fazer um porto para o fornecimento de petróleo e derivados a toda área do Grande
Ca:iajás. Eiüho~- V. Ex• tem razão, quando diz que se
houver uma refinaria em Fortaleza não será preciso mais
levar o petróleo lá da Bahia, a mais de 4 mil quilôiD.etros,
por mar, até chegar ao Porto de ltaqui. V. Ex• tem toda a
razão.

Ó SR. ctSAR CALS- Inclusive, pode-se até desmontar uma dessas refinarias ociosas e levar para MiJ.cii.:ripe, é muito mais econômico do que qualquer outro
transporte constante dos derivados.
Como eu falei anteriormente, e agora, o óleo da Fazenda Belém, lá no Ceará, tem características peculiares,
dele ~e extraem derivados nobres, como o óleo isolante
para transformadores, lubrificantes, graxas especiais e
coque. Mais uma vez, o coque vai ser muito iinportante
para o programa Grande Carajãs. De modo que eu penso que esse _conjunto de fatores, a capacidade da refinaria
do Mataripe está plena, a bacia promissora, a bacia potiguar, inclusíve_a parte ~m terra.Aracati- Mossoró, a
qualidade do -óleo, a infra-estrutura já existente no Porto
Mucuripe se interligando por ferrovia paia todos aqueles
estados, Maranhão, Piauí, Rio Graride do Norte e Paraíba, creio que nà_o se poP,eria, neste momento prorrogar
uma decissão como essa.
Entendo que o Senado, nesse assunto de energia que é
muitO hnportã.nte para o desenvolvimento, e, eu sinto
com muitã 'ãpreensão notlcias de paralisação de obras,
muita apreensão, como a hidrelétrica de Tr.icuruí e outras, eu sinto c_om muita apreensão, porque, na verdade,
sem ·energia não se faz desenvolvimento. Não é por uma
política monetarista, exclusivamente monetarista, que se
deve sacrificar- o futuro deste País. Desmobilizar uma
empresa construtora, ou empresas em Tucuruí, para depois mobilizar quando romper o processo de combate à
inflação, eu acho que é realmente um sacrifício muito
grande para -a Nação.
Quero, neste momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Senado se mantenha alerta nesse assunto,
como eu disse, às vezes sinto-me con.Strangído-de estar
falando sobre um assunto que esteve, até agora, sob a
minha, responsabilidade, mas, entre esse constrangimento e o meu dever de alertar e o de servir ao País, eu, sem
dúVida, coloco o constrangimento de lado.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. C~SAR CALS- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Odál'io Cardoso- É um assunto que não_diz
respeito diretamente ao tema que V. Ex• está abordando,
mas que foi da respOnSabilidade de V. Ex• quando Ministro, e que_eu tenho uma grande curiosidade de saber
por que persiste? Nós sabemos que, na época aguda da
crise do petróleo, adotou-se a deci_são de fechar os postos
de abastecimento de combustíveTitos sábados e domingos. Posteriormente, restringiu-se essa vedação de fornecimento aos domingos. E hoje, apesar do desenvolvimento dil nOSSã poiTfiCã de-substituiç1lo i:l.os derívaâosde
petróleo; espeCialmente, depois do sucesso_do álcool, no
qual V. Ex• tem uma participação muito importante,
para orgulho de V. Ex• e satisfação do_Pafs, ainda persiste, c9m grandes entraves, especial!!iente par~ a área rural, -a vedação de_ fornecimento de-combustíVel aos domingos, quançlo se _sabe que nos períodos agud_os de
plantação e de colheita o lavoreiro não tem sábado, nem
domingo, nem feriado, as suas máquinas não_ param
para fazer o seu_ serviço a tempo. Por que persiste ainda
essa veda_ção d_e fornecimento de combustível aos domingo-s~épe"CiS.Jmente-na zona rural?"
- -
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O SR. CI!:SAR CALS -

Eu gostaria, nobre Senador

OctáviO Cardoso, de aqui, primeiro, e1tplicar o motivo
da decisão e, segundo, explicar porque eu fui voto vencido quando quis restaurar o_ fornecimento aos sábados e
domingos. Na verdade, quando do Governo do Presidente João Figueiredo coincidiu com o segundo choque
do preço do petróleo (março de 1979), o País importava
um milhão de barris de petróleo por dia e não tinha
como pagar. Foi feito, então, todo um esforço para aquilo que o Presidente Figueiredo chamou dç;, "economia de

guerra". Não era viãvel fazer racionamento. Chegamos,
no Ministério, a estudar o racionamento, mas o- País,
com as suas dimensões continentais, e tendo sidq nele de.senvolvido a sua civilização na base da rodovia, não se
poderia fazer um racionamento de todos os derivados,
porque a agricultura paralisaria, porque os tratares são a
óleo diesel, conforme V. Ex• disse; todos os insumos industriais Vão normalmente por rodovias, as indústrias
parariam; as cozinhas, os fogões,foram adaptados ao
GLP, gás liquefeito de petróleo, e as instalações domésticas e residenciais não estão preparadas para a energia
elétrica por eletrotermia, porque é uma corrente muito
forte, tem uma intensidade de corrente muito alta. O
transporte coletivo, os ónibus, paralisariam, então, não
tinha como os trabalhadores saírem de suas casas para o
seu trabalho. Ia ser uma completa desorganização da
economia nacional. O Pr~ldente Figueiredo resolveu,
então, convocar a Nação para uma economia de guerra,
era preciso mostrar, de impacto, à Nação o que tinha de
sacrificar. E por isso, tomou-se essa medida de fechar os
postos nos sábados e domingos, de fiscalizar a velocidade dos veículos nas estradas, de fiscalizar, indústria por
indústria, para saber qual era o desperdício de energia
numa linha de vapor com vazamento do isolamento térmico nas caldeiras com defeito, Eu, pessoalmente, estive
em Santa Cruz. do Sul, Estado de V. Ex.', onde há uma
multinacional, a Souza Cruz, dei-lhes o prazo de alguns
meses para substituir o óleo pelo carvão mineral,
dizendo-lhes que eu não aceitava que uma indústría estivesse implantada em cima de uma mina de carvão e usasse combustível importado. Hoje, a Souza Cruz faz pnr
paganda de que essa decisão foi importante até economicamente para ela. Mas, então, tratou-se de fazer o _impacto de economia de guerra, tirando também daqueles
que usavam e desperdiçavam a gasolina, com os seus lazeres de fim-de-semana. Mas, passado o tempo, nós sentimos que já se tinha feito o_q ue era pOssível, vamos reconhecer, a classe mêdia, pelo preço dos derivados, já não
estava mais usando seus carros, quem estava usando o
carro, já o usari_a fosse qualquer o preço ou seria até um
estímulo a uma estocagem clandestina de combustível
nas garagens. Propusemos, à Comissão Nacional de
Energia, que se revogasse essa decisão de sábado e do-.
mingo. Fomos por parte: primeiro aos sábados, para
mostrar que a diferença de consumo já não era significativa. E depois, para o domingo. M_as, fomos voto vencido. E digo agora, com toda a clareza a V. Ex•, que os
principais oponentes são os postos revendedores, os donos de postos revendedores é que entendem que teriam
de pagar o trabalho extraordinário aos domingos, e isso
oneraria os custos de operação dos seus postos. Aí é que
estão os maiores oponentes, que são os donos dos postos
revendedores. Esta é a explicação que, realmente, tenho
de dar a V. Ex•, com toda a sinceridade.
O Sr. Octavio Cal'd~o - V. Ex• permite? (Assentimento do orado_r.)- Agradeço muito a explicação que
me dã V. Ex• E uma das coisa_s que se poderia fazer,-provavelmente, seria dar a faculdade de abrir aos domingos.
Então, os postos que quissessem- cOrrer com ó ôilus do
pagamento extraordin~rio para os seus operadores, para
os seus bombeiros, poderiam fazê-lo. E certamente aqueles que se situam ao longo das estradas e nas zonas ruraiS, onde a solicitação de combustível é muito alta aos
domingos, certamente encontrariam compensação para
arcar com esse ônus.
O SR. ctSAR CALS - Creio, nobre Senador Octávio Cardoso, que soluções como essa são importantes,
inclusive estudamos e, em alguns momentos, nós fazemos nas entressafras ou nas festas de padroeiros, o rodízio entçe os postos, cada domingo seria um posto daquela área que abriria. Enfim, creio que o assunto t~_m s_olução e que se deve perseguir, porque conforme V. Ex•

dis~e. n_ão s_ó_a .agricultura estã sofrendo com isso, nas é·
poCas de -piaõtio~ cOffio também os próprios caminhoneiros que, muitas vezes, são obrigados a pernoitar nas est_radas pQrfalta de abastecimento ao longo c;l.o Ei_xo Rod_oviá[i_9.
Penso que é um assunto importante e que nós também
devemos encaminhar essa sugestão ao ConSelho Nacional de Petróleo ou ao Ministério de Mina:s e Energia que,
através de um estudo conjunto com o Conselho Nacional do Petróleo e a PETROBRÃS, colocar em execução.
Acho que isso seria muito importante para a economia
nacionaL
Sr. Presidente e Srs ..Sena.dores, era este o pronunciamento que eu desejava fazer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lôbo)- Concedo a palavra ao nobre Senador José [gnácio Ferreira.

O SR. JOSt lGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso. ) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores;
Ontem, em minha leitura matinal, me deparei com um
artigo do ilustre Senador Roberto Campos entitulado
"Tirando o__sofâ'.... '.', publicado pelo Correio Braziliense.
Reconheço a competência, versatilidade e a capacidade
de digerir os problemas brasileiros do nobre Senador
Roberto Campos. No entanto, me parece importante
ressaltar um ponto, o qual o ilustre Sçnador abordou de
passagem e que, por tratar de outros assuntos, talvez não
tenha colocado da melhor forma.
Diz o Senador:,_.-~'Não conheço nenhum governador
nordestino que não fale da insuficiência do auxflio federal, da malversação das verbas, ou da desgraça atmosférica das s_ecas e das enchentes. Também não conheço
-nenhum que fale publicamente do problema fundamental - a explosão demográfica.
Entre os anos de 1970 e _1980, a população nordestina
cresceu o equivalente a urna Suíça ou dois Uruguais.''
Mais adiante, o nobre Senador conclui que;, "A proliferação anulou os esforços para melhorar a qualidade de'
vida. Um programa de planejamento familiar, assistencial e voluntário. deve ser o prefácio de qualquer piano
- de correção da pQbreza absoluta do Nordeste. Q. .. Plano
do Nordeste" da Nova República nem toca no assunto."
De fato, o. ''Plano Nordeste" elaborado pela Nova República não menciona nada com respeito ao p1anejamento familiar, por acreditar que este não é o problema fundamental que assola não só o Nordeste como grande
parte dos países da América Latína, Áfríca e Ásía. Afirmar que a explosão demográfica é o problema fundamental do Nordeste, demonstra no mínimo desconhecimento da realidade nacional.
- -A questão é muito maís grave do que se possa imaginar. O problema da fome e da pobreza absoluta no Nor-deste e no Mundo, deixou de ser uma questão meramente assistencíalista para ser o ponto de partida para uma
mudança na ordem económica vigente entre os pafses desenvolvidos e o chamado Terceiro Mundo.
Senão vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, meio
milhão de africanos morrerain nos últimos 12 meses de
fome. Quinhentos milhões de seres do Terceiro Mundo
são considerados. "meio-mortos", porque vivem no limite da sobrevivência devido à subnutrição. Se esta pro':'
porção for mantida atê a virada do século 21, por volta
do ano 2.025, o total de famintos no mundo a_üngirá a
alarmante cifra- de I ,3 bilhão de pessoas.
Conforrne dados fornecidos pela FAO (Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), no
infcio.dos anos 80_jã existiam 54 países de llJtl tot.al de
. 117 n_o Ter_QeirQ_ Mqn9o~ cuja produç_~9 _agrícola era in-_
suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Pa.r_a
o ano 2.000, se forem mantidos os atuais níveis de produtividade agrícola, o número de países incapazes de se
auto~abastC9er su):>irá para 64. Ainda segundo a FAO, o
déficit global de alimentos entre os países famintos foi
calculado em 4 milhões de to~eladas de cereais. A pr_o~
jeção do conjunto desses dados intensificou as advertências alarmistas de que ~ curto prazo não haverá condições físicas para alimentar todos os habitantes do planeta.
Porém, estas advertências escondem mitos envolvendo
o problema da fome e da misêria. O mais utilizado nestes último.r.:uws é o mito da pressão demogrãfica"':"Os
prognósticos indic_am que no ano 2.025 a população da
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América Latina, Africa e Ásia chegará a 5,_1 bilhões de
habitantes.
De posse desses dados, criou-se nos países ricos a controvertid~ expressão __"bomba demográfica'', cujo verdadeirO significado ganhou cores_apocalípticas, num discurso do ex-Presidente Lyndon Johnson em 1966, que dizia; "Existem na Terra (na êpoca) 3 bilhões de habitantes, e nós (os norte-americanos) não somos mais de 200
milhões. Somos I contra 15. Se a força prevalecer So_bre
o direito, os Estados.J.Joidos será invadido e tudo o que
temos será tomado pelos famintos do resto do Mundo'~-.
Em outras palavras, Srs. Senadores, para garantir um
suposto "direito de ser rico", Johnson levantou a fantasma da rebelião universal dos pobres para justificar uma
campanha mundial pela limitação forçada da natalidade
no Terceiro_Mundo.• Usando uma linguagem mais sofisticada, o Banco Mundial adotou a mesma estratégica e
passou a preconizar o controle da natalidade como asolução para a fome a todos os países pObres.
Não hã a menor dúvida. de que o acelerado crescimento demográfico, em illgumas regiões influi, um pouco, no
equilíbrio- alimentar, ·porêm, a grande verdade é que o
aumento de número de subnutridos e subernpregados
não é uma conseqilência direta da taxa de natalidade,
mas sim do mal ordenamento da produção agrícola.
É c_onveniente lembrar que o problema da superpopu~
Jação surgiu pela primeira vez já no século XVI, na ln~
_glaterra, quando os fazendeiros decidiram criar ovelhas
em vez de plantar. O pastoreio exigia menos mão-deobra do que a agricultura, e a conseqUência foi o surgi~
merito d_os. ''vagabundos urbanos". O problema não residia na taxa de natalidade acima da desejada, mas sim
numa mudança do Sistema econômíco de produção.
Ut'n s.é01lo Il)ais tar_de,._o mesmoproblema atinge também a Affiéricã Latina, no momento em que as transnacionais transformaram nossa agricultura, introduzindo
um número limitado de cultivos de interesse estrangeiro
que resultaram na liberação de um grande contigente de
mão-de-obra que tradicionalmente encontrava eni- permanente trabalho na agricultura.
A especialização da lavoura também fez com que em
!950, em Cuba, mais de SOO mil trabalhadores agrícolas
encontrassem emprego apenas uma vez por ano. Aqui no
Brasil o mesmo fenômeno acontece com o surgimento de
milhares de."bóias-frias", que migram de uma lavoura
para Oütra em busca de emprego.
Estamos trabalhando com fatos concretos, e por isso,
não podemos acreditar que a explosão demográfica seja
a causa fundamentai da pobreza nordestina.
OutrO aspecto dO mesmo problema estã na verdadeira
campanha de esterilização em massa, denunciada em
São Paulo pelo Conselho Estadual da Condição Feminina que divulgou na Folha de São Paulo, dia 9-3-85, a
existência de uma rede de 24 clínicas particulares no Estado que, a pretexto de promoverem o planejamento familiar, usam em grande escala a esterilização,
Senão vejamos, Sr. Presidente, seis dessas clínicas foram visitadas por membros do referido Conselho que
constataram a execução de cerca de dez laqueaduras por
dia, segundo informou a Sr~ Eva Blay, presidente do
Conselho.
·
Segundo a CECF, após ampla pesquisa, constatou-se
que organismos interriacionais investem 20 milhões de
dólares em instituições, equipamentos e materiais contraceptivos no Brasil. O CECF acusa o Centro de Pesquisa, Assistência Integrada à Mulher e à Cdança
(CfA_IMC) de contribuir estrategicamente para a prática
de esterilização.
Por último, é bom frisar que o crescimento demográfico durante o período 1970-82 foi estimado em 2,4% ao
pasSo que nã: década anterior foi de aproximadamente de
2,8%, o que vem demonstrar uma queda no crescimento
populacional no Brasil segundo dados do próprio Banco
Mundial.
Por isso, Srs. Senadores, a solução para o problema da
fome, da miséria crônica do Nordeste, das nações do
Terceiro _Mundg está_ na distribuição das riquezas, numa
Reforma Agrária que garanta a produção para o consumo interno, atravês da distribuição de terras para o agricultor com o apoio material necessário e ao mesmo tempo mantendo nossa produção em grande escala voltada
para a exportação, numa ordem econômica internacional justa e equilibrada, na geração de mais empregos e de
uma infraestrutura social digna.
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Como afirmou o Presidente José Sarney na abertura

da VII Conferência- Interparlamentar da Comunidade
Européia e Latino Americana; .. Não podemos pagar a
dívida externa com a fome, a recessão -e o desemprego".
Para isto, o Brasil precisa contar com a compreensilo das
economias desenvolvidas, facilitando a entrada de nos~
sas exportações em seus mercados.
Muito obrigãdo, era o que tinha a dizer. {Muito
bem!).

O SR. PRESIDENTE (João Lôbo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Muller.

o sR. GASTÃO MULLER (Pronuncia o seguiri.te dis~
curso.) - Sr. Presidente, SrS-.- Senadores:
Quando se escapa de um regime autoritãrio, a tendência é ir-se pàrã O lado extremo, ou seja, de incorrigível liberdade que, geralmente, quase sempre chega a IicencioM
sidade.
Ainda agora, Sr. Presidente, srs. s-enadores, nestes úlM
times dias no que tange a liberdade de se organizar PartiM
dos PolíticOS- chegaMse às raiaS da licenciosidade, repito.
É natural que isso se dê, após, os 20 anos de arbítrio.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, necessítaMse evitar
para um futuro próximo a implantação de .. FestivaiS de
"Partidos Políticos", tornando o processo político eleiM
torai, uma confusão, um câos de consequências impreM
visíveis. Nem tapta terra, nem tanto mar, define a sabe:
doria popular. E preciso que, brevemente, se faça uma
revisão de legislação, fim evitar uma nova característica
da vida política eleitora] brasileira, implantandoMse no
Brasil o que- o Jornal O Globo do dia lO do corrente, intitula "Legendas de Aluguel". Diz o articulista:
''A liberdade_de filiar-se_ a qualquer legenda, num
quadro pluripartidário- um dos mecanismos fundamentais de qualquer sistema democrático que se
preze -começa a ser utílízada nessa nossa retomada _democrática-co-mo simples gazua que arromba
portas de partidos políticos para permitir que se
abriguem neles apenas ambições pessoais e interesses regionais refreados nas negociações políticas
normais".
Finalizando, o mesmo afirma:
.. Esse seria o caminho certo a percorrer, até que,
na Assembléia, Constituinte, aS diversas forças da
política nacional estivessem representadas por partidos fiéis às suas verdad_ei_ras concepções políticas.
Fora disso, estaremos desperdiçando uma oportuniM
dade de ouro de se consolidar as instituições democráticas e de transformar o Congresso em lugar
onde realmente se decidem os destinos do País com
alguma coerência".
?eço, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que seja dada
como lida toda a manifestaÇão do O Globo, intitulada
.. Legendas de Aluguel", pois, representa o pensamento
da maioria lócida dos políticos brasileiros.
Era o que tinha a dizer. (:rvlliito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O Sll..
GASTÀO MVLLER EM SEU DISCURSO:

LEGENDAS DE ALUGUEL
A liberdade de filiar-se a qualquer legenda, num quadro pluripartidário - um dos mecanismos fundamentais
de qualquer sistema democrático que se preze- começa
a ser utilizada nessa nossa retomada democrática como
simples gazua que arromba p'ortas de partidos políticos
para permitir que se abriguem neles apenas ambições
pessoais e ii1teresses regionais refreados nas negociações
políticas normais.
Depois de vinte anos submetidos à camisa-de-força de
uma legislação partidária autoritária e casuística, que se
importava mais em sufocar as div.ergêridas de idêias do
que em organizar democraticamente os partidos, os políticos atiram-se à recente facilidade de mudar de. legenda
como um faminto qUe,-depois de prolongado jejum, tem
olhQS apenas para a quantidade da comida, não para a
qualidade.
-=
Ao primeiro sinal de que suas ambições pessoais não
terão correspondência com os interesses partidários, esses políticos atravessam a·ponte-parao-õutro lado, sem o
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menor cuidado com a coerência do gesto ou o significa~
do que a nova agremiação tenha para o futuro político
do Pais.
As eleições municipais deste ano servem de pretexto
para engordar legendas sem consistência, aprofundando
a confusão em que se transforma aos poucos o novo pluripartidarismo brasileiro.
Veja-se, por exemplo, a movimentação em torno do
Partido da Frente Liberal. Nascido de form_idável movi-,
mento de repúdio à maneira antidemocrática com que se'
pretendia escolher o sucessor do Presidente João Figuei-:
rede, terminou aceitando em seu bojo, deputados que estiveram até o último instante com o Deputado Paulo
Maluf e agora ameaça espatifar-se em várias facções distintas.
Todos os contatos realizados para a formação de um
novo partido, que reúna dissidentes do PDS e do PMDB
tendo como base o PFL, demonstraramMse mera tentativa de dar espaços políticos a líderes regionais que se sentem deslocãdos no atual quadro partidário. E como cada
qual cuida de seus interesses pessoais, o que sai de toda
essa conversa ê uma astuciosa disputa de lideranças que
de nada serve para esclarecer o quadro partidário.
Em contrapartida, os mesmos interesses regionais levam para lados ainda mais obscuros outras tantas lideranças, que se lançam a projetas mirabolantes como, por
exemplo,·o engrossamento do Partido Trabalhista Brasileiro, que se supunha em vias de extinção, vítima do
oportunismo-COm que se recOnstitui, ao Sabor de inte-reSses palacianos, na Velha República.
Acicatado por esse episódio, partiu o hoje Governador Leonel Brizola para a criação do seu PDT, propriedade sua, pessoal e intransferível. E é atrás dessa legenda
complacente que correm hoje vários dissidentes do
PMDB, vendo nela o terreno onde é possível dar asas à
al!lbição personalista, já que par'ã. nele ingressar não se
exige um pensamento comum, mas simPles adesões. O PDT carriínha para as eleições municipais com diversos candidatos improvisados em vãrias capitaiS do
País, para dar continuidade a es-se círculo vicioso em que
se transformou o quadro partidário brasileiro: se vence-dor um desses candidatos que se homiziou na legenda
como se faz em motéís, para na manhã seguinte tomar
novo rumo, estará derrotado o eleitor, mais uma vez enganado pelo carreirismo e a falta de escrúpulos.
A criação de vários partidos, por maior que seja o número de legendas que surgirem, nunca fez mal a nenhum
dos sistemas democráticos do mundo. Ao contrário; essa
dh;eysldade_de Jinhas ide.ológica'> demonstra o vigor da
vida política do País.
O pl'ópiío eleitorado, que tem diante de si caminhos
variados para a solução dos problemas nacionais, se encarrega na urna de selecionar oS ni.ovitllentos que realme_nte importam dos que são meras figuras de retórica,
sem consistência política para alcançar representatividade no Congresso Nacional.
Esse seria o caminho certo a percorrer, atê que, na Assembléia Constituíilte, as diversas forças da política nacional estivessem representadas por partidos fiéis às suas
verdadeiras concepções políticas. Fora disso, estaremos'
desperdiçando uma oportunidade de ouro de consolidar
as instituiÇões democrãticas e de transformar o Congresso ·em lugar onde realmente se decidem os destinos do
P3.íS com alguma ~erência.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIVALDO MACHl\DO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado- ·
res:
Debate-se, no momento presente, o reajuste da Casa
Própria, a ser feito de modo a que atenda aos interesses
atê certo ponto conflitantes do órgão máximo que rege o
Sistema de Hahit~ção _..;__ o BNH, e os mutuários.
Durante vários anos, diversas fórmulas de reajustes
vêm sendo .estudadas e implantadas, com vistas a
adequá-Ias não só aos rendimentos dos mutuários, como
à finalidade maior do BNH, de suprir de moradia cerca
c!e_uma dezena de milhões de famílias sem um teta próprio para morar.
-Atê agora, nenhuma fórmula teve o c_ondão de atender
a esses pólos de interesses,
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Quando o reajuste vem repor os investimentos elevadissirnos que o BNH tem de fazer, o mutuário vê-sena
contingência de atrasar os pagamentos das prestações,
tornando-se inadimplente, em percentual que vai se elevando dia a dia, a ponto de ameaçar a estabilidade do
sistema, o que exige estudo aprofundado de suas causas.
Estas, como se sabe, são as mais diversas. Não atuam
isolàdamente, mas de modo coflcomitante e com intensi·
dade variável, a ponto de, por se tornarem indefinidas e
descaracterizadas, suscitarem controvérsias entre os a na·
listas da economia e dos fenômenos sociais.
Daí as divergências nos diagnósticos. Ora apontam o
desemprego, ora o achatamento salarial, ora a inflação
em níveis acima das expectativas governamentais e do
mercado imobiliário, como algumas dessas causas, a agirem isolada ou conjuntamente.
De uma coisa se tem certeza. Os mutuârios passam
por momentos difíceis. Alguns, se não perderam os em~
pregos que dantes os habilitaram a contrair os empréstimos imobiliários, e que ensejaram a comprovação da
renda familiar que o BNH, através de seus agentes financeiros, exigia para que o financiamento lhes fosse concedido, tiveram mudanças radicais de vida, com perda de
substância ou de valor em suas rendas.
Por outro lado, criado com a finalidade de fornecer recursos ao sistema, recursos esses que deveriam, dentro de
. uma rotatividade normal, gerar novos meios de financiamentos para outros mutuários, o BNH não pode presciildir desses pagamentos, dentro de uma pontualidade
máxima, sob pena de romper-se um elo importante da
cadeia recursos-financiamentos-recursos.
Dilema inexorável para aqueles que têm a responsabilidade de assegurar CASA PRÓPRIA para um número
máximo de famOias brasileiras e ao mesmo tempo, a
obrigação de resguardar a estrutura e os_ fundamentos
básicos do sistema financeiro da habitação, do qual é
gestor mãxinio o BNH.
O assunto, Senhor Presidente, ê por demais complexo
e uma análise mais aprofundada só poderia ser feita com
dados numéricos em que ficassem patenteados todos os
fatores em jogo, principalmente a capacidade de os mu·
tuários poderem arcar com as prestações, e, a capacidade
de o Governo sUprir o BNH, sem quebra de seus compromissos prioritãr"ios e sem agravamento maior da inflação, dos recursos necessários ao cumprimento de seu
relevante programa social.
Impõe-se, dessa forma, que se a dote uma solução que
represente· um consciencioso e racional equilíbrio entre
os interesses dos mutuários atuais e os do Banco Nacional da Habitação, tendo em vista, principalmente, que o
Governo necessita de recursos para atender à expectativa
de milhões de brasileiros que sonham com uma casa própria, fundamento econômic:o da família.
O Presidente José Sarney está atento ao problema e,
por isso, se mostra disposto a deixar de lado os_aspectos
puramente têcnicOs, para encontrar e adotar a solução
equânime, justa e humana para o problema.
t evidente que não se pretende o retorno à chamada
política paternalista, em que o Estado assume a posição
de doador. Mas, por out_ro lado, encaminhar-se o cidaM
dão para a aquisição do imóvel que poderá vir a ser de
sua propriedade, e depois gravá-lo e onerá-lo com prestações geometricamente ascendentes, é condenável e
frustrante. E, após tantas decepções continuadas, o povo
brasileiro não pode nem deve mais uma vez ser sacrificado. A Nova República é um estado de espírito que não
convém ser desvanecido e o Presidente Sarney, como seu
Coridutor, estou certo, encontrará o caminho amplo por
onde o mutuário e o BNH palmilhem juntos pela grandeza deste Pafs. (Muito bept!)

O SR. PRESIDENTE (João

Lo~o)-

Concedo a pa·

lavra· ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVALBAPfiSTA (PDS -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res,
O centenário do nascimento do professor Aristides
NOvis, nascido a 18 de junho de 1885 e falecido a 30 de
abril de 1953, está sendo condignamente comemorado
na Bahia, não somente pelos seus antigos discípulos e
inúmeros amigos, como também pelas instituições onde
o saudoso mestre desempeilhou as múltiplas atividades ,
reveladoras de um imenso talento, excepcional cultura e
notável competência profissional.
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As principais homenagens programadas para hoje,
compreendem, missa na Igreja Matriz da Vitória, oficia-

da por Monsenhor Gaspar Sadoc, a inauguração, no
Centro Administrativo, de uma placa alusiva à sua passagem pela Secretaria de Est<ido da Educação e Saúde
onde prestou relevantes serviços à Bahia; e a sessão solene n_o Memorial de Medicina, (no prédio da antiga Faculdade de Medicina, no Terreiro), devendo falar o pro-

fessor José Sim_ões e Silva, Reitor

4a Universidade Ca-

tólica de Salvador, e o professor Aloysio _Novis, qUe
agradecerá em nome da família, as homenagens prestadas ao insigne médico, catedrâtico de Fisiologia, e um
dos mais eminentes professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBa).
Educador, clínico e chefe de família exemplar, o Professor Aristides Novis teve a felicidade de deixar uma
famílía da mais alta catcgorja, na qual se destacam os
seus ilustres filhos que prosseguem, cada qual na sua
ârea específica de atuação o exemplo admirâvel do seu
progenitor: - a[ estão, Renato Novis, Engenheiro Civil;
Jorge Novis, meu contemporâneo na tradicional Faculdade, e hoje, professor emérito da Faculdade e Presidente da Academia de Medicina da Bahia; Aristides Novis
Filho e Aloysio Novis, ambos renornados médicos,_ cirurgiões e professores, um na Bahia e outro nO--Rio de
Janeiro.
Como se vê, os filhos reproduzem, por assim dizer,
pelo invulgar talento que os caracterizam, o modelo da
personalidade paterna, fiel à sua vocação de bem servir,
todos eles igualmente preparados e reconnhecidamente
competentes.
Evoco, neste momento que fui seu aluno, quando cursava o 2<? ano, na Faculdade de Medicina da Bahia, cadeira de Fisiologia. Currlpro o dever de enaltecer o professor Aristides Novis, cujas aulas despertavam o interesse e a admiração dos seus alunos, pela cultura e riqueza de inform_ações emanadas. São raros os professores,
com a formação técnico-científica e â'capacidade pedagógica desse querido mestre.
Com estas breves considerações, solicito a im;:orporaçào ao seu texto, dos artigos publicados pela ATARDE, de Salvador Bahia, de 15, 16 e 18 de junho do corrente, sobre Aristides Novis, ---:."Aristides Novis", de
autoria do Professot Jayme de Sá Menezes, o outrQ. "Evocaç_ão de Aristides Novis", do Professor Heitor p.
Froes, "Aristides Novis um Mestre exemplar", de Luiz
Viana Filho~ "Lembrança de Aristides Novis" de Antonio Baleeiro, "Lembrança de Aristides Novis" de Ocolindo Couto. "Mestre Aristides Novis" de Afranio Coutinho ç "O Dr. No vis" de Alvaro de Carvalho, documentos dignos deste registro especial, pelas informações neles condensadas a respeito de um dos maiores valores
morais e intelectuais da Bahia .e do S_rasiL (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU D/SCURSQ;
A Tarde- Sâbado, 15 de junho de 1985
ARISTIDES NOVIS
Jayme de Sá Menezes

Este nome nos faz voltar o pensamento para um passado não muito distante, mas que já passa de quatro décadas, quando, os que pretendíamos abraçar a profissão
médica, jã sonhávamos, antes mesmo do exame vestibular, com o dia em que iríamos ouvir as lições dos grandes
mestres, que então pontificavam na velha faculdade do
Terreiro de JeSus, e cuja palavra transpunha os umbniis
do templo, na ressonância do saber dali -irradiado.
Ao espírito dos moços daquele tempo, na precoce admiração que se tomavam, logo afloravam os nomes de
Goi'iÇalo Moniz, Pinto de Carvalh9, João Fróes, Inácio
de Menezes, Magalhães Neto, Eduardo Diniz; Alnilr âe
Oliveira, Eduardo de Morais, Estâc:io" de Lima, Edgard
Santos, Fernando São Paulo, Armando Tavares, Edístio
Pondé, Álvaro de CaJ:valho, Aristides Novis, para citarmos alguns poucos, que foram os de maior grandeza na~
quela constelação de brilhantes professores.
_ _
E seja lembrado que Clementina Fraga, Prado Valadares e Martagão Gesteira jâ não exerciam a cátedra na
Bahia, quando do nass_o_ curso médico, eles que foram
expoentes do magistl!rio, da clínica e das letras.

E todos esses nomes, da faculdade do nosso tempo,
comparecem à nossa lembrança, confirmando o alto
nível do magistério superior de então, no inslante em que
nos ocupamos da memória daquele que, dentre eles, está
a completar o centenário do nascim~nto: Aristides No~
vis.
Blliano de Cuiabá; onde pcir acaso nasceu a 18 de junho-de 1885, porque seu pai, Dr. Augusto Novis, baiano
nato, ilustre médico da Armada, para Mato Grosso se
dirigira e ali fixara residência, Arístídes Novis aos 16
anos de Idade, em -190 I, chega à Sabia, para aqui realizar
grande e bela carreira.
Vulto marcante na história da Mediciná baiana e na
vida pública da Bahia, com repercussão nacional, o professor Aristides Novis desdobrou a sua fecunda atividade num raio de ação que atingiu a presidência da Sociedade M:êdica do~ Hospital~_ da Sabia, a direção da Faculdade de Medicina e qos hospit~i~ "Juliano Moreira" e
"Santa lzabel'', em todas essas funções deixando o traço
nítido da sua passagem, assinalada, sempre, pelo brilho
da inteligência, compostura e dignidade pessoal.
Foi também membro do Conselho Nacional de Educação e da Academia Nacional de Medicina,, nas_ duas
instituições elevando o nome da Bahia no cenário brasi~ro.
.
--- Diretor de Saúde e, depois, Secretário de Estado da
Educação e Saúde, igualmente prestou relevantes serviços à Bahia, dignificando esses cargos com a sua competência e espírito público.
Diplomado médico ern 1907, depois de curso brilhante, aluno laureado que merecera prêmio de viagem à Europa, docente livre, em 1911, professor substituto, em
1917, catedrátíco de Fisiologia, em 1919, tornar-se-ia,
pelo brilho da inteHgência e solidez da cultura, um dos
ma_í_s _fulguran~es professores da Faculade de Medicina
da hoje Universidade F~deral da Bahia.
E é de justiça ressaltar, na vida desse homem singular,
em quem tão bem se harmonizavam a inteligência, a tolerância, a distinção, a elegância, assim a fíSica colno- a
moral, a sua prelúcida atuação no megistério superior.
Professor de palavra límpida e fluente, as suas aulas tinham o fascínio da. exposição correntia e brilhante_._ que
revestia a doutrina com as galas do verbo inspirado e
cintilante, preridendo os alunos na trama da sua oratória, sem que isso em nada prejudicasse a perfeita transmiss!l:o do conhecimento, que assim se tornava mais nítida e atraente.
E à doutrina, que tão bem sabia transmitjr_.juntava a
ele o exemplo, professor assíduo e impecável, correto nas
atitudes, grande nos gestos, superior nas decisões, ímpar~
cíal nos julgamentos, o que o sempre fez respeitado entre
colegas e discípulos.
Erll uma voz ouvida e acatada, assim na congregação
docente, como nas assembléias estudantis.
Deu ao ensino, na câtedra de Fisiologia, o esplendor
que só os grandes mestres sabem comunicar, tornando
fácil o aprendizado e despertando vocaçõesLCom os seus
il~~res a~iste_Q:lC!. Dr._Leone e Dr. Bastos, fez da cadeira um centro convergente, que atraía os alunos na ânsia
de aprender. E, rodado o tempo, tres dos seus novo!;iMsis_f~nfes partl!'!a[}!, sob o exemplo do mestre, para altas
funções da vida pública e da vida universitâria; Jorge,
seu filho, o substituiria na câtedra, com igual brilho e saber, e seria, ainda, seu continuador na direção da faculdade e na Se:cretaria de Saúde do Estado. Luiz Fernando
Macêdo Cost?, cintilante inteligência, e José Simões Júnior, de mérito incontestável, viriam a ser, respectivamente, reitores da Universidade Federal da Bahia e da
Universidade Católica de Salvador._Nada_poderia melhor comprovar fi!. benéfica influência do mestre insigne,
capaz de estimular os seus discípulos às c_onquistas maiores da inteligência e da cultura.
Falecido a 30de abri_! de 1953, a morte de Aristides
No vis enseJou ao hoje Senador Nelson Carrieiro belo artigo- nestejõfi1al- Missão Cumprida- no qmd Punha
em relevo as qualidades excepcionais do morto ilustre.
Acertado andou Nelson Carneiro, porque Aristides
Novis, sem dúvida, desapareceu tendo cumprido, a primor, a sua missão de educação, homem público, médico,
~l~Qico, escritor e chefe de família exemplar. E aí estão os
seus _filhos~ o caçula, Renato, ilustre engenheiro baiano,
o s6 do~ qllatros que não lhe seguiu a profissão; Jorge, já
citado, em_ tudo seu continuador, hoje professor emérito
da fa_Culdãde-em- que ambos pontificaram e eminente
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presidente da Academia de Medicina da Ba_hia; Novis
Filho e AloysiO, not~Veis cirurgiões e professores, um na
Bahia e outro no Rio de Janeiro, todos p·ortadores do talento que tanto di_stinguiu a personalidade paterna.
A boa árvore costuma dar bons frutos.
Também riOs, há 32 anos, quando do passamento do
professor Aristides Novis, tivemos ocasião de escrever,
no voto de saudade que lhe clirigimos no Instituto Baiano de História da Medicína, de que foi ele um dos fundadores e dos mais preclaros conrrades, estas palavras agora reproduzidas:
"Faz poucos dias, e ainda bem nos lembra uma notícia
triste e inesperada correu por entre nós, ferindo a todos
quantos conscientemente vivemos nesta terra, na ~ahia.
E que desaparacera, inopinadamente, uma figura que
sempre -~oube, _pela cultura, pelo talento, pelo carâter,
honrá-la- e engrandecê-la. Nem é preciso citar-vos o no~
me, porque todos jã pressentistes que falamos de Aristides Novis, preclaro membro fundador desta casa, eminentíssimo professor de Medicina de grande ciência e de
grande eloqUência, li rio espfrito de esteta, primorosa sensibilidade de artista, homem de nobres e rígidos princípios, de puras e altas idéias, exemplo magnífico às novas
gerações, que nele encontrarão digno modelo por seguir.
- t a desse homem, cujo perfil mal podemos resumir, a
memória que ora nós dCste instituto evocamoS, nas homenagens de nossa admiração e de nossa saudade."
Nos dias que correm, de total massificação, de inversão de valores1 de subversão de idéias, de relegação de
princípios, de condenáveis nivelamentos, figuras como
as de Aristides Novis devem ser ressaltadas, porque se
tornaram, pela vida que viveram, pelo que fizeram na Vida, paradigmas para as novas geraçêies.
Grande vulto da aristocracia do espfrito, que tanto se
contrapõe à falsa aristocracia do sangue e à aristocracia
metálica, Aristides Novis, por suas altas virtudes, soube
imprimir à sua vida o toque de espiritualidade que tanto
a caracterizou, e se manteve, atê o fim, fiel à sua própria
divi~a; "na c1:1ltura do espírito, a honra de viver".
Ho.inem assím, merece recordado no centenário do seu
nascimento.
A Tarde- Domingo, 16 de junho de 1985
EVOCAÇÃO DE
ARISTIDES NOVIS
Heitor P. Fróes
Quando _t_oda_;,~. Bahia culta se emprenha em comemorar o prímeiro centenário de nascimento de Aristides
Novis, apraz-nos recordar, em breves e singelos traços, o
vulto elegante e a nobre trajetória magistral desse varão
sob tantos aspectos invulgar que foi o querido mestre.
Verificou-se nosso primeiro contato na Cátedra de Fisiologia da tradicional Faculdade de Medicina da Bahia
- a gloriosa escola em que também pontificaram, em
nOSso re-mpo, sua época âurea, vultos da estatura de
Adeodato de Souza, Martagão Gesteira, Pinto de Carvalho, Prado Valadares, Clementina Fraga, João Garcez
Frôes, Albino Leítão ... e tantos outros luminares que à
competência· na cáted_r_a reuniam a extensão da cultura e
a profundidade dos conhecimentos.
- - AS ãi.Jlas de Novis, não raro interrompidas por aplausos, terminavam via de regra sob calorosas palmas, sendo assistidas, ansiosamente, nem só pelos alunos do curS() como por ouvintes de outr~s sêries, e até por pessoas
estranhas à faculdade, eis qlle a clareza e a eloqUência da
exposiÇão do- assíduo docente eram realçadas pela propriedade das citações, sem prejuízo da substância da matéria da disciplina- dentro de rigorosa observância dos
pontos programados.
Isso explica o estímulo recebido pelos seus alunos de
então, inter quos um anotador atento e comentador interessado dessas substanciosas aulas, que constituíram o
substrato de seu primeiro livro didático - publicação
orientada por um pai experiente e dedicado, graças a
cujo" estimUlo veio a lume três anos depois, em 1921.
No prefâcio do referido livro, cuja edição rapidamente
se .esgotou, figuram estas consagradoras palavras do
mestre:
"Se, em busca de região desconhecida aquele que a explora das eminências se integra corn mais vantagem no
seu conhecime_o_tp é porque os mil obstáculos da superff~
cie, fracionadQres de uma visão de conjunto, se amesquinham em PrOPoTÇões, rendídos ante a grandeza e espilço
iriffn'iio"."
·- ··
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"Possuidor destas idé[as" (afirma adiante). "é natural
o meu agrado ao traçar este prefáciO, em O qUal me con~
fia Heitor Fróes apresentação das suas. "Notas de Fisiologia Geral", tradutores do interesse que lhe despertaram minhas lições, tal a habilidade com que as anotou".
E acrescenta:
, "Integra-se aqui o jovem discípulo na sua auréola excepcional de aplicação, ao _tempo em que assume com O
futuro o compromisso de uma série de outras iniciativas
de _crescente valor".
Eis aí um dos traços mais expressivos da personalidade do professor- o _de amparar e estimular as aptidões
dos mais jovens, reconhecendo sua aplicação e seu amor
ao trabalho!
Na Faculdade d_e Medicina, após aproVação em dois
concursos para Docente Livre e um para catedrático,
tomamo-nos seu colega, tendo então o grato ensejo de
apreciar de perto seu comportamento como diretor, superiormente orientado, correto e tolerante, mais iilclinado à conciliação do que à luta, porém mantendo sempre
uma linha de dignidade bem ajustada ao aprunlo físico
que era uma das suas características.
Ainda mais se estreitaram nossas relações de amizade:
ao ingressarmos juntos no Rotary Club da Bahia, sendo
oportuno recordar que, em Tese apresentada ao }I' Congresso das Academias de Letras e Sociedades de Cult_ura
Literária do Brasil, em 1936. ("Literatura Rotária na
Bahia") assim nos manifestamos a respeitO das primorosas qualidades de escritor do saudoso colega e companheiro:
..Ouçam agora Arisiides No vis, em sua erudita confe~
rência sobre O Trabalho- trabalho-alimento, trabalhoremédio, trabalfto_-veneno:
, ~·o trabalho, I.! o mo as outras virtudes, deprecia-se pelo
excesso. Ainda aqui se lhe reconhece o vezo funcional d_o
remédio: agente da vida, na dose adequada: veículo da
morte, na intemperança da ação. Há quem viva do trabalho. Também há os que morrem no trabalho.
Eia, pois, irmãos rotarianos, à disciplina do trabalho.
Operários do braço ou do pensamento, tenhamo-lo
sempre em devoção, assinalando-lhe a zona praticável
pelo vinco do prazer que nos proporciona ... "
Sirva esta sentida evocação para projetar ante os baianos de hoje a figura inolvidável de Aristides Novis cuja ilustre descendência aí se encontra, no Rio como em
Salvador e na Medicina como na Indústria, a dignificar
sua memória e a perpetuar o seu nome.

A BAHIA RECORDA
ARISTIDES NOVIS
.Cronologia
Aristides Novis nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, a 18
de junho de 1885. Diplomou-se pela Faculdade de Medi~
cina da Bahia, em 1907, tendo sido nomeado, em 1911,
prep<Írador de Prótese Dentária; sua primeira funÇão docente. Em I912 fez concurso de títulos para a LivreDocência da cadeira de Fisiologia da Faculdade de Medicina da Bahia e no mesmo ano foi nomeado Inspetor
Sanitário da DirCtõ-ria de Sa-úde Pública. Interessado
pelo magistérío médico, submeteu-se a concurso, de provas. em 19 I7, para Professor Substituto da FacUldade, e,
aprovado, tomou posse nesse cargo. Tornou·se, em
1920, diretor do Hospício São João de Deus(hoje Hospital Juliano Moreira). Assumiu, em 1920, as funções de
Diretor de Saúde Pública. No período de 1925 a 1930, dirigiu o Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Misericórdia.
De 1927 a 1928 representou a Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia perante o Conselho Superior
de Ensino. Voltou, em 1931, às Funções de Diretor do
Hospício São João de Deus. De I 931 a I 933 ex.erce1i"o
cargo de Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia e
participou do Conselho Nacional de Educação. Presidiu,
em 1937, o Rotary Clube da Bahia. Em 1942 ocupou o
cargo de Secretário de Educação e Saúde do Estado.

ARISTIDES NOVIS
UM MESTRE EXEMPLAR
Luiz Viana Filho
Ao iniciar o curso superior a UniVersidade não existia.
Havia apenas algumas faculdades, dentre as quais a mais
antigu e de maior _renome a de Medicina, à qual se inte-

gravam as escolas de Odontologia e Farmác(a, A Faculdade de Direito e a Escola Politécnica completavam os
cursos SuPeriores.~as, se faltava a Uriiversidade, entre
eiS estudantes transbordava arraigado espírito de coleguismo, como se todos participassem da mesma comunidade, independente do curso de cada qual. Era um mundo sô o dos estudantes_, entrelaçados nas...repúblicas" e
rias a1egria~--d~s pequenas festas, que abriam aos jovenS,
muiioSdeles-~de outros estados, as portas baianas. Para
muitos representou _um vestibular para o casamento.
Não somente nas reuniões sociais se confundiam os estudantes das várias escolas, pois habitualmente alunos
de uma, freqUentavam as demais, por motivos vários, inclusive os ruidosos concursos, que polarizavam as
atenções da cidade. A estudantada, ávida por assistir ao
massacre inflingido aos candidatos pela impiedosa banca
examinadora, vibrava, dividindo-se em grupos contrários. Era um espetáculo. E, tal como nos teatros d~
outrora, onde devotos de Eugénia Câmara, a musa de
Castro Alves_, investiam contra admíradores de ~delaide
Amaral, também os concursos provocavam grupos antagónicos e irredutíveis. Como, por exemplo, esquecer os
concursos de Estácio de Lima, Aliomar Baleeiro ou de
Arthur Ramos para livre docente?
Dir-se-ia que o espírito universitário antecedia à Universidade. Inspirado por esse sentimento comunitário,
bu::;quei certo dia a faculdade do Terceiro, reconstruíd~_
não havia muito.__ Mal pisei um daqueles amplos familiares corredores, tantos os amigos, que ai estudavam, ouvi
o niinoi- de prolongada salva de palmas, por três vezes
repetidas. ·rmaginei alguma homenagem, como relativamente freqUente, para traduzir estima e apreço pelos
mestres mais admirados. As palmas deram~me rumo e
instintivamente dirigi~me à sala donde haviam partido.
Enganara-me, porém. Em vez de homenagem, era simplesmente o término da aula do professor Aristides Novis. Não havia surpresa, pois bem sabíamos comuns tais
manifestações de entusiasmo da juventude. Nascido em
Mato Grosso, No vis viera estudar na Bahia, onde ainda
hoje noresce a sua progênie ilustre.
Dificilmente as aulas de Novis não se encerravam entre aplausos calorosos, que desvaneciam e estimulavam o
professor. Senhor da arte de bem dizer, cultuando o prazer de enunciar, com propriedade e elegância, conhecimentos que iam muito além dos limites da matéria lecionada, ele,Çertamente preparava aquelas perorações, nas
quais a Fisiologia, que ensinava, revestia-se dos encantos
de roupagem literária, à qual eram sensíveis os jovens de
então.
A poesia, o romance, a oratória, enfim, tudo qUe era
belo, cabia ao lado da ciência. Era-lhe grato evocar um
poeta ou escritor de permeio com Claude Bernard ou outro mestre da ciência que ensinava. Certamente acreditava, e com razão, que a ciência se fazia mais bela e mais
fácil quando envolta pelos atrativos de uma palavra culta, bem cuidada, animada por uma nota de universidade.
Esse o pendor de Novis.
- PCrldor do qual não-foi exceção nagloriosala_culdade.
A faculdade, donde, dentre tantos outros, partira FranciSco de Cãstrõ~-em quem, escreveu Rui B~ubOsa,. "brilhava a mesma vocação consumada nas Letras e na Mediciila". De fato, Medicina e Literatura, talvez
completando-se, freqUentemente, viveram jU-ntils. Miguel Couto, ao e!Upo~sar-se na Academia BrasHeir~. pergun~ava~Que _p.ágiila existe- na- fíngua francesa mais
clássica, mais leve, de uma sutil claridade de anticrepúsculo, do que a Introdução à Medicina Experimental de
Claude Bernard"?
De fato, Medicina e Literatura, freqUentemente viveram juntas, talves completando-se. Contemporâneo de
No vis e também mestre de Fisiologia, foi MigUel Osôrio
- de Almeida, a quem o laboratório jamais afastou das belas letras, que o levaram à imortalidade acadêmica. Do
mesmo modo que seus contemporâneos e _colegas na Faculdade de Medicina, foram Clementina Fraga, Prado
Vala dares e Pinto de Carvalho. A todos tive oportunidade de ouvir, admirar e aplaudir. E nenhum deles a(fiiiitiu
fazer da ciência médica um mundo isolado, ao qual não
se devessem reunir as flores das boas letras. Longe disso,
cada qual deles timbrou cm levar aos discípulos, ao lado
dos ensinamentos científicos, as belezas da oratória e até
a·a-pOesía, maneira de tornar as aulas fecundas e atrativas,_ Nem outra é a melhor tradição da Medicina brasileira, Sempre marcada pela presença de grandes figuras das
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nossas letras. Médicos foram Miguel Couto, Aloísio de
Castro, Afrânio Peixoto, Antônio Austragésilo e Peregrino Júnior. Médicos são Deolindo Couto e Carlos
Chagas. Não serâ, pois, necessário ir mais longe para a
ceiteza de que. Aristides Novis, dando às suas imortais
lições a beleza da forma e a riqueza da erudição multiforme, inseriu-se no que o painel da Medicina brasileira tem
de inais belo e pen;ne.
Contudo, o breve perfil de Aristides No vis não dispensa este lestem unho do reitor Luiz Fernando de Macêdo
Costa, dileto discípulo do grande mestre:, "As lições, prenhes de conteúdo científico, eram freqUentemente arrematadas com perorações gradiloqUentes sobre conceitos
éticos, conselho.s morais e culturais de elevada grandeza,
emitidos em grandes lances, altos rasgos, largos gestos.
Para ele, a cátedra não era apenas o laboratório para
preparar técnicos; era, ainda e sobretudo, a tribuna do
magistério, de onde moldava a consciência profissional e
o espirita médico do futuro. Aristides Novis possuía o
sentido majestático da cátedra e uma visão estatutária da
facuidãde, num misto admirável de transportes românticos arrebatamentos épicos". O perfil é nítido e justo. A ele, entretanto, cabe
acrescer-se algo sobre a forte personalidade, que nenhu·
ma conveniência fãzia transigir. Nele as maneiras eram
amenas, suaves e a polidez permanente, Educador, ele já
nascera educado. Num resumo, poder-se-la afirmar que
era individualidade primorosa. Graças ao que empolgou
gerações de estudantes, às quais não se contentou em
transmitir o saber de uma vida devotada ao ensino médico, pois incutiu-lhes o gosto e a admiração pelo que há
de belo nos campos diversos da inteligência. Tal como o
fizeram nomes gloriosos da Medicina baiana, ele granjeou o entusiasmo e os aplusos de jovens discípulos, que
não sabiam o que mais admirar --se a segurança dos co~
nhecimentos ou a perfeição da forma lapidar em que os
enunciou. E, volvido um século sobre o seu nascimento,
a Bahia ainda guarda com emoção os ecos da palavra o
grande mestre. Um mestre exemplar,
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LEMBRANÇAS DE ARISTIDES NOVIS
No rol das figuras inesquecíveis de minha convivência
tem lugar de destaque especial o professor Aristides Novis.
Acompanhando-o, desde os longes de minha adolescência, quando, quase, seu convizinho, morávamos no
Campo Grande, no folguedo irmão com os seus filhos
Tidinho e Aloísio (o Jorge e o Renato eram mais
moços ... ), era ele uma das figuras modelares da nossa ad~
mi ração. Desde então não o perdi de vista e sua personalidade jamais S!! afastou do vfdeo de minha atenção, de
meu apreço; de minha reverente amizade. Médico ex.emplar na competência e no desvelo com que na velha escola baiana dos clínicos de escol e perenizados na memória
de tantas gerações, como os doutores Francisco Cardoso, VidaJ da Cunha, Fe_rnando de São Paulo, sempre
SQ(Íçitos e portadores da esperança da confiança dOS
seus assistidos, quantas vezes o vi, en; idos mais distantes, nos cuidados à minha mãe e aos de meu sangue e,
logo depois, na atenção aos da família de minha esposa,
que todos se recompunham ao contato de suas mãos e
sob a influência de sua palavra, sempre fluente e apropriada, confortando, orientando, ensinando sempre.
Quantas vezes deleitei-me ao ouvi-lo na sua conversa
ou nos seus pronunciamentos oficiais, seinpie escorreitos, exatos, medidos e de eloqUência tão-espontânia e na~
tural. Era um mestre, o Dr. Novis, mesmo fora da cátedra, e um indormido estimulador de vocações. Não esquecerei jamais, de quando o sempre presente Edgard
Santos me arrastou, em hora de transição da minha vida
pública, logo depois daquela tonteira autoritária de 37,
para lecionar .. Psicologia e Lógica" no curso pré-médico
da nossa tradicional Faculdade de Medicina, que foi do
professor No vis que recebi maiores impulsos para que eu
vencesse as vacilações de minha resistente autocrítica à
aceitação do encargo que me era imposto, E ainda é com
emoção que recordo, nas minhas primeiras tentativas de
aula no prestigioso Anfiteatro Alfredo Brito, o estímulo
que ele, pessoalmente, me foi dar, assistindo no banco
doS alunos, com a sua presença solar, à minha preleção
inaugural, num gesto que, ao vê-lo, quase me emudecia,
mas que foi um arremesso decisivo para o ânimo do
"profcssorzinho'' improvisado de 20 e poucos anos ...

e
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Acompanhei-o, sempre, com ternura, gratidão e envaidecido de seu apoio magistral, sempre discreto e sempre oportunamente renovado no_ culto daquela sua maneira de ser, que ele, por mais de uma vez. me repetiu nas
palavras de "explicação e conselho" com que costumava
cortar os agradecimentos, dizendo que" "q verdadeiro
amigo _é o que ap<lrece desaparece na hora certa".

Lembro-me de um dos nossos enc9ntros, no exercício da
atividade política do direito de voto, já lã se vão 4õ anos
numa secção eleitoral nQ_.""Bahiano de Tênis'\ _quando
nós dois éranos dos poucos que, ostensivamente, tínhamo:s "peito" para declarar que estávamos votando no
seu conterrâneio mato-grossense, general Outra, para
presidente da República, enfrentado a onda dominadora
da candidatura do brfgadeiro Eduardo Gomes que, pelo
menos ali, parecia absorver todos os sufJ:"ágios ... -E r~or
do seu desabafo, tão educad_amente satírico, no seu estilo
tão próprio quando, dias depois, nos enconti-amos e ele
comentou não a. "derrota" do brigadeiro, mas a.. "vitória" do ··nosso Outra" naquela secção eleitoral pelo
voto subterrâneio dos empregados e !lerviçais da nossa
aristocracia baiana, que, silenciosamente, seguiam contra o alarido dos. "'patrões" e das. "patroas", a indicação
do velho Getúlio ...
No escrfnio de minhas reminiscências, o professor
Aristcdes Novis é uma lembrança cheia de refulgênc~s
que emergem de sua personalidade tão rica de marcas indeléveis no cenário dos homens cultos, um daqueles cavalheiros sem mácula, daqueles profissionais capazes e
zelosos daqueles amigos pre.<>tantes, daqueles homens
que nasceram com o destino de ficar para o exemplo dos
porvindouros.
Quando no exercício do governo do estado, modesta
embora, foi uma homenagem de coração e de razão associados, a que lhe pude prestar, construindo e inaugurando, à margem do Dique, em Salvador, um. "conjunto assistencial" com seu nome, honrando os sentimentos de
gratidão da nossa Bahia para com quem tanto a serviu e
enalteceu, e sintetizando, naquele ensejo, na iniciativa de
governador daquela hora, o permanetne sentido de
apreço, de carinho e de admiração do menimo, do adolescente, do homem maduro. do cidadão e do eventual titular do governo, à figura excelsa de quem não pode ser
esquecido por quantos tiveram a ventura de vê--lo, de
ouvi-lo de reverenciâ-lo, como ele sempre foi.
E é com esse mesmo sentimento , que o tempo só faz
crescer e avultar, que, por ocasião da passagem do seu
centenário, no enaltecimento de seu nome, deixo, aqui,
com o preito de minha saudade, o sinal da reverência,
que é muito do que tenho de mais puro no meu ser, e
que, por justiça, acredito que deva ser o da Bahia, ajnda
hoje, na preservação da rnenória dos que, por próprio
mérito conquistaram um post(l inarredável na galeria do
seu reconhecimento, como, sucede com Aristeides Novis, a quem Deus guarde.
Antônio BaJbino.
LEMBRANÇAS DE
ARISTIDES NO VIS
Deolindo Couto
Quando, realizado meu curso secundário nos Lice.us
de Tercsina e São Luís, cheguei a Salvador para disputar
o ingresso na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, luzia na respectiva congregação uma plêiade de mestres eminentes, ainda hoje recordados pelo seu valor.
O famoso educandário era o mais importante centro
de atração cultural na capitai baiana.
Em pouco tempo, enquanto revia os programas elaborados para o exame vestibular, conheci todos os catedráticos da veneranda escola.. Foi que, naquele fim de ano,
os anfiteatros regurgitavam de curiosos, muitos alheios à
Medicina e ali infiltrados, comO eu, para assistir ãos torneios intelectuais que se travavam durante as argUições
de teses de doutorandos. As chamadas. "disserções inaugurais" eram praticamente obrigatórias e, para diScutilas, mobilizavam-se todos os professores.
Havia um ritual para esses atas, e deles constava até
indumentária dos quase-doutores que deveriam
apresentar-se de fraque e chapéu coco. Enquanto presenciava as exibições, ia eu recolhendo informações sobre os
argUidores. Alguns desses eram sobremaneira veementes
e despertavam reações de timidez dos recém-formados,

que, às vezes, chegavam às lãgrimas, quando insuficientes os seus argumentos. O espetáclllo era deslumbr_ante
para'-inim.
·
·
Certa manhã, chegando para deliciar-me com as justas
do dia, tive a atenção despertada para um professor alto
~-ó~m ·:api'Csentado; de óCUlos faisçantes, gesto§_apropoSi'tados e voz mansa que, ao invés de agredir, procurava
ajudar o autor de uma tese, quando objetava ao que fora
,,--e-scritO. DiSs'éi'ãm..:me-tratar-se de Aristides Novis, titular
de Fisiologia, também clínico militante e, naquele momento, analisador de um trabalho de neuriatria.
Guardei-lhe o perfil e o nome e, meses depois, calouro,
resOlvi penetrar o anfiteatro em que prelecionava. Orador de prol, encantava ele também pela clareza com que
expunha o assunto da lição, que versava fisiologia sensorial e foi encerrada com a apresentação de recentíssimo
volume-sobre o. "sexto sentido". Embota olhado de sos·Jaío, e até perseguido pelos segundanistas, que eram os
destinatários da preleção voltei algumas vezes a ouvir o
inêSttc~- que· tanto me impressionara, porque extraía
ilações de carãter prático para os futuros cHnicos. Era
urria fisiolOgia ·aplicada, diferente da puramente doutrinãría.
Tránsferido para as faculdades da Praia Vermelha,
vim-·e-reeneortti"ãf Aristides Novis, uma noite alta, no
Departamento Geral de Saúde Pública, então dirigido
por seu concunhado, o professor Clementina Fraga. Era
eu doutorando e ali fora levado por meu lente de Higie- ne, Auziet Bentes, também sanitarista, a· quem eu l)olicitara permissão para acompanhã-lo na sua ronda de verificação de casos de (ebream~n:la. Par~ not.ificar um caso
---que _Bentes :e_ ey. _ha~íarnos ~x.aminado em Botafogo
dirigimo~nos o·s dOiS- ãó gabínele do diretor Fraga. Fui,
·então, apresentado a este e a Novis, que me endereçou
palavras de estímulo ao comportamento do estudante
não estipendiado que, àquela hora, procurava instruirse.
Carr·em ·o-s-arros·;- Já i exercer a clfnica no Rio, encontro Aristides Novis em casa do seu filho Aloysio, ineU-dileto amigo. Em 1942 íui honrado com o convi~e rarã integrar a banca ex-.aminadora dO Concurso de Clínica
Neurológica na Faculdade onde iniciara o meu curso e
da qual, em espírito, jamais me desligara. Agradável
surpresa me estava reservada: a comissão seria presidida
por mestre Aristides Novis. O prélio despertou especial
atenção nos meios---cUlturais de Salvador e dele guardo
i na pagáveis recordações: uma delas é que o professor de
Fisiologia, o último a argUir, embora não especialista, se
houve com admirável sobrançaria. Desde então, à velha
admiração se_ acrescentou segura amizade pelo notáVel
brasileiro, expoente da Medicina _nacional.
Em sua multifãria atívidade, como professor, clínico,
·aami'flistrador, infundia respeito pela sua inflexível ética
e pela compoStura qtie lhe era ingênita.

- -~·----~~~1!-Q!.~f ~~~;-~;__p__Õdido compor o grupo encarregado
de julgar outro concurso na Faculdade bãíanf:;l,: seria o de
Psiquiatria, também presidido por Aristides Novis e ao
qual apresentaram quatro candidatos o que demandou
considerável esforço ao celebrado mestre,
Ao vulto do trabalho intelectual haveriam de somar-se
peripécias que profundamente abalaram a saúde do gigante, baqueado durante o curso das provas. Com a in- terrupção destas, encerrava-se a carreira de quem remanesce em minha memória e minha saudade. Estou pre_sente às comemorações do centenário de seu nascimento.
MESTRE ARISTIDES NO VIS

AfrâniO COUtinho
E -a ~a~s grata recordação -que guardamos no mais
fundo da memória sobre o grande mestre cujo centenário
de nascimento agora comemoramos. Fina flor de civilização, que expressava por palavras aladas uma alma de
--escol, uma: personalidade sem jaças, marcada pela doçura do trato, pela capacidade de convivência amena, pela
grandeza de alma.
SeUs alUnos da querida Faculdade de Medicína do
Terreit;_o de Jesus jaf!tais esquecem as suas aulas primorosas. A Fisiologia, em todos OS seus segredos de sua dinâmica, do cérebro misterioso, dos nervos sensíveis, do
coração comandante do sistema de vasos e sangue, do
aparelho digestivo aos músculos, dos tins ao sistema respiratório, ao passar por sua palavra diria mágica perd_i;),~ cç~pletamente a aridez com que os compêndios
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procuram colocar as questões relativas ao funcionamento do organism~ ~umano_. Era um. prazer ouvi-lo com a
elegância de estilo cOm ·que dísCreHaVa, transformando a
linguagem cien~ífica; com as suas regras rígidas, na
fluência quase mágica de uma fala artística. Com isso
d~leitaya~nos a to~os prenden~o-nos em silêncio absoluto a ouvir enCatados oS conceitos e explicaçõe1. com que
sua finura de espírito traduzia em língua literária os intricados misiéríos da ciência da vida.
Mas, ao lado do grande mestre,-havia ilele o homem:
delicado, cordato, amável, sabendo dirigir sem comandar, assumindo sempre a postura certa e a atitude_adequada, qualquer que fosse o problema ou mesmo a dificuldade. Sou testemhunho de como ele soube enfrentar a
crise de 1932, quando a faculdade esteve sob a ameaça da
força poHcíal. Sereno, mas inflexível, destemido sem
alarde, com _a $,a_9edQ~ia Q_(_)S grandes que sabem estar
com a razão, a lógica_ da vida, o senso comum, a rePresentaç1jo_ do intereS:~~ cóletivç. Defendeu, até a última
conseqUência, estudantes e professores, encarCerados
pela violência abusiva, lançando o protesto de sua renúncia ao cargo de di'retor que ilustrava com a dignidade
e beleza dos homens de bem. Ainda o tenho na retentiva
na janela dianteira e na porta principal da escola, reagindo contr.a o arbítrio e a ameaça de invasão, sem medo e
com a bravura serena de que possura a consciênica do
dever a cumprir, cuja -bela figura de homem, altaneiro,
ainda mais crescia e cresceu, naquele momento dificit,
aos olhos dos seus discípulos e auxiliares de trabalho.
E era o mesmo na função pUblica, na cãtedra ou no
aconchego do lar sagrado, de que saíram os seus filhos
da qualidade que ele, e sua grande esposa, D. Maninha,
souberam plasmar para servir o nosso P.aís. Recordo-me
de quando, seu vizinho na Graça, ia à noite acompanhálo na vigilância noturna, através do rádio, sobre os.sucessos da Segunda Guerra, nos momentos dramáticos da
invasão da França pela forças 11azistas, os seus olhos marejados de lágrimas pela queda de sua apaixonada Paris,
da qual trouxera um li!ho. Parecia-lhe o fim do mundo,
rendidas todas as esperanças!
Esse o homem, cujas virtudes peregrinas a Bahia celebra com o carinho que sempre dedica aos que a honraram ·p-cfo trabalho a_ustero de médico, professor, cidadão, amigo. Grande e inesquecível figura!
O DR. NOYIS ...
Álvaro de Carvalho

O Dr. Novis. Era assim que o chamávamos. lá em casa. Minhas irmãs e eu. Ao amigo de meu pai. Ao seu
companheiro de faculdade e de consultório. Durante
muitos anos.
Aquela figura de homem respeitado, talentoso e culto.
Grande professor. Profissional do belo trato. Fidalgo de
·mahciras·e-de atitudes. Elegante no seu porte de hQmem
alto e sempre bem trajado. Sóbrio. Cultivava a eqtlldade.
Figura da bela época. Era- um gentleman.
Prende-se à minha infância, às conversas em minha casa, à querida imagem que guardo na memória, à convivência sadia- e: agradável do dia-a-dia, o nome do Dr.
Novis.
.
Não me recordo de ter havido entre ele e meu pais
uma rusga, algum arrufo, um leve desentendimento sequer entre aqueles doi.s homens inteligentes e cuja mansidão nos gestos e nas palavras tanto harmonizavam o
meu ambiente familiac A s_ua_~sposa, a querida D. Maninha, amiga de minha mãe, me queria muito: s:empre
afável, agradando-me com_ a sua habitual lhaneza,
cativava-me.
Os- seus filho_s, essa esplêndida fratria, cuja amizade
ambQS me legaram, constituem para mim motivo de felicidade. Cadp. quall!lais inteligente. Homens ilustres que
enfeitam e honram, com o seu bem-querer, a minha existência~_

Dr. Novis ... Que misto de alegria e enternecida saudade. _Vêm lãgrimas a,çs Jlleus olhos tão distante vivo e há
tantos anos do meu querído torrão natal, a minha querida e velha Bahia. Aquela compostura amorãvel, aquele
riso alegre, bondosO e arguto, aquela pose tão natural e
comedida daquele homem tão ilustre. Dr. Novis ... Como
me lembro e tão bem da admiração e amizade que meu
pai lhe dedicava> Era o Novis assim, ele o chamava. Não
havia um día sequer que à mesa do jantar, aconchegante
e fraterno, eu não escutasse, pela boca de_ meu pai, uma
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palavra de louvor, uma frase elogiando o amigo. O Novis me disse,_ O Novis é de opini~o. o Novis me ac_onseIhou, enfim todos os dias os dois se encontravam no consultório, um saindo o outro entrando. E aí batiam papo.
E assim, eu e minhas irmãs e minha mãe convivíamos,legendariamente, com aquela efusão de sinceridade e muito apreço, quase que mítico e m-ístico, daqueles dois homens que amavam aquela pureza de afeição.
Que emoção eu sentia quando, sentando-me nos bancos do vetusto Anfiteatro Alfredo Brito, na nossa centenãrí8. Tilculdade, ainda tímido e acanhado, nos meus 16
anos, que emoção se apoderava de mim ao soarem aquelas palavras canoras aos meus ouvidos, proferidas com
tão bela dicção e eivadas de um Yernâculo primoroso,
por Aristides Novis. Era o mestre que iniciaYa as aulas
magistrais de Fisiologia. Eu ficava ati, embeYecido, sa~
boreando tudo que ele dizia para depois contar em casa
ao meu pai. Quanto desYanecimento. Vivíamos aquela
atmosfera de inteligência e de cultura. Era o encontro do
rapaz ainda muito moço com a maturidade do homem
de talento que honrava o ensino mêdico brasileiro e hon~
raria qualquer univei-s:idade em qualquer país do mundo.
Meu querido Dr. Novis ... O Sr. constituiu para mim
uma Jegend;;t de carinho e de beleza.
De ternura porque co_nfortou a minha Yida nos mo~
mentes duros_ por que passei quaildo perdi meu pai.
Lembro~me bem do seu gesto afetuoso. Vendo-me triste
e desolado levou~me para o seu querido Engenho Campina, no Iguape, no Rccõncavo baiano, o seu enamorado
engenho de tão gratas recordações para Dr. Novis. Vejoo, como me lembro bem, descansando na rede, nos finais
de_tarde, a contemplar, pela moldura da_janela aberta
sobre bela paisagem, a singeleza de uma capelinha distante, sob um crepúsculo bdíssimo. Dizia~me que era
aquele um moniento que lhe fazia muito bem, e sua filosofia fina me lembrava que o homem à medida que vai
envelhecendo Yai aos poucos tendo mais convivência
com a terra. Era o grande mestre que procurava, no remanso bucólico e no silêncio da_quclas paragens, se recu~
perar de suas canseiras de profess_or ilustte_e_da atíYidade
febricitante das cidades.
Legenda de bdeza porque me cm polga Ya com a grandiosidade de !i_Ua a__ugusta personalfdade, de suas atiYidades profissionais, emêrito professor que era, de suas sá~
bias lições, seus discursos, suas conferências, suas notáveis argiiições, de tese enfim, sua cultura po!imorfa ecolorida. Beleza porque encantou a Bahia intelectual, a terra abençoada dos homens inteligentes, de uma geração_
que não volta mais.~.
Legenda de beleza pelas excepcionais virtudes morais
que possuía o Dr. Novis, o nosso Dr. Novis e cuja des~
cendência amiga e bonita cultiva até hoje a chama votiva
da probidade, da honestidade e da bela família que ele
deixou.
Meu querido Dr. NoYis. Eu sei perfeitamente que é da
vida as crianças temerem o escuro e os adultos recearem
a claridade. Por ser assim, refugio~me neste -instante nas
sombms que jâ vão aos poucos me envolYendo no escurecer inexorável da existência e peço a Deus que vele
sempre o seu grande espírito e receba o Sr. as saudades
eternas do seu aluno, filho do seu amigo, o Alvito.
O SR. PRE§IDENTE (João Lôbo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria.

O SR. ENI!:AS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a NoYa República, notamos uma reestruturação
na demanda de projet·.>s públicos, por parte da sociedade.
Os vãrios grupos sociais, com o processo de fedemo~
cratização do País, passaram a se manifestar a favor da
maior alocação de recursos nos programas e projetas de
saúde pública, de educação de base, de abastecimento de
água e saneamento, de tranSporte de massa, de nutrição,
de habitação popular, de urbanização das zonas periféri~
cas, de subsídios à agricultura de baixa renda, de incentivos à pequena e média empresa.
Evidencia-se, pois, um descompasso entre os projetas
anteriores, fortemente incentiYados pelo GoYemo, e as
préferências reveladas pela sociedade civil.
Torna-se necessârio planejar e construir um noYo padrão de desenvolvimento para o País, partindo exatamente das percepções de quem vive em contato constante com a população de todos os recantos do País.

DIÁRIO DO CONGRESSONAC10NAL (Seção li)

Nesse ponto, forçoso é reconhecer que ninguém conhece melhor as necessidades e aspirações do povo que
os homens que estão à frente da administração de cada
cidade brasileira.
Os pleitos sob a bandeira dos Municípios significam o
pleito de todos os agrupamentos sociais do País e tradu~
zem fielmente as necessidades que devem ser atendidas
pelo GoYernO, embasando, assim, com segurança, as iniciativas de inYestimento _em projetas da mais alta relevância e da_ maior atualidade para a população do País.
1:. portanto, extremamente oportuna a Yinda dos Senhores Prefeitos a Brasília, com objetivos de_ reivindicar
melhores condições para seus MunicípiOS, em atenção
aos anseios de suas populações.
É preciso, realmente, acreditar na sensibilidade e_capacidade das administrações municipais. Elas funcionam
como barômetro das asPirações nacionais e sOmente
com a sua colaboração é que a União poderia se arvorar
em conhl!cedora da problemâtica dos agrupamentos sociais do País.
O trabalho isolado da União, sem recorrer ao reposi~
tório que é a experiência dos Senhores Prefeitos, resulta~
rá em tutela danosa e desnecessária.
Em meio à variedade de idéias trazidas a debate pelos
Prefeitos, há uma que transcende a todas: é a que se refe, re à falta de recursos financeiros, gerada pelo excessivo
centralismo fiscal Yigorante no País.
Hoje, jâ ninguém discorda da neces5idade de uma Reforma Tributária, mas faz~se necessârio discutir o seu
conteúdo. DeYemos estar atentos às sugestões dos vários
grupos e, assim, de modo nenhum pode ser afastada a
conYeniência e oportunidade de debater matéria contida
nas propostas dos Municípios, nas quais avulta, em pri~
meiro lugar, a melhoria da distribuição de rendas.
No interesse do desenYOlYimento do País, há quereforçar as finanças municipais. Daí devermOs analisar todos os pont_os apresentados com essa finalidade. Daí devermos estar receptivos a todas as idéias e iniciativas capazes de corrigir a penúria financeira em que vivem nossas cidades. Dai devermos estar sempre dispostos a dis~
cutir todo e qualquer problema da Reforma Tributâria
no que_ diga respeito ao interesse das finanças munici~
pais.
Senhores Senadores, estaremos certos sempre que iniciarmos providências que acelerem o atendimento das
reivindicações dos nossos MUnicípios, junto ao Poder
ExecutiYo; estaremos certos quando nos pusermos a
cobrar a execução de medidas prometidas aos Prefeitos;
estaremos certos quando nesta Casa nos atirarmos à im~
plementação de medidas que contribuam para a reali~
zação dos anseios de cada cidade.
Estarei, de minha parte, sempre pronto a ajudar nesse
trabalho de solução de problemas de nossos municípios,
estimulando o ExecutiYo a tomar as providências de sua
alçada e cobrando dele as medidas necessárias a que as
administrações Municipais possam assumir suas plenas
funções, recebendo a tempo os recursos necessários a tal
fim.
É certo que, na história brasileira, principalmente -dos
tempos republicanos para câ, tem havido uma série de
distorções, que se foram acentuando na medida em que o
Executivo foi~se tornando cada vez mais centralizador e
forte, sempre em prejuízo dos municípios, até chegar à
situação sofucailte com que nos deparaniõs hoje em dia,
fruto do mais concentrador autoritarismo que já tiYe~
mos.
A Nova República, pregada_e implantada por Tancredo Neves, e em processo de consolidação, tem mais que
o dever, a obrigação de pôr cobro a esse estado de coisãs.
Mais que isso, ainda: assumiu a obrigação e o compromisso de redimir o município brasileiro, ao pregar em
praça pública a imperiosa necessidade de melhor distri~
buição de renda, a reforma tributâria e a retomada do
desenvo!Yimento, com o fim do ciclo recessionista im~
posto ao Brasil pelo FMl, porta-voz de poderosos gru~
pos da finança internacional.
EsSa noYa distribuição de rendas tem de começar,
forçosamente, pelo municfpio, pela administração municipal, oferecendo-lhe meios e modos de proporcionar às
populações locais melhores condições de vida e de traba~
lho, ctijos frutos, por sem dúvida, serão a maior- arrecadação municipal, originando maior contribuição ao
orçamento estadual e aos cofres federais, conseqUência
do incremento à produção e à produtixidade municipais.
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Todos temos ciência e consciência dos graves problemas que enfrenta o ExecutiYo Federal, a braços com
uma terrível herança fiilanceira. Mas ê preciso acentuar
também que os problemas económicos e financeiros da
União, seus pesados encargos internos e externos não
podem nem devem continuar a servir de escudo para a
falência dos munidpios. t imperioso adYertir que a falência dos municípios ê a falência do cidadão em todos
os recaQtos do País, é a faJência da nacionalidade e, -com
ela, então, sim, será o caos.
Não se pretende, por outro lado, Senhores, pura e simplesmente, que se transfiram para os municípios os recursos atualmente alocados à União, pois isso Seria despir um santo para Yestir outro, na linguagem popular.
O que nos parece razoável e lógico é promover uma
noVa distribuição de reridas e uma proporcional atribuição de respon~>abilidades, tanto na órbita estadual
como na esfera municipal. Precisamos evitar a superposição de atribuição e competências nas três esferas de po~
der. Ao invés de a União manter, complementar ou supletiYamente, esquemas de atendimento médico, educacional, de assistência social etc., devemos transferir as
verbas respectiYas ao município, transferindo-lhe tambêm a obrigação de proporcionar esse atendimento aos
respectiYos munícipios. Da mesma forma, o Estado.
As esferas su1ieriores de poder competiriam as linhas
mestras da execuçãO dos planos globais, nOs diVersos setores de atendimento, enquanto aos municípios caberia a
e2(ecução local, a fiscalização da atiYidade-fim, com muito maior eficiência e responsabtlidade, porque exercida
pela própria população-alvõ, que cobraria' diretamente
aos dirigentes municipais a sua efetivação a contento dos
próprios usuários.
Urge, pois, que se defina o que deve pertencer ao Município, ao Estudo e à União e, de acordo com o novo es-quema, que se reformule a distribuição de rendas, de ma~
neira a compatibilizar a arrecadação com as noYas diretrizes e atribuições.
Faz-se mister, de outra parte, restaurar em sua pleni~
tude e pureza o federalismo. Diria melhor: impõe-se, na
verdade., instaurar o federalismo em nosso país, pois, até
hoje, forçoso é dizer, ele não passou de letra morta nas
diversas Constituições que o consagraram como princípio. Durante o Estado Novo, de 37 a 45, e no mais longo
e recente período autoritário que o Brasil sofreu, e mes~
mo quando vigeu a Carta de 46, assim como, com maior
ou menor intensidade, durante a República Velha, o que
tivemos foi um simulacro de Federação, vez que, na prática, o que se tem visto tem sido a prenlência do Estado
Unitârio, seja pela concentração de poder político, seja
pela distribuição leonina de rendas, em faYor da União,
aquele fruto desta,
O que os prefeitos brasileiros querem, com justa razão, é o desafogo de suas finanças, através de maior par~
ticipação nas arrecadações federal e estaduais, que exanqUem seus munícipes sem a contrapartida de realizações
em favor deles. Desejam maiores recursos, sem se arrece:iar de assumir maiores responsabilidades pela execução de serviços atê aqui entregues aos Estados e à
União.
E isso só vantagens trarã até mesmo para a economia
de Yerbas orçamentãrias, hoje desperdiçadas pela superposição de atribuições e competências. Todos somos testemunhas de dezenas, centenas de casos, em que asco~
munidades municipaiS realizaram Obras, serviços e tarefas imprescindíveis, em sistemas de mutirão, cm forma
cooperativa, através de participação espontânea e desen~
teressada, porque em beneficio delas próprias, de seus fi~
lhos, tudo com os precários fundos financeiros disponrveis.
Temos certeza de que, entregues aos municípios serviços hoje a cargo dos Estados e da União, serão eles
-executados ~om maís presteza e eficiência, e com o dis~
pêndio de menores recursos públicos, portanto, com
maior produtiYidade e aproYeitamento dos fundos financeiros.
Desta tribuna, além de solidarizar~me integralmente
com a luta dos prefeitos de todo o Brasil, desejo
comprimentotâ-los pela tenacidade e pelo espírito municipalista que os anima, colocando-me, por outro lado, à
disposição de todos pa:a quanto estiYer ao meu alcance,
nesta Casa e junto às autoridades do ExecutiYo, colaborando nas gestões que se fizerem desse prol.
Obrigado. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

-2--

Não há mais

oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18
horas e JO minutos, anteriormente convocada, a seguinte

Ordem do Dia

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 238, ·cte l984 (n<.> 1.770/83, na Casa de

origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que ã.urotiriza a TevefsãO ao Município de
Jacarezinho, no Estado do Paraná, do terreno que
menciona, tendo
Parecer favorável, sob n9 80 de 1985, da Comissão de Finanças.

-I-

-3-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissao de Redaçào cm seu Parecer n'i'
66, de 1985), do Projeto de Lei do Senado __ n9 341, de

Disc-~ssão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
1980, de autoria do Senador Fra_ncQ Montara,_ que_ .. ~"2Q.7_,__g_e ,19_?4_ (n9 418/84, na oriegm), de 12 de noaltera o art. I 'i' da Lei n~' 5.589., de3 de julho de 1970,
vembro de 1_9~4;pêfa qual o Senhor Presidente da.
a fim de permitir a autenticação, mediante chancela
República submete ã deliberação do Senadp a escq-: _
mecânica, dos documentos firmados pelas instilha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Castuições financeiras.
tro, Embaixador do Brasil junto ao Estado do Co-
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.. .v-cite, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do lêmen.

-4Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9
101. de 1985 (n9 247/85, na origem), de6 demaiodo
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente daRepública submete à deliberação do Senado a escolha
-do Doutor Luiz Philippe Vieira de Mello para exerCer o tttrgd' de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral do Trabalho, em vaga destinada a Magistrado
da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro Pajehú Macedo Silva.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Está encerrada

a: sessão-:- (Levanta-se a sessão às 17 horas e 04 minutos.)

Ata da 103• Sessão, em 18 de junho de 1985
3' Sessão Legislativa, Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.-

tQ. E gostaria de assinalar, com a devida veola, que o assuritO a que o requerimento se refere é, indiscutivelmente, dKteTevãncí:i e mereCe o tr-ãtamento prioritário, salvo
melhor entendimento da Mesa Diretora.

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente- - Aloysío Chaves --Gabriel Hermes- Hélio Gueiros-- Alexandre Costa-- -~Q-:SR.._P_~tS\f,t~~jE-_(iosê Fragelli) - A Presidência
João Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva--Vai teirtüU'asp-rovidências necessárias para que tenha traHelvídio Nunes_- João LObo-- C-esa_r Cais -José Lins
mitação normal a solicitação do eminente Senador César
- Virgílio Távora - Moacyr Duarte ___: MartinS Filho
Cais e assim seja devidamente atendido o que V, Ex',
-Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton
com razão, reclama.
Cabral - Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- AlO SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado a V.
bano Franco - Lourival Baptista - Heráclito RoUem~
Ex~berg_- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João
_0 SR. PRESIDENTE - (José Fragelli) -Sobre a
Ca\mon- José Ignãcio Ferreira -Amaral PeixotoMesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. }1'Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo BadaróSecretflrio.
Alfredo C:unpos- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes - Benedito Ferreira - H~omique Santillo
~ lido o seguint~
-Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão Mi.iller
-Roberto Campos- José Fragelli- Saldanha Derzi
REQUERIMENTO N• 149, DE 1985
- Ãlv<.~ro Dhls - Enéas Faria - Jorge Bornhausen Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha- Octavío Cardo~
Requeremos urgência, nos tefmOs do art. .371; alíilea b
dO RegimentO InternO, pra o- Projeto de Lei do Senado
so.
n? 83, de 1985~ de autoria do Senador Itamar Franco,
que prorroga a vigênci'ã. da Lei n\1 7.069, de 20 de deO SR. PRESIDENTE (José Fragelll)- A lista de prezembro de 1982, que estabelece limite ao reajuste de alusença acusa o camparecimento de 55 Srs. Senadores. Hagueres residenciais.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sala das seSsões, em 18 de junho de 1985. -HumberSob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabato Lucena - Murilo Badaró - Nhaldo Machado.
lhos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O reqUeriO Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
mento lido será votado ápos a Ordem do Dia, na forma
pela ordem.
do art. 375, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
palavra ao nobre Sen_ador Murilo B<,tdaró, pela ordem,
O SR. MURILO I!ADARO (PDS-MG.Pela ordem,
sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, no dia fO de
abril de 1985, _o ilustre Senador Cé-Sar Gls apresentou à
Mesã ão Senado o Requerimento de n9 66, solicitando,
nos tednos da ConstitUiÇão e do &í:gimento Interno a
convocação do Sr. Ministro de Estado do Interior para
prestar, detâlhadamente, esclarecimentos em torno do
chamado Programa de Desenvolvimento da Região
Nordeste. O Projeto Nor_deste e o _Programa de ApoíO ao
Pequeno Produtcrr RuraL
O re9uerimento ofereCe a adequada justificativa, mas
até hoJe, Sr. Presidente, o Senado sobre ele não deliberou. Queria indagar a V. Ex' _que problemas existem ou
mais dificuldades estão impedindo que a Mesa coloque
na Ordem do Dia dos nossos trabalhos esse requerimen-

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer n9
66,-de 1985), do Projeto de Lei do Senado n9_341, de
1980, de autoria do Senador Franco Montara. que
altera o art. LI' da_ Lei o_9 ~.589, de 3 de julho de 1970,
a fim de permítír a ãutentícação, mediante chancela
mecânica, dos docum~ntos firmados pelas instituições financeiras.
_
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encernida.

Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câffiara dos Deputados.

:t: a seiuinte a

redação fiOal aprovada

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n"' 341,
de 1980, que altera o art. ]9 da Lei nQ 5.589, de 3 de
julho de 1970, a fim de permitir a autenticaçio, mediante chancela mecânica, dos documentos firmados
pelas instituições financeiras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O caput do art. 19 da Lei nl' 5.589, de 3 de julho de 1970, alterado pela Lei nl' 6.304, de 15 de de~
zembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 19 Os títulos ou certificados de ações, debêntures ou obrigações, suas cautelas representativas, de emissão das sociedades anónimas de capital
aberto, as duplicatas emitidas ou endossadas pelo
emitente, bem como os contratos de c_ompra e venda
de moeda estrangeira e quaisquer outros documentos firm~dos pelas instituições financeiras podem
- s~r autenlicadós- mediante chancela mecánÍca, obedecidas as normas baixadas pelo Conselho Monefãria· NâCiorlal.n
- -Art. 2 9
cação.
9

Art. 3

ESta-lei- ~-~traem vigor na data de_ sua publiRe_vogam~se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2:
Discussão em turno úniCo, do projeto de-lerda
Camara n\1238, de 1984 (n9 1.770/83, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão ao Município de
Jacarezinho, Esl"ado do Paraná, do terreno que
menciona, tendo
A

.Parecer favorável, sob n9 80, de 1985, da Comissão de
Fmanças.
Em discussão. (Pausa.)

O Sr. Gabrie:LJ:lenn_~- Sr. Presidente, peço a palavra

para discutir.

O Sr~ Presidente (José Fragelli)- Com a palavra, o
nobre Senador Gabriel Hermes.

O SR. GAI!RIEI HERMES (PDS - PA - Para discutir._ Sem revisão do_orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. ·
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O projeto que autoriZa a reversão ao município de Jacarezinho, Estado do Paraná, do terreno que menciona,
diz que:
Fica o Poder Executivo autorizado a promover a
revers5o ao Município de Jac:.~rezinho do terreno
com área de 7l3.900ml situado na Fazenda" SantaTerezinha'', naquele municfpio doado à União Federal, através de Escritura Pública de 22 de junho de
1958, transcrita no Cartório de Registro de Im6ves
da Comaraca de Jacarezinho, Paranã.
A mensagem, Sr, Presidente, encaminhada com a exposição de motivos, ainda o fcii pelo então Presidente da
República em exerckío, Dr. Aureliano ChUves.
A exposição de motivos justifícar a inãtéria. O que me
chamou a atenção, Sr. Presidente, foi o fato de me
lembrar de matéria idêntica que está tramitando, com
solicitação nossa de um municfpío do meu Estado. E não
sei por que não tivemos a sorte que teve o Município de
Jacarezinho com relação a esse terreno situado na Fa~
zenda Santa Terezinha. E tudo isto correndo, merecendo
exatamente a remessa pelo ilu~tre ex~ Vice~Presidente da
República, hoje. Ministro das Minas e Energia AureTia~
no Chaves com uma exposição de motivos muito feliz.
Felicidade mesmo, Sr. Presidente, que nos deixa com
certa tristeza e, uo mesmo tempo, com certa alegria porque, às vezes, pretensões pequenas são bem acolhidas,
caminham e alcançam até o Plenário do Senado com relativa rapidez.

Estou fazendo estes comentários precisamente porque
vou dirigir~me às comiSsões onde estão dormindo pelo
acúmulo de milhares de projetas e mensagens que estão
presas nesta Casa, lamentavelmente. Neste ano de 1985
que, por uma série de motivos_ até nos causam surpresa,
de vez que falamos nuni:i. República Nova, não trabalha~
mos. nós do Congresso, nós do Senado, nós da Câmara.
Caminham, realmente, as coisas tão vagarosamente que
está começando a nos preocupar, Sr. Presidente. Isto é
um exemplo de que quando há um pouco de boa vonta~
de_, de interesse, as coisas devem caminhar, podem cami~
nhar, caminham.
São fatos, Sr. Presidente, que é bom a gente lembrar
lentamente assim. Olha-se o projeto, é o interesse centralizado, pequeno, caminhou. Por que não caminham as
outras coisas aqui dentro? O que há? Até me surpreende,
Sr. Presidente, ver, hoje, por exemplo, cerca de oito ou
dez Senadores, da Oposição, do Governo, neste plenário, a esta hora, porque até jã ê normal, quando começam estas sessões ter apenas um. E nós que somos,
hoje, Oposição e, antes, éramos Governo é que estávamos dando número aqui. Alguma coisa está realmente
precisando, Sr. Presidnete, da nossa atenção, do nosso
cuidado, porque a verdade ê que estamos sendo olhados,
observados, nós estamos sendo, talvez, até como diria
aquela gente de Jacarezinho, um dos lugares distantes lá
do meu Parâ, estamos sendo malhados; por que não caminham os projetas, por que não são aprovados os projetas, por que não saem das comissões, por que não chegam ao Plenário. E, finalmente, quando chegam ao Pie~
nário, por que não são votados? E aí, nós temos que dizer, com muita tristeza: é porque não houve número. :t.
verdade que há aquela justificativa muito inteligente:
não haver número não é por outro mOtivo, Senão urila
questão técnica de conveniência, uma questão política de
conveniência. E é uma realidade. Mas é que o povo não
compreende isso, que, nesta Casa do Congresso Nacional, às vezes, anuncia-se a presença, como no caso do Senado, de 50, 60 Sen-adore, no plenário, tem cinco ou seis.
Os senadores estão nos seus gabinetes trabalhando, nas
comissões, porq'ije a suas lideranças ou as conveniências,
no caso, mandaram parar a Casa, para que não tivesSem
andamento alguns projetas e prejudicando uma multidão de outros, como este de J acareezinho, que não tem
nada a sofrer e ser até penalizado e, no entanto, está parado, Sr. Presidente. Nós nos encontramos aqui, falando, comentando, e possivelmente aquela gente distante,
situada na fazenda Santa Terezinha, num município- tão
distante desse rico pedaço do Brasil que ê o Paraná, espe.:~ndo que o seu projeto, que lhe destinária a solução
para essa área de 713 milhões de metros quadrados, situada tão longe, tivesse finalmente encaminhamento.
Mas, não vai ter, Sr. Presidente. A nossa impressão é de
9ue há alguma coisa em que.Jacarezinho terá de serpe-
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nalizada. Ora, Sr. Presidente, não vai ser apenas este; nós
verificamos que outros vão ser atingidos.
Vamos encontrar._logo adiante, um outro projeto,
também interessando a outro município, que também
vai ser penalizado e também de Jacarezinho. São coisas
que entristecem. Leio, por exemplo, o parecer feito, com
tanto carinho, com tanta boa vontade, pelo Senador Ju~
tahy Ma,galhües. que diz:
"Propõe o projeto encaminhado pelo Executivo,
n_os termo~ do art. 51 da Constituição Feder3J, auto~
nzar a reversão do terreno que menciona ao município do Estado. ·•
Ora, Sr. Presidente, lamento que Jacarezinho seja castigada, E foi o que me fez tomar a palavra e deixar, por
alguns morhCntos, os nossos nobres colegas esperando
alguma coisa que, no caso, seria número para votar, o
que não vamos ter.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadore:;;, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discu~:lo o projeto. (Pausa.)
o Sr~- Hélio G-ueiros- Peço a palaVra, Sr. Presidenúi.O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
pnl;tvra ao nobre Senador Héllo Gueiros.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para discutir. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado da República está discutindo e vai votar um
projetO de iniciativa do Senhor Presidente da República,
autorizando a reversão ao Município de Jacarezinho, no
Estado do P_l;lranã, do terreno que menciona. Trata~se,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de uma área de 713.900
m 2, doada à União Federal, através de escritura pública,
e que agora a União Federal abre mão erri favor do Mu·
nicípio de Jacarezinho. Note-se que, na Comissão de Finanças, há um douto e erudito parecer do eminente Senador Jutahy Magalhães, apreciando a questão em todos_
os seus â.ngulos, mostrando que a área se destina à construção de um aeroporto e que não tinha sido utilizada
pela União; que, por esta razão, não tem por qtie permanecer com o imóvel sob o seu domínio.
Em face disso, a União propôs que o Senado Federal
aprove a reversão dessa área ao Município de Jacarezinho, o que nos parece muito justo, porque, se o municí~
pio-doou a área, com o objetivo de abrir espaço e oportunidade para que Já construísse um moderno aeroporto
e, agora, já não se torna necessária eSSa área, nada mais
justo do que devolver ao município que, naturalmente,
dará uma outra destinação muito mais adequada a essa
sorte de terras. O projeto é de autoria do Presidente da
República, como eu já disse, merecendo pareceres favoráveis de todas as comissões técnicas da Casa.
Nestas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que o projeto deverá ser aprovado tal e qual veio
do Poder Executivo, com o que se restabelecerá o patri~
mônioo original do Município de Jacarezinho, no Estado do Paraná.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerr_ada a discussão.
Em votação~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irâ a sanção.
~

o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N'i' 238, de 1984
(N'i' 1.770/83, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente
da República)
Autoriza a reversio ao MUDicfplo de Jacarezinho,
Estado do Par-aá, do terreno que mendoaa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão ao Município de Jacarezinho, Estado do
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Paraná, do terreno, com área de 713.900.00 m~ (setencentos e treze mil e novecentos metros quadrados), situado na Fazenda "Santa Terezinha", naquele Município,
doado à União Federal, através_ de Escritura Pública_de
22 de julho de 1958, trans_crita no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Jacarezinho - PR, sob o nY
8.991, às fls. 6 do Livro 3-J, em 6 de agosto de 1958.
A;t. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 31' Rcvogam~se :lS disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 3:

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nl'
207, de 1984 (n~'418/84, na origem), de 12 de novembro de 1984, pela qual o Senhor Presidente da
- República submete à deliberação do Senado a esco·
lha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Castro, embaixador do Br<:~sil junto ao Estado do Coveite,_ para, cumul<ltivamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do Iêmen.
Item 4:

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nl'
101, de 1985 (n~' 247/85, na oiígem), de 6 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente d<~ República submete à deliberação do Senado a e.<;colha
do Doutor Luiz Philippe Vieira de Me\lo para exercer o cargo de Ministro do Tribunal superior do
Trabalho, em vaga destinada a Magistrado da Justiç<~ do Trabalho, decorrente da aposentadoria do
Ministro Pajehú Macedo Silva.
As matérias constante.<; dos itens 3 e 4 da pauta da presente, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em se.<;são secreta.
Solicito aos Srs_ funcionários as providências necess:Jrias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regi~
mental.
--

(A sessão torna-se secreta às 19 hora,ç e 8 minutos
e volta a ser pública às 19 hora.s e 22 minuto.~.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) .:- Esgotada a
m<~téria constante da Ordem do Dia.
Vai~se passar, agora, à apreciação do

Requerimento n'?
149, de 1985,1ido no_ Expediente, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n\1 83, de 1985.
Em votação o requerimento_.
Os Senhores Senadores que o_ aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado_ o requerimento, passa-se à
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Sen<~do n\1 83, de 1985, de autoria do Senador
Itamar Franco, que prorroga a vigência da Lei n~'
7 .069, de 20 de dezembro de 1982, que estabelece li~
mite ao reajuste de alugueres residenciais (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Legislação Social).
Solicito aci nobre Senador Alfredo Campos o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MO. Para
emitir pã-re<:er) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Presente Projeto de Lei, sob exame, de autoria do
ilustre Senador Itamar Franco, objetiv<~ manter, até 31
de julho de 1987, em, nó máximo de 80% Ü:)jtenta_pof"
cento) da variação dó Indice Nacional de Preços ao Con~
sumidor (INPC), o reajustamento dos alugueres das locações. residenciais.
É o que estabelece a nova redação proposta para o ar·
tigo 19 da Lei n~'-7.069, de 20dedCzembro de 1982, com a
modificação dada pelo artigo 22 do Decreto Lei n9 2.065.
de 26 de outubro de 1983.
Diz o autor, na justificação:
..Ocorre ·que o dispositivo limitador dos reajustes
atualmente vigente, terá sua eficácia exaurida em 31
de julho de 1985 (art. 22 do Decreto-Lei n~' 2~065_de
26/ 10/83) embora as razões sócio-econômicas que
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"Art. l'! O reajustt~mento dos alugueres das locações residenciais, até 3Ldejulho de 1986,n~o ulrra:passará-80% (oitenta por cento) da variaç~o dO
_ JQ.dice Nad9..nat d~_ Preç_o.s ao_ Consumidor (INPC).

recomendaram a sua aprovação não tenham des::J:-

parecido. Urge, portanto, providenciar em carãter
de urgência, a prorrogação do atual critério por urn
lapso de tempo suficiente ao amplo debate do assunto",
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentadqs. (PaUS<l.)
--Aprovado. ~

Eo

seguinte o projeto aprovado.

Justificação

Concordamos com a exposição de motivos do nobre
Senador Itamar Franco, digna de encôm~os_, o que Tl_os
leva, no mérito, a prestarmos-lhe apoio.
De boa técnica legislativa, o Projeto_ é, tambérri, iryquestionável quanto à COtiStiti.!Ciona!idade e juridicidade.
_
Ante o exposto opinamos pela sua ãprovação.

O SR. PRESIDENTE: (José FrageHi) - solicito ao
nobre Senador Alberto Silva, o parecer da Comissão de
Legislação Social.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para emitir
parecer) - Sr. Presideme, Srs. Senadores:
A Lei n"' 7 .069, de 1982, que dispõe sobre o reajustamento de alugueres das locações residenciais, çstabeleceu
em seu artigo 1'>', que a referida correção não pode ultrapassar os 9Q<Io (noventa por cento) do lndice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC. Posteriormeti.te, o
Decreto-lei n"' 2.065, de 1983, apesar dos efeitos maléficos que produziu na política salarial, reduziu esse percentual para 80% (oitenta por cento).
Ao fixar, porém, esse teta para os reajustes, o referido
Decreto-lei limitou a sua eficãcia para 31 de julho do
corrente ano.
__
Pdra evitar o decurso d_~sse praZo e, conseqUentemente, a liberação dos alugueres das locações por tempo indeterminado, o eminente Senador Itamar Franco vem de
apresentar o presente Projeto prorrogando aquele prazo
para 31 de julho de 1987.
Lembru o Autor que, à época_, "esperava-se que medidas estimuladoras da atividade de construção civil, associadas ao saneamento do Sistema Financeiro de Habitação, poderiam colocar ao alcance da maioria a possibi--- !idade de aquisição de moradia prõpria ... Desgraçadamente''. prossegue. "nem uma nem o-utra vieram a lume,
estando o País no momento presente a atraVessar UO)a
das mais sérias crises econômicas de sua história".
ConseqUentemente, aqueles que. impossibilitados de
adquirir a casn própria, tiveram de permanecer, até hoje,
em imóveis alugados, o que implica em dizer que a situação desses inquilinos, se não idêntica, está ainda pior
que em 1983, face ao constante agravamento da inflação
e dos índices gerais de custo de vida.
Assim, se era justificável, à luz de um-a conjuntuni-ãdversa, a limitação dos reajustes dos aluguéis, no preSente
momento, a manutenção e a própria prorrogação dessa
medida, se insere entre aquelas do mais relevante interesse social,
Da mesma forma que a anterior, a providência tem ca~
rã ter temporário, isto é, vigorará até 31 de julho de 1987,
período em que é de se esperar possa o Governo, com os
suplementos do Congresso Nacional, estudar e debater o
assunto com vistas a uma solução definitiva desse angustiante problema.
Ante estas considerações e considem!ldO a releván_çi?_e
a urgência da matéria, opinamos pela aprovação do pre~
sente projeto.

Com.o abjetivo de encontrar solução emergencial para
o angustiante problema que milhares de inquilínos vi-riam a enfrentar, caso a norma que limita os auinentos
dos alugueres a 80% (oitenta por cento) _da variaçã.Q_do
INPC não tivesse a sua vigência prorrogada além de 31
de julho de 1985, apresentei proposiçãO visando sanar o
mal maior.
Como firmado na justificação do Projeto de Lei n~'
83/85, não se pretendei,\. ''fontlular uma diretriz d_eftnitiva eJTl n:'atéria_ r~_nhecídamente polêmica." qs reclarllôS- de Ju-sTIÇa-Social-e-equidade no relaCiànahi.êntO entre
interesses confiitantes estava, como está, a exigir medida
regulativa urgente, ainda que de carãter transitório.
Verifica-se existir, hoje, no âmbito congressual amplo
consenso quanto ã oportunidade da iniciativa . .T_1,1Iga-se,
entretanto, que antes de 31 de julho de 1986, encontrarse-â solução abrangente para a questão.
Assim sendo e tendo em vista que o objetivo básico da
iniciativa não se quedará frustrando com a diminuição
do prazo prorrogacional, apresento emenda reduzindo o
referido lapso de tempo com o que creio estar alcançando o indispensável apoio à aprovação da medida.
Sala dasSes;ões, 18 dejunho de 1985. -ltam~ Franco.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Solicito ao
nobre Sr. Seno.dor Alfredo Campos o parecer da Comís~
são de Constituição e Justiça sobre a emenda.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia o segUinte parecer. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente:- - - -- -Emenda ao Projeto de Lei do Senado n9 83, de 1985:

·-

"Dê-se ao art. i" do projeto a seguinte redação:
Art. {9 O art. !~>da Lei 7.069, de 20 de dezembro de 1982, com a redação dada pelo art. 22rlo
0~::-.:reto~lei n~' 2.065, de 26 de outubro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
_
- Art. I'>' O reajustamento dos alugueres das locações residenciais, até 3! de julho de 1986, não ultrapassará 80% da variação do índice nacional de
preços ao consumidor.
Justificação

~-

Com o objetivo de encontrar solução emergenciaJ para o angustiante problema que milhares de ín~
quilinos viriam a enfrentar_, caso a norma que limita
os aumentos dos alugueres a 80% da variação do
CNPC não tivesse a _sua vigên_cia prorrogada, além
de 31 de julho de 1985, apresentei proposição visando sanar o mal maior."
E~!_~_~ssJn_a_c!o p~Jo ~enador -~t~mar _Fr~nco.

A Comis-slio -de

Constituição e Justiça dá o seu
parecer favorável à emenda apresentada. (Muito
bem~)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
sUo favoráveis.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. !~'
Secretário.

Quarta-feira 19

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) -_So_licito_~o
_nobr_t; Sctlad~or_ Alb~;rtQ Silv~ o pa_recer da Comjssào de
Legislação Social.

PROJETOJ)_ELEI 1)0 SENADO
N• 83, de 1985
Prorroga a vigência da Lei n'>' 7.069, de 20 de de~
zembro de 1982, que estabelece limite ao reajuste de
alugueres residenciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> O artigo ('>',--da Lei n'i' 7.069, de 20 de dezembro de 1982, com a. redaçào :dada pelo artigo 22, do
Decreto-lei n"' 2.065,_de_2_6 de o_tHY.bro de 1983, passa a
vigorar com a seguinte redação:
. "Art. ]"' O reajustamento dos alugueres das locações residenciais, até 31 de julho de 1987, não ui~
trapassará 80% (oitenta por cento) da variação do
ln dice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC)."
Art. 2'i'
cação.
Art. 3'>'

Esta lei entra em vigor na data de sua publiSão revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a
emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.

Ea

seguinte a emenda âprovada

EMENDA N• I
(De Plenário)
Ao Projeto d~ Lei dO sCnadÕ n9 83, de 1985.
Dé-s_e ao artigo i"' do Projeto a seguinte redação:
"Art.~l~~ O Urtigo l'>', da Lei n'>' 7.069, de 20 de
dezembro de 1982, com a redação dada pelo artigo
22, do Decreto-lei n"' 2.065, de 26 de outubro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação
..Art. 1"' O reajustamento dos alugueres das locações reSidenciais, até 31 de julho de 1986, não ultr::~passarâ 80% (ojtenta por cento) da variação do
lndíce Nã.ciOriai de Preços ao Cons-umido-r
(lN PC) ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Aprovado o
projeto e a emenda, a matéria vai à Comissão de Redaçilo, a fim de redigir o vencido para o segundo turno
regimental.
Estando a proposição em regime de urgência, passa-se
imediatamente à su_a apreciação em segundo turno.
Discussão, eni segundo turno, do Projeto de lei
1985, que prorroga~ vigência
da Lei n"' 7.069, de 20 de_dezembro de 1982, que estãOelece fimHe ao reajuste d~ alugueres residenciais
{dependendo de parecer da Comissão de Redaç_ão).

___ p(J__SeQa9.P_I'!"' 8Jd1~

Sobre-a mesa o parecer da Comissão de Redação, que
vai ser lido pelo ~r. PrimeimwSecretário.
É !ido o s<:g11inte

Ê lido a seguinte_

"() im:ALBERTOSÍLVA (PMDilEMEI'iDA l'i' I
(De plenário)
Ao projeto de Le_i do $e____llli__ÇÍQ_~O~' 83,_çl~ 12_8~, qu_~
prorroga a vigência da Lei n~' 7.069, de 20 de dezembro de 1982, que estabelece _limite ao reajUste de
alugueres residenciaís.
Dê-se ao artigo J9 do Projeto a seguinte redaçào:
"Art. 19 O artigo !9, da Lei _n9 7.069, de: 20,de
dezembro de 1982, com a redução dada pelo artigo
22, do Decreto-lei n9 2.Q.6$_,._ çle ~~_çle outubro ~e
1983, passa a vigorar com a se.guintC_ redação.

PI. Para emitir-"

p<lrecer. Sem revisão do ori!.dor.) -Sr. Presidente:
A Comiss.ão de Legislação Social está de acordo_com a
__ emenda c a justificativa apre..'ientada pelo seu autor, Se-nador ftamar Franco. (Muito bem!)

O Si:=Piü:Sii)Ef\rt"E (José -Frasenj) - os Pareceres
__ ~ __ sro-íaV(?raveJs· à~em-e~da.
C_orTipteWdã.a Ynstrução da mãtér_ia, -paSsª::Se ã discuS- são do projeto e da emenda, em primeiro turno.
Em d\sc;ussã.o . (Pa_u.sa.)
~-··Nãó h·av'êiíaO quem ~qlléíra dlscUfi-los,·deCJaro-a en~
cerrada.
·--Em liOtaÇão O pr-ojeto, -sem p~ejúitó aa éríli!~da. -

-PARECER
N• 153, de 1985
Da Comissão de Redaçio
Redação do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projet~ d_! Lei do Sen~o n9 83, de 1985.
Relator: ,S_enador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 29
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n"' 83, de
1985, qUe prorróga a vigênCia ·da Lei n"' 7.069, de 20 de
dezembro de 1982, que estabelece limite ao reajuste de
-ªl_uguéis residenciais.

1866
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Sala das Sessões, em 18 de junho de 1985. -

Amêrlco

de Souza, Presidente- Jorge Kalume, Relator----= Octá~
vio Cardoso.

ANEXO AO PARECER N• 153, DE 1985
Redação do vencido, para o 2"' turno regimental,

da Lei n~> 4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aos
atualmente inscritos nesse Quadro, o amplo direito de
exercício da profissão de advogado, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 931, de 1982, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.

do Projeto de Lei do Senado nl' 83, de 1985, que pror-

5

roga a_vigêncla da Lei nl' 7.~, de20 de dezembro de
1982, que estabeleCe limite ao reajuste de aluguéis residenciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. )'>' O irtigo 19, da Lej nl' 7.069, d6--2Cfde- dezembro de 1982, com a redação dada pelo artigo 22, do

Decreto-lei n'>' 2.065, de 26 de outubro

d~

vigorar com a seguinte redação:

1983, passa a
-

"Art. i"' O reajustamento dos aluguéiS d-ãs-locaç_ões residenciais, até 31 de julho de 198_6_, i1ão ultrapassarâ 80% (oíienfa -por Cento) da variação dO
lndice Nácional de Preços ao Consumidor
(INPC)."
Art.
cação.

2~>

Art. 3"'

Esta Lei entia- e-m--Vigor na data de sua publiRevogam-se as disposfções em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelll)- Em discussão
o projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã a seguinte

Discussão, em- primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n\' 233, de I 981, de autoria do Senador João Calmoo, que fixa percentual mínimo para aplicações em
.educação pelas empresas em que o estado tem participação acionária majoritária tendo PARECERES, sob
n~>s 19 a 22, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- - de Educação e Cultura, de Ecoilomia e de Finanças,
favoráveis.

6
-Discussão, em priineiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"'_53, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realízação de palestras, nos cUrsos de \I' e 29 Graus dos estabelecimentos de ensino do
País, sobre personalidades que se destacaram no plano
nacional ou estadual e dá outras prov[dências, tendo
PARECERES, sob nl's 492 e 493, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável.
7
Disc_ussão~

em primeiro turno, d() Projeto de Lei de
Senado n'>' 18, de 1984, de autoria do Senador Gabriel
Hermes, que acrescenta a categoria profissional dO Coi1Hfdor no Gn.mo_ çlas Profissões Liberais, tendo
PARECERES, sob n~>s8 e 10, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionafídade
e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorâveL

8

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moaçyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Otido ~_/2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande d_o Norte, s_olicitando autorização do Senado Federal para realizar ope-ração de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Miiller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Ofício n~> Sf8, de 1985,
através do qual o Prefeito municipal de Anápolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo novalor de US$ 3,500,000.00 _(três milhões e quinhentos mil
dólares.)

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da CâmarJ. n~" 37, de 1981 (n9 [.795/79, na casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. ·65 da Lei nl' 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que. "dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n9s 515 e 516, de 1982, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, qUantO-ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.
DisCussão, em tUrno úniCO;- do ProJeto de Lei da Câmara n? 52, de 1982 (n~" 1.076f79, na casa deorigem),_que
veda novas inscrições no Quadro de Provisionados na
Orde.n dos Advogados__ do Brasil e, mediante alterações

Projeto de Lei da Cãmara n~> 90, de 1984_(n1'3_05f79, na
casa de origem), que modífica o art._31'_do Decreto-lei nl'
389, de 26 rle dezembro de 1968, que- "dispõe sobre averificação. judicial de insalubridade e periculosidade e dã
outras providências".
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 32 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 7C5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIAPUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O itinerário da minha modesta e longa vida pública,
iniciada logo após o retorno do País à normalidade constitucional em \947, quando tive oportunidade de
candidatar-me ao mais humilde posto da representação
popular, o de vereador, e que nem por isso deixa de ser
tão importante, quanto 9 de Senador, vem-se movendo,
desde então, dentro de uma área definida pela democracia sociaL Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, passava a entender desde aí, estudante de Direito, que o liberalismo econômico estava ultrapassado. Já a História o
arquivara, e passava-se a pensar em novas formas de organização político-social. Então, não havia como se in~
sistir numa democracia meramente _formal, burguesa, individualista; cogitava~se .à êpoca, em face da tarefa de
reorganização institucional do País, de uma democracia
_ tri~rcada pela preocupação com os- problemas sociais.
E_claro_que as gá.rantias e os direitos individuais, conquista definitiva do liberalismo político, teriam que continuar a constar dos textos constitucionais e D;eles permanecer cada vez mai~ ascendentes; a preocupação pelo ~o~
mem, nã~_ só pelos seus direitos individuais, mas Pelos
seus direitos s_ociais; o direito à educação, o direito à habitação, o direito a uma melhor qualidade de vida, en-
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fim, o direito a fruir um nível de vida compatível com a
dignidade da pessoa humana, tudo isso era objeto de ·
preocupação dos políticos dessa nova era, os quais iam
traçar novos rumos ao País. Surgiu a Constituição de
1946, tida como uma das mais liberais, cogitando também dos problemas de ordem social. Mas essa Constituição teve vida relativamente curta, pois em 1964 foi supeÍ'ada, em grande parte, e daí para cã, conhecemos a
história por testemunho pessoal, nào havendo necessidade de relembrá-Ia.
Mas, Sr. Presidente, essas considerações preliminares
têm o objetivo de justificar a minha posição com relação
ao novo quadro partidârio que se esboça. Quadro partidário, sem dúvida alguma. que se deseja amplo, flexível,
mas que nem por isso, • ,de descambar para os extremos, dando lugar à crtJÇão desmesurada de partidos
políticos sem representatividade, porque ar correremos o
risco de não' serem criadas instituições estáveis. Partidos
políticos fortes constituem a viga mestra da estabilidade
das instituições.
Não podemos, portanto, aprovar uma legislação que
venha permitir a proliferação de agremiações políticas
sem as exigências mínimas necessárias a uma estrutura,
mesmo simples, pois na ausência desse requisito, não
passariam de acampamentos de amotinados. Em meu
Estado, fui presidente de Partido; conhe~0: a legislação
vigente. Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, posso
afirmar, e o faço com Convicção: o que exige a lei atual,
em obediência aos parâmetros constitucionais, não limita a ampliação do quadro partidário, que nós do Partido
da Frente Libe.ral desejamos seja flexível, sem prejufzo
da sua eficácia como instrumento do regime democráti--co.
Nos di-ãS-atuais, impõe-se a reformulação da legis~ção
pertinente, a fim de permitir o surgirilerlto de outras organizações partidárias. Mas não e nunca naqueles limites
que possam levar à atomização da opinião pública, com
reflexos no·e-nrraquecimento das instituições democráticas.
- Ã -Comissão lnterpartidária que estuda o problema da
reforma constitucional, destinada a remover os detritos
do autoritarismo, abriu muito o leque nesse setor, o que
facilitará a criação de dezenas de partidos, sem nenhuma
vantagem, antes com prejuízo, para o regime democráti-

co.
Pertenço a um Partid_o que defende a liberalização da
legislação que regula o assunto, mas nos limites que impeçam a proliferação de agremiações políticas, por considerar esse fato danoso à democracia, Estamos dispostos a oferecer _o nosso apoio e a nossa contribuição à red_c;::fi_nição do atual quadro partidário. Mas, pelo que
ouço, pelo que leio- pois o problema não chegou ainda
a esta Casa -as mudanças propostas nãQ ajudariam a
estabilidade da democracia que desejamos construir.
Não falo em redemocratizar o País, porque, ao longo de
nosSa vida republicana, nós tivemos períodos de democracia- formal, burguesa, meras aligarquias mascaradas
de democracia liberal, com o predomínio, nos Estados,
de grupos econôrnicos, sem a mfníma representatividade
popular, com, enfim, a plutocracia, abastaodando o arJ;"emedo de democracia que se praticava.
Portanto, quero agora, quando defendo uma maior
flexibilidade na reforma dos partidos, acentuar o meu
desapreço, a minha má vontade, em relação ao seu excessivo número. Nós temos a experiência e o conhecimento
. do que aconteceu na Alemanha, onde a pulverização da
opinião pública levou Hitler, pela vitória do nacional socialismo ao comando daquela Nação.
O Sr. Carlos Alberto- V.

Ex~

me permite um-aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO- Pois não, nobre
Senador.
O ·sr. Carlos Alberto- V. Ex• tem uma grande responsabilidade nesta Casa, primeiro porque substitui um
grande liberal, Marcos Maciel, hoje Ministro da Edu~
caç~o, e segundo, tem- demonstrado nas suas participações, nos s.eus discursos, talento no alto nível cultural,
preparo político e, acima de tudo, uma capacidade de
trabalho invejáveL Mas, hoje, eu discordo de V. Ex• Eu
que já tiVe a: o-pofttin1dade de apoiar alguns dos seus discursos, hoje peço vêniã a V. t;:x~ para discordar, quando
V. Ex~ entende que a proliferação de partidos políticps
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vem, amanhã, prejudicar o processo democrãtico, Acho_
v idade, nobreS~nador, é S~$_rado: Há ur:na es~otha, ~a
que não, Ext- Acho que nós devemos ter partidos represeÍe_ção-Oai_lii-ai: De!XãrUOS.qUe se fol-meiTlfãntos·parti---sentativos. Aí está um PMDB dentro de_ uma sala_da, de
dos quantos queiram, porque_ haverã uma seletividade
urna miscigenação ideológica, porque está dentro do
natural pelas eleições. Alguns surgirão e ~rã? 'desaparePMDB, o MR-8, PC do B, o PCB, uma parte_ da convercer. ·os. Esta_<io_5_U.nid.o.& -~~ Amériqt qo}t;~ofi~;:i_~lmint_e
gência socialista, o pessoal da LIBELU. Então, tem gentCm do-is-PartidOs: O Democrata 6 Republicano. Mas,
te de todos os matizes. Assim, ê necessário que ~ocj:as as__
na verdade, se V. Ex-' prestar atenção, na hora das
ideologias tenham os seus partidos. Eu advogo até inde- ---eíeíÇOeS--exístetilina~60u 8 partidos, quesimplesmenpendência como nos partidos desenvolvidos, candidatute o noticiáriO internacional, dado o seu pequeno taman~o e sua pequena im.portáncia, seq·uer __se ocupá com
ras independentes. V. Ex• sabe: Já 0 que seja um cidadão
ser tolhid_o dentro de um Partido? Hoje eu ~-ou Senador
ele&. Na verdade, a-legislação americana é livre para a
da República, porque tlve que brigar. Fui para uma con-fàrmãÇãO-c:íePartldos; como ê a legislação inglesa, como
venção considerado já derrotado. Ma::;,_só Deus sabe 0
é a francesa e como é a alemã. Eu acho é que se deve forquanto foi duro ganhar a Convenção para poder sercanmar, priiicip-almente- nós do PMDB que temos isso como
princípio programático, de defender nesta Casa e na Câdi dato ao Senado da República, porque as oligarquias
que tomam conta dos partidos, principalmente na nossa
mar a dos D_eputados, a legalização dos partidos hoje Heregião, 0 Nordeste, os poderosos, aqueles que têm 0 pogais, porque não Se pode formar democracia dizendo que
der _econômico _e eu como nnw 4~_urn.ferroviário~ um
pode ser democrata, mas até aqui, até ali esses são proifiscal de trem, n,ão podia ser Senador, mas tinha sido vehídOs. O MOS -os abrigou e os abrigou com honra nesse
pcríodo_negro da história brasileira, que é isso que o Sereactor, deputado estadual e deputado federal- e a burquesia partidária, aquela que manipula a díreção do parnado r c~r!os Alberto chama -de salada. Na verdade o
PMDB se propôs a ser o veículo de manifestação desta
tido, não aceitava que eu fosse Senador. Já começo a_nte- PiútC-da esqueráã "que nao j)Odia por lei, se manifestar. o
ver os problemas que terei de enfrentar, porque sou candi dato ao Governo do meu Estado e sei que vou ter que
MDB fez isso" consCientemente; historicamente é um ato
enfrentar problemas, os mais difíceis__ possíveis. Então,
- positivo a favor do MDB, como agora se bate pela legal ipor isso eu advogo, já que vamos dar a esta. Nação, atrazação de todos os movimentos de esquerda que hoje esvés de uma reforma que amanhã estaremos promovendo
tão na ileg~lidade. E -também acho que s~ deve deixar
na Constituição, advogo, inclusive, a candidatura indeforp1ar partidos, de:ntr~ da ~pacidade de cada um de
pendente e jã que não vamos ter vinculação de votos, que
fazê-lo, porque haveiá~ uma seleção naturãl, Senador. A
primeira eleição já irá começar a selecionar. Evidentevai ser um grande avanço para toda a classe polftíca, a
não vinculação de votos. Quarito mais partidos melhor e
mente o eleitorado vai se voltar para aqueles partidos
até candidaturas independentes eu advogo. E para acaque--tenhain tep-reieritifivídade n_acíonal, que sejam cabar, como v. Ex~ fala, com 0 poder econômico, que acho
pazes de influir nacionalmente. Portanto, não há por que
que existe no processo eleitoral, só haveria uma maneira,
V. Ex•, um fi bera! confesso, assustar-se com a lei que
a de fazer-se eleição t_odo_ a_no, De an_Q_ em ano, uma
vem aí possibilitando a formação partidária. Acho que
eleiçãQ. Garanto que nenhum empresário, nenhum burv:·Ex~ peiisilriCoCoin-Uffi p-o-uCó-Iiuiis- de- franqUilidade
guês queira gastar todo ano 4, 5, 6 bilhões de cruzeiros
verá qu~ a lei qui? vem~ absolutamente correta e que nós
para ser Deputado Federal ou Senador da República.
retomaremõS a tradição-brasileira do direito de representativiçf_a_d_~--p~ra todo~~~ gru~?S saciai~ ?est~ País~ _
Este é 0 meu aparte.

e

O Sr. Akides Saldanha- Permite-me V. Ex'?

O SR. NIVALDO MACHADO- Agradeço ao Se-

O SR- NIVALDO MACHADO- Pois não!

nhor Carlos Alberto e a V. Ex•, Senador Alcides Saldanha, os apartes com que acabam de me honrar. Q~ero,
incorporando-os às considerações que despretensclOsame:p_te_estO_l.l f@;~n_do çm torno _des~e pro[,let_!la da criação
dos partidos nessa nova fase da nossa vida política,
quando se tenta a sua reorganização institucional, dizer
a V. Ex•, Sendor Alcides Saldanha: o que, muitas vezes
politicamente, mas principalmente economicamente, serve aos Estados Unidos, à Inglaterra ou a outros países,
não serve ao Brasil, pela diversidade de condições. Em
matéria ecOnômíca, em matéria financeira, esse fato não
precisa ser devtdamente comprovado, por que ele é
pú~Iico e notório e nós o sentimos na própria pele.

O Sr. Alcides Saldanha- Em primeiro lugar, ao fazer
o aparte a V. Ex•, desejo fazer uma pequena correção no
aparte do Senador Carlos Albertç .. S.., Ex' cm:ou atê nos
grupos que estão dentro do PMDB, atribuindo ao
PMDB grupos que evidentemente não estão aqui.~ que
S. Ex• é do PDS, não entende muito do problema das esquerdas, evidentemente, pode se enganar quanto a isso.

-·-

..

O Sr. Carlos Alberto- Reconheço que a Convergência Socialista, que eu joguei dentro do PMDB, está dentro do PDT. Perdão. Peço desculpas, mas eu entendo um
pouco.
O Sr. Alcides Saldanha- Os grandes partidos mundiais têm gente da esquerda e da direita. O Labur Party,
da Inglaterra, é assim; o Partido Socialista Francês é assim; o PSO, da Espanha é assim, Não há, pois, aquela
unidade total que só existe· em dois tipos de partidos.
Um dos partidinhos pequenos chefiados por um caudilho, evidentemente, tem que pensar como um caudilho,
não há mais o que se fazer, ou então, nos partidos como
era o PDS ao tempo do sistema em que se tinha que pensar igual ao sistema, senão não dava. Tanto era assim
que derrogado o sistema o PD.S _cpmeçou a desfazt::r~s!!
ao nâtural. Agora, vou discordar de V. Ex• quanto ao temor da existência de muitos partidos. Pelo contrário,
não foi a existência de muitos partidos que trouxe o fenômeno de Adolf Hitler à Alemanha; foi a ganância da
burguesia alemã que viu em Hitler uma forma de se ver
livre do avanço das esquerdas alemãs e açhava que através daquele milagroso que parecia_:_ pór isso eu teino oS
caudilhos, os milagrosos, os homens que resolvem sozinho, porque geralmente ou são muito ruins, não resol~
vem nada, ou são AdolfHitler- a alta burguesia alemã,
a burguesia industrial se atirou nos braços de Hitlçr
como uma salvação contra a esquerda. Por outro lado,
nós tínhamos o próprio governo inglês e americano
achando que criando uma barreira na Alemanha, o
avanço que eles diziam na Rússia seria uma forma de enfrentar os russos. Na verdade, Hitler, tez um acordo com
os russos e os at:.!cou primeiro. Mas não foi a existência
de muitos partidos que fêz isso. O direito de representati~

-

Com relação ao aspecto político, não estou alarmado
com o crescimento e o número de_ partidos, mas com a
sua pulverização em agremi~ções inexpressivas, que
acarretem a atomização da opinião pública sem a menor
vantagem -não é demasiado que se repita-,- para as
instituições livres. Senador Carlos Alberto, a sua presença nesta Casa, falando em nome do Rio Grande do
Norte, no desempenho correto e competente do manda~
to que o povo lhe confiou, prova em contrário àquelas
afirmativas iniciais de que, sem a liberalidade, agora preconizada, sem a ampliação do leque partidário, V. Ex•
não teria tido oportunidade de eleger-se. V. Ex• está no
Senado, para honra dos seus conterrâneos e também
nossa, dentro de um quadro partidário mais rigoroso do
qu:e agora o pretendido. O que não desejamos ê uma li~
beralizaçã.o excessiva, que vã ao ponto de enfraquecer os
partidos políticos, porque é o ób~io, sem partido fortes,
bem organizados e representativos, nào há democracia.
Essa opinião não ê somente minha; ela foi expressa aí
quando do lançamento do Partido da Frente Liberal,
pelo então candidato da Aliança Democrática à Presi~
dêncía da República, o estadista Tancredo Neves, de
saudosa memória. DiziaS, Ex• que só os partidos fortes,
estáveis, teriam condições de dar, também, estabilidade e
vlda duradoura às instituições livres. Do contrário, será
precária a ordem institucional, jurídico e democrático.

ó sR. JOÃO CALMON -V. Ex• me concederia um
aparte?

O SR. NIVA LDO MACHADO nã:dOr Jõ1ío"-Cãlmon.

1867

Ouço o nobre Se-

-o

SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Nivaldo
Machado, desejo felicitá-lo por sua lúcida análise do
projeto de reforma partidária. Gostaria de tranqUilizá-lo
em relação ao perigo que o está tornando apreensivo. Estamos saindo de uma época em que o Brasil enfretou
uma campanha de ridiculo, de chacotas no mundo intei~
ro, quando se afirmava, depois da dissolução de todas as
agremiações partidárias, que o nosso País possuía apenas dois partidos, o partido do''sim" e o partido do
""sim, senhor". Isso era um insulto, uma piada de mau
gosto, porque realmente nem o partido que apoiava o
Governo era o partido sistematicamente do. "sim, senhor·', e nem o PMDBjamais atuou como uma linhauuxlliar do governo.
O que está ocorrendo, nobre Senador Nívajdo Machado, é perfeitamente compreensível. Na sabedoria popular da França, hã um provérbio segundo o qua,l "quando
se comprime a natureza, ela volta a galope". Depois de
extintos os partidos políticos, depois de, praticamente,
criados apenas dois partidos neste País- o Partido que
apoiava o Governo e o Partido que fazia oposição- é
altamente desejável o que pretende sugerir a Frente lntcrpartidiiria. Todas as várias tendências políticas poderão disputar a próxima eleição. Depois, só sobreviverão
as agremiações que atingirem um percentual minimo da
votação. Não há o risco, no Brasil, de contarmos com
20, 25 o_u_JQ partidos politicas, mas possuiremos partidos políticos em número suficiente para abrigar as vârias
tendências que hoje- são compelidas, por força das circunstâncias, a se abrigarem sob outras legendas. V. Ex',
que é um admirável l_ib~r_al e tem uma fulgurante carreira
política, inclusive como Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco, há de compreender que o que se
está fazendo é bastante razoável, depois de 20 anos de
compressão política em que só era permitida a existência
de d_ois partidos. Mais recentemente, surgiram apenas
quatro novos partidos, num país, o Brasil, que, antes de
1964, chegou a contar com 12, 13 ou 14 partidos. Muito
obrigado a V. Ex•.

-o SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. Fazendo soar a
campainha.) - Lembro ao nobre Senadcrr que o seu
tempo está esgotado.

o SR. NIVALDO MACHADO -

Sr. Presidente,

devo encerrar o meu discurso diante da advertência da
Mesa. Quero, antes, responder ao aparte, para miin honroso, do Senador João Calmon, que conheço e admiro
há tanto tempo na sua luta como jornalista, como parlamentar, como homem público dos mais brilhantes. S.
Ex• traz, na verdade, aqui, uma lição de experiência, de
bom senso e de equilíbrio.
Se a legislação que se pretende votar trouxer limites
para o funcionamento congressual dos partidos, dentro
de um percentual de votação obtida nos pleitos eleitorais, isto servirá de freío para evitar essa temida pulverização. O contrário não será saudável, desejo insistir pela
experiência do passado recente, em que pululavam as legendas de aluguel. Temos que saudar o surgimento, o
aparecimento de partidos que representem segmentos expressivos da opinião pública, para que, no conjunto,
amanhã, possam contribuir para a reorganização da vida
institucional brasileira, em termos compatíveis com a
nossa realidade sócio-econômico-político-cultutal.
Portanto, agradecendo o aparte. de V. Ex•, reafirnlo a
posiÇão- que estou defendendo, consciente de que esse caminho nos ajudará na construção da democracia, regime
sob cuja égide o povo brasileiro deseja viver e pela qual
já _fez a sua opção definitiva. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 17-5-85 E
QUE, ENrREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso._) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os jornais de hoje dão conta de que o Governo estã decidido a promover a reforma administrativa e paralelamente a esta, que ê da maior importância para o serviço
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público, tendo em v(sf:los seus Qbjctivos, a atualizitçào
do Estatuto do Servidor Públíco, hoje sob duplo regime
jurídico. Há os servidores regidos pelo Estatuto - Os
chamados funcionários titulares- e há os regidos pelas
disposfÇôes da Consolidação das Leis de Trabalho. Esta
realidade traz, sem dúvida alguma, problemas, pela diferenciação de tratamento a que estão sujeitos. Nada obstante a denominação genérica, o regime jurídico que os
enquadra nl1o é o mesmo e essa situação traz inconvenientes para as duas categorias. A decisão do Governo,
anunciada através do Ministro da Administração, Aluí-

zio Alves, vem corresponder aos anseios da numerosa
classe, que, diga-se de passagem, tem ficado relegada a
plano secundário, principalmente agora, nestes últimos
anos.
O Estatuto dos Funcionários Civis da União está defa~
sado e é necessário que ele seja atualizado o quanto antes, para assegurar vantagens já deferidas a outras categorias de servidores. Uma delas. aquela pela qual mais
anseia o servidor público, ê a da concessão do 13<:> salário. O Ministro, anunciando a boa vontade do Governo, que é indiscutível, prevê que o pagamento dessa vantagem, agora, no início da Nova República, ao- trabalhador no serviço público, só pode ser feito. à falta de condições financeiras, de modo parcelado e constitui condição sine qua non para a uniformização do regime jurídico das duas categorias. Como se sabe, o servidor público contratado pelo regime ClT goza desse direito hâ
vários anos. Então, na hora em que o Governo se dispõe
a uniformizar a legislação, não poderá fazé-lo sem a concessão dessa vantagem, sem dúvida alguma, das mais
justas.
Nào posso deixar de identificar a boa vontade do Governo, da mesma forma que registro o interesse do Ministro da Administração, Aluísio Alves. Entretanto,
aproveitanto o ensejo, valho-me desta Tribuna para apelar no sentido de que o Governo, a partir deste ano, conceda esse benefício aos chamados funcionários titulares,
que se-encontram em desvantagem diante das demais categorias de trabalhadores, quer da área pública, quer da
atividade privada, o que é uma injustiça a ser corr_igida o
quanto ante.-., dada sua contribuição para o funcionamento da máquina burocrática administrativa do_ Esta-

do.
O Sr. Gastão Müller- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO- Com todo o prazer, nobre Senador Gastão MUller.
O Sr. Gastào-Mürfei-- No intCr6Se dO FMDB, quero_
congratular-me com Y. Ex~ pelo pronunciamento, _por-__
que o pensamento de V. Ex• é o de todos nós. Não há
porque o funcionário estat'utário até hoje não atingir o
seu sonho, que é todos nós, de conquistar o 13"' mês. E se
o Governo, no momento, não está em condições financeiras de por cm prática esse velho sonho, transformá-lo
numa realidade, pelo menos já há um interesse muito
grande do Governo c, portanto, da NoVa-RePública, de
que se atinja esse objetivo. O Governo estava sem autoridade moral, é aquela estória do .. faça o que.eu digo;mas
não laça o que faço"; obrigava- e obriga- todas as
instituições que não são estatãís e-que--nãO são regidas
pelo Estatuto do Funcionário, ·a pagar o 13<:> salário.
TUdo bem! Mas também para dar o exemplo, o Governo
Feder~d também devia fazê-lo. E se agora já há uma tendência nesse sentido, _congratulo-me com o Governo,
através do Ministro Aluísio Alves, pela iniciativa que é
um sonho que se concretizará o mais breve possível.

O SR. NIVALDO MACHADO ...:.. Senadoi GiastàOMUIIer, registro o aparte de V. Ex• que traz uma razão a
muis para que o Governo, o mais breve possível, conceda
esse direito já asse"gurado aos contratados pela CLT.
Impõe-se o comprimento do princípio de isonomia: trat:unento igual para _duas categorias que se encontram em
situação ig:u;.~l.
De forma que, registrando a disposição do Governo,
de promover a reforma administrativa, tendo em vista a
necessidade de racionalização dos serviços públicos, e de
uniformizar o regimeju'rídico do servidor público, dirijo
veemente upelo paru que, ao mesmo tempo, conceda o
!.'h• sa[;'trio a partir deste ano.
Sabenws que a classe, principalmente a sua grande
maioria, recebe venCimCnto aqU.é_in_ d<is SUas necessida-
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des. Por isso é que nenhuma providência é mais justa do
que a pleiteada agora em favor do servidor público, tendo em vista o que representa, repito, na dinamização da
mâC[í.iiria administrativa do Estado, indispensável a que
atinja o seu alto objetivo de promover o bem comum.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 28-5-85 E
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso, como Uder.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
.
Depois de várias semanas de desânimo e de pessimismo, que se abateram sobre o Nordeste, em decorrência
das enchentes que assolaram centenas de municípios da
Região e das notícias que davam como certa uma reformulação no sistema de incentivOs--fiscais, felizmente, a
Região volta hoje a respirar novo -clima, um cliri:ta de
confiança e um clima de otimismo, em face da presença
na reunião da SUDENE, realizada sexta-feira próximapassada, do_ PreSidente José Sarney.
Os que assistimos ao ato de posse do novo Superinten_de_nte _da SUDENE, engenheiro José Reinaldo, temos
condições de testemunhar que o povo- e estava muita
gente nas rua~ --saudou o Presidente da República com
a maior simpatia e com a certeza de que agora é a vez do
Nordeste. Com um nordestino na Presidência da República, angustiado pela situação de grande parte da população nordestina, ao lado da qual lutou durante os
mandatos que desempenhou, com dignidade e competência, sentindo o drama do povo, a região mais sofrida
do Pais só poderia encontrar a sua vez e a sua hora.
E as esperanças do povo aumentaram, quando o Presidente, de modo afirmativo disse que não vinha ao Nordi:ste fazer promessas, e sim, substituir a retórica das
promessas, pela realidade. No discurso que pronunciou,
fez sentir o propósito de realizar aquelas obras que podem oferecer à região melhores perspectivas de vida. O
seu discurso, portanto, não deixa a menor dúvida de que
agora o Nordeste pode recobrar as esperanças de melhores-dias e ter a certeza de que outra perspectiva se abre à
sua população.
Não quero, nesta oportunidade, ler na íntegra o discurso do Presidente José Sarney, que hoje é documento
ofichll. Quero apenas referir-me ao sentido afirmativo
com que o Presidente se_ dirigiu aos pernambucanos, aos
nordestinos, não deixando a menor dúvida quanto sua
decisão _de enfrentar a problemática regional, que ele
tanto conhece.
Sua Excelência, o Presidente José Sarney, com os
aplausos de uma assistência que superlotou o plenário da
SUDENE, afirmou de maneira categórica que vinha
para dar ordens de Presidente, e vê-las obedecidas;, ••o
Nordeste vai funcionar, o Nordeste vai ser Brasil". Isso
foi o bastante para que se renovassem as esperanças do
nordestino, já desiludido, já sem condições de confiar
mais em ninguém, O pernamb.ucano, por isso, que foi às
ruas aplaudir o Presidente e tentar apertar as suas mãos,
na esperança de que o Nordeste teria agora a oportunidade, que sempre lhe faltou ao longo da História,-quando os altos conselhos da RepúbfiCa previlegiavam outras
regiões do País, Sentiu que, de fato, podia confiar no Presidente Sarney •. "Agora é a vez do Nordeste, ou nunca
mais", era o que estava escrito na faixa colocada em
frente à sede da SUDENE, frase lembrada pelo Governador Roberto Magalhães ao saudar o Presidente.
Dizendo que:
"Cabe falar também pelo povo pernambucano
que tenho a honra de governar. E é natural que eu o
faça lembrando as origens familiares de V. Ex', que
se situam no agreste seco e ensolarado de Pernambuco. Temos a certeza de que essas raízes, aliadas à
sua condição de_ maranhense, portanto, nordestino
autêntico, há de inspirá-lo na formulação de políticas que atenda às justas aspirações da região. Sr. José Sarney, este País quer a mudança generosa dos
que têm fé para sonhar e coragem para fazer". O
Governador de Pernambuco concluiu,:_ "O Nordeste
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quer a mudança pacífica dos que patrioticamente se
a resgatar a dívida que não ê de uns, mas
de todos os brasileiros. Vamos mudar, Presidente,
antes que seja tarde".

di~ponham

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quem assistiu como
eu, ao lado de companheiros de representação popular
Câmara dos Deputados e neste Senado, àquela reunião,
não pode ter nenhuma dúvida de que agora é a vez do
Nordeste _que tem o direito de exigir o resgate da dívida
social que o País reconhece.

Sr. Fâbio Lucena. -

Permite V. Ex' um aparte?

ú SR-:NIVALDO MACHADO- Com muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Nivaldo Machado, desejo congratular-me com V. Ex'em nome da liderança do PMDB e do Governo, sobretudo na assertiva
absolutamente procedente do governador de Pernambuco, Dr. Roberto Magalhães;. "Nordeste, agora ou nunca!" Observe, eminente Senador com quem o Nordeste
conta na administriÇão pública federal:
.. São nordestinos: os ministros da Educação
(Marco Maciel), Justiça (Fernando Lyra), Marinha
(Henrique Siióóia), Administração (Aluízio Alves),
Desburocratização (Paulo Lustosa), Saúde (Carlos
Sant'Anna), Previdência Social (Watdyr Pires), ComuniC-acõe_s (Antônio Carlos Magalhães); os
secretários-gerais dos Ministérios da Justiça (José
Cavalcante Neves Filho) e da Educação (Everaldo
Maciel); o assessor da presidência da República
(Marcos Villaça), a secretária particular do presidente da República (Rozeane Sarney Murad); o secretário da ReCeita Federal (Luis Romero Patury);
o superintendente da Sudene (José Reinaldo Tavares); os presidentes do Banco do Brasil (Camilo CarIazans), IAA (José Aprígio Vilela), CHESF (Olivei-ra Brito), Banco do Nordeste (Mauro Benevides),
BNH (José Maria de Aragão), Caixa Econômica
(Marcos Freire), CNP (Roberto Santos); e o Presidente da República (José Sarney).
Tenho certeza, eminente Senador, que tão bem composto e representado no Governo Federal, está certo o
ilustre Governador do seu Estado,, "Nordeste, agora ou
nunca". Que seja agora.
O SR. NIV ALDO MACHADO- Senador Fábio L uM
cena, agradeço o aparte de V. Ex~, a quem tenho o melhor conceito como representante do povo, sério, capaz e
honrado, incorporando a sua contribuição, por valiosa,
às desprentenciosas considerações que estou fazendo.
V. Ex.~. que é sempre um homem atento à problemática da sua região, traz aqui com esse_ registro a alegria de
ver à frctne de cargos importantes da República homens
do Nordeste, que sentem tambêm o drama do Norte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, ao concluir,
referir-me às afirmativas do Ministro Francisco Dornelles, feitas logo após o encontro patrocinado pela Editora Abril, realizado no auditório Petrónio Portella, de
que ê decisão do Governo, já acertada, inclusive com o
Ministro das Minas e-Energia, não aumentar o preço da
gasolina, será a contribuição que o Ministério das Minas
e Energia, com o apoio do seu titular, dará, mesmo com
sacrifício dos recursos necessários à prospecção do petróleo, para o combate à inflação.
Essa é uma afirmativa qUe merece de todos nós um registro especial, pois o Governo, assim, está no caminho
ce_rto da luta contra a elevação do custo de vida, que tem
como causa principal o aumento, sobretudo, dos serviços administrados pelo próprio Governo.
Quero registrar, também, o êxito desse encontro, ao
qual compareceram figuras ilustres do Governo, vários
Ministros de Estado, para o debate sobre a problemática
econômica do País. Na verdade, estamos vivendo uma
nova realidade. Agora o Governo participa desse debate
e se engaja no diálogo com os diversos setores da sociedade, em busca da solução mais adequada, na certeza de
que _ess.e., por ser democrático, é o melhor caminho a seguir.
Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.)
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ATO DA COMISSÃO DJRETORA
N'i> Oló, DE 19 85

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das
suas atribuições regimentais,
Resolve:
Art. Jo;~ Os Senadores receberão, a título de indenização de despesas funcionais, a importância mensal corresponente a quarenta (40)-vezes o maior valor de referência.
' As desp ..as decorrentes da aplicação do disArt' 2
.....
~o:~~â~~t_e Ato correrã.Q_à _çonta da clas_sificação o~a_3.1.1. - P~ssoal Civil
02.00- Despesas Variãveis
02.14- Encargos Gerais de Gabinete
sã:~·ir!;or:evoga-se_ p__A.t_o n" :2}. de_ 1~84,

- C()nsiderada a absoluta necessidade do .serviço, as
férias poderão ser interrompidas, ex officio, devendo ser
comunicado, imediatamente, ao Diretor-Geral pelo Direter da Secretaria da área de sua competê~ci~, os metivos da interrupção.
-Os Servidores que desejarem gozar férias acumuladas, deverão requerer com lO dias, no mínimo, de ante-cedência do seu início, devendo aguardar em exercício a
~ Corii::essâO do --pedido.
-Os servidores que se ausentarem de Brasília em
. gozo de lerias, recesso, licença especial, ou por qualquer
outro motivo, deverão comunicar a autoridade imediatamente superior o seu endereço eventual que, por sua vez
comunicarâ à Subsecretaria de Administração de Pes-

-=-=~~ta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua
_

publicação, revogadas as disposições- em contrário.

d<~: Ço_m:~~:_-- ~--~i!~~:~;e~i~:t-~~~b~~~~~e_l9~~:_7_ Lo-~~!!~1 ~~ª~nel

Art. 49 Este Ato entra em vigor na- data de sua
publicação, com efeitos financeirOs a partir de 1_1' de maio_ 'de 1985.
Sala da Comissão Diretora, 12 de junho de 1985. -Presidente - Passos Pôrto- Marcondes Gadelba- Enéas Faria- Joio Lobo- Eunice Michiles - Mário Maia.

José Fragelli -

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 17, DE ,1985

()R!JEJ\II)_E
- ~-

S~R_VIÇO_No

2, DE 1985

Dispõe sobre processo de pagamento de contas
hospitalares e pagamento de serviços médicos contratados.

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas
atribuições, resolve aprovar a seguinte Ordem de Serviço.
. Í - DEFINIÇÕES

A Comis_são Diretora -do Senado Fedei-ai, no uso de
1. Conta_ f:lospitalar: ~ documento apresentado ao
suas atribuições regimentais e à vista da deliberação ado---- ~*na~oTe(Jjrat_;-noquaraiJ!Sl:iiiliç_ãó hospitala~ relaciotada em sua lO• Reunião, realizada a 29 de maio de 1985,
na as despesas totais realizadas com paciente enciminhaResolve;
do para tratamento. Este documento deverã conter todas
as despesas de hotelaria e de honorãrios mêdicos;
Art. l"' Os Servidores do Senado f~.eral, colqcad9s___ _ -4-.- ·-Couta Nosocomial: ~documento apresentado pelo
à disposição de outros órgãos, no termo do Regulamenhospital, onde estão relaciOnadas as despesas de hotelato Administrativo ·e -do Regimento Interno; com õnus-ria, apenas, tais como: taxa de uso de salas; de interpara o Senado Federal, perceberão seus vencimentos bãnação-; despesas de hospedagem (apartamento, enfermasicos, acrescidos do adicional por tempo de servíço e
ria); material e medicamentos utilizados etc. .. ;
. salãrio-famílía, sem direito a q·uaisquer outras vanta3. Conta de Honorárfos Médicos: ~ documento _onde
gens.
está(ão) relacionado(s) Q(s) profissional(is) que atenArt. 2~' Os ocupantes de cargo ou emprego de natudeu(ram) o paciente, com respectivos honorãrios mêdireza técnica, indicados para desempenhar funções ou
co(s), assistente(s), auxiliares, anestesistas, instrumentacargos em Comissão no Poder Ex_ecutivo, Judiciário,_ nos
dera etc.,.);
Estados e no Distrito Federal, poderão perceber, à cri4. ComproVantes de Despesas Hospitalares: ~ pedidos
tério da Comissão Diretora, inclusive a Gratificação Ese resultados de_ exames solicitados pelos médicos assispecial de Dt:sempenho, excluídas quaisquer outras vantentes; medicamento utilizado incluído no relatório de
tagens.
enfermagem; material incluído na relação de materiais
Art. 31' Determinar a adoção de medidas necessârias
utilizados no Centro Cirúrgico oufe Centro Obstétrico;
à elaboração de minut_~ ru:_frojeto de Resolução alteranmateriais utilizados em serviços ou tratamento fora do
do as normas existentes.
Centro Cirúfgíco e relacionados pelo pessoal de enferArt. 49 Revogam-se as disposições em contrário, espemágenl; documento de setor de internação e alta, inforcialmente o Ato n~' 17/79, da Co~issão Díretora. inimdo data e hora da internação e da alta hospitalar;
5. Bi'asíndice: -Publicação mensal: guia farmacêutiSala da Comissão Diretora, 14 de junho de 1985.-co-que-publica os preços oficiais e autorizados de mediJosé Fragelli, Presidente - Marcondes Gadelha- Pascamentos, soluções de reposição e filmes para raios-X;
sos Pôrto - Enéas Faria - GuUherme Palmeira ---~-6.
Tabela de AMB:- Tabela da Associação Médica
Mário Maia - João Lobo.
Brasileira que contém os procedimentos médicos e seu
valor expresso em CH;
ORDEM Dli: SERVIÇO N• 01/85
7. CH: -Coeficiente de Honorários- representa a
DO DIRETOR-GERAL
unidade básica para o cálculo dos honorários médicos
(antiga US- Unidade de Serviço).
O Diretor-Geral do Senado Fed_eral, no uso das suas
Para calcular o valor em cruzeiros multiplica-se o nó.atribuições regulamentares, Resolve baixar as seguintes
mero de CH estabelecido na Tabela de Honorários Ménormas reguladoras do gozo de férias pelos Servidores
dicos da AM B, para cada procedimento, pelo valor do
do Senado Federal.
coeficiente da ocasião do tratamento;
- 0- servidor gozará obrigatoriamente 30 dias de
8. TBI}ela de Convênio ou de Contrato para Atendiférias por ano de acordo com a escala de ferias organizamento Hospitalar: - contém os preços cobrados pelos
da pelos Chefes imediatos e' aprovadas pelo Diretorhospitais conveniados ou contratados relativos a despeGeral.
sas de hotelaria, tais como: diãria em apartamento; em
-Nas escalas de fériaS e recessó deverá constar o iníeg,(erroarj!J.;_ taxa,s_ --º~ _!JSI?_ de s~~s _e de outrq~ _s~ços
prestados pelo hospital;
--cio e o tênnino do período a ser gozado, que sempre deverâ coincidir com os meses de recesso, na forma regula9. Tabela de Exames Cl)mplementares para Diagnóstico e Tratamento:~ Tabela que contratada com laboramentar.
tórios de Anâlises _Clínicas e e~presas de radiologia.
- As escalas de férias e r«;ess<f deverão ser submetiM
das ao Diretor-Geral, no mímimo, Com trinta dias de anII- PROCEDIMENTOS PARA SOUCITAÇÃO
tecedência do início do período a ser gozado.
DE PAGAMENTO
- As alterações dos perfod os a serem gozados ou as
comunicações de impossibilidade de afastamento para o
I. A instituição deverá apresentar a corl.ta para pagagozo de férias e de recesso, por absoluta necessidru:le do
,me_nto çom a seguinte documentação:
serviço, deverão ser enviadas ao Diretor-Geral, antes do
1.1 No caso de internação:
início do período previsto na escala, acompanhada de re-a. Nota Fiscal de Serviços relativa a canta nosoco.latório consubstanciado que justifique ~medida.
mia!;
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b. comprOvantes de solicitação de exames e respectivos resultados;
c. relatório de anestesia;
d. cópfã.- do relafõrio de enfennagem onde esteja relaM
ciorúi.da a medicação administrada e curativos efetuados;
e. mapa de relação de medicação e material utilizado
no centro di'úrgiCofõbstétrico;
r. relãtório de cirurgia, quándo for o caso;
g. der:laração dos_ profíssionaís que atenderam o pa:
ciente; procedimento realizado; valor dos honorã_tios;
nome completo; endereço; CPF; CRM n" de conta bancária; e, se fór o caso, n~' de inscrição do ISS. __ _
OBS.: Todos os documentos acima deverão ser atestados_pelo pacíente ou, no caso de menor, pelo responsáveL

h. original do expediente de encaminhamento do paciente., feito pelo Senado.
1.2. No caso de ex_ames especializados para complementação de diagnóstico ou tratamento:
a. Nota Fiscal de Serviços prestados durante o mês;
b. relação dos exames realizados e respectivos valo--res;
c. atestado passado pelo servidor no verso da solicitação de que os exames foram realizados;
d. n9 da conta bancária no Banco do Brasil S/ A. e
respectiva agência da instituição;
e. origirial(is) da(s) solicitação(ões) de exame(s).

1.3.. No caso de exame ou tratamento realizado por
profissíOnal autônomo:
a. Declaração dos exames realiz_ados com indicação
dos seguintes dados: nome completo do profissional; n"
d_a identidade e ór~ão_ expedidor; n" do CPF; n" do
CRM, endereço, n" da conta bancária no Banco do B_rasil S. A. e respectiva agência; e, se for o caso, n' de registro no I_SS;
b. I• via da solicitação de exame feita pela SSAMS;
c. atestado do servidor ou responsável, no verso da
solicitação, de que o serviço ou tratamento foi realizado.
2. A i-nstituição ou interessado dará entrada no protocolo administrativo do Senado Federal, da documentação acima.
III--PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO
DA CONTA NOSOCOMIAL
I. O Protocolo administrativo, ao receber a documentação, formarã processo numerando todas as folhas
na seguinte ordem:
a. solicitação de pagamento feita pelo interessado;
b. Nota Fiscal de Serviços, no caso de pessoa ju-rídica,
ou declaração dos serviços prestados no caso de pessoa
física, com todos os dados indispensáveis a sua identifi~
cação;
•
c. ofício do Senado, em origiilal, de autOrizaÇãO dos
serviços;
d. demais documentos comprobatórios de despesas.
___ 2. Entreg_ue o recibo de protocolo ao interessado, o
_processo s_erã enCaminhado às SSAMS para~m!tlis_e_e ~n
formação.
3. O protocolo administrativo só receberá a documen-iaÇão se eStiVei' ate-stada a prestaç"ão do_s_ serviços pelo paciente ou responsável.
IV- PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DO
PROCESSO
....

I. Ao receber o processo, a SSA MS procederá da seguinte maneira:
-u õ serVidor administrativo verificará:
a. coerência entre a autorização para prestação do serviço e a conta apresentada;
b. conferirá o n' de diãriãs com os valores da tabela
--api'OVãda; ----- c-. verificará se os preços de medicamentos utilizados
estão de acordo com o BRASlNDICE;
d. verificará se os materiais utilizados estão com
preços compatíveis (filmes para raio X, luvas categute
etc.). Esta verificação será feita, no caso de filmes, pelo
BRASINDICE, e de outros materiais pelas tabelas de
preçOs de fabricantes para venda ao consumidor;
e. conferirã o valor do CH com a tabela da AMB e seu
correspondente em cruzeiros;
f. verificará valores de exarp.es complementares e o somatório da conta nosocomia[

___ _
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1.2. o médico encarregado da perícia verificarã:
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Procedida- a eleição,

verifica~se

o seguinte resultado:

a. a coerência entre o CID__ e o tratamento dispensado
Para Presidente:
ao paciente;
S-enador Itamar Franco ................. 3 votos
b. se os procedimentos médicos adotados são coerenSenador João Calmon ..... , .. ~ ....... , . 1 voto
tes com o diagnóstico;
Total ''" . . .
. ................... .4 votos
Para Vice-Presidente:
c. se os exames complementares solicitados são necessários ao .esclarecimento do caso;
Senador Marcondes Gadelha .......... , . 4 votos
d. à vista do relatór_io_d~- cirurgia, 05 procedimentos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e_
cobrados_ da conta d_e honorários;
Vice-Presidente, os Srs. Senadores Itamar Franco e M'Q.re. se hã cobrança de honorários alêm do que estabelecondes Gadelha.
ce a AMB; e
Assume a Presidência o Senhor Senador Itamar Franf. se há coer-ência entre o materialtJtUl.tad_Q_e otratacoe designa o Sr. Senador Virgílio Távora para relatar a
menta dispensado. - ---- -- -m:a1éria.
OBS.: O médico dt:Y:erá__comparecer ao hospital e, à
Usam da palavra os Srs.· Senadores Itamar Franco,
vista do prontuário do paciente, conferir os procedimenVirgílio Távora, João Calmon e Fernando H. Cardoso.
tos e os materiais que são apresentados na conta. Só de- ---Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
pois disso deverá liberar o processo para pagamento.
taqujgrãficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
V- PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO
publícadas em anexo à presente Ata.
DA INFORMAÇÃO
Nà~da mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
I. O servidor que examinar o processo d,everã elaborar
para constar_,_ eu, Edson Luiz Camp,as Ábrego, Assistene assinar a informação -devendo conter:
te da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovaa. indicação de autorização anterior;
da, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publib. caracterização do paciente, se servidor ou depencaçào.
dente de servidor;
c. informação se foi aii:süfdo o serviÇO;
ANEXO À ATA DA I• REUNIÃO (INSTAd. quando for o caso de glosa, informação sobre ovaLAÇÃO) DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
lor e o motivo da mesm_a;
INQUERITO DESTINADA A EXAMINAR E
e. informação sobre_ o valor líquido a pagar.
AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM
VI- PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO
AS DEN0NCIAS DO JORNAL O ESTADO DE
l. Informado o processo, o Diretor da SAMS o encaS. PAUWSOBREOSACORDOS ENTRE O GOminhará ao DirtitOr da Secretaria de Serviços Especiais,
VERNO DA REPVBLICA FE!)ERATWA 1)0
solicitando o pagamento.
BRASIL E A POLóNIA, REALIZADA EM 14 DE
2. Autorizado o pagamento, pelo Diretor-Geral, o
SETEMBRO DE I983, DESTINADA A INSTAprocesso será encaminhado a Subsecretaria de AdmiriisLAR E ELEGER O PRESIDENTE E O VICEtração_ Financeira para efetuar o pagamento e comunicar
PRES/DENTE DA COMISSÃO, QUE SE PUBLIao interessado o motivo da glosa, quando for o caso.
CA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR.
OBS.: O pagamento será efetuado pelo valor líquido, e
PRESIDENTE DA COMISSÃO.
o valor glosado será objeto de exame posterior, caso o
_ Presidente: Senador Itamar Franco
interessado venha justificar.
3. O_ pagamento da conta nosocomial será feito meRelator: Senador ~irgfllo Távora
diante depósito em conta-da entidade no Banco do Brasil
S.A., em Agência indicada pelo credor.
4. O pagamento dos honor_ãrios, quando não incluídos
na conta hospitalar, será feito em conta dos interessados
no Banco do BrasH SA., em agência indicada pelo credor, ou em casos justificados, ajuízo do DireitO da Subsecretaria de Administração Financeira, em cheque nominal.
Em, 17 de junho de 1985.- Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Gerai.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OB.iETIVO DE EXAMINAR E A VALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL
"O ESTADO DES.PAUW"SOBREOSACORDOS
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLóNIA.

1• Reuniii.o (instalação), realizada em
14 de setembro de 1983.
AoS quatorze dias do m!s de setembro de mil novecentos e oitenta e três, às dczessete horas e vinte minutos, na
Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes
os Srs. Senadores (tamar Franco, Virgflio· -Távora, João
Calmon e Fernando H. Cardoso, reúne-se a Comissão
Especial destinada a examinar e avaliar fatos relacionados com as denímcias do jornal O Estado de S. PaulO
sobre os acordos entre o _Governo da República Federativa do Brasil e a Polónia.
Deixam.decomparecer, por motivo justificado,~~ Srs-.
Senadores Marcondes Gadelha e Fábio Lucena,
De acordo com o preceito regimental, assume a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador João Calmon, que
declara instalada a Comissão.
_
Em seguida, o Sr. Presidente eventual esclarece QUe irá
proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente.
Distribuídas as cédulas, o Sr.:sen"aâor João Cahrion convida os Srs. Senadores, Virgílio Távorà e Fernando H.
Cardoso para agirem como escrutinadores.

(Integra do Acompanhamento taquigráfico.)
O SR. JOÃO CALMON ~Como membro menos jovem desta Comissão Especial que vai examinar e avaliar
os fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Gove:r_no da. República Federativa do Brasil e a Polónia, declaro iniciados os nossos trabalhos.
Há quorum legal.
Compõem esta Comissão os nobres Senadores: Mar·
condes Gadelha, Virgílio Távora e João Calmon, representando o PDS; Itamar Franco, Fernando Henrique
Cardoso, representando o PMDB; são suplentes pelo
PDS os Senadores Aderbal Jurema, Almir Pinto e Lourival Baptista; e é suplente pelo PMDB o nobre Senador_
Josê Ignácio Ferreira:
Vamos proceder .à eleição para a escolha do Presidente
e do Vice·Presidente desta Comissão Especial.
Convido para escrutinadores os nobres Senadores
Virgílio Távora e Fernando Henrique Cardoso.
O nobre Senador Itamar Franco foi eleito Presidente,
com três votos. E o nobre Senador Marcondes Gadelha
foi eleito Vice-Presidente, com quatro votos. Foi dado
um voto ao Senador Jo_ão Calmon para Presidente desta
Comissão Especial.
_Com muito prazer e com muita honra, passo a Presi. dência_ dos nossos trabalhos ao nobre Senadqr Itamar
Franco_.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Srs. Senadores, agradecendo a deferência para presidir esta impõ-rtan[e COmissão_. creio que, merecidamente, ela deveria caber ao Senador João Calmon. Tive a oportunidade
Triclusive de dar o meu voto a S. Ex•
O Sena:4or João Calmon foi o primeiro Senador que,
em plenário, destacou a importante missão da lmprensa
e particularmente do jornal O Estado de S. Paulo, ao trazer aó conhecimento da Casa, na visão não só da imprensa, mas da própria visão do Senador João Calmon,
algumas irregUlàfidades constatadas no comêrclo do
Brasil com países do leste europeu.
Lamentavelmente --eu diria assim, nobre Senador
João Calmon - por acordo das lideranças, coube-me
presidir esta Comissão. E cabe~ me, de acordo com oRe-
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gimento, indicar, neste instante, o Relator, que cu o faço,
indicando o nobre Senador Virgílio Távora para ser o
Relator desta importante Comissão. Importante, porque
tenho certeza, Senador João Calmon, e vamos recordar
aqui os nossos debates no plenário, quando o próprio
Senador Virgílio Távora, hoje Relator desta Comissão,
mostrava que ela não será uma Comissão qualquer, ela
será uma Comissão que, inclusive, poderá convocar. O
Senador Virgílio Távora, com a sua autoridade de ViceLíder no plenário do Senado, destacava isso, de que esta
Comissão terá, regimentalmente, a oportunidade, se assim o entender, de convocar.
.Convidando o nobre Senador Virgílio Távora, para
fazer parte da Mesa, já abro, de pronto,· o debate aos Srs.
Senadores, para que possamos imediatamente traçar um
roteiro dos nOssos trabalhos. E, evidentemente, a primeira solicitação que a Presidência fará a todos os órgãos do
Governo envolvidos no problema é a da documentação
oficial para esta Comissão. Esta documentação nós_ vamos ainda hoje oficiar aos diversos Ministérios, solicitando que seja enviada a esta Comis:s_ão a documentação
oficial. E inclusive ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República que, pelo menos, segund_o noticiou
a imprensa e é do nosso conhecimento, o próprio VicePresidente da República, no exerctcio da Presidência, teria enviado às líderanças desta Casa e da Câmara dos
Deputados uma documentação em carãter secreto. Portanto, o ofício tambêm será dirigido, salvo deliberação
em contrário dos Srs, _Senadores, à Chefia do Gabinete
Civil da Presidência da República.
A palavra está livre Para os Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao Senador Virgílio Távora.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, grato pela designação, também sabe V.
Ex' restrições feitas, a meu nome, por mim mesmo, para
relatar eSta Comissão que caberia -mui to mais a um
membro da Câmara alta que não fosse da ViceLic::ierança. Mas estamos aqui __ a cumprir-Uma missão.
Grato, pois, pela designação feita. Segundo, faço minhas as palavras de V. Ex• não endossando apenas a expressão: irregularidades cometidas e transformadas em
irregularidades presumidamente cometidas. para isso
que estamos aqui, para verificar a extensão e a ou não
existência das mesmas.
Agora, permite V. Ex•, já que parece que o intuito de
todos nós é que o processo ande o mais rapidamente
possível, fazer um ac!endo à proposta de V. Ex• De acordo que se oficie justamente ao Gabinete Civil da Presidência da República; às autoridades competentes, para
que venha toda essa documentação. Mas gostaria de
ap!'C5enta~. como contribuição própria, já à Comissão, a
Presidência da Comissão, para que já então a Presidência mandasse justamente tirar coípas xerox, que bem
achasse conveniente, para distribuição a todos os
membros da Comissão não só dessa documentação, que
ele vai pedir, que é a que aludiu, enviada aos Presidentes
da Câmara e do Senado, aos Uderes dos dois maiores
Partidos da casa, como também todos aqueles anexos
que nesta documentação se fazem presentes e que, em a·
complementando, dissipam muitas dOvidas. Porque disse_mos _~sso. Porque justamente a _documentação enviada
a esta Casa e à Câmara, constou apenas de dois volumes,
que fazendo referência a anexos que iam só em um de!
documentos de I a 50, numerados, algarismos romanos,
e dentro desta sequência de documentos, muitas vezes o
algarismo romano, repetido duas, três, quatro vezes, peM
las letras do alfabeto, nós farfamos uma economia de
tempo imenso. Isso ttão excluiria a solução do problema
tal qual apresentado pelo ilustre Presidente, que era justamente a solicitação às autoridades competentes para
enviar esses documentos. Depois, creéo que, se estarrios
em setembro, a economia de tempo se impõe, já que no
início de__dezembro teremos este Congresso em suas
férias.

e.

De maneira, Sr. Presidente, que, respeitosamente,
para início de conversa, em concordando com a sugestão
de V. Ex' fazemos Csse adendo. Quanto as cópias, tudo
isSo vai ser uma briga de V. Ex• com a Presidência desta
Cas_a_q ue avara-em e-xtremo, quando se trata de tirar cópias, xerox etc. Mas isso é uma das atribuições básica$ de
V, Ex•, um dos direito, que eu acho que não lhe serâ negado.
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) João Calmon, V. Ex• está com a palavra.

Senador

O SR. JOÃ0 CALMON- Sr. Presidente, em primei~
ro lugar, quero externar ao nobre Presidente destaComissilo os meus profundos agradecimentos por suas refe--

rências tão generosas. Estou convencido de que não as
mereço, mas procurarei envidar os melhores esforços,
para desempenhar, como costumo fazer, o meu papel de
membro dessa ComissAo Especial.
Devo destacar que esta Comissão, que hoje se instala,
assumiu importância singular.
Na Câmara dos Deputados, está em pleno funcionamento uma Coissão Parlamentar de Inquf:rito sobre dívida externa do Brasil. Essa Comissão vai cobrir U:ma
vast[ssma área e não poderá se deter por muito tempo
nesse caso especifico da dívida da Polónia com o Brasil.
Um ílustre Deputado do PMDB está tentando obter
na Câmara dos Deputados aprovação para a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
o caso da dívida polonesa. Como, entretanto, na Câmara
dos Deputados, jã foi atingido o _númer:o máximo de
CPis que o regimento daquela Casa permite, o número
de cinco, não será fácil a aprovação desse pedido do
nobre Representante do PMDB. Portanto, não é muito
provável que o PMDB consiga obter um número suficiente para uma sexta CPI na Câmara dos Deputados.
Por isso mesmo, o papel que vamos desempenhar é de
excepcional importância, que embora na Câmara alta
não tívesse sido possível, pelos mesmos motivos, a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
sobre o problema da dívida da Polônia cçnri o B.-asil,
conseguimos graças a compreensão da lider"nça do
PDS, a constituição desta Comissão Especial.
A liderança do Partido majorítário, através da voz do
seu eminente vice-Uder Senador ViJgilio Távora, nos assegurou do plenário do Senado, que, apesar da nossa
Comissão Parlamentar de Inquérito, da Comissão especial não ter regimentalmente o direito de convocar Ministros de Estado e altos funcionários da administração
pública, que o PDS poderia garantir que todos os que
fossem convocados aqui compareceriam. Com a segurança dada pelo Senador Virgílio Távora, em nome da
Liderança do PDS de que nós vamos ter, praticamente,
as mesmas características de uma Comiss\\Q Parlamentar
de Inquérito, estou profundamente convencido de que
vamos desempenhar da maneira mais eficiente o nosSo
papel e vamos também aproveitar uma das poucas oportunidades que foram deixadas ao Congresso Nacional
para atuar com êxito nessa área. Como sabemos, depois
do Al-5, foram retiradas muitas das prerrogativas do
Congresso Nacional, felizmente restam ainda algumas, e
uma delas é essa de nós podermos constituir Comissões
Parlamentares de Inquérito e Comissões Especiais.
Como, realmente, o calendário é curto, porque dia 5
de dezembro termina rã a nossa sessão deste ano, eu sugeriria que desempenhássemos a fundo nesse trabalho de
apuração, de investigação, sem nenhuma limitação de
tempo. -se formos seguir o calendário normal de convo·
cação de testemunhas para prestarem deJ,OinientOs Uma
por semana, duas por semana, obviamente nós não levaremos a bom termo a nossa tarefa.
Quanto ao primeiro-ponto levantado pelo eminente
Presidente desta Corri1Ssão, Senador Itamar Franco, em
relação à documentação, sem providência é aJtamente
louvável e eu a apóio sem nenhwna restrição. Devo
lembrar, entretanto, que, mesmo antes da obtenção da
cópia xerox, de toda essa documentação, dispomos da
publicação de documentos oficiais, no tempo em que
ainda havia o carimbQ_de secreto, reservado ou confideitR
cial, publicação que foi feita, na íntegra por dois jornais:
O Estado de S. Paulo e o Correio Brazlliense.
De maneira ·que pa:ra ínicia:lmOs os nossos ttasbal_h_oS
de coleta de depoimento, nós n'em esperaríamos a remessa à nossa Comiss.ão dessa Q_qcumentação ou mesmo o
trabalho de xerocar tod'!, documentação que foi encaminhada pelo então Presidente da República, o vicePresidente Aureliano Chaves, ao Senado Federal e à li·
derança do nosso Partido na Câmara dos Deputados.
Sugeriria, inicialmente, uma lista de autoridades e de
empresários que deveriam ser convoc~dos, se a maioria
da Comissão achar por bem aprovar a minha sugestão.
A minha sugestão inclui as seguintes personalidades: Ministras de EstaQq: Delfim Netto, Hernane Galvêas, Ca-

milo Penna, César Cais e Saraiva Guerreiro; e os exMinistros:_ Eliseu Resende e Severo Gomes; o exEmbaixador Meira Penna, que foi nosso representante
diplomático em Varsóvia; o Sr. José Flávio Pécora, que
foi Secretário Geral do Mlnistér1o do Planejamento, e foi
Ministro Interino do Planejamento, enquanto o Ministro Delfim Netto se encontrava.na Europa; o ~-~·_!-uís
Carlos Langoni, ex-Presidente do Banco Central;-o Embaixador José Botafogo Gonçalves, gue era responsável
pela Ãrea Internacional da SEPLAN; o Sr. Antônio
Chagas Meireles, ex-Díretor do Banco Central dp Brasil;
o Sr. José Carlos Madeira Serrano, também do Banco
Central, da área bancária; o Sr. Confúcio Pamplona,
Presidente do IAA; o Sr. Benedito Moreira, ex-Diretor
da CACEX; o Sr. Carlos Viacava, atual Diretor da CACEX; o Sr. Ãivaro Armando Leal e toda a diretoria da
Comexport; o St. Humberto da_ Costa Pinto e toda a direteria da Tradín& Costa-Pinto; o Sr. Eduardo Carvalho,
ex-Presidente do BANESPA; o Sr. Rubens Barbosa; Presiderne d_Q___ÇQ_I,J:.~~. que é_ a Comissão do Itamarati
que cuida dos problemas do leste europeu, do Comércio
com o leste europeu; o ex-Ministro EHseu Resende, cujo
nome jâ citei: o Sr. Arno Markus, Presidente da PORTOBRÃS; o Sr. Lã.uro Moreira, que tambêm pertence a
COMEXPORT; o Sr. Marcelo Perrupato, que é do Ministério dos-Transportes; o Sr. Augusto de Uma, que ê
d• PETROFERT!L; o Sr. Maurlcio Kohen da lN·
TER BRÁS. o Sr. Carlos Vana da STEEL S/A; o Sr.
Mário Pacheco da MAPA Comércio e Empreendimen~
tos fnti:rnacíõnais, Sr. Edmond Safra, Presidente doSa~
fra; e o Sr. Shigeaki Ueki Presidente da PETROBRÁS.
Todas essas autoridades e todos esses empresários foram
citados ao longo da série de reportagens publicadas pelo
jornal O Estado de S. Paulo.
Esta seria, portanto, Sr. Presidente e nobres colegas
desta COfuissão, a·sugestão que eu -submeteria à apreciação de todos_.
o--sR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Continua
aberta ii discussão em torno da sugestão apresentada
pelo Senador João Calmon.
Senador Feritando Henrique Cardoso, V. Ex~ está
com a palavra.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Também quero apoiar as palavras do Senador João Catmón. Acho que deveríamos aproveitar a oportunidade,
que é uma oportunidade que estamos dando ao próprio
Governo de prestar contas à sociedade, mas que, ao mesmo tempo, há um anseio imensO di sociedade, e nós não
devemos nos limitar nesta Comissão a empecilhos regimentais.
-Acho, entretanto, que deveríamos ter uma noção de
tempo, porque, se não é possível que o impacto do nosso
trabalho, que é um trabalho que me parece nesse momento fundamental no Brasil, pode perder momento.
Então, não sei como conciliar essa necessidade imperiosa
do esclarecimento com a necessidade de que isso seja feito o mais breve possível.
Apoiaria ao que sugeriu o Senador João Calmon, no
-sentido de que essas pessoas mencionadas fossem ouvidas, mas, talvez, devêssemos hierarquizar os depoimentos e quais seriam os depoimentos mais importantes para
o esclarecimento das questões internas.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Desejo apenas esclarecer aos Srs. Senadores que quando eu falei em
obter a documentação oficial, não significaria que ftfterromperíamos os nossos trabalhos, em absoluto. ~claro
que nós temos- o Senador João Calmon lembrou nào
só a sérr~ de repofiã.gem, mas os próPriOs trabalhos que
se encontram em mão do Senador Virgí1i0 Távora..
_ Agõi"a, de qualquer forma, o Senador João Calmon
faz uma sêrie de sugestões, inclusive na convocação de
Minis_tros de. _Esta,Qo e ouJras autoridades. Então, é necessá_rio reafmente estabelecer, já de pronto, um crono-grama, um roteiro dos primeiros convoc-adoS por esta
Çomiss~o~ -~videntçmente, essa sug~t.ão tem que partir
dos SrS. ful!inbros. A presidência _ag"uarda que se estabe·
Ieça já a convocação dessa ou daquela autoridade, desse
_ou daquele Ministro, para que possamos, então, estabelecer um roteiro de trabalho.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Sr. Presidente,
peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Conforme disse a V. Exa, estou aqui para apurar a verdade, nada mais
do que a verdade.
Agora, ouvindo a listagem feita pelo eminente representante do Espírito Santo por uma questão até de aritmética, se vê absoluta impossibilidade de ouvir todos es-ses membros. Gostaria que S. Ex• formulasse a proposta
direito, por escritO, e V. Ex• marca outra reunião amanhã e já darei, dentro das minhas possibilidades e a Comissão aprovará ou não a sugestão. Está claro? O que se
pode ou que, ao ver do relator, pode--se fazer, c-om o tem·
po límitado que possutmosjá estamos em meados de setembro- para que a elucidação da verdade seja maior.
Mas, desde já, daria, como sugestão preliminar, que de-veria ser objeto da meditação dos Srs. Senadores. Nós
pensamos, o Sr. Calmon falou que já a base se estudasse,
apesar da documentação já. estar aqui, p-ortaritó Já lhe
demos um grande adiantamento, das diferentes publí-- cações feitas rio O Estado de S. Paulo e algumas no próprio Correio Braziliense. Aquelas autoridades, ou exautoridades, iniCi-almente mais citadas, que traçariam
um plano, um panorama do que o caso precisa ter de explicação- eu citQ logo, não dobro caminho, o emin~nte
Dr. José Botafogo, logo para início de conversa, por que
ele foi um dos citados. O Sr. Embaixador Meira Penna
-aliás já depôs a vários de nós, lã na Comissão de Relações Exteriores. O eminente Dr. Eduardo Carvalho, estou dizendo as pessoas que sào citadas dentro da reporR
tagem. Depois nós írfamos verificando- acho que devese convocar, não sei se nós vamos ter essa força suficiente para aquelas pessoas não envolvidas no Governo, por·
que as pessoas do governo, como disse, a Liderança do
Governo forceja rã ao ináximo, para que tod_as elas- ~-s
sim foi apresentado em plenário- aqui apareçam. Mas
os ex, que quase todas elasjã participaram da operação e
jâ ·deixaram, já participaram da vida pública e agor-1 estão na vida partícular, temos que estudar a maneira
como convidar - eu creio que Embaixador não se fará
de rogado; o Botafogo não, porque está no Governo; os
presidentes dessas diferentes companhias, acredito também que são os primeiros que devem estar até ansiosos
para vir. E, depois de feito esse quadro, convidarRse-ia
essas ·autoridades maiores. Agora se isto, assim de princí~
pio, só para elucubração de vocês, de qualquer maneira,
gostaria de dizer que isto é wna Comissão séria, uma Comissão que traz muita responsabilidade aos seus
membros, que fosse feita pelo eminente Senador a proposta, por esCrito, direito com todos os."esses", ~-··er
res", porque esta é uma reunião de instalação, mas já nós
com o desejo, porque a reunião de insta1ação, pelo pró~
prio Regimento, seria apenas para a instalação e desi_gnação do relator, mas aceitamos que aqui seja já. traçado
o roteiro.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
João _Calmon, V. Ex• tem a palavra. A discussão está
aberta.

O" SR. JOÃO CALMON - Eu gostaria, antes de comentar o lücido_Q_bjetivo e equilibrado pronunciamento
do nosso eminente relator, fazer um adendo às sugestões
que já apresentei.
Como membro da Comissão de Relações Ex_teriores
do Senado, tomei conhecimento de três documentos cuja
.datas anotei: uma carta do então Embaixador Meira
Penna ao Chanceler Saraiva Guerreiro, carta datada de
I I de janeiro de (982. Essa carta, por sinal, faz referêncía
a um comerciante estrangeiro- que nem brasileiro é e
que teria sidQ altamente beneficiado por essas transações, que eu não qualifico, porque acho, exatamente
como o Senador VirgíliQ Távora e todos _os demais
nobres membros desta Comissão. Aquí ninguêm tem
qualquer vocação para fazer pré-julgamentos e condenar
qualquer pessoa sem urna apuração muito meticulosa de
prova, de documentos. Então, esta carta do Embaixador
Meira Penna ao Chanceler SaJaiva Guerreiro, datada de
I I dejaneíro de 1982, e que, por sinal,já fOi_ enviada pelo
Ministro das Relações Exteriores ao Presidente da Co~
miSsão de Relações Exteriores, poderia servir de subsídio
para·oas nossas investigações. Há também dois telegra.
mas do Embaixador Meira Penna: um de 4 de junho de
T981, ·que tlriha o carimbo de secreto, mas deixou de ser
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secreto, porque o governo liberou toda essa documentação: e o outro, datado de li de junho de 1981.
Quanto à formalização da relação de autoridades e de
empresários que eu apresentei, disponho--me, logo em seguida, encaminhar à presidência essa lista e imanhã. nós
já poderíamos ter uma nova reunião, porque realmente,
em virtude da angustia de tempo, se nós formos seguir a
praxe de um ou dois ...
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)~ Não me-ponham reunião sexta-feii'a à tarde, nem segunda-feira.
Porque não está ninguém, V. Ext não estará aqui ou ·estará?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Se
for convocado pelo Presidente, virei.
- -O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Se n:ão tivesse
gente aqui, eu diria o que estou pensando:-ta·.Unica coisa que não há é comparecimento de paulista sexta-feira
nesta Casa. Para nós faZC::finOs reunrão de dóiS óu três, eu
gostaria sempre, como_ a-nossa ~missã.~~e-peqUcinã, é
restrita, fosse feita com todos os sius meffibrOs ou pelo
menos com a prática tota1idade dos membros.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO •
Eminente Senador Virgílio Távora...
'"'"~
-O SR. RELATOR (Virgílio Távora)
nheço bem a assiduidade paulista aqui.

-·e que eu co-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Os
comentários de V. Exa. são lúcidos, são absolutamente
corretos, mas já cjue foram cassadas no Coii·gresso Nacional tantas prerrogativas; vamos pelo InenOs exercer as
prerrogativas que nos restam. h promover essa investigação e realmente eu reconheço essas incoilveniências,
essas limitações que tem: seguOda~feira iíã·o. --é- Um dia
muito favorável, sexta-feira também...
,
O SR. RE-LATOR (Virií1io Távora) _:;::--Eu estou di~
zendo, porque isso- é a prãtica, não é a teoria, C:minente
Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agora, quando se retira a limitação de tenipo, nós devemos deixar de lado límit.:iÇão de tempo, pOderíamos começar uma reunião, por exe-mplo, às 5 horas da tarde,
nada impede que nós prolonguemos essá reunião até
meia noite, até porque eu tenho impressão que há uma
expectativa nacional em torno do trabalho desta Comissão, como das demais ComiSSões Parlamentares de Inquérito qUe funcionam tio Senado e na Câmara. O meu
ponto de vista coincide em gênero, número e grau conl o
do eminente Relator, que estâ tão interessado quãnto
qualquer um de nós no desempenho impecável das soluções desta Comissão especial.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Srs. Senadores, evidentemente a Presidência da Comissão preten~
de interferir o- mínimo pOSSivei ila-Oeliberação dos Srs.
Senadores. Mas veja o primeiro aspecto: qUandO eu fa1ei
na documentação oficial, essa carta, por exemplo, enviada pelo Embaixador Meira Penna, ao Chanceler Saraiva
Guerreiro, ela trás exatamente essa deD.úfldit; diz que há
interesses escusas de um comerciante que nem é bem
brasileiro e que pretende se enriquecer às custas dos riscos de um país. 1:: claro que essa documentação tem que
vir a esta Comissão.
Mas quero fazer uma ponderação ao Senador Virgflio
Távora, que pede ao Senador João Calmon que faça por
escrito essa proposta de convocação. Acho que pelo menos nesse instante as três primeiras CoiwocaçõeS o Se-riador João Calmon poderia fazer oralmente à Presidência
e, se for aprovado pelos Srs. Senadores, nós já poderíamos marcar os primeiros depõimentos, porque se formos
seguir o Regimento, se vamos suspender a reunião para
convocâAa amanhã, haverá número regimental. Só estâ
ausente hoje o Senador Marcondes Gadelha, evidentemente por motivos superiores. É a sugestão que a Presidência faz, neste instante, esperando não mais interVir
nos debates, mas apenas para, exatamente, dar maior velocidade aos nossos trabalhos.
O SR. RELATOR (Virgmo Távora)- Eminente Senador, não é possível dar mais- desculpe interrompê-lo
- velocidade do que isso. Porque, se eu for seguir rigorq~mente o Regimento- e ~ejo o máximo de boavon-
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tade, não há possibilidade, já está _ins_t_:dado. Pelo Regimento, agora, marca-se um dia para se discutir o roteiro
etc..... Nós estamos fazendo tudo isso, a documentação V.
Exa. ia pedir a documentação.

nomes- não pas~e na cabeça de ninguém que Relator
tem; se ele tivesse ãfgum pensamento oculto de atrasar a
Comissão, não teria trazido logo toda a documentação
de antemão para V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) não, vou pedir.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Ninguém faria essa injUstiça, ilobre Senador Virgmo Távora.

Ia pedir

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Sim, ia pedir a
documentação. Enquanto V. Exa. diz isso, eu já lhe tra~
go- a documentação - quer dizer, em adiantamento à~
quilo que virã por V. Exa. E ainda mais, não só a documentação - vamos falar claro --não só a documentação enviada- aliás a do yjce-líder está até bonitinha,
- porque estã encadernada. Como também os anexos que
não vieram. Recordo V. Exa. que foram objetos de dis~
cussão e que nos comprometemos a receber, apenas esta
brincadeirinha aqui, e ultimamente ainda vendo que no
-meio-de tudo isso faltava alguma coisa, fizemos um
apelo~gestão e ainda veio mais tudo isso. Então há possibilidade de se duvidar que se deseja o mãximo- quer dizer mais :iíilda, para ajudar o trabalho da Comissão, temos não s_6 as publicações todas do O Estado de S. Paulo, como as outras publicações diversas em outros jornaíS-e não é poª-sível_- duvido que haja memória nurri."a
Cciiriissão _desta Cas_a ::-_ d~: que, de antemão, o Relator
_-PorqUe! fomos iriformado qUe, a CfOis a ou três diaS,
contr_a a_nos_sa Y:Q.ntade, iríamos ser o_ Relator desta~co
missão, procurOU já fornecer para a própria Comissão.
Agora, coni toda sinceridade, como Relator, eu me recusO -;.;..-nós vamos direitinho, vamos ser muito malcompreeindidos, se acharmos que não há nada, vamos ser
muito malcompreendidos se acharmos que há alguma
coisa. Então, quero me munir de todas as garantias
poSSíVeis-do" correto e-exato cumprimento desse dever. h
só isso, faÇa direitinho. De maneira que eu inSisto que sejam seguido -realmente os trâmites.

O SR. PRESIDENTE (ltaniar Francu)- A Presidência Pi:ometé-não interferir núiis. Agora ·a deliberação fica
COIJ! 9s _Srs~ _Senadores.. Apenas fiz a sugestão.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
que~~~ -si~Plesmente reafirmar o que já foi ~ito.
--A importância desta Comissão ê muito gr3nde. Quando eu disse que estou disposto a aceitar a convocação de
V~ Ex~ a qualquer momento da semana, mesmo incluindo sábados e domingos, é por causa disso, mesmo quando a gente_ sabe que há outras responsabilidades políticas
locais,.... sau..&esldente do PMDB em São Paulo, o que
m~ obriga mtiit~s vezes a não estar aqui nas segundas~
feiras, tem re!lnião lá~ Mas, nesse caso, mesmo a reunião
da executiva- de São Paulo, acho que eu deixaria o vicePresidente e viria aqui à reunião. Acho que é importante,
louvo o fato de que foi trazido à comissão já uma base
inicia] de dQCumentação, e acho que nós podemos perfei·
tamente, fazer um trabalho dentro de um prazo razoáveL
Acredito que a sugestão já levantada aqui, para que nós
selecionemos alguns desses vãrios nomes citados em reportagens é uma sugestão construtiva, nós temos que ter
um começo, não é precíso chamar a todos - alguns,
pelo que pude ler pela imprensa, estão reinteradamente
citados. Esses seriam os que nós ouviríamos em primeiro
lugar. Acho que é possível formalizar esse pedido, acre-dito que o Senador João Calmon tem condições para fazer esse pedido, por escrito, ainda agora, nesta reunião.

O SR. JOÃO CALMON Senador.

Já eStou fazendo, ilustre

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- E
·-nós, a·ssim;-póderfamos adiantar o expediente. O meu
ponto-de-vista, portanto, é o de que devemos iniciar, o
·quafl(ó aiJ(eS, em-bora isso seja uma liberalidade regimen-ni.l.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) __;. Senador
João Calmon, V. Ex~ vai encaminhar ainda neste instante?
O SR. lOÃ0 CALMON - Estou fazendo o meu requerimento manuscrito.• por não ter aqui uma máquina
de datilografia.
O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Sr. Presidente,
o eminente Senador encaminha isso, eu- me comprometo
Com V. Ext,jâ emiti a sugestão do Relato~: o.Uvir fulano,
ouvir sicrano, inicialmente, e vai~se discutindo os outros

O SR. RELATOR (Virgt1io Távora)- Agora. quero
sim, nesse ponto eu não ponho dúvida, enquanto Rela~
to r vai ser rigorosamente dentro do Regimento, para que
depois não tenhamos aborrecimentos demais com pressões; vamos direitinho, quem tiver culpa não aparece,
quem estiver ínocente também mostra a injustiça do que
está sendo comentado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Senador Virgílio Távora, então vamos deixar uma coisa
bem determinada nesse instante, para que possamos che-gar a um acordo. Se o Senador João Calmon apresentar,
nesse instante, à Mesa, à Presidência dos trabalhos um
pedido de convocação dessa ou daquela autoridade, V.
Ex~ aceitará debater aqui ou não, nesse instante ou pro. põe uma nova reunião para amanhã.
O SR. ~ELATOR (Virgílio Távora)- Mas eu disse
darãmente a V. Ex~, que apresentado jâ, digo até a V.
Ex~, se ao Relator couber indicar a autoridade primeira a
ser inquerida, não tenho a menor dúvida, a gente faz a
relação. Agora, quero é que fique tudo processualmente...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Mas o que
V. Ex~ quer é o seguinte. V. Ex•, pelo que entendi, na sua
primeira-intervenção nesse aspecto- V. Ext quer que
suspendamos os nossos trabalhos por hoje, encerremos a
Comissã-o, os nossos trabalhos e convoquemos amanhã,
para apreciar o pedido do Senador João Calmon, foi o
que eu entendi. É isso ou não?
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Nem precisa o
t;onvite. Não há a menor dúvida que V. Extsquerem ouvir um maior número de pessoas, não é? Cabe, assim, até
o Relator indiCar ãQUele que acha que deve ser em primeiro lugar, porque é ótíma explicação, porque o que ele
apresenta aí eu comuniCo ia V. Ex~ Há de ser o fulano.
Agora, a Comissão pode concordar ou não, com a mi·
nha opinião. Aliás, acredito que isto não deva ser motivo
de discussão, porque todos nós não estamos querendo
apurar a verdade? Então, agora vamos fazer tudo direitinho.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr.
Presidente, acredito qUe" iiem é Ocaso de ouvir rilaícir número de pessoas, é o número de pessoas necessárias para
o esclarecimento da questão, pode ser que até com uns
dois ou três.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Não, mas aí
nós vimos um verdadeiro brasileiro, não foi?
. __Q S.ll.. I'ERNANDO HENRIQUE CARDOSO -

Sim,_ mas no meu ponto·de-vista, o importante é ouvir os
_depoime_ntos_ cruciais, aqueles que são importantes para
o esclarecimento, para que nós formemos um juízo arespeito do que ocorreu com essa dívida.
O SR. RELATOR (Virgílío Távora)- É isso que eu
quero. Agora, a única coisa, Fernando, ê: que não se pode, pelo desejo da popularidade, pelo desejo de manchete, vamos falar claro, aqui não há alusão a ninguém, mas
simplesmente deiXar de proceder rigorosamente como
deve ser. Já estamos fãzendo uma liberalidade, porque
- eSta reunião seria unícamente "instalação. Clemência do
tempo, de acordo com V. Ex•s, ja foi apresentada a do~
comentação e isso vai, pelo menos, economizar uns trinta dias, porque daqui que viesse essa documentação, que
essa documentação fosse tirada xerox, que não!: brincadeira, sabe você que levaria entre domingos e feriados,
vinte a trinta dias. Já se ganhou isso.
Da mesma maneira, aqui se estabetece o cidadão, vem
a lista, eu digo ao Presidente e peço, ele faz a convocação
logo do primeiro e ele pode marcar já a reunião para o
primeiro depoimento.
OrSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Acredito que não há nenhUm desentendimento a esse
respeito.
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O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Nadinha!
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Tratawse apenas de dar uma lista com os três primeiros e
o Relator dará a sua opinião sobre o qual deles. Se estivermos de acordo, processa-se o convite.
O SR. JOÃO CALMON Erriiilente Senador
Virgílio Távora. eu faria uma sugestão. Conheço V. Ex•
há apenas quatro décadas, portanto, sou um veterano
admirador das suas qualidades e da sua isenção, que ê
uma das credenciais que caracterizam a sua personalidade. Eu encaminharia, agora, a V. Ex•_. est~ rela~ão, que
acabo de ler, e V. Ex• poderia, desde logo, indiCar, de
acordo com a sua preferência, os dois ou três primeiros
nomes a serem convocados.
O SR. RELATOR (VirgHio Tâvora)- Mas, meu caro, eu não estou dizendo outra coisa. É só V, _Ex• formalizar. Furmallzc isso aqui. V, Ex• não estava formalizando? Formalize e eu digo: Sr. Presidente, nós vamos examinar seu fulano e seu sicrano. Não quero ê que fique de
boca, falando português claro, conversamos.
O SR. fERNANDO HENRIQUE CARD0$0 Nós estamos lidando com questões onde houve tanta
coisa de boca., é melhor não ficar nada de boca, tudo por _
escrito.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Se houve mi!ita coisa de boca., de boca pouca coisa ficará aqui, então
ficará por escrito.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSQExatamente, _es~ou de acordo com esse ponto de vista,
vamos evitar que tique de boca.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco} - Vamos
aguardar, ent1l.o, o requerimento do Senador João Calmoo.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Enquanto o
Senador João Calmon vai fazendo o requerimento_...
Quais sãO os nomes aí?
O SR. JOÃO CALMON- Ministros de Estado: Delfim Netto, Ernane Galvêas, Cãmllo Penna, Cesai- catS~
Saraiva Guerreiro; ex-Embaixador Meira Penna; Dr. José Flávio Pécora, Secretário Geral da SEPLAN; Luiz
Carlos Langoni ex-Presidente do Banco Central, Embaixador José Botafogo Gonçalves, Dr. Antônio Chagas
Meireles cx-Diretor do Banco Central; José Carlos Madeira Serrano, Diretor do Banco Central; Confússio
Pamplona, Presidente do Instituto do Açúcar e do Ãlcool; Benedito Moreira, ex-Presidente da CACEX; Carlos Viacava, atual Presidente da CACEX; Sr. Âlvaro Armando Leal e toda a diretoria da ÇOMEXSPORT;
Humberto Costa Pinto e toda a Diretoria-- da Trading
Costa Pinto; Eduardo Carvalho ex- Presidente do BANESPA; Rubens Barbosa Presidente do COL_ESTE; o
ex-Ministro Eliseu Resende ...
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Senador João
Calmon, já basta. Então, eu combinei aqUi, V. Exa. faz
esse negócio e dou a resposta ao Sr. Presidente; naturalmente V. Ex•s. descontam os nomes que eu vejo, de acor- _
do com o que eujâ tenho ciência, porque ontem à noite
eu Ii todo esse catatal aqui. Acredito, a· idéia geral que
pedia parã a maturação da cabeça .. , - Fernando, ouve
só essa daqui - eu pedi a maturação pelo seguinte; talvez uma idéia seria nós-vermos, a começar pelos rromes
que podem nos elucidar a idéia de 77 ou de76, essa parte
vamos deixar o nosso colega, um pouco para depois, o
qu-e houve, porque ele naturalmente terâ o máximo prazer, saiba que eu me refiro, de dizer como foi feito, e depois eu chego, porque a minha idéia é convocar, eu não
tenho espírito escondido, nada, convocar, por exemplo,
o Ministro Delfim Neüo, e o Sr. falou o Ministro Galvêas,já daqui a pouco tempo mas só quando os cavalheiros que organizaram o conjUnto tiverem dito issó. Essa,
a idéia, não tenho idéia pré-concebida nenhuma. V. Exa.
não acha que é o mais rclclcirial?
__
Informamos o que é que houve e depois dissemos: cavalheiros está aqur; o que houve? Explique-se.
Ora, então, nós podíamos, eu vou atê fazer o seguinte·,
Fernando, ainda adiantando mais um pouco, eu dou
como recebida, tenho confiança plena e absoluta no Senador João Calmon, ele vai fazer issú, ·va:r·e-ntregar ã V,

Exa. e eu dou como recebido aqui, bate a máqulna direito, primeira e última liberalidade que faço. E então, vamos começar, vamos logo começar ...
OSR.JOÃOCALMON -Se V. Exa. quer liberalidade ...
O SR. RELATOR (Virgíli_o Távora)- Vamos logo
cohleçar·pelo Ministro Botafogo, ele vai nos explicar ...
O SR. JOÃ_O _CALMON -Ele estâ em Paris.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Está em Paris?
Então não pode ser.
O SR. JOÃO CALMON - Está em Paris, fazendo
um sacrifício enorme, confahuJandQ com o Clube de Paris, negociando a dívida, renegociando a dívida do Brasil. Nos jornais de hoje ...
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Então era isso,
um momento, por isso é que eu dizia. Eu quis adiantar.
Dê-me a lista e amanhã eu respondo por ele.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Comiss1l.o, então, fica convocada para amanhã às 5 horas da
- tarde; para--deliberarmos as convocações.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - AgOrá, fica
berri claro a todos os Senhores que são meus colegas,
aceitei a contra-gosto esta missão, porque justamenfe .ê
q uc eu tinha apresentado essa documentação. Agora,
aqui dentfo vai agir um Relator que julga os autos, ê o
qu~_!lP?!~~er, Quero d~ix~~ bem claro que essa justiÇa
sej~_!eita.
- -

_Ag=o_~~-· S~~~~eSidente~ gostaria ciue~ como toda Co~is
são Parlame11tar que se preza, tem urri assessor, que tambêm o tivéssemos, só para a parte puramente material,
porque eu não vou bater à máquina nada,
O SR~ PRES!DENTE (Itamar Franco)- V. Ex• terâ
o assessor.
Estão encerrados os noSsos trabalhos e a Comissão
fica co_nvoca-da para amanhã às Çhoras da tarde.
( Levanta~se a reunião às 18 horas e lO minutos.)
··-

-

SUBSTITUIÇOES AUTORIZADAS PELAS
LIDERANÇAS

* Senador Severo Gomes, pelo nobre Senador _Fábio_
Lucena, na qualidade de titular.
"' Seflador Jorge Bornhi:\usen, pelo nobre Senador
MarcOn?~s__ <?~-~~~~~··-na ~ual_idad~ de titular

* Senador José Ignácio, pelo nobre Senador Fernando
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COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM AS DENúNCIAS DO JORNAL
O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS ACORDOS
ENTRE O GOVEJlNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA~DO BRA~SIL E A POLÓNIA.
3• reunião, realizada em 20 de setembro de 1983.

Aos vinte dias -dO mês- de setembro de nlii novecentos e
oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da
Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora (Relator), Fábio Lu_cen_~. Jqão_ Çalmon~ Fernando H. Cardoso, Marcondes Gadelha, João Lôbo, José Lins, Saldanha Derzi,
além do Senadõi _Nilo Coelho, Presidente do Senado FeM
dera\, reúne-se a Comissão Especial destinada a examinar e avalíiu- fatos relaCionados com as denúnciasdojornal"O Estado de S. Paulo" sobreosacordosentreoGo:verno da República Federativa do Brasil e a Polônia.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Itamar Franco, declara abertos os trabalhos.
-·-Em seguida; o Sr. Presiden-te Concede a palavra ao Sr.
José Carlos Madeira Serrano, Diretor da Ãrea Externa
dC? Banco Centr~, na qualidade de depoente.
O Sr~ José Carlos Madeira Serrano agradece a honra
de ter sido convidado para depor nesta egrégia Comissão, com isto, proporcionando ampla oportunidade de
prestar esclarecimentos necessários a bem situar a posição do Banco Central no desenvolvimento das relações
Brasil-Polônia.
Durante a fase interpelatória, usam da palavra, pela
ordem, os Srs, Senadores Fábio Lucena, Fernando H.
Cardoso, Múcondes Gadelha, João Calmon e Virgílio
Távora.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo a presente Ata,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Edson Luiz Campos Ãbrego, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi~
cação.
ANEXO À ATA DA j, REUNIÃO DA COM!S_SÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, DESTINADA A EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS
RELACIONADOS COM AS DENONC!AS DO
JORNA-L O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS
ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLONIA,
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE /983,
DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO
SR. JOSE CARLOS MADEIRA SERRANO; DlRETOR DA ÃREÁ EXTERNA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE SE PUBLICA COM A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Itamar Franco
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Relator: Senador Virgflio Távora
(fntegra do Apanhamento Taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos.
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E com satisfação que te'moú~-onosco, hoje, o Dr. José
Carlos Madeira Serrano. Sem maiores formalidades,
passo a palavra ao Dr. José Carlos Madeira Serrano, que
fará uma exposição de início e, em seguida, S. Sa. ouvirã
as perguntas dos Srs. Senadores e, inclusive, do Relator,
o Senador Virgílio Távora.
Com a palavra o Dr. José Carlos Madeira Serrano.
O SR. JOSÉ CARLOS MADElRA SERRANO Muito obrigado, Sr. Presidente.
Inicialmente, gostaria de expressar a satiSfação_ e a
honra com que atendo o convite desta egrégia Comissão
Especial do Senado, que proporciona ampla oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários- a bem situar
a posição do Banco Central do Brasil no desenvolvimento das relações BrasilMPolónia.
O primeiro ponto dessa exposição de intitUla "Polônia
como um Mercado para as Exportações Brasileir~s".
Em decorrência dos estímulos fiscais e creditícios que
se equiparavam aos concedidos pelos países industrialiM
zados, as exportações brasileiras passaram de l bilhão
430 milhões de dólares, em 1964, para 23 bilhôe:;, 293 milhões de dólares, em 1981, registrando queda apenas em
1982, em virtude da generalizada retração dos mercados
consumidores, ou seja, apresentaram um crescimento
médio anual de 17%.
Como esses incentivos, pelas próprías condições de
concepção internacional, principalmente aos produtos
industrializados, essas exportações experimentaram um
crescimento muito mais significativo em relação a proM
dutos primãrios, aumentando a sua partiCipação, passando de um total de 14,3% para 60,1%.
A balança comercial brasileira reflete essa mudança
estrutural da falta de exportação brasileira, e gradativaM
mente foi substituindo a exportação do produto primário pelo produto manufaturado, esse produto com
mais densidade económica, esse produto menos suscetíM
vel às manobras internacionais quanto a preços e que,
portanto, colocavam e vêm colocando o Brasil numa posição mil.is fortalecida em termos de seu intercâmbio c"oM
mercial com o exterior.
Estes comentários são fundamentais para: ilustrar o
contexto em que se desenvolveu o intercâmbio do B(asil_
com a Polónia, orientado que foi dentro do objetivo
maior de crescimento e diversificação das exportações
através das conquistas de mercados novos, onde aquele
país assumiu destaque especial, pois dispunha de alguns
recursos naturais de importância estratégica para o Brasil, que são o carvão e o enxofre.
Apresentava a Polónia, na década de 70, uma economia em rápido crescimento, um mercado interno de dimensões relevantes e grau de industrialização relativamente elevado, o que abria perspectivas naturais para
absorção de produtos manufaturados brasileiros em regime de compli:mentaredade.
Não participava a Polônia de acordos internacionais
relativos a várias mercadorias, estando em condições,
portanto, de absorver excedentes de produtos primários
brasileiros que extravasavam as pautas de exportação estabelecidas nos mesmos acordos.
A decisão política de explorar ao máximo as possibiliM
dades do intercâmbio comercial BrasilMPolónia pode ser
avaliada pelos termos do protocolo que deixo em anexo
aqui para a Comissão, celebrado em 24 de fevereiro de
1976, entre os respectivos Governos, assinado, do lado
brasileiro, pelo Exmo. Sr. Ministro da fndústria e do ComéTcio, e cujo o art. 40._consagra o objetivo de exporM
tações brasileiras para aquele país no valor de I bilhão e
600 milhões de dólares, no período de 1976 a 1980, com
igual contrapartida de importações polonesas.
Sobre a concessão de crédito brasileiro à Polónia,
creio que esse é um dos pontos de preocupação fundaM
mental no exame dessa questão. É preciso dizer que a
Polónia operou normalmente nos mercados financeiros
internacionais de capitais até final de 1980. Os limites de
crédito estabelecidos para aquele país cresceram em
função do movimento das exportações brasileiras, sem
efeitos de substituição, isto é, sempre amparando vendas
de dificil colocação em mercados de moeda conversível
para pagamento à vista. Assim, as linhas de crédito seillpre foram conseguidas com base em opiniões dos órgãos
de competência originária- Carteira de Comércio ExteM
rior do Banco do Brasil e Instituto Brasileiro do Café,
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Exceto pelo empréstimo vinculado ao acordo do carM
vão, em 1975, de 171 e meio milhões de dólares, e pelo
relativo ao enxofre, ~m 1980, de 120 milhões de dólares,
o Brasil não concedeu empréstimo em moeda à Polónia,
mas apenas crêditos para compra de produtos brasileiros
a prazo.
A o.ção do Brasil não foi isolada, h<Ua vista o comporM
lamento da dívida total da Polónia comparativamente a
sua dívida com o Brasil. O ei1dividaffiento externo glõbal
da Polónia evoluiu da seguinte maneira:_ 14 bilhões de
dólares, em 1977; 17,8 bilhões de dólares, em 1978; 22,7
bilhões- de -dófares em 1979; 25, I bilhões de dó[ ares, em
1980; 25 bilhões de dólares, em 1981; e 26 bilhões de
dólares, em I982. Essas cifras globais- isso ê o que a PoM
lônia devia em geral ao mundo -se comparam com a
seguinte posição da dívida efetiva para com- o Brasil: em
I 977, nos devia a Polónia 300 milhões de dólares; em 78,
400 milhões; em 79, 600 milhões; em 80, I bilhão e 100;
em 81, I bilhão e 500; e em 82, I bilhão e 600.
A nossa participação relativa na dívida global da Polõnia, em termos de dívida efetiva, evoluiu de 2%, em 7778, para 3,4% e 6% nos anos subseqUentes.
Pela evolução da dívida potencial com o Brasil, notase a virtual paralisação da abertura de novos crêditos à
PoJônia a partir de l98o:·
Em 5 de março de 1980, foi concedida a última linha
de crédito em termos comerciais, ou seja, ainda dentro
do objetivo da expansão das importações.
A partir daí, tanto a linha de julho de 1981, de 160 milhões de dólares utilizados, como a de noyembro de
I981, de 10 milhões e 900 mil de dólares utilizados, se inseriram no contexto das conversações bilaterais de renegociação da dívida polonesa, O próprio erripréstimo de
120 milhões do Banco do Brasil, no final de 1980, objetivava a viabilização de exportações polonesas para o BraM
si!, isto é, recuperação de crédito.
Eu m_e permiti ria abrir um parênteses para dizer o seM
guinte: houve um empréstimo, em moeda, ou seja, um
_empréstimo financeiro à Polónia, em 1975, de 172 miM
lhões de dólares_ Esse empréstimo objetivava permitir a
ex-pansão das minas de carvão na Polónia, com objetívo
o precípuo e fundamental de permitir que eXpandíssemos
o mercado polonês para nós, criando possibilidade da
Polónia nos vender alguma coisa em quantidade sempre
crescente, que peimifisse atingirmos aquele objetivo de
ter um intercâmbio comercial mais equilibrado. O mesmo veio a S!Jceder em 1980, quando_ o Banco do Brasil,
integrando a missão de Governo que foi a Varsóvia, concedeu um empréstim_o novo de 120 milhões de dólares
para a exploração das minas de enxofre da Polônia. O
carvão e o enxofre são produtos estratégicos e do maior
interesse brasileiro.
Com base no acordo do carvão, por exemplo, obteve o
Brasil um fornecimento no valor de 354 milhões de dólares- estes são os números registrados na cOntabilidade do
próprio Banco Centrãt - entre 76 e 83, que foram-pa::
gos em produtos brasileiros. Se não fosse assim teriam
que ser liquidados em dólares livres junto ao Canadá e
aos Estados Untdos, que são as nossas maiores fontes
tradicionais de suprimento de carvão. O máXimo que puM
déssemos importar da Polónia serviria, em primeiro lugar, para não pagarmos esse carvão em dólares livres ao
Canadá ou aos Estados Unidos, e, em segundo lugar,
permitiria que abríssemos mais espaço no mercado polonês para seguirmos colocando as exportações brasileiras.
Quanto ao enxofre, aumentaram as importações provenientes da Polónia de_ uma média anual inferiOr ã 5 miM
lhões de dólares, no período anterior a 1980, para 18.7
milhões, em 1981, e para 36.6 milhões, em 1982. Em suM
ma, o Brasil acelerou e desacelerou, praticamente, em
compasso com os bancos internacionais e governos ociM
dentais. Isso quer dizer que o nosso crescimento de díviM
da guardou uma relação com a perspectiva. com a ótica
do sistema financeiro internacional e dos governos ocidentais em relação à Polónia, como risco. Apenas na fase
de aceleração, a nossa velocidade foi maior, ou seja-, nós
tivemos 167% de crescimento da dívida, em 1968, comparativamente a 27% da dívida total, e de 62,5% de crescimento nos dois anos, de 79 a 80, contra 41% da dívida
total da Polónia. Especificamente, quanto às taxas de juros, nítida foi a preocupação do Governo e do Banco
Centrarem negociar as melhores taxas de juros possíveis,
observados os objetivos de inérementar as_exportações,
conquiStar o mercado polonése assegurar fontes alterna-
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tivas de suprimentos de matérias-primas estratégicas ao
Brasil.
Nós temos um quadro, aqui, e vou-me permitir não
ler. Este documento será distribuído à Comissão Mem
que temos uma tabela da LIBOR, taxa prevalecente no
mercado financeiro internacional mais em moda, e as taM
xas de juros do consenso de Berna. O consenso de Berna
é um consenso integrado por países desenvolvidos, cujos
participantes são a Austrália, o Canadá, a Comunidade
Económica Européia, a Finlândia, a Grécia, o Japão, a
Noruega;--POftugaJ, Espanha, Suécia, Suíça, Estados
Unidos, Áustria e Nova Zelândia. Então, temos, aqui,
uma tabe:Ia de m[nimos e máximos de juros do consens-o
de Berna, ano a ano e trimestralmente. Temos aqui uma
tabela do Fundo de Financiamento à Exportação Brasileira- FINEC, que nada tem a ver como caso polonês
ou com o caso de qualquer outro convênio bilateral ou
multilateral, como esse da América Latina, de crédito
vencido. As taxas praticadas nas linhas de crédito como
a Polónia estão alinhadas com as taxas do consenso de
Berna, com a do FINE C e com as taxas das linhas de créM
dito, com algumas variações que são peculiares à natureza do produto.
A partir de 198 I, passamos a utilizar taxas flutuantes,
vinculando, tanto quanto possível, os custos de crédito
de exportação à Polónia, aos altos níveis de juros então
prevalecentes nos mercados financeiros internacionais,
embora, como se sabe, as taxas de financiamento e de exportações sejam inferiores, notadamente para os manufaturados.
Aqui, também, valeria a pena destacar o seguinte: a
partir do momento em que as taxas começaram a influir
muito grandemente na dívida externa brasileira, nós procuramos, nas negociações com a Po1ónia, como de resto
com outros países da cortina de ferro, em vez de estabelecer uma taxa fixa de juros, geralmente taxa alinhada a
essa taxa do FINEC ou a do consenso de Berna, fixar o
sistema de taxas flutuantes. Então, nós estabelecíamos
para um produto dois terços da LIBOR. Se a UBOR estava em 20, isto significava que esse produto estava paM
gando uma taxa em torno de 14%, evidentemente, com
toda a reação que gera uma operação substantiva, com
práticas de_ taxas para o comércio que se diferenciam
fundamentalmente daquelas típicas de mercado financeiM
ro, que são as flutuantes.
Quanto ao aspecto financeiro de refinanciamento da
dívida polonesa, foi feita a taxas de juros no mercado financeiro internacional - LIBOR, mais dois e um oitavo;-libor, mais dois e um quarto por cento- isto~. as taM
xas praticadas geralmente pelo próprio Brasil, numa fase
em que se iniciou a renegociação da dívida polonesa, em
-- que já não estávamos riiais cogitando de linhas de crédito
de comércio, nós impusemos à Polónia o custo do diM
nheiro que o Brasil pagava. Então, não houve realmente,
nenhuma taxa, aí, que pudesse ser classificada como diM
ferenciada dessas taxas pagas por n6s.
Um aspecto que tem sido extremamente enfocado é o
da cobrabilidade das notas promissórias_. Somente a parM
tir do acordo de crédito, aprovado em 22 de junho de
1977, ê que foram emitidas notas promissórias com cláuM
sula permitindo seu pagamento, seja diretamente, seja
contra o saldo eventualmente existente na conta centraliM
zadora do convênio.
Gostaria de me explicar um pouco_. No vencimento de
uma nota promissória, a Polônia tinha três ,caminhos:
paga:r em dólares livres_ num banco em Nova Iorque, designado de comum acordo _com o Banco Central; pagar
parte em dólares livres lá em Nova Iorque, nesse mesmo
banco, e usar partes de saldos_ eventualmente existentes
naccrnta-convênio a seu favor, ou, simpleSmente, se houM
vesse saldo, liquidar a promissória integralmente na
conta-convênio e liquidãMla a débito na conta..convênio.
Não haVia uma quarta modalidade para isto. Por este
acordo, o Banco Central concedeu a primeira linha de
crédito a POlónia, no valor de 110 milhões de dólares,
aproximadamente, representados por notas promissórias
emitidas pelo Banco do Comércio Exterior Polonês, que
é o_ Handlobank, em série úníca, com as seguintes caracM
terísticas: as notas promissórias eram liquidadas em
dólares livres em Nova Iorque ou na conta principal do
clearing, desde que houvesse saldo credOr da Polónia até
o limite do crédito recente. Sua negociação de mercado
financ.eirojnternacional não era expressamente acord~-
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da e nada tinha a ver com a sua cobrabilidade, tanto assim qUe foram todas liquidadas na oportunidade.
Não sei se avanço um pouco querendo explicar o que
seja a conta clearing, mas acho que é importante para um
entendimento maior desse aspecto, pois vamos referir~
nos a da em todo o curso desta exposição. Então, eu
acho que podemos fazer uma pausa para estabelecer um
entendimento do que é uma conta clearing. O Brasi( firmou um acordo com a Pplônia e estabeleceu, numa conta onde podia haver um limite de crédito recíproco, em
1954, no primeiro dia, um limite de dois milhões de dólares. Esses dois milhões, posteriormente, foram elevados
a4, depois a 6, a 8 e, depois, reduzidos a 4. O que signifi-ca esse limite'?

tilo o refinanci<!).JT!ento de ca_râter

r~cfproco,

fruto dos e!l-

tendimentos mantido~ pela !llÍssão governamental brasí:
\eira de julho de 1978 e objeto de acord.o intergovernamental de 9 de novembro de 1978, previa a concessão de;
Crédito destinado ao refinanciamento de atê 60% dos $aidos devedores apresentados trimestralmente na conta
dearing, mais o valor agregado das notas promissórias
vincendª's em cada trimestre. Isso signiftca dizer o seguinte: se num determinado trimestre houvesse a necessidade de um reffnaflcianienio, este re'firianciamento seria
sempre _por valor máximo de 60% sobre duas bases; a pri-

meira base seria a dos saldos na conta clearing, e a se-

gunda seria no valor agregado das notas promissórias
vincendas em cada trimestre. Este crédito, no valor de
- ~ -~à~rllifhõi:s dé dôhfeS, tTilha a- sua utilizaÇão limitada a
Esse limite significa o seguTnte: no cutSo -de unHtimes=_
100 milhões de dólares anuais.
tre, em que não há liquidação dessa corita, se o iin1ite foi
Em 1981 • em virtude de séria crise de liquidez, a Polô~
8, e se o saldo devedor do Brasil_para com a Polônia ou
da Polõnia para com 0 Brasil for superior aS, neste denia passou a suspender pagamentos aos seus credores no
niuri-dõ-inteíro, dentre os quais centenas de bancos internacionais e vários países, inclusive 0 Brasil. Não foi, porterminado momento esse e~GeSS_Q tc_m _que ser coberto em
tanto, a documentação dos créditos, que é lig1tima, do
dólares livres. Para que fique saldo devedor de parte a
parte, acima de 8 milhões, M que liquidá-lo em dólares
ponto de vista legal e de cobrabi\idade inquestionável,
pela via ordinária, que impediu a liquidação das notas
livres no exterior. Então, a conta clearing refere-se a esse

~~ti~oq~: ~~ou~~~~~~~: lr~~~~~e ~~~i~~eAd~~i~i~~~:~

:o~issss;;i~~t~: 1~7 ~~~s~f~n°a~u:~~n~~~Ad~n~~:~f!i~i~~:

das linhas de crédito pode-se _dar dentro do limite do
dem: não se podia executar pela via exe{!utiva, não se poclearing, sempre quando esse limite comporte essa iiquidia cobrar _diret;Jmente, dizendo, é um título autônomo,
dação de parte a parte.
~=--- -~---·não tem nenhuma qu(ilificação, está aqui, pague. Bom,
Em 5 de maio de 1978, foi assinado novo acQrdo~ em,
isto não impede, em primeiro lugar, que se cobre pela via
qu_e o montante do crédito utilizado era representado
ordinária, que se faça petição, que se faça a prova da
por notas promissórias emitidas em duas séries, uma
dívida e que se execute. Em segundo lugar, é um comensérie A e uma série B. :.t.Ql.bas com .liquidação através .do
tário à margem, esta dívida não é executável por essa via
pagamento direto em Nova Iorque ou a débito _da .c..onta
executiva, mesmo que a promissória não tivesse aquela
centralizadora, da conta clearing, por solicitação do bancláusula dieta, que dissess_e _m_ui1o bem: nãQ vamos fa1-ªf
co Polônes, caso dispusesse de recursos nesta conta. .
em convênio; ela é vencida no dia tal; 0 valor é tanto,
Aqui hâ uma discriminação sobre o que seria a série A
paga-se em tal lugar, e ponto final. Ainda assim nós iria~

~~cir~:i~~~~~t~só~t~::~o::~~~aEtsr~~~~~~:.c~~~~

.t.,_

mos percorrer o mesmo caminho que teremos que per-

pagáveis em banco intern~cional indicado pelo Banco
~~:f~-:~~ov~~ o;~~itr~Ó;~~~ut~!!~~~~i: :~~:;::~:
Central ou a débito da co_rltr_a principal clearing, por soli~
citação do Banco Polónes, caso dispusesse de recllrSos.
~~:aq~;v~:at~~ian;~~~d~~i:~it~~sq~~~~~!~~~o~~~~~~-Essas promissórias não podiam ser negociadas pelo Bantos todos que nos leva ao exterior para fazer essa
co Central do Brasil. E_nt_ã-9, teríamos que mantê-la em
cobmnça, em carteira, ser'n conSulta prévia ao Bam::_o Po- __
cobrança.
Então é irrelevante ter ou não essa clãusula dieta, porlonês. __Havia a possibilidade, mas tínhamos que consultar 0 Banco Polonês quanto a isto.
__
que a demora na cobrança vai ser a mesma, a procesE aqui abro um parênteses para dizer porque essas coi~
-s-Uãlística vru·-se-r a mesma também, porque não é o caso
sas aconteciam, e eu não vivi aqui esse tempo, 0 meu
de um devedor brasileiro no Brasil que deve a um banco
período no Bam:o Central vem de 1979. Isto aqui era
uma promissória com uma cláusula adjeta e que por isso
uma prática que visava proteger a ""Polónia nas suas inõ banco não pode executar ª_quela promissória, porque
vestidas no mercado financeiro inte-rnacional. A ela não
vai ter que primeiro fazer uma petição ao juiz, provar
intt.-ressava que nós vendêssemos~m produto, recebêsse- · --que-rcm-----a-----dívída e, em terceiro lugar, entrar na fase de
mos uma promissória fôssemos a um banco descontáexecução propriamente dita.
lu, ocupando um espaç-o nesse banco, que impediria nela
-Em abril de 1981 a Polónia negociou, com os seus crede ocupá-lo, tirando um crédíto. diretamente._ Então, na
dores oficiais e privados, o reescalonamento de seus dêsegunda série, a série B, que cobria 67%_dos valores utiliblios- nã.s Cbfldições a seguir indic:adas, sendo que novas
negociações tiveram lugar em novembro de 1981. Dívida
zados em cada trimestre, esses 67% eram pagáveis mediante débito à contra do Handlobank junto ao Banco
p<ira com os Governos do Ocidente: 90% do principal e
do Brasil cm Nova Iorque ou por solicitação do Banco, a
-dos juros devidos em 1981 seriam pagos em 8 prestações
débito da contra clearing se houvesse saldo. Tais_ notas
SemestrãíS~
dejaneíro de 1986 a 19 _d~julho de
promissórias da série B não deveriam ser negociadas sem
1989.- Então nós temos aqui um caso típico ·de Clube_ de
prévia conc:ordância também do Handlobaok.
Paris, e que nós temos uma carência de 5 anos, no caso, e
Em 5 de setembro de 1980, nós conseguimos a livre ne~
j)ãgãlnéllíO-s~ CjUe si;;" i!slêndem por 4 anos. Então nós temos de 8 a 9 anos de prazo total para resgate desses débigociaçào dçssas promissórias através de um documento
lirmadu cnlre o Banco Central do Brasil e o Banco Polô~
tos vencidos, Se"in que durante a carência haja qualquer
nes, inclusive com efeito retroativo~ promis~Órias reprepãg.:nTienfo: Dívidas para com bancos comerciais doOcisentativas de todas as linhas de crédito desde 1977, e, _é
dent~: 100% do principal reestruturado atravé_s de em_':'
claro, estendendo-se esse prindpio às raturas piimispréstimos de 7 anOS;- Com prestações semestrais, inicíansórias também. Então, essas peias, que existiam quanto à
do a primeira quatro anos após a assinatura do acordo.
ncgociõlbilidade dessas promissórisas, desapareceram;
Se na(jUele.moment_Q nós tivéssemos adotado essa linha
de açüo, teriu.mos~que esperar 4 anos no segundo caso, 5
passaram a ser livremente_ negociadas no mercado_. Assim, desde 77 vêm sendo emitidas e_ liquidadas promis~úios no PrlríleTro caso-dêcafêtlcTa. Então nos ficaríamos
sórias em que há explícita referência à possibilidade de
_sçm receber n~~a dur<\nte e~~e _período, para receber deubatimcnlQ parcial ou total do seu valor dos eventuais_ _
Pois n?S 3, _4 "~rios SUbseqifentf:s.
saldos da ~.:unta clearing. Isto não impediu sua_cobrança
_ Deixamos de participar daquelas negociações porque,
e liquidçüo regular, que_atingíu -um mOntante de102 lni-em- priiTICir"O lUgar, a Polônia continuava honrando seus
lhõcs de dólares de l977 a 82, sendo 196 milhões de dóla-COmpromissos para com o Brasil. Nós estamos nos referc~>~:m dólares livres, e 6,2 milhões de dólares a débito da
rindo a abril de 1981, quando se deu essa açào do Clube
,,.-onta clearing, por absorção de saldo polonês, isto p~ra
de Paris e essa renegociação com os bancos_ comerciai&..
nt1o falar de uma parcela adicional que foi liquidada a
Pois bem, a Polónia c_ontinuou honran_do !!CUS comprodébito de um crédito compensatório, ao qual nós vamos
missas com o Brasil, em face dos entendimentos bilatenos referir no curso desta exposição.
rais_a_nívcl de Gov_erno, que res_ultaram em tratamento
Ocurreu ainda nesse periodo a liquidação, pela Polôpreferencial aos nossos créditos. Tal tratame_nto prevalenia. dt.:: 164 milhões de dólares, mediante refinanciamen. ç~u .'l.té_inícl(). d~_outubro de !?81, ou seja, nós fomos_ de
to compensatório. f: aquilo de que estamos falando. En~
abril a fim de setembro recebendo, enquanto o resto
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mundo já n~o- reçebia. Quando a Polõnia se declarou incapacitada de:co-nff_nuir pagando ao Brasil? Somente em
outubro de 1981, era chegou ao Brasil e disse que não tinha condições de ;:.ontinuur honr~ndo os seus compromissos.
D.esde a decretação de Lei Marcial, na Polónia, em dezembro de !981, as negociações com credores oficiais, no
âmbito do Clube de Paris, foram interrompidas, estando
previsto seu reinício em setembro.
Nesse intervalo em que nenhum resultado prático de
nossa adesão poderia ter sido obtido, eis que suspensas
as negociações de credores do Clube de P_aris, outra ai~
ternativa nossa, ao lado da negociação bilateral que desenvolvíamos, só poderia ser o Clube de Paris.
tom este evento, qile foi a Lei Marcial na Polônia de
dezembro de 1981, o Governo americano aplicou um
veto às reuniões do. Clube de Paris, e essas reuniões se interromperam em janeiro -de 1982. Elas terão reinício,
agora, provavelmente na primeira semana de outubro.
Então, aqui a constatação que nós fazemos é a seguinte: se nós tivéssemos aderido ao. Clube de Paris, na época, em abril de 1981, nós não teríamos recebido o querecebemos até outubro de 1981. E se em outubro de 1981,
quando a Polónia suspendeu os pagamento, tivéssemos
aderido ao CJube _de Paris, nós_ t;Staríamos esperando
qualquer ação do Clube de Paris, que não mais se reuniu
a partir de janeiro de l 982.
Então~ nesse intervalo em que nenhum resultado prãtico de nossa adesão poderia ter sido obtido. eis que suspensas as negociações de credores do Clube de Paris, nào
c~ram os entendimentos entre os Governos brasileiro
e polonês em busca de soluções que viabilizassem o pagamento da dívida da Polónia para conosco.
_ Note-s~,_a_çiel)lals, 9 formal re~onhecimento da dívida
pela Polónia em todos.os memOrandos de entendimentO
atê--agora aSsinados nessa fase de renegociação bilateral
de sua dívida externa com o Brasil. Em nenhum momento levantou o governo polonês quaisquer dúvidas a respeito da legitimidade dos créditos brasileiros. Além disso, notas promissórias da espécie, no valor de USS 366
milhões, foram cobradas e liquidadas regularmente de
1977 a 1982. sendo .US$ 196 milhões em dólares livres,
USS 6,2 milhões a débito da conta centralizadora e USS
164 milhões mediante o refinanciamento compensatório.
Aqui vem um cap"ítufo dedicado ao que fizemos a partir da insolvência da Polônia.
Em março de \981 ocorreu, pela primeira vez, impontualidade "ªliquidação de notas promissórias polonesas,
ao tempo em que anunciou a Embaixada da Polônia a
vinda ao_ Brasil de missão governamental de alto nível,
com o objetiyo de: so.licitar a c_onc.essão d_e nov~ linha de
cré:dit~, nº_ v~lor, de---'l}SS ~59 _J!lilhões.
Em face disso, foi constityí-do, no âmbito da Comissão
de Comércio COO) a Europa Oriental- COLESTE., o grupo de trabalho intergovernamental para tratar do
problema polonês, realizando sua reunião inaugural em
19 -4-81. Tal grupo foi integrado pelos seguintes órgãos,
além do ltamarati, SEPLAN, FAZENDA, BB-VIPIN,
CACEX e BACEN. Das reuniões subsequentes, resultou
o consenso. de que_aS negociações deveriam buscar, como
objetivo imediato, a estabilização do exposure, desculpeme a expressão, que é muito usada e consagrada, e que
diz respeito ao risco da Polônia em relação ao Brasil.
Esse exposure nós tomamos sempre por um valor líquido, isto é, o que a Polônia nos deve menos o que nós devemos a Polõnia. Qualquer das nossas citações rcfere~se
a esse conceilo _de líquido, assim como o referente ao en~
dividamento cfetivo. São dois conceitos: o endividamento efetivo,_que é aquele que elejã contabilizou com endividamento: a exportação se realizou e foi entregue a mercadoria, e, neste momento, a gente escritura esse débito à
Polônia. E o endividamento potência\, que é o exposure
global, soma este tipo de entregajâ feita e realizada, mais
aquela linha que está aberta e está sendo utilizada e que
se v-ai converter, num determinado momento, também
em- endividamen~o efetivo.
A opção pela negociação bilateral Brasil - Polônia,
depois desse incider:tte de _i!iquidez, deco~eu de entendimento mantido com o Governo polonês, por intermédio,
inclusive, do noSso Ministério das Relações Exteriores,
dos quais fícãram claras as intensões daquele Governo
de dar_lratamento especial ao Brasil, não o incluindo nas
renegociações globais que então iniciavam junto ao Clube de Paris, C_?nsíderando os interesses comerciais múlti-
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pios. É explicável ess~ atitude polonesa, não por uma

questão, digamos, de simpatia pura para com o Brasil,
mas por uma necessidade de continuar mantendo o fluxo
de marcadorias essenciais para a Polónia, sobretudo,
numa época de crise política e crise económica. Então,
nós estamos falando aqui de vários itens de alimentação,
tais como: o cacau, o cafe, as tortas e farelos, sapatos, tecidos, uma série de produtos vitais--ilumãepoca em que
jã havia uma percepção no mercado desfavorâvel à Polônia e estava ela sofrendo as angústias de não ter condições de importar de outras origens. Então,.esse esforço
polonês está essencialmente ligado a essa necessidade de
manter esse fluxo de abastecimetno.
Em 23 de ubril de 1981, o Banco Central encaminhou
ao Sr. Miriistro da Fuzendu um ofício contendo um relatório específico da sltuação do exposure brasileiro junto
a Polónia c aventando com medida cautelar a imediata
suspensão dos embarques de mercadorias bra_sileiras
aquele pais, objeto de financiamentos, ou com pagamentos fechados em clearing.
Tais medidas não chegaram a ser implementadas,
pois, em JO de abril, ou seja, uma semana depois, como
resultado das negociações mantidas com as autoridades
governamentais polonesas pelo referido grupo de trabalho intergovernamental, firmou o Banco Central, -coõi-denado pelo Sr. Ministro da Fazenda, os seguintes documentos com o Handlobank, que é o banco polonês: um
acordo para concessão de linhas de crédito do Handlobank, para amparar exportações de diversos produtos
brasileiros, no valor de 480 milhões de dólares, no pertodo de 1'1 de julho de 1981 a 1'1 de julho de 1982, divididos
em três tranches, em três desembolsos quadrimestais de
160 milhões de dólares cada uma, cuja utilização, ficaria
condicionada ao pagamento pontual dos compromissos
vincendos Oa Polónia para com o Brasil. Esta linha teve
apenas o seu primeiro desembolso no valor de 160 milhões, efetivamente, utilizado, tendo sido suspensos os
dois últimos em 15 de outubro de 1981.
Acordo_ para concessão de linha de crédito deste. "banco centn.U.. , o Handlobank, no valor de 200 milhões em
amparo às export<lções_de produtos têxteis para a Polónia no períOdo de 1981 a 1985, consoante termos de protocolo de intensàes assinado em VarsóVia, em OS de setembro, pelo Sr. SecretãriO--Geral do Ministério da Fazenda. Esta linha foi suspensa em 15 de outubro de 1981,
não chegando a ser utilizada,
Acordo de crédito de curto prazo no valor de 49 milhões e 400 mil dólares, destinado a adiar os compromissos financeiros poloneses, com vencimentos no período
de abril a junho de 1981, por um período de seis meses.
Esse acordo foi liqUidado, com a consolidação do Me~
morando de EntendimentO-de 13 de novembro de 1981 e
um acordo de desconto de títulos do Lloyd Brasileiro e
da empresa Mendes Júnior no valor global de 37,5 milhões, pam liquidar o restante dos compromissos vencidos até 30 de abril de 1981. Estes descontos foram praticados, e o Brasil recebeu ess_es rec_ursos, que eram produtos de créditos poloneses do Lloyd e créditos poloneses
da Mendes Júnior. Graças_ a isso, logrou o Banco Cen~
trai receber um total de 76 milhões de dólares, de maio a
outubro de 1981, o que não teria sido possível, caso tivéssemos optado desde o início pela via multilateral do
Clube_de Earis_. Isso, não obstante, no mês de outubro, o
Handlobank deixou de cumprir o pagamento de cerca de
31 milhões de dólares, informando~se que a regularização da divida polonesa para com o Brasil seria discutida a nível intergovernamcntal, para o cjue estaria vindo a
Brasília nova missão polonesa chefiada pelo ViceMinisii'ci Karas.
Imediatamente após confirmada a inadimplênda -do
Governo polonês, propôs e obteve o Banco Cenlral autorização ministerial para adotar as seguintes medidas de
caráter acautelatório; suSPensão de qualquer Utilização
adicionaJ das novas linhas de créditos autorizados em julho de 1981; controle prévio das exportações à Polónia, a
fim de evitar excesso na _CQnta clearing.
A missão polonesa chegada a Brasília, em 29 de outubro de 1981. infonTioU das dificuldades em que se encontrava aquele pais para honrar seus compromissos da
díVída externa, vencidos e vincendos em 1981 e em 1982,
tendo solicitado que fossem mantidas as linhas de créditos para a compra de produtos brasileiros, como funda~
mental contribuição piua -a fecUpei'aÇão do balanço de
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pagamento polonês e conseqUente regularização de nossos créditos.
Nas conversações mantidas nq período de 29 de outubro a 13 de novembro de 1981, não só a nível íntergovernamental, mas· principalmente entre Diretores do
Banco Polonês e representantes do Banco Central do
Brasíl, Ministério da Fazenda, SEPLAN, Ministério das
Relações Exteriores e Banco do BrasH, foram os poloneses informado_s da impossibilidade de procedermo_s o
reescalonamento da dívida, com a concessão de créditos
adicionais, assim como quanto à necessidade do Brasil
merecer tratamento preferencial entre os credores polone_ses na tentativa, de nossa parte, da o__btenção de vantagens comparativas relativamente à adesão aos termos negociados com governos e bancos comerciais do Ocidente
no Clube.: _d_e Paris.
A contínua deterioração política econômica da Polônia Paªsou--a não peririHir previsões :Seguras de seus desdobramentos. Uma posição de cautela simples, ao mesm_o tempo em que se fazia a suspensão de qualquer utilização adicional de linhas de crédito, a partir de 16 de outubro de 1981, criava domesticamente problemas seteriais de toda sorte com exportações já programadas anteriormente, que não tinham agora condições de serem
embarcadas, quer dizer, ri6s pegamos, coni essa suspensão,--todos aqueles contratos de exportações comerciais
que existiam, e simplesmente secdonamos em 16 de ou~
tubro, porque, simplesmente, controlãvamos os embar~
ques -de um lado, e cancelamos as linhas àe créditos de
outro.
Nessas conclições, foi intensamente discutido o assun- -·
to no grupo de trabalho intergovernamental, procurando se acomodar às diversas facetas do problema. Como
resultudo, estabeleceu o Governo um teta de um bilhão e
seiscentos milhões de dólares para o endividamento polonês, em função do qual deveriam se pautar as negociações, as qu:1is Se Concluíram um acordo provisório,
que pode assim ser definido: da dívida de principal, vencida c_ a vencer em 1981, cerca de 269 milhões e 300 mil
dólareS, os· poloneses· pagariam 10% em 15 de dezembro
de 1981, emitindo_ certificado de depósito bancário POr 6
meses, pelo correspondente aos 90% restantes.
Tal depó,'i!to seria renovado em 15 de junho por 85%
do seu valor inicial, e por 90% em 15 de dezembro, isto é,
10% da dívida representada pelo depósito seria resgatada
em 1982.
Em fevereirO ou marco de 1982, reaüzãr--Se-ia novo-encontro para proceder a reavaliação da capacidade de pagamentos internacionais da Polónia, em vista de possíveis modificações na situação econô~iCa n;!qtiele país.
TOdos os juros, t<~nto de operações comerciaiS colno financeiros, inclusive os relativos aos Certificados de De~
pós:ito, seriam pagos nos respectivos vencimentos, em
l98l e l982.
Rev_ogamos as linhas de crédito concedida em julho de
1981, ou seja, a atitude suspensiva das linhas foi uma atitude unnateral brasileira. Nós aqui, nessa reunião consagramos essa atitude bilateralmente, isto é, por mútuo
acordo revogamos tais linhas e concedemos uma nova linha de crédito pelo B<~nco Central do Brasil ao Handlobank, no valor de 140 milhões de dólares, em amparo às
exportações de diversos produtos brasileiros para utilização no período de 13 de novembro de 1981 a l3 de
m:1io de 1982. Essa linha foi utilizada efetivamente pelo
valor de 130 milhões e 900 mil dólares, tendo em vista a
sua interrupção ein março de 1982, por inadimplêncía
polonesa, ou seja, até um determinado__ mQJTlento de
março, aqueles compromissos prévios que implicaram a
concessão dessa línha inicial, nesSa linha Udicional de pa-gar os 10% do principal, pagar os juros integralmente em
dia, nós nos sentimos inteiramente desobrigados de
mantê~lo. Houve, nessa ocasião, também, o oferecimen~
to, do Banco Polonês ao Banco CentraJ do Brasil, de
uma linha de crédito no valor de 40 milhões de dólares,
destinada a amparar a importação de máquinas e equipamentos de origem polonesa.
Com esses esquemas, ficou o endividamento polonês
contido nos limites estabelecidos de I bilhão e 600.
Entretanto, como este teta correspondia a linhas de
crédito já utilizadas ejou comprometidas, considerados
os valores ainda por desenrolar, o exposure estaria, na
realidade, alcançando US$ 1.668,4 milhões. O excesso
potencial de USS 68,4 milhões em relação ao teto estabe-lecido foi contingência aceita pela presidência do Banco
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Central c resultou de necessidades de ajustamentos na

ncg_ociaçã_o de nova linha de.crédito concedido, de USS
140 milhões, cm substuição ao cancelamento das duas
últimas tranches ~ USS 320 milhões- da linha de crédito
de USS 480 milhões e da linha deUS$ 200 milhões para
têxte.is,autorízadas em 30-4-81.
Então, esses 140 corresponderam ao cancelamento de
320 milhões mais 200 milhões de linhas de crêdito que foram revogadas_explícítamente nesse entendimento com a
Polónia.
Evidentemente, o objetivo desses 140 milhões de dólares, que foi uma negociação, teve o mérito e objetivo de
atenuar impactos sobre importantes segmentos da economia nacional, que_resultaria em um bruto corte de exportações para a Polónia, ou seja, aquelas programadas,
prontas para o embarque, fabricadas, produzidas e que,
de repente, da noite para o dia, se viram secciOnadas por
essas medidas governamentais.
Subseqüen-temente, com o fracasso das negociações de
março de 1982, o comércio bilateral com a Polónia ficou
resumido às exportações brasileiras de minério de ferro e
importações de carvão e enxofre, resultando em saldo a
favor da Polónia, hoje acumulado em US$ 54,4 milhões,
que está sendo retido para aproveitamento no pagamento de débitos poloneses vencidos.
Esse aqui é um ponto importante, que gostaria de enfatizar, apesar de nós termos suspendido tudo, não há
mais crédito, mas o acordo para importação de carvão e
enxofre de minêrio vem fUncionando, ou seja, continuamos a exportar minério de ferro e importar carvão e enxofre, sendo que importamos mais do que exportamos, e
vamos criando saldos a nosso favor, que são bloqueados
para ocorrer ao serviço da dívida da Polónia. t daro que
são saldos pequenos, são saldos residuais em função do
volume desse serviço da dívida, mas, obviamente, que
ainda é alguma coisa que funciona a favor do Brasil.
Paralelamente às negociações desenvolvidas bilateralmente com o Brasil ao longo de 1981, concluiu a Polónia
as negociações multilaterais com os 12 países no âmbito
do Clube de Paris, no mês de abril, c, em novembro de
1981, foram realizadas novas reuniões visando ao reescalonamento deUS$ 2.800 milhões devidos em 1982, isso
com -os demais países e credores.
Em janeiro de 1982, como decorrência da decretação
da Lei Marcial, em dezembro de 1981, os palses ocidentais suspenderam totalmente as negociações. Em conse(JUêricla, a Polônia não saldou nenhum compromisso relativo a l 981 com esses países nem pagou os valores que
se venceram ao longo de 1982 (íuros e· principal).
Em outras palavras, os que aderiram ao Clube de Paris, em abril de 198 r; ficaram a ver navios, porque, na
verdade, a interrupç~o do processo a partir de 82 impediu que aqueles compromissos, em relação à dívida global de 81 e as de 82, produzissem qualquer efeito prático
em termos de amortização ou redução do endividamento
de cad<~ um.
Em julho de 1983, os representantes, agora de 16 países, com a ades!lo da Aústria, Finlândia, Noruega e Suécia, reuniram-se em Paris para discutir fórmulas de reescalonamento da dívida polonesa. Estes países acordaram
em se reunir novamente em setembro para adotar uma
posiç~o comum. No início de outubro, uma delegação
composta dos 5 credores oficiais mais importantes deverá ser recebida em Varsóvia.
Em resumo, até agom nenhum prejuízo adveio do fato
de não haver o Brasil se juntado, em 1981,' às negociações multilaterais do Clube de Paris. Até ao contrário,_
recebeu alguns pagamentos que certamente não teria recebido por aquela via.
Quanto às linhas de crédito de exportação no Banco
Central, eu assinalaria aqui, como final de apresentação,
três aspectos.
As linhas de Crédito de Exportação no Banco Central
-Todas as LC's concedidas pelo BACEN ao HANDLOBA N K -sem exceção- tiveram caráter genérico,
contemplando produtos e não empresas- foram objeto
de Comunicados DECAM, públicos, portanto, o que garantia às empresas interessadas acesso pleno às oper_ações de exportação abrangidas pelos créditos referidos.
Em nenhum momento deixou de haver uma publicaç5o oficial do Banco Central anunciando que ali existia o produto, qual era o prazo, qual era o juro, habilitando qualquer interessado neste país a simplesmente
promover a sua exportação, caso o desejasse.
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-Quanto à.s condições das LC's (prazos, taxas de jugociaçâo com um terceiro pais desenvolvido ou mesmo
ros e gama de produtos) foram sempre objeto de consulcom um país devedor do Brasil nessa conta Clearing. Há
ta e aprovação dos órgãos de competência originâria:
o1,1tras opemções que não estão naquele contexto, por seCACEX e IBC, Ministério da Ind. Com., sendo nftida a
- _rellJ __Çl_l]<:_faÇ~~~_g_ue não @_m n~_nhuma_ negg~ação: uma
empresa decide importar dos EStadoSUnídos um deterorientação de se utilizar a partir de 1981, para as LC's, os
minado pr()~uto, e diz assim:. "eu vou importar dos EStajuros atrelados a taxas de juros nutuantes.
- Os créditos de refinanciamento da dívida (oram todos __ Unjd_~? ~-~V_ÇJI,l te J:?agar Corri dOl<~:res da Hungría, está
-bCIT!?" -Est.f- biin, -Para nós ê um exCelente negócio. Nós
dos celebrados u taxas de juro de mercado finanCeiro in-~gãstai110SOs-dófUTeslívfeSQUe iríamos pagar aos Estados
ternacional (LISO R -t 1/4% a.a.) usualmente pagas pelo
Brasil.
Unidos, e lá por acerto entre eles, se cobram. Essas operações n~o e.<;tão arrolad~s neste elenco de I<;) operações,
Finalmente, eu gostaria de reiterar uma vez mais a
m"as-elaS estãO relacionadas aqui. Terei o maior prazer
honra, o privilégio de poder estar nesta reunião, de poem
deixar uma cópia deste expediente à Comissão. Sr,
der contribuir para o esclaredmento mais amplo possível
presidente_, tomo a liberd~de Q.e passar este tremendo
dessa questão. É nosso entendimento que o G_overno
peso a V. Exa., com o objetivo de proporciOnar maiores
tem, no caso polonês, uma excelente oporturiidade de gaesclarecimentos possíveis a essa questão. Nós do Ba_n_çQ_
nho de credibilid:.Jde perante a opinião pública. No exaCehtral, e eu crei_o que posso falar por mim e por meus
me que fizemos da questrlo- vamos deixar à apreciação
companheiras: de área externa, nos sentimos bastante
da Comissão os seus anexos - realmente não podemos
deixar senão de repelir todas as acusações com relação àconstrangidos com esse tipo de situação. Sentimo-nos
quilo que podemos ver, àquilo que podemos examinar
muito felizes de ver o Congresso Nacional bastante
em profundidade, àquilo que foi praticado, que vai de 54
alu"áOte nãõuSCa da verdade, tanto neste caso como em
a 1983 em termos de Brasi( e Polónia.
O!Jtr_os_ que__~tá inv~tigando. M~it<? _obri~ado.
Os documentos que deixo à consideração da Comis·Ü SR. PRESIDENTE (Itumar Franco)- Concedo a
são, com o propósito de esclarecer o problema, é um expalavra ao nobre Senador Fábio Lucena.__
_
pediente da DIREX, de 16 de agosto, com todos os seus
O SR. FÁBIO LUCENA --,--Sr. Presidente, SenadÜr
anexos. E um poucO exaustivo. mas procura abranger toNilo Coelho, Sr. Presidente Itamar Franco, Dr. José
dos os ângulos da questão. Um segundo Expediente da
Carlos Madeira Serrano~
mesma diretoria, de 23 de agosto, Como houve uma série
Em primeiro lugar, eu gostaria de f~~r v~ a V. Ex~
de publicações, fizemos-um c;orte na parte do acordo
que lamentavelmente são 18 horas e 7 minutos, e às 18
BrasiljPolônia, que estâ sintetizado neste. Nesse aqui
horas e 30 minutos nós, do PMDB, aliás, o CQngresso
abordamos as outros pontos que tiveram farta publicidaNacional tem um compromisso de honra com os trabade, como a questão das notas promissórias, a questão da
lhadores brasileiros-de participar da sessão que vai tratar
operacionalização das linhas, quer dizer, a publicidade
da discussão do Decreto-lei 2.024, que se conStitui num
sobre a atuação do Banco Centr-ªl __na compra da firma
verdadeiro atentado ao trabalhador brasileiro e um criFIBRA, pelo grupo Vicunha. Temos aqui tambêm as
me contra e nossa Pátria. Nós não poderemos faltar, em
operações triangulares, regulares, que o ilustre Virgílio
hipótese alguma, a essa sessão, para que haja quorum, a
Távora pediu que disesse alguma coisa a respeito. É uma
fim de que esse decreto não passe por decurso de prazo o
operação que pode ser tanto feita_ _de_ uma forma financeique será a consagração de um hediondo crime, nunca
ra, como pode ter carâter comerciaL Então, nós teríamos
visto contra o povo e o trabalhador brasileiro. Procuraaqui um anexo a esse último expediente, a que me referi,
rei ser bastante sucinto nas poucas indagações que irei
com um apanhado sobre essas operações em geral, partifazer, pois tinha muitas perguntas a fazer ao eminente
cularizando operações realizadas com outros países do
Diretor do Banco Central.
Leste europeu.
Parece-me, Sr. Diretor, que o sigilo dessas operações,
Então, o que era importante dizer é que a operação Indessas transações entre Brasil e Polónia, que em realidavite h pode ser purumente financeira, sobre esse caso, vade tiveram ...
mos citar o saldo da conta clearing. Por exemplo, vamos
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
citar a Polônia, Ela nos deve bílhões de dólares. Se nós
peço a palavra para uma questão de ordem a respeito da
tivéssemos condições de triangular este saldo isto ê, se
preliminar levantada.
esse saldo pudesse servir para compensar o que a Polónia
O SR. FÁBIO LUCENA -Questão de ordem é para
nos deve, usando como crêdito o que a Polônia possui de
interpretar ~egimento.
outros países, esses créditos pudessem vir a nós, estariaO SR. MARCONDES GADELHA- Eu quero ajumos recebendo a dívida da Polônia por um terceiro país,
dar V, Ex'
por um terceiro- devedor da Polónia. Esta é a trianguO SR. FÁBIO LUCENA __:---E~-disPensÕ-ajuda; eu
lação financeira. A triangulação comercial é a seguinte:
peÇo ajuda ao Presidente Nilo Coelho.
por exemplo, a França resolve fazer uma importação da
O SR. MARCONDES GADELHA- Eu queria pePolónia, e tem que pagar à Polónia o valor dessa impordi_r ao Presidente que dei;rcasse alguém para informar ao
tação em dólares livres. O Brasil é credor da Polónia, enSenador Fábio Lucena quando fosse começar a votação,
tão nós fazemos um acerto com a França, e a Polónia
de modo que S. Ex' pudesse ser exaustivo nas ..suas interconcorda, e nós recebemos da França o valor daquela
rogações. Era esta a contribuição que eu queria dar a V.
importação que a França fez da Polónia.
Ex•
Com isso, nós recuperamos nossos creditas. A razão
O SR. FÁBIO LUCENA - É melhor contribuir
pela qual não fizemos nenhuma operação com a Polónia
sobre o óbvio do que sobre o absurdo. Agradeço a V.
. até este momento, é porque a Polônia pretende que fiEx•
quemos apena:s com uma faixa de 25% dessa negociação
Mas a sessão começa às 18 horas e 30 miri.utos.
livre para nós, e os outros 75%, que a gente receberia
Sr. Presidente, Sr. Diretor do Banco Central, parecetambém da França, nós ficaríamos obrigados a abrir nome que o sigilo que envolveu essas transações entre Bravas linhas de crédito para importar produtos. Isso não
sil e Polónia ê o principal responsável por toda essa cenos interessa, obviamente, porque acresceria o saldo deleuma que está havendo um torno do assunto. Se não
vedor ao invés de reJuzi-lo. Nós temos praticado isso
fosse ('I papei da imprensa brasileira, em particular o jorcom países como Hungria, na base de 3/4, com 25%
nal O Estado 'de S. Paulo, o Congresso Nacional jamais
abrimos um novo crédito para Hungria e com 75% nós
teria tido acesso a esse rumoroso caso que o Senado Feaplicamos na amortização da dívida externa. Aí o negó~
deral pretende esclarecer, a fim de que a verdade tão alecio funciona bem, e evidentemente nós recuperamos o
gada por V. Sa. seja apurada. Aqui nós não estamos para
cradito. Damos 1/4 da recuperação total para novos créacusâ~lo, em absoluto, nós estamos aqui para inquiri-lo
.ditos de exportação.
dentro das normas regimentais do Senado, a fim de aclaCom a Polônia não fizemos nenhuma operação surarmos os fatos.
vitch. As operações suvitch constam desta nota, que é de
Parece-me que V. Sa. começou por declarar que não
esclarecimento, que o Banco Central distribuiu dia 19 de
houve empréstimo do Brasil à Polónia, e, sim, concessão
setembro à imprensa, que foi publicada na íntegra em tode linhas de crédito. Todavia, nós temos documentos do
dos os jornais. Estão aqui explicitadas as operações suBanco Central, documentos oficiais, que atestam que
vitch, que totalizam cerca de 79 milhões de dólares, e são
tudo começou em 1975, quando o então Ministro da Faem número de 19. Essas são as operações suvitch em que
zenda, Sr. José Carlos Soares Freire, encaminhou ao
hã uma negociaÇão~ essas são as operações suvitch em
Presidente do Banco Central do Brasil um ofício, bastanque nós temos alguma coisa a produzir em termos de nete longo, do qual eu só you ler o cabeçalho;
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"E~tou enviando a V. S' minuta _da sugestão
apre..-.entada pelo Governo polonês, em conexão

com O__empréstimo financeiro do 172 milhões e 500
mil dólurl!S, a ser concediçlo pe_lo Brasil à empresa
polonesa Weglo:;;."
V. Ex• afirmou que jumais houve transação entre o

Bras.iJ e empresas da Polônia,-quando, na realidade, é o
próprio Sr. Freire, ex-Ministro da Fazenda, que em o fi·
cio ao Banco Central do Brasil confessa que houve transação entre o Governo do Brasil e uma empresa polones_a,
Por outro-lado, neSte mesmo ofício, o Sr. Ministro da
Fazenda declara que esses 172 milhões e 500 mil dólares
teriam a sua aplicação em parte no pagamento da compra de mercadores brasileiras.
Primeira pergunta: a que se destinou a outra parte desse milhão de dólares? O Ministro diz que parte desse milhão de dólares se destina ao pagamento de_c_ompromissos assumidos entre o Governo brasileirq e uma.emprcsa
polonesa. E :.J out[a parte desses dólares, .a que se destinaram?
A-seguir, Sr. biretor, há, no dia 22 de agOsto dC 1975,
uin novo eiripréstimo do Brasil ~-Polónia, no valor de
172 mflhões e 500 mil dólares. Nesse oficio, que é__do próprio Banco Central, está escrito o seguinte_: "cláusula primeira -por oportuno surgiu o seguinte esquema com
vista à participação _do Banco do Brasil, como emprestador na operação de que se trata;
a) O BU-nco Central do Brasil suprirá o Banco do
Brasil com as dívidas correspondentes a cada de..c;embolso. mediante depósito, a prazo de 6 meses, em agência do
B:.Jnco do Brasil no exterior, que nos será indicada por
este Bunco."
Não há no dossiê nenhuma indicação do Banco do
Brasil no exterior, em que foram feitos esses depósitos.
Segunda pergunta: em que agência esses depósitos foram
feitos? E como a hora avança, S,r. Oiretor, a seguir foi
firmado o mais grave, Foi firmado um agreamententreo
Brasil e a Polônia, ou melhor, entre o Banco do_Brasil e o
Handlobank, que é o Banco Polonês.d~. Var_sóvia, Banco
do Brasil, agência do__ Panamá, assinado pelo Dr. Oswaldo Roberto Collim, Diretor-Presidcnte, aliás, do Banco
- do Brasil, em Brasília, em território brasileiro. Por que
não se escolheu Brasilia para se firmar esse agreamenf
com o Governo polonês, e, sim o Panamá? Qual a razão
de o Panamá ter entrado nesta hh;tória? Será que pela
tradição da sua significação gramatical? Terá sido isso
um panamâ, na verdade? E como a hora avança- tenho
só 15 minu_tos. e lhe c_onfesso que ê mais importante eu
votar em defesa dos trabalhadores do que aqui permanecer, em que pese o meu desejo de ficar até o amanhecer
do dia, para fazer formulações a V. Sa. tenho aqui modelos de promissórias em branco, a serem firmadas entre o
Banco do Brasil e o Handlobank _de Varsóvia. Até o_Valor em dólar estã em branco, Sr. Diretor do Banco Central. Por que isso aconteceu? Por que as promissórias
não vieram com o seu valor expresso em dólar? Por que
o Governo polonês não emitiu essas promissórias como
manda a lei, a que V. Sa. aludiu? E além disso, há estipulação de garantias, pelas quais o governo brasileiro é
quem garanle os compromissos assumidos com a Polônia? Di~ te de tudo, mais uma pergunta: por que o Banco Ce-ntral e o Governo brasileiro nãO informaram ao
Congresso Nacional e à opinião pública brasileira de todas essas operações, cuja licitude não estou discutindo,
não estou pondo-as em dúvidas? Por que somente com a
inter\ieflíêriêüf do jornal O Estado de S. Paulo é que o
Congresso· Nacional _teve acesso, inclusive ao Panamá'?
Observe V.. Ex~. não falo nem na Polônia. Por que foí necessário a interferência da imprensa para que esses fatos
viessem a Ium e'? Por quê? Eu teria centenas de outras
perguntas a lhe. formular, pois estou de posse provavelmente de um dossiê maior do que o seu, mas o compromisso no Cong~s_so me aguarda. Peço~lhe por conseguinte desculpas por não poder fazer-lhe, digamos assim,
um bombardeio verbal, em maior escala, a respeito desses assuntos, inclusive sobre o Panamá. São as colocações que eu queria fazer a v.. s•
O S!CJO~ CARLOS MADEIRA SERRANO Senador Fábi_o Lu_cena, agradeço a V. Ext, muito a sua
intervenção. Q~:~~ro dizçr-lhe que lamento tanto quanto
V. Ex.• a SUa ausência, pois o Sel'hor nos daria aquela
•
opOrtunidade...

•
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O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me, acho que o
Senador Itamar Franco; também tem que comparecer a
essa sessão do Congresso· Nacional, bem como o Senador Fernando Henrique Cardoso, pelo menos ·as
membros do PMDB que aqui se encontram. De acordo
com o Regimento do CongreSso, todos os Senadores deveriam lá estar presentes, inclusive o Presidente Nilo
Coêlho deveria presidir a seSsão do Congresso, que começa às 18 horas e 30 minutos, daqui a I t minutos. O
Regimento assim o determina.
O SR. JOSt ÇARLOS MADEIRA SERRANO Senador Fábio Lucena, procurei ser râpido, para atender
a sua preocupação, em V:ista•do tempo. Quero desdejâ
agradecer a V, Ex• a sua intervenção. Lamento tanto
quanto V. Ex• não ter oportunidade de ouvir as suas
questões e procurar esclarecê-las.
O Senhor me coloca a_ questão de empréstimo financeiro a uma empresa polonesa, e hâ duas conotações na
sua colocação. A primeira ê de que nós teríamos alegado
que nunca houve um empréstimo financeiro. Não. Nós
dissemos nesta nossa exposição ao Congresso, da qual V.
Ex• vem ter a sua cópia, - nós fiZemos ex:atameDte a
apresentação que está documentada, está lã no texto, na página 2, que, ex:ceto pelo empréstimo vinCulado ao
acordo do carvão, de 1975, em dólares, 172 milhões e
meio, e pelo relativo ao enxofre, de 1980, 120 milhões de
dólares, que o Senhor n_ão tinha mencionado, o Brasil
não concedeu empréstimos em nioeda à Polônia.
O SR. FÁBIO LUCENA- No entanto, eu citei em_
préstimos posteriores a essa data. _
O SR. JOSÉ CARLOS SERRANO- Não. Eu gostaria de esclarecer esta confusão. O empréstimo de 172 milhões e meio que o Senhor se refere é um só. Não existem
vários empréstimos de 172 milhões. Existe o empréstimo
de 172 milhões de dólares, cujo contrato foi firmado em
21 de outubro de 1975, pagáveis em 5 prestações anuais
iguais, com 4 anos de carência e juros a .taxa libor, mars
um e meio por cento, semestralmente, e concedido esse
empréstimo pela agência do Banco do Brasil, no Panamá, ao Handlobank. E aí o Senhor convirá comigo que é
preci5amente porque o Banco do Brasil foí o igente é
que o Banco Central não lidou com nenhuma empresa
polonesa diretamente. o Banco do Brasil tem sido agente
do Governo brasileiro em várias operações externas,
agente do Banco Central, também, e é função do Banco
do Brasil, como ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Por que o Banco Central
supriu o Banco do Brasil?
O SR. JOSt CARLOS SERRANO- Porque se tratava de um empréstimo de Governo. Então, o Banco âo
Brasil tem as suas limitações de sociedade anônima, tem
as suas restrições e seus regulamentos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas não era empréstimo
de Governo a Governo?
O SR. JOSE CARLOS SERRANO- Não, não é. foi
uma decisão do Governo de emprestar, usando como
agente, e isso não tem nenhum mistério, porqUe tem sido
sempre assim; O Banco do Brasil, que é uma entidade
oficial, majoritariamente põSsuTda pelo Tesouro_brasileiro. Portanto, estamos em casa quando fazemos esse tipo
de operação. Evidentemente, nos resguardamos de um
relacionamento dircto com uma empresa polonesa.
ü _SR. FABIO LUCE~A-:- Por que no Panamá?
O SR. JOSÉ CARLOS SERRANO'-'- Bom, aescoHia
do Panamá é uma es.colha do Banco do Brasil, que,
como se sabe, tem ...
O SR, FÁBIO LUCENA...,.... Que critério se usou para
esta eScolha?
O SR . .JOSÉ CARLOS S_ERRANO - Não sei, em
1975 eu não estava no Banco CentraL
0 SR. FÁBIO LUCENA-:..:._ Eu fico satiSfeito corri _ã
sua respo$ta. O Senhor não sabe porque não estava lá. "
O SR. JOSÉ CARLOS SERRANO- Não, Senhor.
Embora eu não estlvesse, gostaria de dizer que conheço
algun6 critérios do Ban_co. Sou funcionáriO do Banco do
Brasih com 32 anos de serviços, e hoje aposentado.
O SR'. FABIO LUCENA- Tam_bém sou funcionáriO
do Barico do BrasiL ·
O SlLJOSt CARLOS SERRANO ~ Então, veja
bem. por que o Panamá? Por que o Banco do Brasil no
exterior age como uma empresa. Então, entre alocar um
empréstimo por uma agência que possa ter qualquer
configuração fiscal menos adequada do ponto de vista de
empresa se o Banco do Brasil preferiu fazer no Panamá,
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para o Banco-1:entral isso é inteiramente irrelevante.
Nós dizemos ao agente, normalmente, que o dinheiro
significa o seguinte: o Banco Central do Brasil colocou
172 milhões e meio de dólares em depósito no Banco do
Brasil, n~ agência indicada pelo Banco-do Brasil, que no
caso foi a ~o Panamá, para que o Banco do Brasil, com
base nesse laStro de recursos e ccim a garantia do Banco
Central, já que não era uma operação autónoma do Banco do Brasil realizasse a operação. Eu me alegro que V.
_Ex~ seja_Qo Banco do Brasil, porque acredito que a minha linguagem com V. Ex~ seja muito clara. Não era
Uf!:l~ operação de _crédito ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Porque a sua linguagem é
clara, e eu sou funcionário do Banco do Brasil há 22
anos, é q~e eu estr~nhq_ que o Senhor nào consiga mencionar o critéri9. Aliás, aqui está a minha identidade,
pará nãó deixar nenhuma dúvida; espero que o Senhor
tenha a sua também.
O que eu estranho é que não tenha havido um critério,
porque o Banco do Brasil utiliza critérios. Eu trabalhei
10 anos na gerência do Banco do Brasil na Zona Franca
de Manaus, e há critérios usados pelo Banco para contratãÇOeS de operações no exteriOr. Há critérios. E quais
foram os critérios adotados para a escolha do Panamã
como agência? Por que não Paris?"
O SR. JOSE CARLOS MADEIRA SERRANO Senador Fábio Lucena, o senhor sabe, como bancário,
que existem algumas praças internacionais, como a de
Panamá, Nassau, Bahamas, e o Banco do Brasil estã em
todaS efas, com:· o- objetivo óbVio de se poSicionar em-ter- mos da sua vida bancária, da sua competição entre ban. cos em igualdade de condições. A sua pergunta, em primeiro lugar, acho que deveria ser dirigida ao Banco do
Brasil, porque nós não administramos o Banco do Brasil
flcm escolhemos as agências.
_ _
__
- O SR. FÁBIO LUCENA- Bem, mas o Senhores supriram os recursos do Banco do Brasil, daí a pertinência
da pergunta.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Eu não digo que a págunta seja impertinente. Eu digo
que ela é respondível, e at não hã mistério nenhum. O
Banco do Brasil, como agente do Banco Central numa
Concessão de empréstimo nos indicou~. "nós queremos
esse recursos depositados no Panamá. Certamente razões fiscais para _isso há, como existiria se eles quisessem
que fosse em-Nassau. Agora, isso é um problema de economia interna do Banco do Brasil, que no exterior age
muito mais como empresa do que age no Brasil, como
um órgão de instrumento oficial, ou seja, o Banco do
Brasil no exterior não dá colher de chã para ninguém nos
seus empréstimos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, com a sua
permissão, eu gostaria de sugerir que fosse convocado o
Presidente do Banco do Brasil para complementar esses
escl;uecjmentos. Peço permissão a V. Ex~ para me retirar, porque tenho um compro:ritiSso agora com os trabalhadores brasileiros,
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - O pedido
de V. Ex~ foi anotado e será objeto de apreciação pela
Comissão.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO ~
Ilustre Senador Fábio Lucena, eu não sei se respondi a
todas as perguntas de V. Ex'
O SR. _FÁBIO LUCENA - Respondeu satisfatoria-- m7n_tc. :\gora, o ful~ro _da questão é que se esclareça os
critérios adotados para a escolha do Panamá, porque se
o senhor menciona o libor, que regula o mercado financeiro europeu, e não o primer rate, que regula o mercado
ec6nômico dos Estados Unidos e_ da América Latina, então eu aceitaria até por hipótese que fosse o Panamá.
Mas em se tratando delibor, teria que ser uma agência
do Banco do Brasil na Europa. Isso estã claro, isso nós
aprendemos no Banco do _Brasil.
O SR. JOSE CARLOS MADÇIRA SERRANO Senador Fábio Lucena, só à guisa de esclarecimento. Eu
tive a oportunidade que o senhor não teve, de viver quatro anos e meio em Londres dirigindo uma filial do Banco do Brasil, um afiliado do Banco do Brasil. um Banco
que se chama EURO BRÁS. O Banco do Brasil tem 32%
das ações do seu capital, e eu representei o Banco nessa
diretoria. A libor é uma taxa praticada tanto nos Estados
Unidos como na Europa e em-qualquer parte do mundo,
como é a prinier rate nos Estados Unidos. A primer rate é
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mais utilizada nos Estados Unidos para operações domésticas.
O SR. FÁBIO L-UCENA- Permita-me, mas é para
credores preferenciais.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Claro, mas eu diria ao senhor Õseguinte; a primer rate ê
usada para credores preferenciais e quase em sua totalidade para o mercado doméstico americano. Nós estamos
falando em operação de nível internacionaL
O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me novamente.
Não apenas no mercado doméstico, porque uma ele~
vação na primer rate acarreta uma elevação da dívida externa brasileira, porque ela se estende ao mercado internacional.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO- É
vi:r-d<ide", Senador Fábio .Lucena, mas eu quero dizer que
hã uma correlação e uma influência de comportamento
entre aprimer rate e a libor, ou seja, uma não vive muito
diferente da outra no seu comportamento histórico.
Agora, eu queria dizer que isso é irrelevante do ponto de
vista se ê Iibor ou se não é.
O SR. f ÃBIO LUCENA- Eu estou satisfeito com as
suas explicações, sinceramente, e proponho ao Sr._ Presidente que seja convocado o Presidente do Banco doBrasil, porque me parece que o caso é mais da alçada do
Banco do_ Brasil, no caso, do que do_ senhor Diretor do
Banco CentraL E com a devida permissão do Senhor
Presidente do SenadO, eu vou me retirar, convidando
também V. Ex• para comparecer à sessão do Congresso
Nacion~I. porque temos compromissos inadiáveis.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ---Senador
Fábio Lucena, o pedido de V. Ex• para uma convocação
do Presidente do Banco do Brasil foi anotado. Evidentemente, vamos discuti-lo na próxima reunião. Nós temos
uma convocação para a sessão do Congresso Nacional
às 18:30. Eu pergunto aos Senhores Senadores se vamos
permanecer em reunião ou se vamos suspender os nossos
trabalhos, com a devida !icença do Diretor do _Banco
Central. Deixo a critério da ComiSsão, para que ela estabeleça o que melhor entender.
OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr.
Presidente, acho que seria conveniente que tivéssemos
um sistema de informações para que nos mostrasse em
que momento - como propôs o Senador Marcondes
Gadclha - deveríamos estar no plenário do Congresso,
e, nesse momento, eu me retiraria da Comissão.
O SR. MARCONDES GADELHA -.<ir. Presidente.
eu fico imensamente feliz com essa consideração do Senador Fernando Henrique Cardoso, em ver que a minha
proposição inicial era correta e que eu agi com a melhor
boa vontade no sentido de favorecer o Senador Fábio
Lucena e a todos os companheiros que têm um compromisso com os trabalhadores brasileiros, conforme disse o
Senador Fábio Luc_ena. Então, não havia qualquer má
vontade. Acho que essa é a solução correta; que nós tenhamos um sistema de informações.
O SR~ PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Henrique Cardoso, o sistema de informações geralmente
fica a cargo do Governo, Eu vou solicitar ao Presidente
do Congresso que nos auxilie, mantendo então os nossos
Se_nadores informados devidamente no desenrolar dos
trabalhos da Comissão. Tem a palavra V. Ex•, Senador
Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
serei também breve.
Da exposição do senhor Diretor do Banco Central,
talvez até pela velocidade da exposição, inicialmente,
porque eu não tenho o texto aqui, me sobraram algumas
dúvidas. A primeira djz respeito ao seguinte: se eu bem
captei, a percentagem da resp-onsabilidade brasileira na
dívida foi crescendo no momento em que a economia da
Polônia ia caindo. Eu creio que foi um crescimento até
bastante acentuado, de 78 a 81. Eu disponho dos dados
aqui, creio que não estou errando na interpretação, mas
eu gostaria de saber como se justifica isso. Houve ou não
informações poi parte dos funcíonârios responsáveis no caso, os funcionárioS do ltamaraty que_estão na Polônia ~a respeito dos riscos crescentes de uin endividamento numa conjuntura econômica da Polônia, bastante
Râversa.
O SR. JOSE CARLOS MADEIRA SERRAN'OEm primeiro lugar, com relação à primeira partê da sua
pergunta, não houve qu-alquer indicação- vamos tentar
mostrar isso- tanto para o Brasil q~;~anto para os _ban-
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cos internacionais, quanto a uma perspectiva ou oa um
colapso financeiro polonês. Obviamente que se nós tivésM
sem os tido a faculdade, digamos, a clarividência de po-

der presumir esta possibilidade, nós teríamos tomado
medidas cautelares muito antes do fato ser consumado e
ter surpreendido a todos nós.
O SR . .FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Então V. S• confirma que houve ulri aumento percentual
das dívidas...
. .
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Eu confirmo que a dívida percentual cresceu de 1979 até
1981, e digo que essa dívida efetiva cresceu por força de
linhas de crédito que não são utílizadas instantaneamen-

te; elas têm um prazo de utilização variado ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- J;u

não estou questionando isso. Sabemos que houve um
crescimento- vamos firmar esse ponto ...:....-relativo, o
que é mais grave. E a segunda pergunta: houve algum sinal de alerta, por alguma autoridade do Brasil ou fora
dele, sobre esses risços·~ Se houve, que sinais de_alerta? Se
não houve, como se explica que os funcionários responsáveis não tenham percebido que se deteriorava a situação económica d!!. Polónia, e que ela se endividava
crescent~ente frevte ao Brasil?
.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Eu posso lhe responder, Senador Fernando Henrique
Cardoso, o seguinte: todas as decisões em relação à Poló-nia, <:orno à Hungria, Roménia, República Democrática
Alemã, sao tomadas em sistema colegiado. Então, o senhor me pergunta se houve algum alerta de algum funcionário, e, evidentemente, o senhor alude à figura do
embaixador brasileiro na Polónia à épo_ca ..
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDQSO Não é isso. Eu pergunto em geral, porque acho que daqui -do Brasil se sabia isso, se Conhecia isso, não precisava ir à Polónia para saber isso.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Não. Aqui no Brasil, infelizmente, quando se teve conhecimento do fato, todo mundo se surpeendeu com ele. E
se pensava:- bom, a dívida brasileira cresceu em relação
aos demais. Mas cresceu baseada em exportação de produtos. Certo. Vamos então particularizar no tempo.
Nesse crescimento não estão incluídos os 172,5 milhões
de dólares, a que se referiu o Senador Fábio Lucena,
porque é anterior, aqui se incluiriam apenas os 120 milhões de dólares de 1980 do Banco do Brasil, e este foi o
próprio Banco do Brasil, não teve nenhum lastro. O
Banco Central, simplesmente, já nessa altura, não Iastreava a operação, diria que o crescimento aqui é muito
diferenciado do crescimento -da dívida proveniente de
empréstimos financeiros que os banqueiros davam. A
dívida continuou crescendo. Nós não tivemos nenhuma
interrupção, ela cresceu, em 79, de 22,7 bilhões para 25,1
bilhões; em 1980, manteve-se em 25 bilhões; em 1981, foi
parar em 26 bilhões; em 1982 houve os créditos financeiros dos bancos comerciais. Então, veja bem, em primeiro
lugar, como presumir um desfecho polonês que realmente nós não temos condições de antecipar? Como nós, não
tiveram os banqueiros internacionais essa visão.O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Perdào, mas a questão, V. Sa. mesmo mencionou é que
proporcionalmente nós crescemos mais depressa do que
.os outros. Os outros foram pelo menos mais prudentes
do que nós.
O SR. JOSI': CARLOS MADEIRA SERRANO Eu não diria isso. O senhor vai-me desculpar a discordância, mas eu não diria isso. Acho que o nosso crescimento foi em função do crescimento do nosso comércio,
da nossa exportação.
O SR: FERNANDO HENRIQUE cARDQSO ~
Perdão, ele é função_ do crescimento de uma expectativa
de expansão comercial que infelizmente o cliente não estava em condições de pagar. A minha dúvida, e V. Sa.
confirma, é de que apesar da sofisticação inegável do
nosso sistema de informações, me refiro aos comerciais e
as econômicas, houve um engano persistente, por três
anos, de falta de informação a esse respeito. Não acuso
de registro, mas acr~dito que foi confirmado.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO- V.
Ex• me permitirá discordar dessa sua apreciação, porque
o nosso sofisticado sistema de informação comercial,
não ê mais sofisticado do que o sistema de informação
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dos bancos internacwnais, sobretudo vivendo ali nas vizinhanças, como os alemães, que foram punidos por débitos de cerca de 2 bilhões de dólares, e de empréstimos
financeiros à Polônia.,.
O $R. FERNANDO HENRIQUE CARDOSo
diferentes.

~

J)ão_proc~_~m;

O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SE!<l<ANO Não, não são diferentes.
CJSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
Ex• mencionou uma financeira e outra comercial. O Que
estou_ querendo ligar aqui, na minha argumentação, é
que houve uma ilusão de exportação. Em função dessa
ilusão de exportação, a possibilidade de expansão ou de
expai'ldir a -exportação, nós descuidamos da solvabilidade do cliente_. Mas eu queria continuar, se me permite, a
palavra está comigo.
O SR. JOSJ'. CARLOS MADEIRA SERRANO Senador, eu só_queria resguardar o seguinte comentário,
rapidamente. Desse mesmo mal sofreram os bancos, devido as resguardo de uma operação financeira. O Senhor
vendendo urn produto àquele País está exportando a sua
mão-de-obra, também, o que se presume é que vamos receber essa mão-de-obra em termos do pagamento da exportação. Então, eu não compraria assim, porque acho
que um banco erra muito mais em emprestar dinheiro a
quem não deve do que nós vendermos a quem não devemos.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- 1::
--possível. Eu não quero entrar na discussão, porque o
meu . pont~ era o _outro, _gue ficou esclarecido. Outra
- ··-quest~o. EU- Po-deria ler· naturalmente o seu relatório,
mas aqui V. Sa. me fala do consenso de Berna e das taxas
de juros do consenso de Berna, e diz que nós seguimos o
mesmo consenso de Berna, o que não ponho em dUvida.
Mais adiante menciona V. Sa. o fato de que as notas promissórias que nós recebemos da Polónia, na verdade,
embora elas estivessem vinculadas a certas cláusulas, não
nos trouxe prejuízo, posto que, na comparação feita com
o moâo comÇ) outr,os pafses operaram, sugere o relatório
de V. Sa. que houve essa mesma vantagem para o Brasil,
nós conseguimos reaver algum recurso com isso. Eu
acho também curioso o argumento relativo a que nós
não poderíamos, e disse uma verdade V. Sa., executar o
devedor. Creio então que V. Sa. está de acordo com as
-teses da oposição brasileira, mas propriamente do Senador Itamar Franco_, __quando pedimos tratamento semelhante no que diz respeito aos acordos com os Estados
Unidos. Com relação aos acordos com os Estados Unidos_, nó~s assinamos e damos garantias de toda a ordem,
até aquelas que afetam a soberania nacional. E V .Sa. diz
que a Polônia não precisava dar-nos, posto que há outros métodos de pagar essa dívida. Então, eu me congratulo com V. Sa_, pelo argumento, e vejo que nós não estamos desassisados ao protestarmos contra o excesso de
garantias que nos estão pedindo nos acordos feitos com
o Fundo Monetário Internacional. Essa é uma mera felicitação a V. Sa. pelo seu raciocínio, que coíÍlcide com o
_nosso.
O SR. JOsl:: CARLOS MADEIRA SERRANO- E
infelízmente sou obrigado a recusar a feliciü1ção, porque
na verdade não coincido com V. Ex•, e lhe digo porquê;
_p~rque, na verdade, o brasil está nesse momento, _e não é
desconhecido de ninguém, numa situação_ de inadimplência internacional com os seus credores, e não fomos
executados em canto nenhum, apesar de todas as garantias.
O SR .. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Mas o meu argumento não ê esse. Eu acho que não fui
bastante explícito. A liberalidade com que V. S• trata a
questão das garantias da Polónia, mostrando que elas
.Iião prejudicam a cobrabilidade, da sua dívida, creio que
é um n'eologismo. A cobrabilidade da dívida, poder-se-ia
aplicar nas relações com os Estados Unidos, esta é a nossa tese, _e__Y. _Sa. está de_ acordo conosço.
O _quarto ponto que eu queria mencionar diz mais respeito a coisas substantivas e menos .de forrna_de interpretação, Refere-se ao seguinte; eu acho que aqui hâ dois
morrientos, se eu entendi a sua exposição. Existem- dois
momentos em_ que eu acho que o risco foi realmente
grande: em julho de 1981, e, mais adiante, em novembro
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de 1981, se eu bem entendi a sua exposição, quando há
novos acordos com a Polónia. Com relação a esses novos
acordos, como é o caso do de julho de81, de480 milhões
de dólares mais ou menos, de que na verdade o desembals_o f_oi de apenas 160 milhões de dólares, isso em nada
altera o fio do argumento. Por que dar mais 160 milhões
d_e dólares se a situação já era desesperadora? E por que
"-~-nOYa linllâ~_ae cii'êdi1o, se entendi bem, de novo em novembro de 81? Não me assusta tanto, e por razões de
contin_gênci_a, creio que tenha sido ultrapassado em 68
milhc)es d~_ dólares. Assusta-me mais, porque de qualquer maneira houve uma nova linha de 140 milhões de
dólãfes com o mesmo argumento, que eu compreendo,
mas discordo. Não é o seu .argumento, mas da política
económica geral. Esses 140 milhões de dólares atenuariam o impacto sobre os produtores brasileiros. Mas me
parece que nesses dois pontos V. Sa. tem defesa, não do
Banco Central, me refiro à política que ele leva: quando
já não há mais condição de ressarcimento, ainda assim
dâ mais empréstimo, porque nessa época- novembro
de 81, julho de 81 - a Polónia já estava numa situação
bastante desesperadora.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANOSenador. cu lhe daria integml razão se V. Ex~ estívesse se
referido à duta base correta, ou seja, uma, desta linha de
480 milhões de dólares, em trés parcelas. foi deferida, em
30 de abril de 1981. O período de utilização da linha era
um período futuro, entre o i" de julho de 81 e 1" de julho
de 82, com cláusulas suspensivas. Tanto assim que não
nos foi possível suspender as duas últimas tranches.
O SR. FeRNANDO HENRIQUE CARDOSO Depois do --~_csembolso.
O SR. JOSIÕ CARLOS MADEIRA SERRANO Depois do desmbolso, não. Quando nós suspendemos as
duas últimas tranches tomando 320 milhões de dólares,
não tinha havido nenhuma utilização da linha, porque
senão não haveria suspensão. Então, o que quero dizer
ao senhor é o seguinte; aqui é uma condição negocial.
Quer dizer, à motivação da Polónia em manter um fluxo
de pagamentos ao Brasil. E manteve, desde abril de 81,
quando ela renegociou com o Clube de Paris, quando ela
renegociou com os seus credores e manteve, atê outubro,
os pagamentos do Brasil. Era uma motivação que dava
margem à crença de que, tendo a Polônia muito a perder
não nos pagando, em termos de fornecimento de produtos, seria um dos caminhos de recuperarmos o crédito,
não cortarmos todas as possibilidades de linhas de créditos à Polónia. Então fizemos 480 milhões de concessão,
em três tranches de 160 cada uma. Como ela não cumpriu a parte dela, cancelamos as tranches remanescentes..
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- As
três? Uma foi paga.
O SR. JOS~ CARLOS MADEIRA SERRANO -As
duas. Ma~ ela cumpriu até outubro de 1981 os seus compromissOs.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- A
Polónia tem bons negociadores, porque a Polônia cOnSeguiu convencer o Governo brasileiro que cedendo um
poUcO iilais depois teria -tudO de volta. A Polônia tem
bons negociadores.
O SR. JOSE CARLOS. MADEIRA SERRANO Eu respeito o julgamento de V. Ex•, embora discorde um
pouco dele, eu acho que tenho motivo para discordar.
(Risos.) Então, demos esses.160 e tivemos recebimentos
até outubro de 1981. Ainda tivemos, nesse mesmo conjutH_O _de _fatos que constitui num acordo, UITJ recebimento de 37 milhões e meio de dólares.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Qual é o líquido? Nós desembolsamos 160 e recebemos
37.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO _ Não foi isso, não_j .Senador. Estou pronto a lhe prestar_
esse esclarecimento. Aqui não tenho nesse momento essa
conta corrente, mas funcionou o acordo, em termos de
seus pagamentos, até outubro de 81. Nós não estamos
falando apenas nos 37 e meio milhões, porque seria muito bisonho da nossa parte se nós fôssemos trocar 37 c
meio mil_hões de dól<J.res por 160.
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
entendi mal à exposição de V. S•
O SR. JOS~ô: CARLOS MADEIRA SERRANO -'Certamente.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
gostaria de ver os dados, para certamente ter um conceito melhor do modo como isso funciona. Por fim, porque
eu tenho que me retirar pela mesma razão, eu tenho per-

guntas_._
O SR. VIRGILIO TÃ VORA - O senhQr não tem
que se retirar pela mesma razão, pois há 47 oradores inscritos para falar. (Risos.) Se quiser democraticamente.
dar número para a vo_tação, pode ir lá pelas 10 horas, li
horas da noite. Teremos prazer em ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Evidentemente, essa inscrição de oradores nada significa, porque
a qualquer momento pode-se pedir a suspensão da fala
dos oradores e iniciar a·votaÇão. Mas nós estamos atentos e informaremos a V. Ex~ o momento da votação.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAROOSO- As
questão que tinha, já coloquei aqui. Eu não estou dizendo que tenha outras além dessas. Pensei que tivesse que
me retirar. Perdôe-me, sou novato aqui.
O SR. VIRG[LIQ TÁVORA- É um prazer ouvir V.
Ex•, Fernando.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- As
questões são as seguintes: no caso da negociação com a
Polônia, como se processam as comissões das traidings e
como se processam as comissões dos empréstimos. Existem agentes fora dos agentes oficiais. Como s~ registra
isso? Há alguma possibilidade desta Comissão ter informações relativas às variadas formas de agendamento, de
pagamento de comissÕe,l! .. Quais são os agenteS de negociações?
O SR. JOslô: CARLOS MADEIRA SERRANO Perfeito. Eu acho a pergunta extremamente importante,
e há aqui alguns pontos a serem ressalvados. O primeiro
deles é o seguinte: evidentemente que as empresas, os
traidings as importadoras são traidings as empresas oficiais todas se habilitam a esse tipo de convênio. Por isso
mesmo e por uma questão de manter o máxímo e publicidade e isenção, toda vez que o Banco Central celebrava, como agente brasileiro, no caso, uma linha de crédito
desse_ tipo, tomava a imediata iniciatiVa de publicar esta
linha num comunicado de seu departamento de câmbio,
que é o meio pelo qual transmite à Nação todas as modificações na ãrea cainbial, -todas as variações de taxa de
câmbio que se praticam no País, todas as informações relativas a métodos e procedimentos cambiais e, inclusive,
nos relacionados aos convênios, não só as características, as linhas, o valor, os produtos incluídos, todas as informações, como ainda a s_i_stemãtica aplicãvel a essas linhas de crédito.
A habilitação é geral, ampla e irrestrita para qualquer
empresa que se habilite. Isto começa, antes de mais nada,
pela Carteira de Comércio Exterior do_ Banco do Bcasil,
onde o exportador vai lá retirar a sua guiã de exportal;ão, e esta guia será üma chancela, um carimbo, dize!ldo: estã amparada no crédito recíproco da Polônia, da
Hungria, da Roménia ou qualquer que seja. E isso já ~á
indicação ao banco autorizado a operar em câmbio no
País, silo, em número, 85 esses bancos, que trabalham
com normas, também, bastante claras do Banco Central
do Brasil, a proceder as transaçôes cambiaís respectivas.
Então, o 'BaricO Central não tem vinculação com em- presas, o Banco Central não trabalha com empresas, o
Banco Central trabalha com bancos autorizados, e todo
o $CU movímento é normal, como ê. normal o movimento
de exportação para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França e para qualquer país do mundo, exceto
quando há uma conta-convênio, e isto vale para os países do Leste europeu, no bilateral, vale para os convêfiios
multilaterais que nós temoS na América Latina dehtro
deste sistema de crédito recíprocO qUe temos com toda a
ãrea da América Latina, excetuados um ou dois países
que não são membros, e, então a liquidação da operação
final em vez de ser num banco no exterior, dentro de um
crédito livre na conta de cada um banco brasileiro, isto é
feito dentro da conta-convênio, como é no caso, o convênio de crédito recíproco na América Latina, em que há
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um banco centralizador, que é o Banco Çentral do Perú,
que centraliza todos_ os débitos e créditos dos países,
cada quadrimestres, fazendo então a compensação.
A única diferença que existe entre o trabalho numa
conta-convênio de um exportador ou de um importador
é de ter essa caracterfstica na sua guia de exportação ou
-de importuçãO, de que se trata de uma transação amparada num convênio. De _resto, continua ç:~perando com o
seu banqueiro normalmente, o banqueiro tem uma re-gra, estabelecida como norma pelo Banco Central, de
comO proceder nesses Casos, e a resposta é que o Banco
Central não tem esse tipo de vínculo ou de relacionamento.
O SR. MARCONDES GADELHA ~ E não tem o
registro tampouco.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Não, nós não temos; quem tem é a CACEX. O Banco
CentraJ tem o registro contábit das transações, ou seja,
total para lá, total para cá ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Entendido. Sr. Pr!!sidente, eu, oportunamente, 'lOUre·
quisiti:tr da CACEX algumas informações sobre esse tipo
de agendamento das negociações do Brasil com a Polônia, para a nossa informação. E, por fim, eu queria que
nunca ninguém imaginou que o Banco Central não
publicasse no seu boletim oficial de que maneira essas linhas de crédito são concedidas. Nós não somos ingênuos
áCSse ponto. Isso tudo é publicado. Nào está aí a ques-tão. V. S• alude, provavelmente, às acusações de favoritismo. Favoritismo não se faz dessa maneira, V. S• bem
sabe. FavoritismO riào se faz porque se deixa de publicar
editais de concorrência. Favoritismo se__ fuz_quando háe não estou aqui entrando no mérito por enquanto- há
cartas marcadas sobre quem ganha a concorrência ou
quando há acordo entre os que vão conc-orrer para fixar
preços de antemão, Detitodo que, essa eXplicação que V.
S' nos deu apraz-nos ouVi. la, mas ela não é pertinente se
visa responder a questão do favoritismo. O favodlismo
não está por aí, Vem por outros caminhos, e nós teremos
-terilpO para discutir com mais tempo.
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Pois nào.
O SR. PRESIDENTE (Itamar FrancO) - Senador
Marcondes Gadelha. V. Ell' está com a pulavra.
O SR. MAR CONDES GADELHA- Sr. Presidente,
na última r~união ficou estabelecido, por sugestão dos
Senadores Fernando Henrique Cardos_o e João Calmon,
que abriria esta série de depoimentos o Sr. Júlio Mesquita Neto, Diretor-Presidente do O Estado 4e S. Paulo. E,
esta proposta teve a anuência de todo o plenário, anuência por sinal entusiãstica, em função do fato de que o Sr.
Júlio Mesquita Neto estaria dando o exemplo da reciprocidade que se exige na busca da verdade. O jornal deu
o exemplo quando publicou aquela série de reportagens,
e S. S• viria aqui, de alguma forma, assumir ou não aque-las colocações ou acrescentar alguma sugestão adicional.
Infelizmente, parece que não pôde comparecer. Eu queria saber se está confirmada alguma outra data à vinda
do Dr. Júlio Mesquita Neto.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco}- Eu poderia
prestar essa informação. Como o Senador Fernando
Henrique Cardoso pediu a palavra antes da Presi~ência
reSponder-ao Seiiildor Marcondes Gadelha, vamos ouvir
o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
. ó~SR. FERNANÓO HENRIQUE CARDOSO--' Eu
pedi a palavra p-orque, por sugestão de V. Ex•, eu conversei com o jornalista Júlio Mesquita Neto, e o convidei, e o pré-conviaei e avisei que ele receberia o convite
pelo Senador João Calmon, aprovado por nós. Mas infelizmente o jornalista Júlio Mesquita Neto, está viajando
para o exterior, hoje, e me pediu que transmitisse ao secretário do Seiiidor Itamar Franco um depoimento, por
escrito, e depoimento para esta Comissão. Inclusive faria
uma espécie de ...
O SR.
- (lninteligfvel)
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Bom, se esta Comissão estiver funcionail.do até a volta
dele, seguramente ele virã. Mas ele agradeceu desvanecido e prometeu que mandaria o seu depoimento por escrito para esta Comlssão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Marcondes Gadelha eram as explicações que a Presidência q ucria dar.
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O SR. MARCONDES GADELHA - Dr. Madeira
Serrano, V. s-~ Insiste que a cobrabilídade desses títulos é
inquestionável, e subsiste essa cobrabilidade. Eu estou
muito mais interessado nesse aspecto pragmático da
questão, uma vez que nós estamos vivendo uma situação
de penúria cambial e devemos ir atrás dos nossos dólare~, sejam eles parcos, minguados, onde quer que se escondam por este planeta afora. De modo que eu estou
preocupado em que nós tenhamos algum meio de receber, no todo _ou em parte, este montante de 1,8 bilhões de
dólares, e que nós tenhamos alguma forma hãbil, paciente e energética de negociar. Eu gostaria de perguntar a V.
S• prime~ro c_om(l_está a nossa conta corrente com os outros ~países do LeSte europeu em geral ou do pacto de
Varsóvia, em particular?
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Eu lhe confesso Senador, despreparado para esse tipo de
pergunta. Eu não vim munido de dados para poder lhe
dar essas informações. Posso prestá-las oportunamente,
enviando a resposta por escrito.
O SR. MARCONDES GADELHA -A COLESTE
não tem estas informações?
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Não, o Banco Central tem esses registras, evidentemente, nós centralizamos essas contas. O que eu posso lhe dizer ê que esses outros pa{ses, não têm essas características básicas que a Polônia tinha, de por exemplo, ter esse
mercado em expansão, de ser possuidora de produtos estratégicos de interesse brasileiro, como carvão e o enxofre, então a Polônia revelou um potencial de absorção de
produtos brasileiros, pela abertura de possibilidades, justamente de exportar para nós. Isso não acontece com a
Hungria. A grande dificuldade que existe nesses acordos
bilaterais é precisamente essa, nós temos o que exportar
para eles e temos muito pouco o que importar desses pa[ses. Já se tentou de tudo neste País inclusive importar
máquinas tratares, e equipamentos, e a coisa esbarra no
desinteresse do importador brasíleiro, dos usuários desses produtos, porque esses produtos não têm assistênCia
técniCa, não têm uma rede revendedora, não têm peças
para serem substituídas. Então isso torna muito precária
essa corrente do comércio. Observando esse tipo de limitação, nós temos procurado utilizar as potencialidades
que esses países têm para fornecimento de produtos ao
Brasil, a fim de abrir espaço para a exportação brasileira.
Então eu quero dizer que nos casos dos demais paísesHungria, RDA, Bulgária, Romênia- é muito pouco expressivo o seu potencial.
O SR. MARCONDES GADELHA- V. S• sabe se
com eles a nossa balança é superavitâria, se nós temos
saJdos.
O SR. JOS~ CARLOS MOREIRA SERRANO Vou perguntar aos meus assessores se eles têm algum dado. Vocês trouxeram algum dado relativo a outros países? (Pausa) Não. Essas contas não são superavitãrias,
são sempre deficitárias. De modo geral a posição desses
países ê uma posição devedora. t importante salientar
que não havendo uma perspectiva de aumento dessa capacidade de vender desses paises do Brasil, nós temos
realmente limitado ba:>tante nossas exportações para esses países. Por exemplo, nesse momento nós temos um
problema muito sério com a Romênia. A Vale do Rio
Doce levou dez anos para conquistar o mercado romeno
de minério de ferr.o, e~ obviamente como empresa da
maior eficiência, ela Qrocura preservar esse mercado. Ela
tem um contrato parãfornecimento de minério à Romênia, e !~vou dez anos constrWndo esse mercado. A ln dia
está ao lado querendo pegar esse mercado. A ln dia tem,
efetivamente, muito fiais Poder de trânsito com a Roménia do que o BrasiL A Vale procura preservar esse merCado. Então, o nosso dHema, que é bastante compreensivel, é em primeiro lugar, não eliminar a possibilidade do
mercado romeno para a Vale do Rio Doce, e ao mesmo
tempo estaberecér mêcS.nismo de salvaguarda que impeçam que esses saldos cresçam e não se tenha perspectiva de que se possa regularizar no tempo. Isso entorpece
um pouco o processo, o potencial de recebimento dessas
contas pelo Brasil, o que leva a uma atitude de entorpecimento, também da exportação brasileira, obviamente
dentro do prinCíPIO-de que o que se vende é para se receber.
O S_R. MÃRCt>Nt1ES GAQELHA- Depois desses
episódios todos no Brasil, que moveram a opinião pública, o Congresso Nacional, etc, houve alguma manifes~
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tação Qa Polónia recentemente? Qual fofo último conta~
minha palavra é çle congratulações a V. Sf., por essa atito, a última manifestaçãQ da Polónia_ a respeito das suas
tude, que deveria ser imitada por Ministros de Estado
relações com o Brasil, particularmente a partir desses
qUe; àS-vezes; COmparecem aqui, fulminam os parlamenepisódios trazidos a público pelo O Estado de S. Paulo?
tares, como aconteçe_u com esse mesmo Ministro, lã na
E Embaixadas da Polónia por acaso, se mahffestou?
Câmar;t. Quam:l.oestava respondendo a uma pergunta de
Houve qualquer tentativa de retomada de entendimen- __
um v~terano Qeputado Federal, o Sr. Herbert Levy, a
tos?
sua reação foi a seguinte;. "Isso não passa de uma desla0 SR. JOSt CARLOS MA DEI R~ SERRA_NO ~
_v.ada mentirn.", fugindo a todas as praxes parlamentares
Aqui nós fizemos uma proposta, apreSentada à Polônia,
-- OU-àS regras TiiaiSCOffie.Zinhas de polidez. Precisaríamos,
que nos foi respoildida em 30 de_junho desse ano... _ _ para que _melho~áSS(;!J:!l~S esse relacionamento entre o~
O SR. MARCONDES GADELHA- Junbo?
Poderes Leglsrativo e ExeCutivo, que fossem deixadas de
O SR. JOS~ CARLOS MADEIRA_ SERRANOlado "esSas atiiudeS,-quefepresentaffi lim-exCessodeautoJunho. E que essa resposta vem sendo considerada insasülidérié::i'a~ aeempan·a, e, às vezes, diria, até de insoléntisfatôria peto grupo intemúnisteriaJ criado por decreto
cía.
presidencial. Há uma tendência de rejeição da contraV. s~ já deu, de maneira muito objetivaJ já nos transproposta, pela circunstância de que essa proposta repremitiu o ponto de vista do Banco Central. Obviamente
senta um retrocesso, em relação às anteriores. Então a
não estamos querendo aqui crucificar o Banco Central,
seu Presidente, seus Díretores, porque o Banco Central é
alternativa que coloca é já_-agora uma alternativa palpável de recorrem'os a outros países. Tendo em vista que
ap"enas uni exeCutor de uma decisão do Governo. _Essa
chegamos a uma situação de impasse-i::om a Polónia, não
decisão foi tomada no mais alto escalão do Poder Executivo, diria até que essa decisão final coube ao Presidente
há, no momento, nenhum vislumbre para se resolver isso.
João Figueiredo. Quando o Embaixador Meira Penna
O SRA MARCONDES QAO-IU-M- Bom, <1: f-º.l§começou a enviar dezenas e dezenas de telex reservados,
nia sabe dos nossos problemas no campo energético. A
·- -COii"lidencíàiS-OU-SecretOS j:úlra ci Haiilã.-ra:fi,- num- deles, o
Polônia tem sido fornecedora de_caryão. Não_ hft.qualdiplomata brasileiro fez um apelo aO"MiniS.tl'ô-das Requer proposta de intensificação nesse sentido.
_
laçs;es -~xter!g~~s! p~ra q_u~_-ºzesse chegar ao próprio Pre0 SR. JOSI:: CARLOS MADEIRA SEB.RANO .-:-:-::- -- sidente da RepúbfiCa a sua advertência, o seu grito de
. Nós estávamos tentando o aumento das importações poaii:rtá;"de-qiie a:-Polôiüa esfava virtUalmente falida, e palonesas. Tentamos obter um volume maior de imporrecia ao Embaixador do Brasil ,na Polónia, que constitação de carvão.
tuía uma -imprUdência o Brasil estâ dando créditos cada
Independente da suspensão de todas as linhas de crédi-~--- vez maíores à Pof6ilia. Depois de pesar os prõs e os Conto, continuamos vendendo mioéf:io·e-importando ó carti<iS, O Presldenteaa-República tomou a decisão que lhe
vão e enxofre. Hoje, temos 54 milhões de dólares, que é o
cabia, como Chefe Supremo do Poder Executivo, e coosaldo a nosso faYor na Polónia, que estã retido para secardou em que continuasse esse relacionamento da Polôrem aplicados nos débitos poloneses existentes. Claro
nia com o Brasil, do qual resultou essa situação consque há possibilidade de importarmos m:iis carvão da Potrangedora para nós, a dívida da Polónia, de 1 bilhão e
lónia. Agora, os poloneses se colocam na posição de ti800 milhões de dólares. Como V. S• acaba de informar
rarmos melhor proveito _desse carvão, na fase de penúria
ao Senado, temos apenas um saldo de 54 milhões, neste
em que estão. Se eles paderam fazer disso dólares, em
momento, resultante dessa importação de carvão e de
vez de fazerem crêditos na conta deles junto ao Brasil, é
enxofre.
claro que eles vão preferir os dólares.
N~ ~o;;;·eço, l~io que fOi focalizado esse caso, nós esQ -SR. MARCONDES GADELHA_- Não houye
tranhamos, Dr. Madeira Serrano, que o Brasil, que é um
qualquer tentativa de intermediação da parte de terceiros
país em desenvolvimento, não concordamos em Chamápaíses, por exemplo, da Alemanha Oriental, da União
lo de subdesenvolvido, decidisSe conceder vultosos emSoviética?
~------préSlímo"Sà----pólôffia,paTS industrializado, quejã vive sob
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO':""'""
as asas proteú-,-t-as- dit. -poderosa- Un-ião SoViética, para
Nem mesmo da União Soviética, que tem interesses polique a Polônia pudesse exportar o carvão e o enxofre para
tícos a preservar.
o Brasil. Estamos enfrentando esse dramático problema
O SR. MARCONDES GADELHA - Tínhamos
dp Nordeste, que sensibiliza toda a Nação, e causa estranheza, pelo menos a mim, creio que a todos os nossos comuitas esperanças nos entendimentos que a nossa missão
ia manter na Rússia. Esse problema não foi colocado?
legas, essa postura do Brasil de conceder empréstimos, se
O SR. JOSE: CARLOS MADEIRA SERRANO n_ã_o _m_e_~n.@n_o_._ de quase 200 milhões de dólares para
Desconheço os resultados dessa missão. Acho que só
que a ~Qlón~a abra novas minas de carvão, para que exmesmo o Itamarati poderá prestar-lhe essas inforpiore novas minas de enxofre e, então, possa exportar
mações.
~rvão_ e_ enxofr~ para o Brasil.
O SR. MARCONDES GA_DELHA- Muito obrigaApesar de V. s• ter dito que esses juros eram rigorosado a V. S•
mente praticados de acord_o _com o mercado financeiro
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
intemacion~L_ ell__teria certa difiCuldade em localizar um
palaYra ao nobre Senador João Calmon.
detalhÇ:: eu Í! nUmª _9_essas reportagens, nesse dossier, se
O SR. JOÃO CALM'ON- Dr. Madeira Serrano, ininão me engano _encaminhado ao Senado que, num certo
cialmente, desejo felicitá-to pelo cumprimento do seu demomento, estávãmos dando à Polónia um (rafarilento
ver, pela polidez para com esta Casa. V. S• encerrou sua
prTVilegiadO, cobrando juros inferiores aos vigentes no
exposição elogiando o interesse do Senado Federal em
mercado int~rJ:tacional. Gostaria de enfat~ar que não esfazer uma averiguaçãO, uma: investigação em busca da
tou responsabiUzando o Banco Ce-ntral, que ê mero heverdade, que é o nosso objetivo. Aqui ninguém ousaria
cutor de Uma çlecisão, na q!Jal ele não representa a palafazer prejulgamento e condenar antecipadamente qualvra final.
quer pessoa c_itada em reportagens de jornal.
Quanto à possibilidade focalizada pelo nosso nobre
No seu caso, essa atitude merece um dest<l:que especial,
co!ega, Senador Marcondes Gadelha, de o Brasil vir areporque, proyavelmente, mais grave do que a crise finilnceber esse 1 bilhão e 800 milhões de dólares, o Chefe do
ceira que estamos enfrentando, existe no Brasil uma
Departamento Jurfdico do Banco Central foi inuito engravíssima crise em termos de polidez. Por exemplo,
fátíco na sua afirmação, na carta do dia 24 de agosto, ao
quando esse jornal O Estado de S. Paulo, que ê um dos
_d_~lªtar_Q_seguinte; ...A simples leitura desse documento
mais impohantes do mundo, iniciou essa série de reporevidencia claramente que a resposta é negativa, estando
tagcns, logo no dia seguinte, o O Globo, o Correio Brazio País habilitado a exercer seus direitos de cobrança da
liense, o próprio O Estado de S. Paulo publicaram o ~edívida. Nãq há dúvida nenhuma sobre_ o direito que o
Brasil tem de _çºbr_ar a dívida, mas- tam-bém parece não
guinte comentário do MinistrO Delfim NettQ.~ ''Essa série
de reportagens de O Estado de S. Paulo é uma tolice".
haver nenhum~_ dúvida sobre a impossibilidade de receEstava em jogo um total de 1 bilhão e 800 milhões de
bermas ~sse dinheiro da Polónia, por um !J10tivo simdólares, em números redondos. Essa quantíâ daria quase
ples, entre outros, de que nós também estamos inadimparu o Brasil pagar os juros da sua dívida externa, que
plentes, também não estamos pagando as nossas dívidas,
est:.1o atrasados.
e não poderiam os exigir da Polónia, executar a Polónia.
ne maneira que r;_ Jo estamos diante de um funcioSeg~ndo V. S• destacou, com muita propriedade, a Po\ônário, de um Diretor do Banco Central que se apresenta
nianão tem bens aqui no Brasil, não tem indústrias aqui
de maneira adequada, polidamente, diante desta Casa, a
no Brasil, não tem propriedades aqui no Brasil que pos-

Quarta-feira 19

1881

sam responder sequer com I ou 2% dessa gigantesca dívida.

Então, são estas as colocações que goslaria de apresentar a V._S•, apenas pedindo que enfatize, mais uma
vez, esse ponto. Realmente, a esta altura, a (mica vaga
esperanÇa que tínhamos de receber o dinheiro da Polônia; quase 2 bilhões de dólares, era através desses saldos
que até agora totalizam apenas 54 milhões, que são irrisórios com relação a uma divida que, em números redondos, é d_e I bilhão e 800 rn_ilhões de dólares.

O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Muito grato, Senador João Calmon. Eu _já conheço V.
Ex•. pessoalmente, há muito tempo. Tempos a mesma
origem espírito-santense, e vou tentar prestar a V. Ex• os
esclarecimentos que me pede.
Em primeiro lugar, acho que V. Ex• leu muito bem,
nesses documentos que ficam _à disposição de V. Ex•s,
sobre essas linhas de crédito comerciais. Para as operações financeiras a que V. Ex• se refere, para a operação
financeira de expansão de minas de carvão, as taxas praticadas são as do mercado financeiro internacional, sem
dúvida, a operação é uma operação direta do Banco. Eu
não conheço, mas conhecendo a prática do Banco do
Brasil, como velho funcionário da casa, posso quase assegurar- o Sr. Presidente Itamar Franco possivelmente
convo_cará, para prestar depoimento, o Sr. Osvaldo
Collin, para confirmar isso- que também teriam sido
praticadas as taxas de mercado.
O que tentamos estabelecer nesta exposição, neste esclarecimento, foi o perfil das taxas dejuro_s, que prevalecem neste siste.na de financiamento às exportações. De
modo geral, quando falamos do consenso de Berna, e dizemos que ele é um consenso_de países industrializados,
de países fortes, se V. ExJ tem equipamento brasileiro
para vender, e tenta vender este e_quipamento lá fora, se a
taxa de juros é_ maior do que a taxa de juros cobrada pelos países do Consenso de Berna, por exemplo, o senhor
não vai vender essa máquina. A primeira constatação ê a
de que a competição internacional, no campo de exportação de manufaturas, se exerce _pela via de preço, pela
via de prazo de pagamento e pela via de custo deste financiamento. Então podemos praticar taxas diferenciadas dessas_ que são praticadas pelos nossos competidores,
ou então não vamos vender as nossas manufaturas. Essa
é qUe e a: ConClusão fundamental.
O Brasil, dentro deste sistema, dentro desse fundo de
financiamento de expOrtação, ele se refinancia dessa diferença de taxa mais baixa. O sistema se processa assim;
de modo geral, a mercadoria é entregue e o importador,
digamos, irá pagar em um, dois, três, quatro anos, dependendo do produto. Anteriormente à edição dessa resolução, anterior a nossa gestão, uns dois meses, por isso
sinto-me à vontade para elogiar a medida, ela criou um
mecanismo pelo qual o exportador brasileiro" entrega
aquelas cambiais ao Ba_nco do Brasil ou a um banco privado brasileiro, e esse banco saca uma linha de crédito
no exteriOr~- pelo valor correspondente, e entrega ao Banco Central. Este, por sua vez, aplica essa linha de crédito
no meic:ado financeiro, alfere um juro, com esse juro
compensa a diferença de taxa, que aplica neste financiamento à exportação. Então, a imaginação brasileira
criou um mecanismo, de acordo com o qual pratica as
mesmas taxas teoricamente do Consenso de Berna, sem
o ôn us de arcar com a diferença entre essa taxa e a taxa
verdadeira que pagamos no mercado financeiro pelas
nossas próprias operações, pela própria dívida brasileira.
No caso da Polônia, não poderíamos fazer de maneira.
diferente, não poderia ter sido diferente disso.
Um dus_ pontos que mencionaria, que é a questão dos·
têxteis, que ê um problema, vamos dizer, colocado com
muita ênfase pelas reportagens que foram publicadas o
que se vai verificar é que essa coisa nasce em termos de
formulação, em 1978, quando o Ministério da Indústria
e do Comércio envia um telegrama ao Banco Central do
Brasil. E apenas um comentário. Isso parte de um grupo
de tr_abalh.9, parte de uma posição em que se conjugam
d_ols_fatores: o fa_tor do merqado internacional, conjuntura para têxteis, e o fator de situação interna da indústria
téx_til. En~~o. V. Ex• vai verificar, neste documento que
está na Comiss~o, à pág. 7 que é bastante esclarecedor:
"Na conformidade dos entendimentos havidos em 04de
maio de !978, o Exm~ Sr. Ministro da Indústria e do Comé.fCio, em ofício dirigido ao Banco Central do Brasil,
informa que o grupo de trabalho designado pelo Exn ~ •
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Sr. Ministro da Fazenda, para estudar_ __a_ negociação_ de
um pacto com a Polônia, após meticulosos estudos do
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O .SR.
palavra.

PRESIDENTE.(Itam~r

Franco) V. Ex• tem a

mercado internacional de tê;o;teis e das perspectivas difí-

O SR. JOSÉ LlNS- Eu discordo um tanto das pala-

ceis das exportações brasileiras no setor, chegou à conclusão da conveniência de se c_onceder incentivos financeiros, através de facilidades creditici;;~.s, para a colocação do produto em novos mercados.
À vista de tais conclusões, manifesta-se S. Ex' favoravelmente à concessão, pelo Banco Central, de_ creditas
para têxteis, a 3 e a 4 anos de prazo, e com juros que variavam de no mínimo 3%, nos dois primeiros anos, à taxa
libor, nos últimos anos".
Então, vejam bem, são posturas que se adotam no
tempo, numa conjuntura que não ê de hoje. Hoje, estamos olhando para o episódio polonês como quem olha
para o leite derramado. EJQj derramado, evidentemente.
Mas obviamente ein 1978, quando esse expediente foi
produzido, todo muodo olh;Jva para a Polónia dentro
daquela perspectiva; primeiro da política de estímulo à
exportação brasUeira em geral não só da Polô_nja; segundo da potencialidade do mercado polonês em absorver,
em complementariedade, produtos manufaturados brasileiros; terceiro, na capacidade estrutural da economia
polonesa de vender para nós coisas que realmente contam em quantidade e valor: carvão e enxofre, fundamentalmente, produtos estrangeiros. Então, havia esse grau
de receptividade às exportações brasileiras e existia esse
potencial de pagar ao Brasil. Procuramos desenvolver o
potencial de pagar, para colocar o produto brasileiro. Se
tudo tivesse dado certo; se a Polônia continuasse pagando ao mundo inteiro, teria sido uma beleza de operação.
Mas isso nãO se deu assim. Tanto os bancos internacionais tiveram que reestruturar a sua vida, como os governos ocidentais: Estamos falando de uma dívida que, tirando a nossa, é superior a 25 bilhões de dólares para
com os outros.
O outro aspecto que foi mostrado aqui é o de que em
nenhum momento houve a percepção disso pelos banqueiros internacionais, nem por seus vizinhos, os alemães, que foram os mais escanhoados em todo esse episódio, porque concentravam quase que 2 bilhões de
dólares de crédito polonês, em empréstimo em dinheiro.
Não houve essa percepção da iminência do problema.
A dívida polonesa continuou crescendo até 1982. Então, __ realmente não tínhamos mais condições do que os
outros tinham de ver que essa possibilidade poderia
ocorrer, porque ela era iminente. Não havia condições
de detectar isso. No momento em que nós detectamos isso, as medidas cautelares foram tomadas. Mantemos as
linhas no nível em que estavam; não se concederam novas linhas. Ficamos nós em -posíÇão privilegiada de receber crédíto"s durante um período em que ninguém mais
recebia, de abril de 1981, a outubro de_l981 quando a
Polônia disse;, "não podemos pagar". O que vamos fazer. Logo em seguida, o Clube de Paris suspendeu as
suas operações com relação à Polônia, e estão sustlensas
até este_momento. Podra dizer-se:_ por que não foram ao
Clube_de_Paris no momento em que a Po\ônia suspendeu
o pagamento. Porque não havia vantagens em ir ao Clube de Paris. Então, continuamos numa negociação bilateral, que nos produziu resultados como V, Ex:• disse,
como esses 54 milhões de saldo, que não dâ nem para os
juros, mas que continua produzindo saldos. Nós te~;ía
mos que preservar essa situação. Isso_ fica entre nós, porque o Clube de Paris. evidentemente, não vai ser favorãvel a essa idéia da Polônia continuar mandando mais
carvão e enxofre do que recebendo minério, o Clube de
Paris nivela as posições; todo mundo recebe igual, com o
mesmo prazo, com a mesma carência, com a mesma tax:a
de juros. Ora, como é que vamos advogar uma tese de
junto à Polónia, bilateralmente, dizendo: vamos continuar recebendo o enxofre, carvão mais do que minério,
que exportamos, para criarmos um saidinha à parte. Aí
vem outra possibilidade- espero que este dado não saia
daqui à imprensa, porque, evidentemente, isso nos levaria a uma posição desfavorável no próprio contexto do
Clube de paris. A reserva não ê rese_rva_do impublicável,
é do taticamente incoveniente para o País, só isso. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex:•, como relator, tem a palavra.

vras, das delcarações do nosso colega, o nobre Senador
João Calmon, porqu_e na minha opinião há muito prejulgamento. E quanto à cortesia, eu acho que ela não tem
faltadQ unilateralmente. De modo que o exe11Jplo de V.
S' no mínimo é duplo. Mas a minha pergunta ê a seguinte; agora, parece que existe uma decisão do Goveino
brasileiro de recorrer ao Clube de Pads, no caso da P.olôw
nia. Já antes outros credores da Polónia também recorre-rem ao Clube de Paris E por que somente agora o Brasil
.
tum ou a decisão de recorrer ao Clube de Paris.?_
O SR. JOS~ CARLOS MADEIRA SERRANO Eu já tive a ocasià_o de explicar aqui que em abril de 1981
os credores governamentais recorrerram ao Clube de paris. E os credores privados renegociram a dívida polonesa, e o Brasil realme_nte não participou dessa fase das
negociações, porque foi assegurado, pelo Governo Polonês, um tratamento preferencial ao nosso País. Esse tratamento preferencial se materializou, porque atê outubro de 1981 nós continuamos ~ecebendo os pagamentos poloneses, enquanto o resto do mundo jâ não mais
recebia. No m()mento em que a Palônia suspendeu os
pagamentos ao Brasil - estamos nos referindo -~- ou~
tubro de 1981- nós passamos a avaliar a-Situação e
logo em seguida, com a declaração da lei marcial. na Polónia, nós tivemos a suspensão das atividades do Clube
de Paris, pelo veto dos _Estados Unidos, de janeiro de
1982 até este momento. Então, ainda que tivéssemos de-cidido ir ao Cil!be de Paris nós não teríamos tido meios
nem nenhuma eficácia para essa ação. EntãÕ, neste meio
tempo nós continuamos lidando bilateralmente com a
Pohlnia e, pelo que mostram os números, apenas do intercâmbio minério de ferro contra enxofre e carvão, que
é a única c_ojsa que existe hoje em termos de Polônia, foram canceladas todas as linhas, foram suspensas todas as
operações. Essas operações estão dando um resultado,
ou seja, a Polônia hoje acumulou um pequeno saldo de
54 milhões de dólares a nosso favor, que está. bloqueado
para aplicar no serviço da dívida d_a Polónia.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senador_Yirgílio Távora, como relator.
O SR. VJRGlllO TÃ VORA- Meu caro José Carlos
Madeira Serrano, inicialmente, esse negócio de dar parabéns por boa explicação já está muito freqUente. Mas,
realmente ~:t sua explicação foi boa. Vou dar uma gozação aqui na Oposição, porque parece que não leu as
notus d_e O Estado de S. Paulo, vamos lhe fazer algumas
perguntas. Quase que nós vamos ser Oposição, mas é
para V. S• deixar bem claro aqui as principais acusações
pertinentes a atuação do Banco Central, ou que com e_le
tivesse dircta ou indiretamente alguma ligação. Sã_o três
perguntas: número um - Há uma afirmativa de que
houve uma renegociação de promissórias íncobráveis,
com ínteC-me&ação do Banco Fracés do Comércio Exterior. V. S' tem alguma informação a dar a esse respeito?
O SR. JOSE CARLOS MADEIRA SERRANO CoJt:~O nós _não fizemos tlenhuma operação _inortch, aque-la operação de triangulação com a Polónia- coisa que
fizemos com todos ,os países, com os quais temos convê-nios bilaterais, não.houve nenhuma negociação de promissórias polonesas, seja por intermédio do Bãnco Ffan-_
cês do Comércio Exterior, seja por intermédio de qualquer outro banco internacional. _ _
_
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Questão número~
d9is~ Vou pedir a V. S~ que se detenha um pouco mais
sobre o papel do Banco Central na aquisição da- FIBRA,
porque a acusação está situada nos seguintes termos:
aquisição da FIBRA por valor muito superior ao capital
_r_egistrado, como investimento externo, numa evidente
fraude cambial. t óbvio que Osenhor não vai precisar
explicar isso para mim, porque eu já fi esse documento
de cabo a rabo, Mas à Comissão é preciso que fique bem
explicado esse assunto, que é uma das acusações mais
sérias, pertinentes a atuação do Banco Central. Eu pedi~
ria a V. S• que tivesse um pouco de paciência e explicasse
isso direitinho aqui na Comissão.
O SR. JOSE CARLOS MADEIRA SERRANO Pois não, Excelência, com muito prazer.
Nós tivemos oportunidade de preparar um esclareci~
menta do Banco Central do Brasil, que foi publicado na
íntegra no dia 2de setembro por álgunsjor~ai~!_em que a
compru da FIBRA pelo grupo Vicunha foi bastante ex:-

O SR. JOSÉ UNS - eu gostaria de fazer também
uma pequena intervenção~
--
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plica dor, por causa das acusações que vínhamos sofrendo. Então, eu vou me permitir, por uma qUestão de fidelidade, inclusive, à seqUência desta explicação, ler no
todo ou em parte esse documento, porque é baStante
ilustrativo:
Pelas disposições da Lei n'i' 4.131/62, modíiicada pela
Lei_ n'i' 4.390/64 e regulamentada pelo Decreto nt'
55.762/65, cabe ao Banço Central do Brasil, entre outroS, Os registras de Capitais estrangeiros aqui ingressados sob forma de investimento direto (capital de risco),
dos reinvestimentos de_ lucros, bem como das alterações
do valor monetário do capital das empresas, procedidas
na forma da legislação em vigor.
A c_ada investimento de capital estrangeiro corresponde a emissão de Certificado de_Registrõ, o qual é substituído para atualização todas as vezes em que ocorrem alterações nos valores de registro, seja por acréscimo (novos investimentos, reinvestimentos ou correção monetária dos valo_res consignados em cruzeiros) ou decréscimo (cessãq__d~ participações, retorno de capital), ou mesmo pela simples mudança do investidor, nos casos em
que as vendas ocorrem no exterior.
Uma fransfel'ência acionãria que acontece lã fora.
Os Certificados de Registro emitidos pelo Banco Central - além de se constituírem no reconhecimento oficial
de que as aplicações foram realizadas, obedecidos todos
os pré--requisitos básicos - constituem o diploma que
assegura ao investidor es~ran,geiro o direito à percepção
dos r_endimentos de sua aplicação (lucros e dividendos),
facultandO à empresa receptora a realização das competentes remessas, sem necessidade de outra autorização,
inclusive aquelas a título de retorno de capital ou da
tranSferência de reinvestimentos, estas últimas limitadas
ao montante em moeda estrangeira objeto do registro.
Esse é um dos pontos que trataríamos em·seguida.
Sendo de risco o capital assim aplicado, nos casos de
venda de ações ou quotas representativas de capitais registrados, há que se considerar sempre a possibilidade de
ocorrer uma das seguintes hipóteses:
a::- Q produto da venda não alcançar o valor do registro em moeda entrangeira_. situação que configura perda
de in_vestimento por desperecimento do capital aplicado;
b - o valor obtido na venda ig-ualar-se ao capital registrado em moeda estrangeira, circunstância em que a
remessa ao exterior pode ser realizada pelo exato valor
do registro;
c - o valor da venda superar o montante em moeda
estr_angeira registrado, o que configura a realização de
ganho de capital, se rido o seguinte o tratamento adotado
nesta hipótese do ganho de capital:
i. a remessa, até o limite do valor registrado, pode
ser- efetuada livremente pela empresa;
Ii. O exce!iSO poderá sef remetido a t(tuJo de ganho de
capital, mediante prévia autorização_ rlo Banco Central,
que examina, entre outros aspectos, a justeza do preço
pactuado para a operação. Sobre esse excesso incide impoSfó de renda na- alíquota de 25%, sendo transferfVel
para o exterior o liQUido daí resultante.
A Remessa de Valores Superiores ao do Registro
Este aqui é o caso que configuraria a situação desta
aquisição.
Como se verifica, a remessa para o exterior de valores
superiores aos constantes do Certificado de Regis,ro não
se constitui em excepcionalidade, dependendo apenas da
efetiva valorização do investimento (acréscimo do valor
patrimonial das ações ou quotas), o que é cuidadosamente verificado pelo Banco Central, pela anãlise dos
balanços da empresa receptora do investimento.
Dependendo das circunstâncias e dos valores envolvidos, além dessa análise, o Banco Central procura sempre
cJ;<t:car~e_de maiores_ elementos de convicção, solicitando
às partes interessadas a apresentação de laudos de avaliação elaborados por empresas especializadas e de reconhecida idoneidade e conceituação.
A FiscaUz"ilção do Banco Central
Apesar de as remessas de lucros ou dividendos e mesw
mo a título de retorno de capital (estas limitadas ao valor
do registro em moeda estrangeira) - que dizer, a automaticidade implica que a remessa se faça pelo valor do
registro, pode ser menos, mas mais não pode ser - , o
banco interveniente na operação de câmbio anota no
verso do_ Ç_ertificado de.. Regi_stro o valor da remessa
(especificando-a) e recolhe ao Banco Central os documentos apresentados pelo íiwestidor estrangeiro ou seu
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representante (cópias de balanços, atas ou assembléias

que deliberaram a distribuição de lucros ou documentos
relativos à venda de ações ou quotas), para fins de exame
da regularidade da operação.
Sempre que o retorno do investimento esgote a capacidade de remessa do Certificado (valor do registro em
moeda estrangeira), este é também recolhido ao Banco
Centrai, para fins de cancelamento e, se for o caso, para
exame com vistas à passivei autorização da remessa do
valor excedente a título de ganho de capital, na forma indicada em item anterior.
Foi exercendo esse contínuo processo de fiscatização
que o Banco Central identificou irregularidades em remessas da FISAP anteriores à sua compra pela Vicunha,
oficiando à Secretaria da Receita Federal, a qual, em pleno curso do processo de aquisição daquela empresa pelo
Grupo Vicunha, instou-a, em maio de 1981, a cumprir
exigência de crédito tributário no valor de 110,295 milhões de cruzeiros.
A Compra da FISAP/FIBRA
Tendo como princípio os seguites aspecto::~:
a - o interesse da Vic!lnha t:m adquirir, ao investidor
estrangeiro Schwe::izerische Gesellschaft fUr Kapitalantagen, da Suíça, o controle acionário da FISAP, empres?_
holding que controlava a Fiação Brasileira de Rayon
FIBRA S.A.;
.. -·
b- ser a FIBRA empresa altamente rentável, geradora de lucros remissíveís para o exterior, ou passíveis de
reinvestimentos;
c - à nacionalização da empresa que adViria da operação, o que atenderia aos interesses do País, o Banco
Central aprovou esquema submetido pela Vicunha, de
compra da FISAPfFIBRA, que implicava, sob o ponto
de vista do Pais, o pagamento parcelado do preço pactuado, mediante utilização dos lucros normalmente remissíveis para o exterior, gerados pela FIBRA.
Então, veja bem a FIBRA é uma empresa de grandes
lucros, que faz remessas para o exterior, de dividendos,
de lucros, e cuja compra, por essa empresa Vicunha, foi
apresentada ao Banco Central. E o fato de ser uma empresa remetente de dividendo.s, de divisas para o exterior,no ponto de vista de ótica de balanço de pagamento do
Banco Central, a nacionalização dessa empresa é, do
ponto de vista de balanço, como eu disse, conveniente.
Tal Esquema Compreendeu:
a - a constituição de uma empresa subsidiária da Vicunha no exterior (Vicunha ln_te_~national Ltd. lnc.);
b- a aquisição por essa empresa das ãÇões áà FI~
SAP/FIBRA com recursos provenientes de empréstimo
que contrairia no exterior, com _garantia de sua matriz
brasileira;
O que propunha a Vicunha era fazer um emp-réstimo,
essa subsidiária ser recipiente de um empréstimo no exterior, e com esse emprêstimo a Vicunha lnternational pagaria o original investidor em investimento e compraria
o investimento. Ficaria sendo a detentora desse investimento, mediante esse empréstimo.
- -·
c - a liquidação do empréstimo, com utilização de di-.
Vlúendos gerados pela FISAP/FIBRA, normalmente re·
missíveís para o exteriOr. Uma vez liquidado o empréstimo. cessari<lm as remessas para o exterior,
compçetando-se u nacionalização da empresa.
Então, com pouquíssimas palavras, a história se conta
da seguinte maneira: a Vicunha se propunha a criar uma
empresa internacional, essa empresa se propunha a tomar um empréstimo lá fora e aplicar esse empréstimo na
compra do controle acionário desta empresa que está no
Bn1sil, a- FISAP/FIBRA. Esse em_préstimo será pago
com o equivalente àqueles dividendos que seriam remetidos normalmente pela empresa para o_ seu acionista no
exterior. Então, enquanto o empréstimo se paga, contínuam a sair aquelas divisas. No momento em que se terminar o pagamento dos empréstimos lá fora, cessa aremessa de divisas para o exterior e se completa o ciclo de
naóonalizaçào desta empresa.
Aspectos Financeiros da Opera~o
Para a compra das ações da FISAP/FIBRA, a Vicunha lntcrnational contraiu, por sua livre iniciativa e sem
qualquer intt.'Tferência do Banco Central, empréstimo
jm1to ao Banco do Brasil, com a opção de que parte dos
recursos fosse provida em liras itafianas pela instituição
finam.-eira MEDIOBANCA.

O preço pago (75 milhões de dólares), embora superior ao valor registrado (aproximadamente 33,1 milhões
de dólares, feita a conversão de 70,6 milhões de francos
suíços), foi substancialmente menor que o valor do parque industrial da FIBRA (aproximadamente 169 milhões de dólares), conforme laudo de avaliação apresen~
tado ao Ban_co Central, elaborado peta Firma Aronis &
Cia. Ltda., de_ São Paulo.
Coordenação Interna do Banco Central
Tão logo tiveram início :is Críticas ao relacionamento
financeiro e comercial BrasiljPolônia, a Diretoria da
Área Externa, em estreita articulação com a Presidência
do Banco Central, mobilizou-se para a preparação de
circunstanciado relatório, exaustivo e documentado,
sobre o desenvolvimento daquelas relações desde o seu
início, em abril de 1954.
O relatório foi formalmente encaminhado pela Presidência do Banco Central ao Sr. Ministro da Fazenda, em
22 de agosto de 1983.
Informe complementar daquela Diretoria sobre os demais pontos trazidos ao conhecimento público, igualmente coorden_ado com a Presidência do Banco, foi posteriormente encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda
cm 2:,3 de ago~to de 1983.
Assim sendo, carecem de fundamento as notícias relacion:.~das com a avsênç:i"~ de coordenação interna do
Banco Central do Brasil, cujos trabalhos se desenvolvem
trudidonalmente ~ na Presidência, nas Diretorias e em
todos os níveis_- dentro do melhor espírito de equipe,
de dcdic:.~çilo e de disciplina.
. EJ11 1'-9-83
Obs. Esw nota foi roublicada, na integra, pelo O Estado de S. P1ulo,em sua
cUíclo de 2-9-RJ. TamMm em suas edições do dia 2-9-83 fizeram menção à
mat~ria os seguintes jornais: Correio Brazillenst, Jonull d1 Tude ~ Gueta
Mercantil.

O-que resta de toda essa operação é o seguinte: o Grupo Vicunha comprou, por de 75 milhões de dólares, um
parque industrial que está avaliado em_ 169 milhões de
dólares. E com esses 75 milhões de dólares pagou um investimento original registrado de 33 míihões e c~m mil .
dólares, e_ o fez com recursos tomados lá for~._Se ele tivesse vindo ao_ Banco Central pedir para fazer essa remessa, cerfaffi'ente teria sido recusada, por razões de indisponibilidade de caixa em moeda estrangeira.
Estruturou a operação mediante um empréstimo externo. Com esse empréstimo lá fora pagou o investidor,
vai pagar o empréstimo daqui, porque avaliou esse empréstimo, já que a firma do exterior não tem patrimônio
líq~do par-ª_!_~ponder_por um empréstimo deste tamanho, e esse§ emp_rê5fjffios:ãs amortizações corresponderão, em teTm-o_s de balanço de pagamento, àquilo que
saíã- normalmente como dividendo,__ dada a rentabilidade
da emp-resã adquirida, e que não tinha limitação no _tempo essa remessa de dividendo. Então, nós aqui nãO: estamos defendendo a decisão empresarial da Vicunha, nada
temos a vei" com essa deciSão. O que estamos defendendo
é a limpidez do Processo que _ocorreu nesse sentido dentro_do Banco Central do Brasil.
O SR. JOSÉ UNS- Sr. Presideilte, peço a palavra.
O_SR. PRES.IDENTE (Itamar Franco)- O Sr. Relator esiã com a palavra, Senador José Uns.
O .SR. VIRGILIO TÁVORA-:- _El! tenho uma terceira pergunta, mas V. Ex' pode formular a pergunta.
O SR. JOSI:: LINS- Só l!_M minuto; é uma pergunta
pertinente a esse assunto.
Queria uma informação do Dr. Serrano. Nesse caso,
como a Vic_unha International é uma empresa estrangeira.. contin!Ja ~s~rangeira, houve reajustamer1to do capital
re_glstrado aiJ.ui _n_o _Bra_sil~
Ó SR, JOS~ CAI(LÓS. MADEIRA SERRANO ,Acredito que tenha havido para a Vicunha lnternatíon.al.
Aí é o c_a~o típico de uma alteração do investidor estrangeiro. Isso ocorre. Não ocorre com freqUência c-ãmpra
de empresas de participações estrangeiras por nacionais.
Nacionalização de empresa não ê bem um processo comum e corrente. O que existe, neste sentido, em geral se
passa lã fora, a troca de ações, a compra do poder acionârio por grupos lã fora, que pedem apenas a alteração
do registro.
·
O SR. JOSE UNS- Nesse caso significa que ele também aumentou a possibilidade de remes~as _de lucros
para fora? Como se passa isso?
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O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Como se passa? Passa-se da seguinte maneira, Senador:
ele fez uma compra, aprovada pelo Banco Central, no
sentido de registro, no sentido de legitimidade da transação cambial envolvida, do interesse do balanço de pagamentos do Brasil. E há um compromisso nisso tudo:
ele paga o empréstimo, e no momento em que pagar este
empréstimo, esse empréstimo já está nacionalizado, essa
empresa já está nacionalizada.
O SR.. JOSÉ UNS- Logo não y_ai haver aumento da
capacidade de remessa adicional, porque é uma parcela
de lucro somente.
Ó SR. JOSIO CARLOS MADEIRA SERRANODá Ucença? Não vai não só haver, como se vai interromper aquela freqUência de remessa dos dividendos, o que é
uma coisa legítima do ponto de vista do investimento,
mas que a nacionalização suspende. O que se vai pagar
doravante é o empréstimo, quer dizer, quem vai pagar é
a Vicunh:.t, esse empréstimo que foi contratado lá fora
com o Banco do Brasil, mas vai corresponder à eliminação, quando esse empréstimo cessar, do pagamento de
qualquer dividendo ao exterior. A empresa deixou de
produzir dividendos exportáveis e vai produzir dividendos em cruzeiros aqui dentro.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Terceira_ e última pergunt:i, esta aqui talVez" OSenhor possa responder bem rápido ou leve· meia noite para responder. Uma das acusações maiores feitas à ação do Banco Central, dentro de
toda essa série de rCportagens, baseia-se numa estrevista
de Viacava, Diz: "entre 30-6-82 e 2-2-83 estas instltuiçãos - referia-se aos bancos particulares, agências
off-shore - perderam cerca de 4 bilhões de dólares em
depósíto", acrescentando que a reconstrução d~sas li·
nhas "foi a tarefa makcoiiiplexa que o Governo tem que
erifrentar". Isto tudo foi tirado das reportagens realiza·
das -pelo O Estado de S. Paulo. "Para realizá-la, o Banco
Central comunicou aos bancos centrais das diferentes
praças off-shore, onde existem filiais dos bancos brasileiros- parece que essas são em número de 120- que se
responsabilizaria por qualquer problema criado pores-tes. Com isto - agora vem a opjnião do jornal - assumiu um ônus que não lhe cabia, pois a legislação em vigor não permite que o BACEN se responsabilize por
opei<ições de estabelecimentos financeiros nacionais fixados no exterior.
O SR. JOSI': CARLOS MADEIRA SERRANO Pois não, Se.n~dor, Eu gostaria de fazer u_ma ressalva inicial, que é a seguinte: essas agências de bancos brasíleiros
no exterlor estãQ sob a supervisão, não da m~n_ha área no
Banco Cefttral, mas da área bancária; elas são ramificações dos bancos brasileiros e, portanto, sujeita-se a
essa supervisão.
Nós temos exercitado com a área bancária um trabalh; ~u_ito coordemi.do em relação a essas agências externas, pela própria mistura que existe entre as novas
funções nesse caso e as funções da área bancária.
O que eu posso dizer a V. Ex• é que não me consta que
haja qualquer garantia do Banco Central do ijrasil a
qualquer agência brasileira. Não me consta e acho que
dificilmente poderia existir isso sem que nós soubéssemos, porque temos participado muito ativamente dos
tra~alhos do célebre Projeto Quatro da renegociação._
Não quero que isso se transforme numa afirmativa final, pela ressalva antCrfor que fiz, mas não acredito que
haja, posso até afirmar .que não há. Agora, que o Banco
Ce_n_t_ral d_o' Brasil,_ obviamente, vela, acompanha diariamente o desempenho dessas.agências a partir do momento em que se instalou essa crise de iliquidez internacio~
nal, isso não há nenhuma dúvida. Nós incluímos isso no
rol das nossas preocupações diárias e montamos mecanismos e esquemas de sustentação lá fora para que haja
ii1formações sobre o menor sopro de instabilidade do
mercado. Olhem bem, o problema não foi gerado pelo
Brasil, é importante a gente sempre tenha presente isso.
Quer dizer, nós fomos colhidos por uma sucessão de episód,io~ que começaram. em abril de 1982, com-a gUerra
das Malvinas, enfocando-se a instabilidade do Cone Sul,
a América Latina. Nós viviamos meio desapercebidos
em matéria _de problemas e, de repente, houve um enfo~
que grande dessa área do mundo com o problema das
Malvinas. Isto já desestabilizou um pouco o mercado.
Segue-se a isso o MéxicO~-Tri!Vez até por influência desse
próprio processo das Malvinas, ele dedarou a sua mora-
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tória no princípio da reunião do Fundo Monetário, no
ano passado, em Toronto. _
O México tinha três bancos ou quatro só no exterior,
com agências, mas o Méxicotinha uma coisa ~uito mais
ampla em matéria de risco internacional, que era a faculdade dos bancos mexicanos no México receberem depósitos cm moeda estrangeira. É como se nós permitíssemos que o Banco ltaú, ou o Nacional, ou o Banco do
Brasil recebesse dólares na praça do Rio de Janeiro
como depósito, ou Sli.o Paulo, ou Brasília, onde fosse, c
de repente, um determinado dia, nós disséssemos a todp
mundo que tinha aquele depósito e que aqueles depósi- tos estavam nacionalizados, bloqueados c ponto final.
Então, a seqüela que ísso deixou no mercrido foi que
buncos brusileiros que estavam no exterior - mais de
I00 - de repente se viram sob aquela ótica de desconfiãnça; por C[ue MéxicO e ritlo Brasil, que amanhã pode
dizer também, "não pago mais os depósitos". t: muíto
fácil perceber qual é a reaçào de um depositante quando
ele não guatda mais confiança no órgão em que ele deposita._ Então, na verdade, já no penúltimo dia da reunião
do Fundo,- nós estávamos às voltas com o problema de
liquidez de gra-ndes agências- órãsifeira em Nova Iorque,
e fruto exclusivamente daquilo que a gente pode classificar como uma corrida. Os depósitos no sistema brasileiro lá fora, em 30 de junho de 82, eram da ordem de 9 bilhões e 400 rriíJhões de dófares. Esses depósitos caíram ao
nível de 6 bilhQes. Isso não foi uma queda que se veio
processando gradualmente; isso aconteceu assim quase
que instantaneamente. Claro, se o banco brasileiro -no
exterior balança e no final cai, arrasta com ele todo o sistema e obviamente que o Banco Central não vai poder
assistir a isso impassivelmente. Nós vamos ter que trabalhar para evitar que isso aconteça, e é o que nós estamos
fazendo no dia-a-dia, inclusive a preocupação que temos
nessa fase atual de renegociação é assegurar a esses depósitos uma estabilidade mínima de t2 meses.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Bem satisfeito, Dr.
Serrano. Agora o Senhor vai ter os parabéns mesmo,
porque essas três perguntas correspondem às três maiores acusações que havia contra o Banco Central dentro
da reportagem que li. Num conjunto muito grande de
acusações contra o Banco Central talvez estas estejam n.;l
quarta ou quinta linha. Mas dentro do órgão que o Senhor veio representar, creio que estão respondidas as
perguntas- a opinião de cada membro da Comissão varia, de acordo com o seu entendimento- sobre as dúvidas levantadas contra a atuação desse Banco.
Sr. Presidente, eu me declaro satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- COnsulto o
Senador Nilo Coelho se gostaria de usar a palavra?
O SR. NILO COELHO - Não, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Dr. Madeira Serrano, eu não sei se o Senhor gostaria de fazer algumas considerações finais para encerrar o seu depoimento?
O SR. JOSÉ CARLOS MADEIRA SERRANO Eu queiia -m-a-is i..tina vez agradecer a V, Ex~ a oporturlí-dade que me fof dada de sublinhar esse tratamento cordial, tratamento da maior cooperação que eu tive aquinesta Comissão, a partir da figura do Sr. Presidente o Senador Itamar Franco, e de todos os membros, e dizer
que realmente eu acho que hoje nós podemos ir para
casa com o sentimento de que conseguimos contribuir
para esclarecimento de questões que realmente vêm afetando esse aspecto primordial da vida funcional de cada
um, que é o aspecto da dignidade. Isto é muito importante que tenhamos presente, porque cada um de nós tem
essa coisa a preservar, q,ue é imiiio importante, e estaComissãõ-nos deu a oportunidade de esclarecer amplamente os pontos que foram levantados.
Muito obrigado ao Sr. Presidente, ao Sr. Relato!_ e
sobretu_do ao meu amigo, Senildor Nilo_ Coelho, digníssimo Presidente do Senado.
O SRL PRESIDENTE (Itamar Franco).:...... Como-Presidente, agradeço ao Dr. Madeira Serrano a _presença. A
ComiSsão praticamente ínicia hoje os seus trabalhos, Temos a esperança e a certeza de que ela chegará a bom termo naquilo a que se propôs. Dr. Madeira Serrano, leve
sempre o ponto de vista do Congresso Nacional, que
quer cada vez mais interferir nã ·ordem económica do
País; e tem esse direito, tem esse dever e mais cedo ou
mais tarte haverá de assumir o seu dever de fiscalizar- e
aqui me permita a repetição -cada vez mais o Executi-
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vo, Esta Comissão fÜi instulada com o alto propósito de
levar os esclarecimentos necessários à Nação.
-MuiTO obrigado a V. s~- pela presença, ao nobre Presidente do Congresso, Senador Nilo Coelho, e aos demais
presentes.
Esta Comissão está convocada para amanhã, às 17 horas, para estabelecer um novo roteiro de trabalho.
_Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião.
Estão encerrados os nossos trabalhos.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 52 minUrO:.J

RELACIONAMENTO COMERCIAL
E FINANCEIRO
BRASIL POLONIA
ESCLARECIMENTO DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL
O Banco Cerit_r_al dO Brã.sil, após uma acurada análise
da série de reportagens sobre a evolução das relações comerciais entre o Brasil e a Polónia, vem a público aprescm_ar os fatos e eventos pertinentes, com a finalidade
básica de contribuir para o total esclarecimento das
questões levant<~das pelo referido noticiãrio.
O Funcionamento das Contas-Convênio
Os cqnvênios bilater_a_is e multilaterais de_comércio e
pagamento constituem tradicional prãtica de comércio
internacional. Acordos desse tipo foram celebrados, entre outros, com a Polónia, RDA, Hungria, Romênia e
Bulgária. Estão também em vigor com países da América do Sul, além do México e da República Dominicana,
convênios- de créditos recíprocos, com características semelhantes.
-Como funciona esse tipo de convênio?
Cada país dispõe de um certo número de produtos que
interess<~ áo outro. São estimados valores ejou quantidades que poderãO ser objeto de crédito comercial reciproco, e, em função dessa avaliçào, se estabelece um teta ou
limite máximo de financiamento, controlado através de
uma conta centralizadora (ou clearing), onde sào compensados os valores correspondentes às exportações e
iniportar,:ões ali lançados.
No caso das linhas de crédito, um dos parceiros contrata por exemplo, a exp-ortação de cacau para o outro,
abrindo para o mesmo uma linha de crédito de 100 milhões de dólares, pagáveis em dois anos-, com uril ano de
carência e juros convençíonados,
A cada embarque de cacau a firma exportadora contrata normalmente o câmbio junto a um banco autorizado a realizar taiS operações, recebendo deste o valor
equivalente em moect"!: coçreme do País ao tempo em que
o Banco Central respectivo, recebe do banqueiro beneficiado com o financiamento, no exterior, um título representativo do crédito concedido, estipulando valor, data
de vencimento, etc,
_
_
O pagamento de cada parcela do débito relativo ao financiamento a um dos países,~ no vencimento, pode_ ser
efetuado diretamente- em dólares livres- junto a um
banco em Nova Iorque, ou mediante a utilização de saldo que eventualmente disponha dentro do limite da conta centralizadora (ou clearing.)
Periodicamente, são reyistos os li!flites de cada convênio e a lista de produtos objeto de cada acordo de crédito
específico.
No caso dos acordos com a Polónia, buscava-se à ópoca a ampliação de mercados externos que possibilitassem
a absorção de excedentes de produtos brasileiros - cacau, magnesita, téxteiS;--en-ii'_e_ Outros ~-bem como-de
produtos com suas quotas de exportação limitadas por
acordos internacionciís- como é o ca-so do café e doca-__
çau, -por exerrij,lo- uma vez que os Países do Leste Europeu geralmente não são signatáf.ios desses acordos.
Por outro lado, procurava-se assegurar o fornecimento ao Brasil de produtos de grande importância estratégica, tais como o enxofre (fertilizante) e o carvão (siderurgia).
Exportações e Importações, na Conta
uclearing" e Financiadas
Tanto do lado brasileiro como do polonês, foram realizados importações na base de pagamento na conta clearing, bem com.:> financiadas.
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Todos os produtos incluídos em linhas de crédito concedidas a cada país pelo seu parceiro eram exportados na
base de financiamentos nas condições estabelecidas para
cada caso.
As exportações no clearing- não cobertas por linhas
de crédito- abrangem, por exemplo, o minério de ferro,
do lado brasileiro, contra o enxofre e o carvão da Polónia, caracterizando, na prática, uma troca de mercadoriasT
Os valo::es d~ssas operações eram levados à conta centralizadora para as c-ompensações cabíveis (débitofcrédito}, liquidando-se os eventuais excessos em dólares livres.
Na verdade, ein nenhum momento o Brasil desembolsou dólares livres para liquidar despesas com importações de produtos p-oloneses, utilizando para isso os saldos de exportações brasileiras existentes no clearing c
créditos de financiamento concedidos à Polônia.
A balança comercial entre o Brasil e a Polônia sempre
nos fof favorável dado o núior número de produtos que
tínhamos a vender.
- Por outro lado, havia toda uma política de Governo,
baseada: (a) na abertura de novos mercados- a Polónia
se revelava Um mercado promissor, em crescimento,
aberto para o intercâmbio com o Ocidente, o que a identificava como a melhor porta para a entrada de nossoa
produtos no Leste Europeu; (b) na necessidade da diversificação das fontes fornecedoras de materiais estratégicos, como o enxofre e o carvão, reduzindo nossa tradicional dependência de outros países; (c) na possibilidade
da obtenJ,."âo gradual de um equilíbrio no intercâmbio entre os dois paise, apoiado no estimulo à produção polonesa de carvão e de enxofre.
Tanto a Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil como o Instituto Brasileiro do Café evidenciaram
o rnteresse da PolífiEa âe eXportação brasileira na concessão de linh<~s de crédito à Polónia, dadas as dificuldades de colocação de determinados produtos em outros
mercados. Com esse mesmo objetivo foram estabelecidos convênios semelhantes com outros países do Leste
Europeu e da América Latina, que vêm funcionando a
contento.
As Notas Promissórias
Vejamos, a seguir, o que ocorreu nos últimos anos
com a conta clearing entre o Brasil e a Polónia, assim
como a questão das Notas Promissórias cuja propriedã.de, para efeito de cobrança, foi agora publicamente
questionada.
Os primeiros acordos de comércio e pagamentos foram celebrados com a Polónia em 1954.
Somente a partir do Acordo de Crédito aprovado em
22-6-77 ê. que forain- emitidOs Notas Promissórias com
cláusula permitindo o seu pagamento, seja diretamente,
seja contra o saldo eventualmente existente na conta cenw
tralizadora do convênio. Portanto, por este Acordo, o
Banco Central concedeu a primeira linha de crédito à
Polónia,no valor de 110 milhões de dólares, aproximadJ;lmente, representados por Notas Promissórias emítidas pelo Banco de Cóniêrcio Exterior polonês (Handlobank), em série única, com as seguintes características: as
Notas Promissórias eram liquidáveis em "dólares livres,
em Nova Iorque, ou na conta principal dO clearing, desde que houvesse saldo credor da Polónia, até o limite do
crédito recíproco. Sua negociação no mercado financeiro
internacional não era expressamente acordada o que
nada tinha a ver com a sua cobrabilidade, tanto assim
que foram todas liquidadas com oportunidade.
Em 5-5~ 78, foi assinado novo acordo em que o montante do crêdito utilizado era representado por Notas
Promissórias emitidas em duas séries, A e B -ambas
com liquidação através de pagamentos diretos em Nova
Iorque ou a débito da conta centralizadora, por solicitação do banco polonês, caso dispusesse de recursos nessa conta - como a seguir discriminado:
Série A: cobrindo 33% -.dos montantes utilizados em
cada trimestre e pagáveis em banco internacional indicado pelo Banco Central ou a débito da conta principal do
clearing, por solicitação do HANDLOBANK, caso dispusesse de recursos. Tais Notas Promissórias não poderiam ser negociadas pelo Banco Central sem consulta
prévia ao HANDLOBANK, que teria o direito de solicitar a postergação da negociação por período de 30 dias;
além disso, o Banco Central declarava que, não era sua
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prãtica descontar Notas Promissórias emitidas a seu
vor, embora conservasse a seu arbítrio a decisão de

fa~

fazê~

lo:
Série B: cobrindo 67% dos valores utilizados em cada
trimestre, pagáveis mediante débito à conta do HANDLOBANK, junto ao Banco do Brasil- Nova Iorque,
ou, por solicitação do HANDLOBANK, a débito dã
conta principal do clearing, caso ali houvesse recursos
disponíveis. Tais Notas Promissórias não deveriam ser
negociadas sem prévia concordáncia do HANDLOBANK.

A livre negociação -dessas promissórias foi consagrada
a partir de 5-9-80, através de documento firmado_entre o
Banco Central do Brasil e o HANDLOBANK, inclusive
com efeito retroativo às prômissôrías representativas de
todas as linhas de crédito desde 1977, estendendo-se esse
prinCíPio às novas linhas que viessem a ser abertas.
Assim,- desde 1977 vêm sendo emitidas e liquidadas
promissórias em que há explrcita referência à possibilidade de abatimento parcial ou total de seu valor dos eventuais saldos_da conta dearbtg. Isto não impediu sua
cobrança e liquidação regular que atingiu o monfãnle-ôe
202,2 milhões de dólares_de_l977 a_1982, __s~pc!_o l96 milhões de dólares em dólares livres e 6,2 milhões de dólares a débito da conta clearing por absorção de saldo polonês.
Ocorreu ainda, nesse perfodo, a liquidação, pela Polónia, de 164 milhões de dólares mediante refina1;1ciamento
compensatório. Tal refinanciamento, de carâter reçíproco, fruto dos entendimentos mantidos pela Missão Qovemamental brasileira de julho de 1978,e objeto deacordo intergovernamental de 9.11.78, previa a concessão d~
crédito destinado ao refinanciamento de até 60% dO$.$J:l.ldos devedores apresentados trimestralmente na con(a c!o
clearing mais o valor agragado das Notas Prornissflrias
vicendas em cada trimestre. Este_çrédito, no valor de 220
milhões de dólares tinha sua utilização limitada a 100
milhões de dólares anuais.
Em 1981, em virtude de séria crise de liquidez, a Polônia passou a suspender pagamentos a seus credores no
mundo inteiro, dentre os quais centenas de bancos internacionais e vários países, inclusive o Banco. Não foi portanto a documentação dos npss_os créditos -.que é legítima do ponto de vista legal e de cobrabilidade inquestionável pela via ordinária.:_ que impediu a liquidação das
Notas Promissórias de que ora nos :ocupamos,
Em abril de 1981, a Polónia negociou com seus credores oficiais indicadas, sendo que novas negocia~ões tiveram lugar em novembro de 1981:
Dívida com governos do Ocidente.
-90% de_ principal e juros devidos em 1981 serão oagos em 8 prestações semestrais de l~I-86 a 1-'7-89;
- 10% remanescentes, nas datas originaiS:;
Dívida com bancos comerciais do Ocidente:
- 100% de principal reestruturado$ atra~és de empréstimos de 7 anos, com prestações semestrais, iniciãndo a primeira 4 anos após a assinatura do Acorc;lo.
deixamos de participar daquelas negociações porque a
Polónia continuava honrando seus corppromisso~ com~
Brasil, face aos entendimentos bilatirais- a nível de Go~
vemo, que resultaram em tratam~Qto preferencial aos
créditos brasileiros. Tal trat..aru~nto prevalesceu atê o início deoutubroO:e 1981, quando se_declar_ou a Polô_nia incapacitada de continuar pagando_~_
_ __ - --- :_ - --_
Desde a decretação de Lei Marcial, na Polôlúa, em dezembro de 198 I, as negociações c-om credores oficiaiS, no
âmbito do Clube de Paris, foram interr.ompidas, estand_o
previsto seu reinicio 110 próiimo dia 15.
Nesse intervalo em que nenhum resultado prático ae
nossa adesão poderia ter sido_obtido, eis que suspensas
as negociações de credores do Clube d~ Par.is,_rtão__cessa-=
ram os entendimentos _entre os GovetP.os l;lrasileiro e_polonês em busca de soluções que víabitlzassem o pagamento da dívida d~ Pqlônia para c_ono_sco.
Os frl"ceritivos aos Têxteis
As tinhas de crêdllo à Polóni_a _amparando todos os
produtos (café, cacau, soja, sucos concentrados, pimenta
do reino, etc.) foram estabelecida_s, desde 1977, em condições· que representavam incentivos_ às nossas exportações, tanto no que se refere a prazo quanto no Que se
refere a juros, isto ê, tais incentivos não se testríngi_am,
portanto, a têxteis.
--

Em 4 de maio de 1978, o Ministério da Indústria e do
Comércio inforrp.a'-'a que o, Grupo de Trabalho design-ado por sugestão do Ministério da Fazenda para estudar a
negociação de um pacote com a Polónia, após meticulosos estudos sobre o mercado internacional ae têxteis-e asdffíCefs-_Pe:l"?PeCtlVils para _as exPOrtações brasileira do sew
- to r, cOnCh.iír-ã Pela COnveniência de se conc~derern incenw
tivos-]inanCeii-õS a importãdores potenciais, vísando à
abertura de novos mercados.
-EITt conseqtiência, o Mínistêrio-rla Indústria e do Co~
mêrciO maillfestava~se favoravelmente à concessão, pelo
BarlCO Central,_ de.crêdito para têxteis a _3 ou 4 anos de
prazo e conclições que estimulassem a compra.
Essas linhas específicas .de crédito concedidas. pelo
Brasil à PolÓnia, contemplando_ produtos e não empresas,_ foram divulgadas att:avês de Comunicado_s_ do Departamen1o de Câmbio do_ Banco Central do Brasil,
públicos_ portanto, possibilitando a participação de qualquer empresa interessada nesse intercâmbio.
. Por o_1,1tro _l3;dç, uma vez concedido pelo Banco Central do Brasil ao seu correspondente polonês o chani.ado
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crédito ao comprador, este, observadas as faixas de financiamento e produtos especificados nas mesmas, com-_
pra de quem quiser. O trabalho d!~!. "marketing'' junto ao
mercado_ comprador compete às empresas exportadoras
e imporradoras. O que não se pode esquecer é o objetivo
presente em tais convênios: o_ incremento da e_~portação
brasileira.
A propósito, vale escl"arecer qUe a questionada linha
de crédito de 200 milhões de dólares, para têxteis, assinada condiciçmahnente em 30.7.81, à luz dos desdobramentos d:.l crise p_olonesa e por decisão das autoridades brasileiras, não foi implementada, não se registrando opera<:;ões ao seu amparo,
Aliás, já a partir de março d~ 1980, o Brasil postergou
a negociação de novas liphas de crédito à Polônia. Novas
linhas foram_ negociada~ soment~ a partir de abril de
1981: com ·o objeÚvÕ.dC se"cfiar~nl condições para arecuperação de nossos créditos, sendo de notar que tais linhas, sem exceçào, tiveram caritter çondicional.que nos_
assegurava sua interrupção ou ca"ncelamen-to caso a Polónia não viesse a cumprir seuS compromissos.
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("') O Valor mais elevado para o endividamento efetivo em '1'9"8.2 e
1983 (julho) se deve à existência dé linha_de crêdi"to aberta
-pelo Handlobank a fav_or do Banco Central, no- valor de
40 ~
fr..ÕCSc de dôl.àicisf~ aiiikl. ffio ufi1.ltiii:]a.

Â- evolução dos números relativos ao exposure, istO ê,
ao endividamento pontencial, mostra a concentração de
seu -crescimento nos exercícios: de 1978 e 1979, em Conse-qífência das negociações desenvolvidas pela missão do
Governo brasileiro que visitou Varsóvia em, julho de
1978 e_ pela missão do· Governo polonês ·que veio a
Brasília em junho de 1979.
;··O crescimento da dívida efetiva segue com alguma defasagem a expansão do exposui"e, uma vez que representa
a materialização dos comprometimentos anteriores dos
créditos. Como se pode verificar, as áreas do Governo
respon-sáveis pelos negócios do Brasil com a Po!Õnia, a
partir do 21' trimestre de L980. .desestimularam ã concessão de novas linhas de q~~ito àquele país.

A, partir de f982; o e'o"dlvldamf:nto da Pol~ní:i c~~ce,
!iníca e_ex.c_lu~y:<J.r_n_ente, el1} fu_!lção_ dos juros não _págo_s.

RelacionamentO do Banco Central com
lmp~rt_ad~res e Exportadores
Em nenhum momento, hipótese, ou cTrcllflsta'hcia;
ocorre ou oCorreu- relacionamento cambial direto do
Banco Ce_ntral com importadores e exportadores do {Jrasil oU-do eX~_ri_~r-~~

Af _operações de câmbio com exportadores, importadores e outros, realizadas_ ao amparo de convênios bilater;~.is de pagamentOs --e o com a Polônia não foge à regra- constítuem decisão operativa da exclusrva·competência dos bancos autorizados a ORerar em câmbio que_ são em número-de 85 instituições no Brasil- para o
que independem eles de:
--consulta,
- participação, ou
,__interferência _do Banco Central do Brasil. _
A própria sistemática cambial aplicável a essas operações não perfl)ite, na prática, relacionamento direto ou
inclireto do Baiico Central com os clientes dos 85 bancos
autorizados: exportadOreS, iinportadores e outros, c;ompradores_e__ Ye_nd~ores d~moedas e§Jmngeiras. O Banco
Central do Brasil relaciona-se, exclusivamente, no exterior, com os Bancos Oficiais centralizadores dos convênios bilaterais: dos p:.lís_es respectivos (Polónia, Hungria,
República Democrática Alemã, Roménia e Bulgária) e,
no Brasil, com os 85 bancos_ autorizados q_ operar em
câmbio, isto é,~ Ba"'bco Central não entrega nem recebe
cruzeiros provenientes de operação de câmbio de_expor~
t:.lçã-õ ou de ímportUÇão diretamente afou de qualquer
empresa.
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A sistemática cambial seguida pelos 85 bancos autorizados com seus clientes importadores e exportadores,
defe para a Polónia, é idêntica à aplicável a qualquer de
seus clientes impoftadores e exportadores defe para outra qualquer parte do mundo.
A diferença está no arremate final dessas operações
pelos 85 bancos autorizados:
1 -no caso de convênios bilaterais (Polónia e outros)
ou multilaterais (Américã do Sul, México e República
Dominicana}: eSsa fíáalização se dã com o Banco Central do Brasil, que reembolsa os bancos-autorizados pelo
valor das exportações ou deles recebe o pagamento das
importações, escriturando esses débitos e créditos na
conta centralizadora do respectivo convênio;
2- no caso de outros países: essa finalização se dã di~
retamente pelos bancos autorizados com importadores
ou exportadores no exterior.
Operações Triangulares com Países
Do Leste Europeu ("Switc:h")

As operações de troca de dólares de convênio (escriturados na conta centralizadora respectiva) por dólares livres (disponíveis em qualquer parte do mundo) consti~
tuem o que se denomina de operações Switch.
Tais operações são triangulares e se dividem em:
Financeiras - entrega do dólar- convênio contra o
dólar livre, e sem lastro de importação brasileira; e
Comerciais -·onde ocorre uma importação brasileira
de país outro que não de convênio bilateral, e que é paga
com dólares de convénio.
_.
_
Há cerca de 20 anos são realizadas essas operações no
âmbito "dos acordos bilaterais de comércio e pagamentos.
As operações de Swltch comerciais têm constituído a
modalidade mais freqUente. O objetivo fundamental des~
sas operações é permitir- ã.O Brasil aproveitar saldos a
seus favor nas contas-convênio e, com esses saldos, pa~
gar importações, aprovadas pela CACEX, de outros países pelas quais teria que pagar em dólares livres.
A operação se passa da seguinte maneira que é dada
como ilustração:
Brasil importa e tem que pagar à França (por exemplo);
França deve à Hungria;
Hungria deve ao Brasil;
Então convencionam os 3 paises o seguinte:
Hungria - paga ao Brasil
Brasil - paga à França
Essas operações obviamente têm um custO deco_rrente
do atendimento dos interesses das partes envolvidas, e de
intermediação bancária, representado pelo ónus administrativo inerente à montagem da operação, além do
eventual ágio indireto cobrado pelo país do convênio bilateral, ágio esse incorporado ao preço das exportações
que realiza ao terceiro país envolvido (no exemplo, a
França).
O custo mais elevado de uma operação de Switch praticada pelo Brasil foi, até agora, de 12 por cento.
Nosso comércio com o Leste Europeu é estruturalmente superavitáiio. Trata~se de um mercado que tem
servido de vãlvula de escoamento de nossos excedentes,
tais cnmo o café, cacau e os têxteis.
Daí a conveniência da operação triangular. A alterna~
tiva seria não abrirmOs espaço para novas exportações
brasileiras, deixando de gerar receita.
Até o momento, não foi posSível montar operações
desse tipo com a Polónia, porque:
a) não se chegou a acordo quanto ao valor que seria
aplicado na amortização da dívida polonesa na conta do
convênio (a Polôniã pretendia que grande parte da ope~
ração servisse de lastro a novas importações do Brasil,
com o que não concordamos); e
b) incerteza, a partir de 1981, quarito ao cU.rripriinen~
to, pela Polónia com outros pafses, de embarques de exportação que constituiiiam seuS--créditos-~ -negociár no_
sistema: Swiicb.
As operações Switch foram intensificadas de abril de
1981 para câ, quando se realizaram 19 delas, com a Hungria, a R6mênia:, a Bulgária e Rep6blica DemocrátiCaAlemã, gerando um ingresso de aproximadamente 79
milhões de dólares. ~ de salientar que não existem banCOS" credenciados para a realizaçiio de operações Switch
com o Banco Central do Brasil, podendo qualquer instituição habilitada apresentar sua proposta.
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Atuação do Banco Central na Compra
Da FISAP/FIBRA Pelo Grupo Vicunha
O Registro do Capital Estrangeiro
Pelas disposições da Lei n"' 4.131/62, modificada pela
Lei n"' 4.390/64 e regulamentada pelo Decreto n"'
55:762(65, cabe ao Banco Central do Brasil, entre ou~
tros, os registres de capitaís estrangeiros aq-ui ingressados sob a forma de investimento direto (Capital de risco), dos reinvestimentos de lucros, bem coril.o das alterações do vaJor monetário do capital das empresas, procedidas na forma da legislação em vigor.
A cada investimento de capital estrangeiro correspon~
de a emiss~o de certificado de Registro, o qual ê substituído para atualização todas as vezes em que ocorrem alterações nos valores de registro, seja por acréscimo (novos investimentos, reinvestíiiientos ou cofreção monetâria dos valores consignados em cruzeiros) ou decréscimo (cessão de participações, retorno de capital), ou mesmo pela simples mudança do investidor, nos casos em
que as vendas ocorrem no exterior.
Os Certificados de Registro emitidos pelo Banco Central -além de se constituírem no reconhecimento oficial
de que as aplicações foram realizadas obedecidos todos
os pré-requisitos básicos - constituem o diploma que
assegura ao investidor estrangeiro o direito à percepção
dos rendimentos de sua aplicação (lucros e dividendos),
facultando à empresa receptora a realização das competentes remessas, sem necessidade de outra autorização,
inclusive aquelas a título de retorno de capital ou da
transferência de reinvestimentos, estas últimas lírriitadas
ao montante em moeda estrangeira objeto do registro.
O Retorno do Investimento
Sendo de risco o capital assim aplicado, nos casos de
venda de ações ou quotas representativas de capitais registrados, há que se considerar sempre a possiblidade de
ocorrer uma das seguinteS hipóteses:
a_- Q_produto da venda não alcançar o valor do registro em moeda estrangeira, situação, que configura perda
de investimento por deperecimento do _capital aplicado;
b- o valor obtido na venda igualar-se ao capital registrado em moeda estrangeira, circunstância em que a
remessa ao exterior pode ser realizada pelo exalo valor
do registro;
c...._ o--'VãloLda venda supe~ar o montante em moeda
estrangeira registrado, o que configura a realização de
ganho de capital, sendo o seguinte o tratamento adotado
nesta hipótese:
l. a remessa, ·até o limite do valor registrado, pode ser
efetuada livremente pela empresa;
ii. o excesso poderá ser remetido a título de ganho de
capital, mediante prévia autorização do Banco Central,
que examina, entre _outros aspectos, a justeza do p!eço
pactuado para a operação. Sobre esse excesso incide im·
-poSTo de renda na alíquota de 25%, sendo transferível
para o exterior o líquido daí resultante.
A Remessa de valores superiores
ao do Registro
Com_o se verifica, a remessa para o exterior de valores
superiores aos constantes do Certificado de Re.S:istro não
se constitui excepcionalidade, dependendo apenas da
efetiVaValorização do investimento (aàéscimo do valor
patrimonial das ações ou quotas), o que é cuidadosamente verificado pelO Banco Central, pela ariálise dos
Balanços da empresa receptora do investimento.
Dependend_o das circunstâncias e dos valores envolvidos, além dessa análise o Banco Central procura sempre
cercar-se de maiores elementos de convicção, solicitando
às partes interessadas a apresentação de laudos de avaliação elaborados por empresas especializadas e de reconhecida idoneidade e conceituação.
A Fiscalização do Banco Central
Apesar de as remes;as de lucros ou dividendos~ mesmo a titulo de retorno de capital (estas limitadas ao valor
do registro eJ?:l moeda estrangeira) independerem de autorização do Banco Central, ao efetuar quaisquer transferências para o exterior, o banco interveniente na operação de cãm bio anota no verso do Certificado de Registro o valor da remessa (especificando-a) e recolhe ao
Banco Central os documentos apresentados pelo investi~
dor estrangeiro ou seu representante (cópiasôe balanços,
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atas ou assembléias que deliberaram a distribuição de lucros ou documentos relativos à venda de ações ou quotas), para fins de exame da regularidade da operação.
Sempre que o retorno do investimento esgote a capacidade de remessa do Certificado (valor do registro em
moeda estrangeira), este é também recolhido ao Banco
Central, para fins de cancelamento e, se for o caso, para
o exame com vistas à possível autorização da remessa do
valor excedente a título de ganho de capital, na forma indicada em item anterior.
Foi exercendo esse contínuo processo de fiscalização
que o Banco Central identificou irregularidades em remessas da FISAP anteriores à sua compra pela Vicunha,
oficiando à Secretaria da Receita Federal, a qual, em pleno curso do processo de aquisição daquela empresa pelo
Grupo Vicunha, instou-a, em maio de 1981, a cumprir
exigência de crédito tributário no valor de 110,295 milhões de cruzeiros.
A Compra da FISAPfFIBRA
Tendo como princípio- os ·seguintes aspectos:
a - o interesse da Vicunha em adquirir, ao investidor
estrangeiro Schweizerische Gesellschaft fUr Kapitalanlagen, da Suíça, o controle acionário da FISAP, empresa
"holding" que controlava a Fiação Brasileira de
"Rayon" FIBRA S.A.;
b)- ser a FIBRA empresa altamente rentãvel, geradora de lucros remissíveis para o exterior, ou possíveis de ·
reinvestínieiltós:
c- a nacionalização da empresa que adviria da operação, o que atenderia aos interesses do Pais, o Banco
Central aprovou esquema submetido pela Vicunha, de
compra da FISAP/FIBRA, que implicava, sob o ponto
de vista do País, no pagamento parcelado do preço pactuado, mediante utilização dos lucros mormalmente remissíveiS para o exteriro, gerados pela FIBRA.
Tal esquema compreendeu:
a - a constituição de uma empresa subsidiária da Vicunha no exterior -(Vicunha Internacional Ltd.lnc.);
b- a a,quisição por essa empresa das ações da FISAPjFIBRA com recursos provenientes de empréstimo
que contrairia nci exter"ic•~. com gara:ntia de sua matriz
brasileil-a;
c - a liquidação do empréstimo, com utilização_de dividendos gerados pela FISA P/FIBRA, normalmente remissiveis p'ara o exterior. Uma vez liquidado o empréstimo, c-essariam as remessas para o exterior, completandose a nacionalização da empresa.
Aspectos Financeiros da Operação
Para a compra das ações da FISAPfFIBRA, a Vincunha internacional contraiu, por sua livre iniciativa e serri
qUalquer interferência do Banco Central, empréstimo
junto ao Banco do Brasil, com opção de que parte dos
recursos fosse provida em Liras Italianas pela instituição
firianceira MEDIOBANCA.
O preçO pago" (75 milhões de dólares), embora superior ao valor registrado (aproximadamnte 33,1 milhões
de dólares, feita a conversão de 70,6 milhões de francos
suíços), foi substancialmente menor que o valor do parqUe -iiidustrlal da FIBRA (aproxirriadamente 169 milhões de dólares}, conforme laudo de avaliação apresentado ao Banco Central, elaborado pela Firma Aronis &
Cia. Ltda.,_ de São Paulo.
Coordenaçlo Interna do Banco Central
Tão logo tiVeram ii'lfcio as críticas ao relacionamento
financeiro e comercial BRASIL/POLONIA, a Diretofia
da Área Externa, em e'streita articulação com a Presidência do Banco Central, mobilizou-se para a preparação de
circunsta_c.;iad_o relatóri_o, exaustivo e documentado,
sobre o desenvolvimento daquelas relações desde o seu
início, em abril de 1954.
O relatório foi forffia)mente encaminhado pela Presidência do Banco Central ao Sr. MiniStro da Fazenda, em
22 de agosto de l 983.
Informe complementar daquela Diretoria sobre os demais pontos trazidos ao conhecimento público, igualmente coordenado com a Presidência do Banco, foi posteriormente encaminhado ao Sr~ Ministro__ da Fazenda
em 23 de agosto de 1983.
Assim sendo, carecem de fundamento as notícias relaCiciiladas com a ausência de coordenação interna do.
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Pela evolução da divida potencial com o Brasil, notase a virtual paralização da abertura de novos cr<:ditos à
Polônia a partir de 1980- em 5 de março de 1980, foi
concedida a última linha de crédito em termos comerciais. ou seja, ainda dentro do objetivo da expansão das
importações.

A partir daí, tanto a linha. de julho de 1981, de 130 milhões e 900 milhões de dólares utilizados, se inseriram nõ
contexto das conversações bilaterais de renegociação da
dívida polonesa. O próprio empréstiino de 120 milhões
do Banco do_Brasil, no final de 1980, objetivavaa viabilização polonesas para o Brasil, isto ê, recuperação de créditos.

Com base no acordo do carvão, por exemplo, obteve o
Brasil um fornecimento no valor de354 milhões de dólares-- estes são os números registrados na contabilidade do
próprio Banco Central - entre 76 e 83, que foram pagos em produtos brasileiros. Se não fosse assim teriam
que ser liquidados em dólares livres junto ao Canadá e
aos Estados Unidos.
Quanto ao enxofre, aumentaram as importações provenientes da Polónia de uma média anual inferior a 5 milhões de dólares, no período anterior a 1980, para 18.7
milhões, em 1981, e para 36.6 milhões, em 1982.
Em'suma, o Brasil acelerou e desacelerou, praticamente, em compasso com os bancos internacionais e gOvernos ocidentais. Isso quer dizer que o nosso crescimento
- de divida guardou uma relação com a perspectiva, com a
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Especificamente, quanto as taxas de juros, nítida foi a
preocupação do Governo e do Banco Central em negociar as melhores taxas de juros possíveis, observados os
objetivos de incrementar as exportações, conquistar o
mercado polonês e assegurar fontes alternativas de suprimentos de matérias-primas estratégicas ao Brasil- carvão e enxOfre.
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ótica do sistema financeiro internacional e dos governos
ocidentais em relação à Polônia, como risco. Apenas na
fase de aceleração, a nossa velocidade foi maior, ou seja,
nós tivemos 167% de crescimento da dívida, em 1968,
comparativa-mente ã 27% da dívida total, e de 62,5% de
crescimento nos dois anos, de 79 a 80, contra 41% da
dívida total da Polónia.
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A partir de 1981, como se observa, passamos a utilizar

tax.as flutuantes, vinculando, tanto quanto possível, os
custos de crédllo de exportação à Polônia, aps altos
níveis de juros, então prevalecentes nos mercados finan·
ceiros internacionais, embora, como se sabe, as taxas de
financiamento e de exportãções sejam inferiófes, notadamente para os manufaturados.
Quanto aos créditos financeiro de refinanciamento da
dívida polonesa, foi feita a taXas de juros-no merc-ado financeiro internacional- Libo_r, mais dois e um oitavo; libar, mais dois e um quarto por cento- isto é, as taxas
praticadas geralmente pelo BrasiL

3.

A COBRABILIDADE DAS NOTAS PROMISSÚRIAS

Somente a partir do Acordo de Crédito aprovado em
22-6-i7 é que foram emitidas Notas Promissórias com
cláusula permitindo o seu pagamento, seja diretamente,
seja contra o saldo eventualmente existente na conta centralizadora do convênio. Portanto, por este Acoredo, o
Banco Central concedeu a primeira linha de crédito à
Polõniu, no valor de 110 milhões de dólares, aproximadamente, representados por Notas Promissórias emitidas pelo Banco de Comércio Exterior polonês Handlebanck, cm série únicii, com as ·s-eguintes características;
as Notas Promissórias eram liquidáveis cm dólares livre,
em Nova Iorque, ou na c_onta principal do clearing, desde que houvesse saldo credor da Polónia, até o limite do
crédito recíproco. Súa negociação no mercado financeiro
internacional não era expressamente acordada o que
nada tinha a ver com a SJ.!a cobrabilidade, tanto assim
que foram todas liquidadas com oportunidade.
Em S-5-78, foi assinado novo acordo em que o montante do crédito utilizado era rcpre.c;:entado por Notas
Promissórias emitidas em duas séries, A e B - ambas
com liquidação através de pag<lmentos dirctos em Nova
Iorque ou a débito da conta centralizador, por solicitaçüo do banl.!o polonês, caso dispusesse de recursos nessa conta - como a seguir discriminado:
Série A. cobrindo 33% dos montantes utilizados em
cada trimestre e pagável em banco internacional indicado pelo Banco Central ou a débito da contta principal do
clearing, por solicitação do Handlobanck, caso dispusesM
se de recursos. Tais Notas Promissórias não poderiam
ser negociadas pelo Banco Central sem consulta prévia
ao Handlobanck, que teria o direito de solicitar a postergaçào da negociação por período de 30 dias; além disso,
o Banco Central declarava que não era sua prática descontar Notas Promissórias emitídas a seu favor, embora
conservasse a seu arbítrio a decisão de fazê-lo;
Série B: cobrindo 67% dos valores utilizados em
cadu trimestre, pagáveis mediante débito à conta do
Handlobanck,junto ao Banco do Brasil- Nova Iorque,
ou, por solicitação do Handlobanck, a débito da conta
principal do clearing, caso ali houvesse recursos disponlveis. Tais Notus Promissórias não deveriam ser negociadas sem prévia concordância do Handlobanck.
A livre negociação dessas promissóiías foi consagrada
apartir de 5-9-80, através de documento firmado entre o
Banco Central do Brasil e o Handlobanck, inclusive com
efelto retroativo às promissórias representativas de todas
as linha:. de crédito desde 1977, estendendoMse esse
princípio às novas linhas que viessem a ser abertas.
Assim, desde 1977 vêm sendo emitiçl_as e liquidadas
promissórias em que há explícita refefência à possibilidade de abatimento parcial ou total de seu valor dos eventuais saldos da conta clearing. Isto não impediu sua
cobrança e fiquid<Jção regular que atingíu o montante de
202,2 milhões de dólares de 1977 a 1982, sendo \96 milhões de dólares a dólares livres c 6,2 milhões de dólares
a débito da conta clearing por absorção de saldo polonês.
Ocorreu ainda nessa período a liquidação, pela Polônia, de 164 milhõc:s de dóalres, mediante refinanciamento compensatório. É aquilo de que estamos falando. EntUa o refinanciamento do caráter recfproco, frutos dos
entendimentos mantidos pela missão governamental
brasileira de julho de 1978 e objeto de acordo intergOvernamental de 9 d~ novembro de 1978, previa a concessão
de crédito destinado ao refinanciamento de até 60% dos
S<lldos devedores apresentados trimestralmente na conta
cleariag, mais o valor agregados das notas promissórias
vincendm; em cada trimestre~_Este crédito, valor de 220
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milhões de _dóalres, tinha a !.Ua utilização limitada a 100
milhões de dólares anuais.
Em 1981, em virtude de séria crise de liquidez, a Po1ônia passou a suspender pagamentos aos seus credÕres no
mundo inteiro, dentre os_ quais centenas de bancos internacionais e váriOs países, inclusive o Brasil. Não foi, portanto, a documentação dos nossos créditos, que ê ligítima, do ponto de vista legal e de cobrabilidade inquesti_onãVeT; pCla via ordinária, que impediu a liquidação das
notaS prõri11ss6rias de que ora nos ocupamos.
Em abril de 1981 a Polónia negociou com os seus cie- -dores oficiais e privados, o reescalonamentQ de seus débitos nas condições a seguir indicadas, sendo que novas
negociações tiveram lugar em novembro de 1981.
Dívida com-Governos dO -Ocidente:
-90% do principal e juros devidos em 1981 seriam
pagos em 8 prestações semestrais, de 1"'-1-86 a ]9-7-89;
I 0% remanescentes, nas datas originais;
Dívida com bancos comerciais do Ocidente:
- 100% de principal reestruturados através de empréstimos de 7 anos, com prestações semestrais, iniciando a primeira 4 anos após a assinatura do Acordo.
Deixamos de participar daquelas negociações porque
a Polónia continua_va honrando seus compro_missos com
o Brasil. face aos entendímentos bífaterais a nível de Governo, que re.c;:ultaram em tratamento preferencial aos
créditos brasileiros. Tal tratamento prevaleceu até o início de outubro de 1981, quando se declarou a Polónia íncapacltada de continuar pagando.
Desde a decretação de Lei Marcial, na Polónia, em dezembro de 1981, as negociações com credores oficiais, no
âmbito do Club~: de Paris, foram interrompidas, estando
previsto seu reinício agora.
Nesse intervalo em que nenhum resultado prático de
nossa adesão poderia ter sido obtido, eis que suspensas
as negocü1ções de credores do Cfube de Paris, não cessaram os entendimentos entre os Governos brasileiro e polonês -em busca de soluções que viabilizassem o pagamento da dívida da Polónia para conosco.
Note-se ademais, o formal reconhecimento da d(vjda
pela Polónia em todos os Memorandos de Entendimento
'até agora assinados nessa fase de renegociação bilateral
de su~ dívida externa com o Brasil. Em nenhum momento levantou o governo polonês quaisquer dúvidas a respeito da legitimidade dos créditos brasileiros. Além disso, notas promissórias da espécie, no valor de USS 366
milhõe..,, foram cobradas e liquidadas regularmente de
1977 a 1982, sendo US$ t 96 milhões em dólares livLes,
USS 6,2 milhões a débito da conta l.:entralizadora e US$
164 m-ilhões mediante o refinanciamento compensatório.

4. O QUE FOI FEITO A PARTIR
DA INSOLVf:NCIA DA POLÓNIA.
Em março de 1981 ocorreu, pela primeira vez, impontualidade na liquidação de Notas Promissórias polonesas, ao tempo em que anunciou a Embaixada da Polónia
a vinda ao Brasil de missão governamental de alto nível,
com o objetivo de solicitar a concessão de nova linha de
crédito, no valor de US$ 550 milhões.
Em face disso foi constituído, no âmbito da Comissão
-ae Comércio ·com- a Europa Oriental- COLESTE, GruM
- po de Trabalho Intergovernamental para tratar do
problema polonês, realizando sua reunião inaugural cm
I QM4-8 I. Tal GrupO foi. integrado pelos seguintes_ Úrgãos,
além do Itamarati: SEPi.AN, FAZENDA, BB-VIPIN,
CACEX e BACEN. Das reuniões subseqUentes, resultou
o consenso de que as negociações deveriam buscar, como
objevíto imediato, a estabilização do "exposure" junto à
Polônia, através de negociações bilaterais.
A opção pela negociação bilateral decorreu de entendimentos m-~ntidos coin o Gov_erno polonês, por intermédio, inclUsive, de nosso Ministérío das Relações Exte~ioro:::s. dos quais ficaram claras as intenções daquele governo de dar tratamento especial ao- Brasil, não o incluindo nas renegociações globais que então inici.avam
junto aO Clube de Paris, Consicterãndo- os interesses coM
-me-reiais mútuos.
Em 23-4-81, o Banco Central encaminhou ão-Exm"'
Ministro da_Fazenda o Ofício PRESI- 659/81, contendo relatório Sucinto da situação do ~exposure" brasileiro
junto à Polônia, e aventando, como medida cautelar, a
imediata suspensão dos embarques de mercado_rias brasileiras àquele País, objeto de financiamentos ou com pagamentos cursados no clearing.
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Tais medidas não chegaram a ser implementadas pois,
em 30-4-~1. como ~esultado das negociações mantidas
com as autoridades governamentais polonesas, pelo referido Grupo de Trabalho Intergovernamental, firmou o
Banco Central, coordenado com o Exm9 Sr. Ministro da
Fazenda, os seguintes documentos com a HANDLOBANK:
a) acordo para concessão da Linha de Crédito deste
Banco Central ao HANDLOBANK para amparar exportações de diversoso produtos brasileirOs, no valor de
USS 480,0 milhões, para uti!ização no período de !9-7-81
a f9-7-81, dividida em 3 tranches quadrimestrais de USS
160,0 milfíões· cad:i., cújã utilização ficaria condicionada
ao pagamento pontual dos compromissos vincendos da
Polónia para com o Brasil, esta linha teve apenas a sua 1•
trancht:, no valor de US$ 160,0 milhões, efetlvamente
üiTlizada, lendo sido suspensas as duas últimas em 15-10-

81;
b) acordo pura a conce<;são de Linha de Crédito deste
Banco Central ao HANDLOBANK, no valor deUS$
200,0 milhõt:s, em amparo a exportações de produtos
têxteis p:.1ra a Polônia, no período de 1981 a 1985, conso:Jnle ter!YIOS de Proto0lo de Intenções assinado em
Varsóvia em 5-9-80, pelo CE:.::m9 Sr. SecretárioMGeml do
Ministério d:.1 Fazenda. Esta linha foi suspensa em 15-IOM
81, não havendo chegaào a ser utilizada;
c) acordo de Crédito de cuno prazo, no valor deUS$
49,4 milhôes, destinado a adiar os compromissos financeiro!'. poloneses com vencimento no período de abril ;)
junho de 1981, por um período de 6 meses (*);
d) acordo de desconto de títulos da "Cia. de NavegaÇão Lloyd Bru~ileiro" e da "Empresa Mendes Júnior
Internacional" no valor global deUS$ 37,5 milhões para
liquidar o restante dos compromissos vencidos até 30-481 (efetivamente implementado p:.1ra ubatimi!nto da dívida).
Graças a tais acordOs, logrou o Banco Central receber
um total de US$ 76,4 milhõe.c,, de maio a outubro de
1981, o que não teria sido possível caso tivéssemos optado. desde o início, pela via multilateral - Clube de Paris.
ISso não obstante,
no rilês de outubro o HAN- DLOBANK deixou de cumprir pagamento de cerca de
US$ 32,0 milhões informando-nos que a regularização
da dívida polonesa para com o Brasil seria discutida a
nível intergovernamental, para o que estaria vindo a
Brasrlia nova missão polonesa __ chefiada pelo viceministro Antoni Karas.
lmedíatainente, apôs confirmada a inadimplência do
Banco polonês, propôs e obteve este Banco Central autorização ministerial para adotar as seguintes medidas de
caráter a.cautelatório:
{*) Acordo liquidado ~om a consolidaçilo do Memorando de Entendimen-

to de JJ.[[.fl!.

a) suspensão de qualquer utilização adicional das
novas Li ilhas de Crédito autorizadas em julho de 1981; e
b) controle prévio das exportações à polônia, a fim
de evitar excessos na conta clearlng.
A Missão polonesa chegada a Brasma, em 29-10-81,
informou das díficuldades em que se encontrava aquele
País para honrar seus compromissos da dívida externa
vencidos e vincendos em 1981 e 1982, tendo solicitado
que fossem mantidas as Linhas de Crédito para cúmPra
de produtos brasileiros, como fundamental contribuição
para recuperação do Balanço de Pagamentos polonês e
cons_eqüente r~gularização de nossos créditos.
Nas conversações mantidas no período de 29 de outubro a 13 de novembro de 1981, não só a nível intergo~
vernamental, mas, principalmente, entre diretores do
HANDLOBANK e representantes deste Banco Central
do Brasil, Ministério da Fazenda, Secretaria do Planejamento, Ministério das Relações Exteriores e Banco do
Brasil S.A., foram os poloneses informados da impossibilidade de procedermos a reescalonamento de dívida
com a concessão de créditos adicionais, assím como
quanto à necessidude de o Brasil continuar a merecer tratnmento preferenc_ial entre os credores pofoneses, na tentativa de obtenção de vantagens comparativas rclativaM
-mente à ;Jdesão aos termos negociados com governos e
bancos comerciais do Ocidente (Clube de Paris).
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A contínua deterioração política e económica da Polónia passou a não permiflr pi(wisões seguras de seus des-

dobramentos.
Uma posição de cautela se impunha, ao mesmo tempo
em que, com _a suspensão de qualquer utilização adicional de Linhas de Crédito a partir de 16-10-81, criavamse, domesticamente, problemas setoriais de toda a sorte
com exportações jâ programadas anteriormente e que
não tinham agora condições de serem embarcadas.
Nessas condições, foi intensamente discutido o as_sunto no Grupo de Trabalho Intergovernamental
procurando-se acomodar as diversas facetas do problema. Como resultado, estabeleceu o Governo um teta de
US$ 1,600 bilhões (hum bilhão e seiscentos milhões de
dólares) para o endividamento polonês, em função do
qual deveriam se pautar aS negociações, as quais se c_onclufram com um acordo provisório que as-siili pode ser
resumido:
a- da dívida de principal vencida e a vencerem 1981
-cerca de US$ 269,3 milhões- os poloneses pagariam
10% em 15-12-81, emitindo Certificado de Depósito por
6 meses pelo correspondente aos 90% restantes. Tal depósito seria renovado, em 15-6-82, por 95% de seu valor
inicial e, por 90% em 15-12-82, isto ê, 10% da dívida representada pelo depósito seria resgatada em 1982;
b - em fevereiro ou março de t 982;- realizar-se-ia
novo encontro para proceder à reavaliaÇão da capacidade de pagamentos internaciQOais_da Polônja, em vista de
possíveis modificações na situaÇão econômica daquele
país;
c - todos os juros, tanto de operações comerciais
como financeiras, inclusive os relativos ao Certificado de
Depósito, seriam pagos nos respectivos venéimentos em
1981 e 1982;
d - revogação das Linhas de Crédito concedidas em
julho de 1981;
e - concessão de nova Linha de Crédito pelo Banco
Central do Brasil ao HANDLOBANK, no valor deUS$
. 140 milhões: em amparo às exportações de diversos produtos brasileiros para utilização no período de 13-11-81
a 13-5-82.
("') Esta linha foi efetivllmentc utilizada pelo valor de USS 130,9 milhUcs,
tendo em vistas ~ua interrupçi'lo em março de 1982, por inadimplência
polonesa.

f-oferecimctno pelo HANDLOBANK ao Banco
Central do Brasil de Linha de Crédito no valor de US$
40,0 milhões, destinada a amparar a importação de máquinas e equipamentos de origem polonesa.
Com esses esquemas ficou o endividamento polonês
contido nos limites estabelecidos (teta) de USS I .600 milhões. Registre-se, entretanto, que como este tcto correspondia a linhas de crédito jâ utilizadas efou comprometidas, considerados os valores ainda por desembolsar, o
"exposurc" estaria, na realidade, alcançando USS L668,
4 milhões. O excesso potencial de USS 68,4 milhões em
relação ao teto estabelecido foi confígêriCía aceita pela
Presidência do Banco Central e resultou de necessidades
de ajustamentos na negociação- de nova linha de crédito
concedida, de US$ 140 milhões em substituição ao cancelamento das duas últimas tranches- USS 320 milhões
- dã linha de crédito de US$ 480 milhões e da linha de
uss 200 milhões para têxteis, autorizadas em 30-4-81,
atenuando impactos sobre importantes segmentos da
economia nacional que resultariam de um brusco corte
de exportações para a Polõnía.
Subseqüentemente, com o fracasso das negociações de
março de 1982, o comércio bilateral ficou resuritido às
exportações brasileiras de minério de ferro e importações
de carvão e enxofre resultando em saldo a favor da Polônia, hoje acumulado em USS: 54,4 milhões, que está sendo retido para aproveitamento no pagamento de débitos
poloneses vencidos.
Paralelamente àsrwngociações desenvolvidas bilateralmente com o Brasil ao longo de 1981, concluiu a Polônia as negociações multilaterais com os 12 países rio âm'bito do Clube de Paris, no mês de abril.
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E, em novembro de 1981, foram realizadas novas reuniões, visando ao reescalonamento deUS$ 2.800 milhõ.es
dev-idos em 1982.
Ein janeiro de 1982, como decorrência da decretação
da Lei Marcial, em dezembro de 1981, os países ocidentais suspenderam totalmente as negociações. Em conseqUência, a Polônia não saldou nenhum compromisso relativo a 1981 com esses palses, nem pagou os valores que
se venceram ao longo de 1982 (juros e principal).
Em julho de 1983, os representantes, agora de 16 países, cOm a adesão da Áustria, Finlândia, Noruega e Suécia, reuníram-se em Paris para discutir fórmulas de reescalonamento da dlvida polonesa. Estes países acordaram
em se reunir novamente em.setembro para adotar uma
posição comum. No inicio de Outubro uma delegação
-composta dos 5 credores oficiais mais importantes deverá ser recebida em Varsóvia.
Em resumo, até agora nenhum prejuízo adveio dO fáto
de não haver o Brasil se juntado em 1981 às negociações
multilaterais do Clube de Paris. Até ao contrário, recebeu alguns pagamentos que certamente nãp teria recebido por aquela via.
5. AS LINHAS DE CRÉDITO DE
EXPORTAÇÃO NO BANCO CENTRAL
-Todas as LC's concedidas pelo BACEN ao HANDLOBANK- sem exceção- tiveram caráter genérico,
contemplando produtos e não empresas- foram objeto
de Comunicados DECAM, públicos, portanto, o que garantia às empresas interessadas acesso pleno às operações de exportação abrangidas pelos créditos referidos.
-Quanto às condições das LCs (prazos, taxas de juros e gama de produtos) foram sempre objeto de consulta e aprovação dos órgãos de competência origináría:
CACEX e IBC, sendo nítida a orie:ntação de se utilizar a
partir de 1981, para as LC's concedidas taxas de juros
flutuantes.
-Os créditos de refinanciamento da dívida foram todos celebrados·a taxas dejurc'ls de mercado finance_iro internacional (Libor + 2 1/8% e 2 1/4% a.a.) usualrÓente
pagas pelo Brasil.
Finalmente, vale expressar a satisfação e a honra com
que atendo ao convite desta egrégia Comissão Especial
do Senado, que me proporciona a ampla oportunidade
de prestar os esclarecimentos necessários a bem situar a
posição do Banco Central no desenvolvimento das relações BrasiljPolõnia.
Nesse sentido, parece-me importante anexar para
apreciação desta Comissão os seguintes documentos:
-Expediente DlREX-83/152-M, de 16-8-83 e anexos;
-Expediente DIREX-83/155-M, de 23-8-83;
-Oficio PRESI 1234/83, de 23-8-83, da Presidência
do Banco Central ao Exml' Sr. Ministro da Fazenda;
- Not:,t.. "BrasiljPo1õnia- Esclarecimento do Banco
__ÇçJltWI do ara.~il" -_distribuída à Imprensa em 1-9-83.
PROTOCOL
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
FEDERA TIVE REPUBLIC OF BRAZIL ANO
THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC ON THE EXPANSION OF
TRADEAND ECONOMICCOOPERATIONOF
THE YEARS 1976- 1980
The Government ofthe Federative Republic of Brazil,
presented by H.D. Dr. Sev_ero Fagundes Gomes, Minister of lndustry and Commerce, and Government of de
Polish P!!ople's Republic, represented by H.D. Prof. Dr.
J~rzy Olszewski, Minister_ of Toreign Trade and Shipping, inspired by the desire to further increase and develop the trade and economic cooperation between the two
countries on a basis of equality and mutual benefits, and
in accordance with the Trade and Payments Agreement
of March 19th, 1960, with !ater modifications in force,
h ave agreed upon the conclusion of the present Protocol
on the Expansion of Trade and Economic Cooperation
for the years 1976- 1980.
Article I

- The Government of the Federative Republic of
Brazil and the Governinent of Íhe Polish People's Republic recognize that:
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tary
h as

the economies of the two countries are complemento a considerable extent;
the mutual trade exchange carried out until now,
been restricted a limited number of products;
-1ong-term contracts and agreements on commercial and economic cooperation constitute adequate instruments to assur:_e_th~:= supply of goods and services required for the development of the economies of both
countries.
Article II

Both Governments express their satisfaction on the
conclusion and entry into force of the long-term contracts for the supply of Brazilian iron ore and Polish coking coai assuring regular deliveries of these commodiM
ties to the industries of both countries.
Article III
Both Governments express their interest in the deveIopment of mutual technical, industrial, and commercial
cooperation- including on a joint-venture basis- between Brazilian and Polis h enterprises and organizations,
and not with satisfaction the efforts tliat ín this context
are being made in the fields of teX:tiles, mining, engineering, agricultura] tractors and machinery industries.
Article IV

Both Governments consider the main objective ofthe
present Protocol to further promete the intensification
and diversificatíon of mutual trade and economic coope~
ra-tion between the two countries.
Article V

8oth Governments, in arder to achieve the objective
established in ArtiCle IV above, agree to make efforts to
reach during the period of 1976-1980 the value of USS
1,600,000,000.00 (one billion six hun4red million US
doUars) in the Brazilian exports to Po!and, and USS
1,600,000,000.00 (one billion six hundred million US
dollars) in the Polish exports to Brazil, stimu1ating trade
enterprises and organizations of the two countries to
conclude_long-term contracts .
Article VI
Both Governments agree to encourage conclusion of
the contracts mentioned in Article V above, as well as
conclusio!Lof any other trade contracts and economic
agrcements betwecn the enterprises and organizations of
the two countries, with a view to reach in the s.hort term,
and to strive to maintain balance between exchanges and
corresponding payments during the validity of this Protoco!.
Article VII

The products, which wiH be the subject of contracts
and transactions mentioned in this Protocol, are specifted in the enclosed índicative Hst, which does not restrict
the trade to the items comainad therein.
Article VIII
Both Governments agree that the trade enterprises
-a:nd organizations of the two countries, interested in the
further development of the bilateral trade, and economic
cooperation, shoutd meet within 60 days from the date of
signing of this Protocol and start negotiations iéading to
the conclusion ofthe contracts provided for in this Prolocal.
Article IX

The Joint Commission, established by Article XV of
the Trade and Payments Agreement o~ March 19th,
1960, will examine periodically the results of the actions
taken in accordance with this Protocol, and suggest any
alterations that may be (ound necessary.
Article X

Both Governments shall recommend to the enterprises
and organizatioils ofboth countries the settlement of disputes which could arise in connection with commercial
contracts by arbitration courts agreed upon between
partners insuch contracts. Decisions of arbitration shall
· be enforced according to the laws of cach country.
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Article XI

Transactions concluded within th~ frame of this Protoco! will be carried out and fulfi_!!ed according to the
conditions containes in individuãi ,;,rontracts signed between the enterprises and organizatJOn of Brazil and Poland, which will abide by thc laws and regulations in force in both countries.
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Respecting thdr law:. and regulations, both Governments will extend to the Brazilian and Polish enterprises
and organizations ali facilities and heJp necessary to the
fultillment of the contracts in question.

Brazil: Dr. Severo Fagundes Gomes, Minister of Industry
and Cornmcrce

Dane and signed in Brasília on February 24th, 1978 in
two copies in English.

-For the Governmcnt of thc Polish People's Republic;
Prof. Dr. Jerzy Olszewski. Minister of Foreign Trade
and Shippi
-

For the Governmcnt of the Fedcrative Republic of
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Banco Central do Brasil
Brasília Brazil

Banco Centra[ do Brasil
Firce
Brasnia

Attn Mr Gilberto Nobre

Atenção Sr. Gilberto de Almeida Nobre
Ref.: Polônia- Endividamento Externo
Prezados Senhores:
Em atendimento à consulta do Dr. José Carlos Madei·
ra Serrano, transcrevemos a seguir os dados solicitados
sobre o endividamento da Polônia no final de cada ano,
em moeda conversível, a médio e longo prazos:
--

I am retransmitting Below telex sEnte to-Maria doSocorro on poland's externat debt quote as per your request nlease find below informatino on poland's externa!
dcbt for de period 1977-1982:

.............. Debt Ou e to Money
Total Debt(USDLRSB)
CenterBanks(USDLRSB)

l~~~ : :.: . :·: .: :~::~~itf::

I 89 I

: :- :; · ;;+~~~f\·t~~

88
~

1977: Usdolares 12,9 bilhões
1978: Usdolares 15,0 bilhões
1979: Usdolarcs 19,4 bilhões
1980: Usdolarcs 23,8 bilhões
198!: Usdolares24,3 bilhões+ 1,2 Bilhões curto prazo
19&2,:_Usdolares 23,8 bilhões+ 1,1 Bilhões curto prazo
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Assim que forem apurados os danos da dívida a curto

prazo dos anos 1977-80, estes também serão transmitidos.
Cordiais saudações representação do DeutscnSudamcris Bank age do Dresdmer Bank ag Rio de Janeiro Bruegmann
Para: Sr. Yojí Yoshihara
Coordenador Firce
Banco Central do Brasil

Junho de 1985

Saldo total da dhida
externa com países oci.
(Incl. governos/_B. Com.)
BIL. DOLARES

Saldo de dívida com
Bancos Comerciais
Países Ocidentais
BIL. DÓLARES

15,8
17,1
20,6
22,0
24,1
24,8

9.1
11,7
15,0
15/
13,4
14,4

1977
1978
1979
1980
1982
1983

Cordiais saudações Mitsuhiro Aono the Industrial
Bank of Japan Lld.

Ref.: Débito da Polônia de 1977 A 1983
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República Federativa do Brasil

,

DIA RIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
·,,"i

·ANo XL-N• 073

QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1985

CAPITAL FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 104• SESSÃO, EM 19 DE JUNHO
DE 1985
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2. I - Mensagens do Senhor Presidente da República
N's 128, 1'29, 130, 131 e 132(85 (n's 312, 313, 314,
315 e 317/85, na origem), restituindo autógrafos de
projetas de lei sancionados.

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Recebimento do Oficio n9 S/20/85, da Prefeitura
Municipal de Campinas - SP, solicitando autorização do Senado Federal a fim de que aquele Município possa realizar operação de empréstimo ~xtemo,
no valor de USS 20,000,000, para os fins que especifica.
1.2.4 - Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado nl' 171/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre Q têrmíno dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, e dá outras providências.
1.2.5 -Discursos do Expediente
SENADOR HERÁCLITO ROLLEMBERG
Propósitos que animam S. Ex~ para o desempenho do
mandato de Senador pelo J;:stado de Sergipe.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
- Proposta do Governo para a implantação da reforma agrâria, baseada no Estatuto da_ Terra.
SENADOR GABRIEL HERMES, como Líder~
Expectativa de S. Ext com uma possível paralisação
das obras da Usina de Tucuruí, no Estado do Parâ.

1.2.6- Leitum de projeto
Projeto de Resolução n'~ 23, de 1985, que dispõe
sobre a tramitação da Proposta de Fiscalização e
Controle.

1.2.7- Comunicação 'da Presidência
Prazo para oferecimento dt emendas ao Projeto de
Resolução n.,._ 2'N8~, lido na presente sessão.
1.2.8_- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n'~ 172/85, de autoria do
Sr. Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre a inclusão de temas relativos ao Poder Constituinte nos_
Programas de Educação Moral e Cívica e Estudo de
Problemas Brasileiros, nos anos de 1986 e 1987.

1.2.9- COmmicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

l.J -ORDEM DO DIA
- Requerimento n'~ 57/85, solicitando urgência
para o Oficio S/2, de 1985, do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do Senado Federal para realizar operação de crêdito
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'~ 58/85, solicitando urgência
para o Oficio S/8, de 1985, através do qual o Prefeito
Municipal de Anâpolis (GO), solicita autorização do
Semido para que aquela prefeitura possa realizar
operação de emprêstimo externo no valor de USS
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dól::tres.)
Votaçilo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nt 37/81 (n'~
1.795J79, na Casa de origem), que acrescenta parâ~
grafo ao art. 65 da Lei nt 4.5Q4, de 30 de novembro
de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e dâ
outras providências. Discussio encerrada, ficando a
votação adiada Por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n'~ 52/82- (nt
1.076/79, na Casa de origem), que veda novas inscrições no Quadro de Provisionados na Ordem dos
Advogados do Brasil e, mediante alterações da Lei n•
4.215, de 27 de abril de 1963, assegura aos atualmente
inscritos nesse Quadro, o amplo direito de exercício
da profissão de advogado. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do _Senado n'~ 233/81, que fixa
percentual mínimo para aplicações em educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionária majoritãrüt. Discussão encCrrS:da, ficando a votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'~ 53 J83, que dispõe
sobre a realização de palestras nos cursos de 1'1 e 2'~
Graus dos estabelecime_ntos de ensino do País, sobre
personalidades que se destacaram no plano nacional
ou estadual e dá outras providências. Discussão en~
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 18/84, que acrescenta a categoria profissional de Contador no Grupo
das Profissões Liberais. Discussão encerrada, ficando
a votação adiada por falta de quorwn.
- Projeto de Lei da Câmara n'~ 90/84 (n'~ 305/79,
na Casa de origem), que modífica o art. ]9 do
Decreto-lei n"' 389, de 26 de dezembro de 1968, que
dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e
periculosidade e dã outras providências. Declarada
prejudicada. Ao Arquivo.
1.3.1 -

Discursos ap6s a Ordem do Dia

SENADOR
JORGE
KALUME
Congratulando-se com a Mesa do Senado, pela instituição de cursos de aperfeiçoamento dos funcionârios da Casa.
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- AnAlise
dos problemas económicos brasileiros.
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Mensage~ do Senhor Presidente da República, que institui
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

1.3 2 - Requerimento
N'~ 151/85, de prorfogação do pfazo da sessão. Re-

jeitado.

13.3- Discurso encaminhado para publicaçio
SENADOR ALClDES SALDANHA das prestações do BNH.

Reajuste
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1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

I.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 105• SESSÃO, EM 19 DE JUNHO
DE 1985
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Oficio do Sr. !"'-Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à re~·iSão do Senado autógrafos
dos seguintes pr~jetos:
-Projeto de Lei da _Câmara nY 47J85 (n"'
5.462/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementare~ até o limite de
Cr$ 23.507.600.000.000- (v1i1tC- e três trHhões, quinhentos e sete bilhõês e s.eiscentos rriilhões de cruzeíros) e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n"' 10/85 (n~"
103/85, na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Senhor Presidente _da República a ausentar-se da
Pais, no período compreendido entre os dias li e 14
do mês de agosto de 1985, em visita ofiCial à República Oriental do Uruguai.
2.2.2

~Comunicações

da Presidência

- Referente a apreciação, na presente sessão, do
Projeto de Decreto Legislativo n9 10/85, anteriormente lido.
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto
de Lei da Câmara nY 47 J85, lido no Expediente.
2.2.3- Requerinientos
- NY 152/8-5, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n.;o 96/85, que determina o enquadramento
das cooperativas de condutores de veículos automotores na categoria de Grande Consumidor.
~ NY 153/85, de urgência, para o Projeto de Lei
da Câmara nY 46/85, que autoriza o Poder Executivo
a transpor recursos para implementação e funcionamento dos Ministériõs que especifica, e dã outras
providências.

2.3- uRDEM DO DIA
2.3. I - Comunicação da Presidência
-Retirada -da pauta dos itens 3, 4, 5, 6 e 7.
_2.3.2- Ordem do Dia (c_ontinuação)
Projeto de Decreto Legislativo n9 14/84, (n9 47/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto dos
Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal Universal (U PU) negociados no Congresso do
Rio de Janeiro, de 1979. Aprovado; A ComiSsão de
Redação.
- Projeto de Resolução nY 2/85, apres-ent!ido pela
Comissão Especial criada pelo Requerimento n9
770/83, que aprova o relatório, a conclusão e recomendação da Comissão Especial destinada a examinar e avalhlr os fatos relacionados com as denúncias
do jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
P~lônia. Aprovado. À Comissão de Redação.
2.3.3- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Projeto de Decreto Legislativo n.;o l0/85, lido no
expediente, em regime de urgência. Aprovado, após
pareceres das comissões competentes. Â Comissão de
Redação.
- Redação final do Projeto de Decreto Leg_islativo· nY IOJ85, em regime de urgência. Aprovada. À
promulgação.
-Projeto de Lei do Senado n"' 96/85, em regime
de urgência, nos (ermos do Requerimento n.;o 152/85,
lido no Expediente. Aprovado, em primeiro e segundo turnos, após pareceres das comissões competentes. Ã Comissão de Redaçào~ _

2.3.4- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade de maiores estudos no sentido de se amparar os
- aposentados e os idosos.
SENADOR GASTÃO MULLER- Mudança do
Conselho Nacional de Desportos para Brasília. Administração desenvolvida pelo Ministro Paulo Lustosa à frente do Ministério da Desburocratização.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Memorial do Presidente da Associação Comercial do Ama-

zonas, de apreensão com o destino da Zona Franca
·de Manaus.

SENADORA EUNICE MICHILES- Necessidade de se alocar recursos governamentais, visando a
conclusão das obras da Usina Hidrelétrica de Balbina.
SENADOR JOSE IGNÃCIO FERREIRA- Casos Josef Mengele e Baumgarten.
SENADOR JAISON BARRETO- Memorial de
entidades catarinenses encaminhado ao Engenheiro
Carlos Theophilo de Souza e Mello, por ocasião de
sua posse na Presidência da PORTO BRÁS, contendo reivindicações em prol da melhoria do atendimento aos usuários do Porto de Itajaí-SC.
2.3.5- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.
-

2.4 -ENCERRAMENTO.
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SEsSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Carlos Lyra, proferido na sessão de 20-3-85

4- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
I~? de 1985.

- NY
- Redação final do Projeto de Lei do Senado nY
96/85, em regime de urgência. Aprovada. À C"amara
das Deputados.
- Pfõjeto de Lei da Câmara-ht46f85, em regime
de urgência, nos termos do__ Requerimento n9 153/85.,
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente. À sanção.

5-ATAS DE COMISSOES
6- MESA DfRETORA
7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 104ª' Sessão, em 19 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Jolio Lobo, Martins Filho, Jorge Kalume e José Lins
Parecer n'il 154, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE.
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Ma1a - Fábio Lucena .
~
Odacir Soares- AloysJO Chave~ -Gabnel t_lermesL-:;::-_ ~~ R~~to~_§enador Mu~ Badaro
Hélio Gueiros -João Castelo-- Amêrico de S_Ouza ...:....-: ~~c-- o-- fftõjeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Alberto Silva- Helvídio Nunes --João Lobo- César
Itamar Franco, estabelece que, após a realização de visiCals- Josê Lins- Virgílio Távora- Moacyr Duarte_
la ou missão oficial no estrangeiro, 0 Ministro das Re- Martins Filho - Humberto Lucena- Marcondes
Iaçõ_es Exteriores apresentará relatório circunstanciado
GadelhLt. ---Milton Cabral -_Ad_~fbõill. J.ur:~m~.- Çi_çi__ ·---.ao Congresso Nacional, no qual esclarecerã os motivos
Sampaio- Nivaldo Machado- Lourival Baptista-~ --da viagem, a natureza dos entendimentos mantidos e os
Heráclito Rollemberg- Jutahy Magalhães- Lo manto
resultados alcançados, ademais de anexar cópia autentiJúnior- João Calmon- José lgnãcio Ferreira ~_Nel-_ --cada de eventuais atas que tenham sido firmados.
son Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- AINa justificação, ãpóS destacar a c·rescente impOrtância
fredo Campos- Fernando Henrique Cardoso~ SeVero
do Brasil no cenário internacional, m.antfestando seu enGomes - Benedito Fcrrei~a -- Gas"tão Matler -- Rotendimento no tocante à ingerência do Parlamento na
berto Campos- José Fragelti - Marcelo Mirandaelaboração dus diretrizes da poHtica externa, assinala o
Ãlvaro Dias - Enéas Fada :--Jorge Bornhausen ___:_AIautor que, "as modernas democracias nos dão constancides Saldanha - Octavio Cardoso.
temente 0 exemplo de como é necessário a participação
congressual na condução dos negócios exteriores. É o
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)-:- A lista de
Legislativo, em última análise, o âmbito próprio para
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores.discutir os grandes temas de interesse da comunidade e
Havendo número regimçn_t_al, dc;:claro aberta a sessão._.
traçar as linhas mestras- da política administratrv.a·~.
Sob a proteção deo Deus, inicíamos nossos trabalhos.
Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
O Sr. !~'-Secretário irá proceder à leitura do Expedienaspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela sua
te.
-- ---aprovação.
É lido o seguinte
Sala das Comissões, em 29 de setembro de 1982. --Alo_ysio Cbaves, Presidente- Murilo Badarô, RelatorEXPEDIENTE
Aderbal Jurema -João Calmon- Dulce Braga- Bene- _!!i~o__Ç~~~~~-=~()~_F)'~&elli_--_Marti~ Filho.
MENSAGENS
:

Do Presidente da República, restituindo autógrafos de
projetas de lei sancionados:
N'>' 128/85 (n~> 312(85, na- origem);-de 18 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n"' 4/85-CN, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde o crédito
especial até o limite de Cr$ 5.000.00<1.000 para o fiin que
especifica. (Projeto que se transformou na Lei nY 7.322,
de 18 de junho de 1985.}
_
N'>' 129/85_ (n~' 313/85, na origem), de 18 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n' 5(85-CN, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde o crêdito
especial até o limite de Cr$ 654.700.000 para o fim que
especifiCa. (Projeto que se transformou na Lei nY 7.323,
de 18 de junho de 1985.)
N9 130/85 (n~' 314/85, na origem), de 18 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 31/85 -(n'>'
4.896(84, na Casa de orig~m), que cria a 13' Região da
Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do
Trabalho, institui a correspóriôcnte Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto à Justiça do
Trabalho e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.324, de 18 de junho de 1985.)
N~> 131/85 (n' 315/85, na origem), de 18 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara nY 5f85 (n'
4.729/84, na Casa de origem), que altera a composição e
a organizaç11o interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria cargos e dá outras providêh.- cias. (Projeto que se transformou na Lei nY 7.325, de 18
de junho de 1985.)
N' 132(85 (n9 317(85, na origem), de 18 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 22{85 _(n~'
4.421/84, na Casa de origem), que concede pensão especial a Clodomiro Ignácio Xavier, ex-Cabo do Ex.ército e
dá outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n~' 7.327, de 18 de junho de 1985.)

PARECERES
N•s 154 e 155, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 36, de 1982,
que "dispõe sobre a apreseotaçio de relatório ao
Congresso Nacional ap6s a realizaçio de visita a País
estrangeiro pelo Ministro das Relações Exteriores''·

Parecer nY 155, de 1985
Da Comissão de Relações Exteriores
- -Relator: Senador Fábio IAIC'' .
- -Chega a -esta ComisSão, para exame, Projeto de Lei de
autoria- d(,-ilustre-Seriaôor Ttamar -Franco, dispondo
sobre a "apresentação de relatório ao Congresso Nacional após a realização de visita a País estrangeiro pelo Ministro das Relações Exteriores".
Na jüs:rificaçi:ío à apresentação do_ Projeto de Lei, destaca o ilus_tre Parlamentar que diversos foram os motivos
que a induziram no sentido de sua elaboração, dentre as
quais destacamos:

a) a crescente importância que o Brasil assume no cenário internac.ional, rcsullando em freqüentes viagens do
Chanceler ao .exterior,. e a conclusão de ajustes de diversas ordens;
b) a necessidade de o Congresso Nacional ser elem_ento ativo nos entendimentos mantidos com o exterior:
c) o fato de esta medida fortalecer ainda mais o regime democrático de governo; e

-- d) o engrandecimento da missão do parlamentar, uma
vez que os grandes temas da política externa seriam objeto de avaliação, debate e deliberação no âmbito do Congresso NacionaL
Consoante o exposto e dentro da competência regi- mental _d~sta' Comissão, nada há que possa ser oposto à
matéria sob nossa exame, razão pela qual opinamos pela
sua aprovação.
Sala das Comissões, em 12 de junho de !985. -Saldanha Derzi, Presidente em exercício """7" Fábio Lucena, Relator- Carlos Lyra- Milton Cabral- Aloysio Chaves
- Amaral Peixoto - Moacyr Duarte - Jutahy MagaR
lhies - Lourival Baptista.

PARECERES
N•s 156 e 157, de 1985
-Sobre o ProjetQ de Lei da Câmara n9141, de 1983
(Projeto de Lei n~' 4.675-B, de 1981, na Casa de ori-gem) que utorna obrigatória a colocação do "Símbolo Internacional de-Acesso" em todos os locais e ser-viços que permitam sua utilização por pessoas portaR
doras de deficiência e-_dá outras providências".
PARECER No 156, DE 1985
Da Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas
Relator: Senador Aderbal Jurema
De iniciativa do ilustre Deputado Thales Ramalho, o
projeto em exame, já aprovado na Casa de origem, tem
por objetivo tornar obrigatória a colocação do. "Símbolo
Internacional de Acesso" em todos os locais e serviços
que possibilitem utilização por pessoas portadoras de deficiência,- e dá outras providências.
Justificando a -pioPosíção o seu ilustre Autor, esclarece que:___
---

0 "Símbolo Internacional de Acesso" foi adotado em 1969 durante o XI Congresso Mundial de
Reabilitação do Deficiente realizado peta Reabili=-~ tação lnter_n~ional_ (RI), que possuí o status de órgão corisi.I!tivo da ONU -Organização das Nações
Unidas e congrega organizações nacionais e internacionais que oferecem serviços de reabilitação- em
todo o mundo .
.. 0 Símbolo lntemacional.de Acesso" estâ hoje
presente no mundo inteiro, onde quer que tenham
sido removidas as barreiras ambientais e onde existem serviços oferecidos à utilização das pessoas portadoras de deficiência, através de soluções que atenaam às suas--neceSSidades e características específicas.
Os deficientes sofrem em nosso País as mais absurdas formas de segregação e preconceitos pela sociedade nacional e pelo governo. Impõe-se de forma
inexorável uma imediata correção das distorções
existentes de mold~ a garantir aos deficientes os direitos inalienáveis de qualquer cidadão.
:A colocação do. "Símbolo Internacional de Acesso" na identificação de todos os locais e serviços
acessíveis ao deficiente, não significa a existência de
um privilégio. Demonstra que se estâ assegurando
ao deficiente igualdade de direito com as pessoas
não deficientes: o direito de locomover-se por toda
parte em busca de educação, trabalho, lazer, saúde,
segurança:, enfim ·assegurando-lhes as condições de
seus deveres como cídadão.
E este o espírito deste projeto de lei que temos a
honra de submeter ao Congresso Nacional. Tornar
obrigatória a utilização do_ ••sim bolo Internacional
de- AcesSO''- possfóifitando ao- deficiente a locali·
zaçào, identificação e o uso de todos os locais e serviços compatíveis com suas peculiaridades. Por outro lado, a utilização adequada do Símbolo provocarã uma consciência maior para os problemas de
acessibilidade e de _u_s_o defrontados por pessoas deficientes e contri_buirá, desta forma, para estimular o
combate e erradicação das injustas barreiras impostas.
É importante, também, ã preservação da verdadeira e significativa utilidade que o Símbolo exerce
para as pessoas portadoras de deficiência. Assim é
objetivo precípuo desta iniciativa resguardar o
Símbolo das distorções e desvirtuamentos que fatalmente adviriam de uma utilização inepta, seja por
colocação em local ou serviço inadequado ao deficiente, seja por utilização índiscriminada e imprópria motivada por interesses puramente comerciais
ou alheios aos reais interesses das pessoas portadoras de deficiência.
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A proposição, vazada em oito (8) artigos, estabelece cm seu an. J'i' que_ "ê obrigatória a cOlocação,
de forma visível, do,_ "SJmbolo Internacional de
Acesso" em todos os locais que possibilitem acesso,
circulação e utilização por pessoas portadoras de
deficiência, e cm todos os serviços que forem postos
a sua disposição ou que possibilitem o seu uso".

Considerando que, no âmbito desta Comissão, nada
há, quanto ao mérito, que possa obstaculizar a normal
tramitação do projeto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de 1984. - Benedito Ferreira, Presidente - Aderbal Jurema, Relator
~-Alfonso Camargo - Marcelo Miranda.
PARECER N' 157, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Octávio Cardoso
O Projeto, de ii-Jicia(íva do ilY..S.tre Deputado Thales
Ramalho, torna obrigatória a colocação, de forma visí-vel, do. "Símbolo Internacional de Acesso" em todos os
locais que possibilitem entrada, circulação e utilização
por pessoas portadoras de deficiência, em todos _os ser~
viços que forem postos à sua disposição ou que possibílitem o seu uso. O Símbolo seria colocado somente em
edificações q\ie ofereçam condições de acesso natural ou
por meio de rampas construídas sob especificações previstas, de forma que a entrada e a circulação não sejam
impedidas aos deficientes que se movimentam em cadeira de rodas ou aparelhos ortopêdicos, por degraus, soleiras e outros obstáculos que dificultem a sua locomoção, _
arrolando-se os locais e serviços de interesse comunitário
obrigados a ostentar o referido Símbolo. São descritas as
especificações relativas a-os meios- de acesso, como escadas, rampas, rebaixamentos, etc.
Na JustifLcação, refere-se o Autor às. "mais absurdas
formas de segregação e preconceitos" que os deficientes
sofrem em nosso País;impondo-se imediata correção das
distorções existentes, de molde a garantir-lhes os direitos
inalienáveis de qualquer cidadão. Nesse sentido, finaliza
o Autor, .. mobilizam~se em todo o mundo as consciências, verdadeiramente voltadas para a justiça e para as
legítimas necessidades sociais, no sentido da eliminaçãodas inadimissívcls discriminações feitas ao deficiente".
O Projeto é, sem dúvida, de altíssimo alcance social e
humanitário, revelando a preocupação do seu Autor pelos problt!mas que os deficientes físicos enfrentam todas
as vezes que tenham de comparecer a locais públicosrepartições;- bancos, hospitais, igrejas, cartórios, tribunais, bibliotecas, hotéis, terrriinais rodoviários- ·au uti~
lizar veículos, elevadores, telefones, banheiros. A maio~
ria das pessoas, por serem normais, muitas vezes nempercebe o sofrimento do deficiente, por falta de condições de acesso a locais que ele também tem o direito ou
o dever de freqUentar.
Portanto, deixar-se de prover tais lcrcais dessas condições seria ao mesmo tempo desumano e discriminatório. Longe de constituir-se em p-rivilégio, a adequação
dos acessos ·ê dever do Estado ou dos que prestam serviços ao público. E não se diga_que sffiam; pira-tanto,
necessários grandes investimentos. Ao contrário, osgastos com as adaptações se diluiriam nas despesas de conservação dos imóveis. Da parte do Poder Público, portanto, não provocaria maiores reflexos em matéria financeira, nem sofreria prejuízos o setor privado dedicado à
prestação de serviços à coletividade.
Ex positis, e por não mere_cer reparos quanto à forma
ou mérito, somos pela aprova.ção do Pr_ojeto em exame.
Sala da.s Comissões. em 13 de junho de 1985.- Carlos
Lyr.1, Presidente, cm exercício- Octávio Cardoso, Relator- Jutahy Magalhães - Marcelo Miranda- João
Castelo- Américo de Souza - Albano Franco.....:... Roberto Campos - J osê Lins.

PARECERES
N•s 158 e 159, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 143, dt 1984
(n9 365, de 1979, na origem), que "dispõe sobre a
concessão dos direitos e vantagens da Lei n9 1.234, de
14 de novembro de 1950, aos trabalhadores regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho, apro"ada
pelo Decreto-lei n9 5.4:52, de 19 de maio de 1943, nas
mesmas condições".

J'J\RE_CER N' 158, DE 1985
na Comissão de Legislação Social
Relator:_ Senador Jorge Kalume
De autoria do ilustre Deputado Fernando Cunha, o
projeto em exame objetiva fixar a incidência dos adicionais de insalubridade, na base de 10, 20 e 40%, conforme
o grau de nocividade do ambiente de trabalho, sobre a
remuneração do empregado e não .• como dispõe a Consolidação d:.ts Leis do Trabalho, sobre o salário mínimo.
A proposição, na verdade, foi desfigurada durante a
sua tramitação na casa de origem, porquanto, originalmente, pretendia, apenas, estender ao trabalhador celetista, que exerce atividades com RaioS X ou substâncias
radioativas_, os direitos assegurados, nas mesmas condições de trabalho, aos servidores públicos.
A douta Comissão de Trabalho e Legislação Social da
Câmara dos Deputados constatou, porém, que o objetivo do projeto já estava alcançado pela legislação superveruente, o que vale dizer, o exercício do trabalho naquelas condições de alto risco já assegura o adicional máximo de 40%.
A ;1lterªção pretendida pelo projeto acabou por
resumir~se, portanto, na majoração do valor do referido
adicional mediante a fixação da sua incidência, não mais
sobre o salário mínTmO, mas, sobi:'e a remuneração do
empregado.
Ora, já se tem ditO aqui, muitas vezes, que O objetivo
da lei não é premiar o trabalho insalubre ou de
transformá-lo num meio de se obter melhor remuneração.
Na matéria, a preocupação maior do legislativo deve
ser _com as medida~ __Q_e segurança do trabalho, com a e! i~
mi nação das causas da nocividade, com a obrigatoriedade do uso d.!! equípnmentos de proteção, evítando, em suiTia, transformar situações prejudiciais ao trabalhador
em aumentos salariais indiretos, porque, se assim se proceder, se estará ..:ontribuindo para que os empregados se
acomodem otf atê- desejem não sejam tomadas aquelas
medidas saneadoras da insalubridade.
1::, portanto, com o pensamento voltado para esse as~
pecto do problema, que sobreleva todos os demais, que
opinamoS Pela reji!!Ção do presente projeto, ante a sua
fnconveniêi1cia.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1984.- Jutahy
Magalhães, Presidente - Jorge Kalume, Relator Hélio Gueiros- Almir Pinto- Joio Calmon.
PARECER N' 159, de 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Américo de Souza
A Proposição que vem para revisão pelo Senado pretende assegurar o adicional de40%, 20% ou 10%, à remuneração do -empregado, pelo exercício de trabalho em
condiçõeS-insalubres, segundo se classifiquem nos graus
máximo, médio e mínimo, respectivamente (art. 1<:> e seu
parágrafo único).
A Le.i n<:> !.234, de 14 de novembro de 1950, invocada
na emenda e reproduzida no avulso integrado ao processo, confere os seguintes direitos aos servidores da Uiiião,
civis e militares, e aos empregados de entid<~des paraestatais de nature:w autárquica, que operem diretamente
com Raios X e substâncias radioativas, próximo àS fontes de irradiação (art. I<:>):
a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais
de trabu[h_o;
b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de
ativjdade profissional, não acumuláveis; e
C) gratificação adicional de 49% do vencimento.
Originariamente, o Projeto de Lei n9 365, de 1979, pretendia e.'ltender esses direitos e vantagens aos trabalhllM
dores regidos pela CL T, (art. t 9), ao mesmo tempo que
fazia incidir o adicional de 40% sobre o salário percebido
pelo trabalhador, em correspondência com o vencimento
do servidor federal (art. 29).
O Substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados,
malgrado o reportamento da emenda, desvinculou a matéria da Lei n<:> 1.234 e passou a instituir um adicional de
insalubridade variável conforme três graus de gravidade,
portanto nilo restrita a Raios X ou substâncias radioativas e abrangendo qualquer trabalhador regido pela
CL T, privado ou público.
Na conformidade do Regimento Interno, cabe a esta
Comissão de Fina.nças, no caso, opinar sobre a matéria
que influía na despesa pública (art. 108, item VIl),
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A umplitude da regência do Projeto faz interpretar que
a in:;tituição do pretendido adicional de insalubridade
favoreceria também aos servidores federais regidos pela
legislaçi'io celetista, pois não se pode discriminar onde a
lei não di&tingue (a~t. ]<:>e seu parágrafo).
Verifica.Mse aí. porém, uma incoerência com a intenção
inicial. No projeto original o autor queria estender aos
trabalhadores celetistas os direitos e vantagens que a Lei
n~' 1.234/50, assegurava exclusivamente aos servidores
federais e que, estritamente, corriam riscos dire.tos com
Raios X e substâncias radioativas. Contudo, a versão final passou a instituir uma vantagem pecuniária para
quaisquer espécies de insalubridade, ultrapassando radioatividade e concedendo benefício não gozado pelos
servidores públicos.
A par dessa contradição, afigura-se inoportuna acneração financeira das folhas de pagamento do Serviço
Público Fedea.l, pois o atual Ministro da Fazenda, Dr.
Francisco Dorne!les,já anunciou uma estimiltiva de défi~
cit da ordem de_ 53 trilhões de cruzeiros para o corrente
exercício de 1985.
Ã vista de todo o exposto, vejo-me compelido a votar
pela rejeição do Projeto de Lei da CÂmara n9 143, de
1984.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1985.- Lomanto
Junior, Presidente- Américo de Souza, Relator- Marcelo Miranda- João Castelo- Albano Franco- Octâ"io
Cardoso - J utahy Magalhães- Roberto Campos - José Lins - Carlos Lyra.

PARECER
N• 160, DE 1985
Da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados q9 185, de 1984 (Projeto de Lei o9
2.189-B, de 1979, na origem), que "dispõe sobre a
cria~ão de um Distrito Rodoviário do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem- DNER- no
Estado do Acre".
Relator-i Senador Jorge Kalume
De iniciliiiva do ilustre Deputado Amílcar de QueiroZ,
vem a exame desta Comissão Projeto de Lei que "dispõe
sobre a criação de um Distrito Rodoviário do DNER,
no Estado do Acre, com sede no Município de Rio Branco".
Justificando a Proposição, seu ilustre Autor declara
que a situação de _conservação das rodovias federais no
Estado do Acre é extremamente precária, o que dificulta
as comunicações no interior e com os ou_tros Estados, decorrendo daí transtornos à economia ~stadual, com o
impedimento do escoamento da produção local.
E, _mais adiante, declara ter plena convicção de que o
estado de a.bandono em que se encontram as estradas federais no Acre se deve, essencialmente, à inexistência de
um Distrito Rodoviário local, e que a medida visa a beneficiar um dos Estados mais carentes do País.
A Proposição, vazada em quatro artigos, estabelece,
em seu art. 19, que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem- DNER- é "autorizado a criar um
Distrito Rodoviário no Estado do Acre, com sede no
Município de Rio Branco".
Após análise do Projeto, consideramos que a matéria é
oportuna, pois destina-se a região riquíssima, na qual já
se fizeram grandes investimentos, sem a necessária conservação, raz~o pela qual opinamos, no âmbito des_ta
Comissão, pela aprovação do Projeto.
Sala. das CQmis_sõ~. em 13 de junho de 1985. -Alexandre Costa, Presidente -Jorge Kalume, Relator Raimundo Parente- Aderbal Jurema- Benedito Ferreira - Marcelo Miranda - Luiz Cavalcante.

PARECER
N• 161, de 1985
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 21, de 1985 (.n9 4.212-8(84, na CD).
que "concede pensão especial a Josa Pedro Tlradentes, trineto de Joaquim da Silva Xa"ler, o Tiradentes".
Relator: Senador AlbanQ Francc
Trata o presente processo do Projeto de Lei da Cáma·
ra n9 21/85, do Poder Executívo, encaminhado inicial-
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mente à Câmara dos Deputados, onde foi devidamente

apreciado e aprovado pelas Comissões competentes.
O Projeto de Lei em apreço concede pensão especial
ao Sr. Jos.a Pedro Tiradentes, trineto de Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes_. OriginOu~se de proposta for~
mulada pelo Senhor Presidente da República, através da
Mens:.~gem n"' 309, de 28 de agosto de 1984, e da Exposição de Motivos que ll aConlpunhou, na qual se esclarece que nnteriormente foi concedido, com base no
Decreto-Lei n~' 952, de 13 de outubro de 1969, o mesmo_
benefício a três trinetos de Tirade:ntes.
Consta, ainda, da Exposição de Motivos que o Sr.
Josa Pedro Tiradentes, com apoio no mencionado
Decreto-lei, solicit:i o benefício por pertencer também à
quinta geração do Protomartir da Independência do
Brasil.
Como se observa, o pretendente ao benefício descende
de Tiradentes, ilustre brasileiro cuja liderança corajosa e
participação ativa no movimento de independência do
País o tornaram merecedor do respeito e da admiração
de todos os seus concidadãos.
Entendemos, portanto, que a concessão do benefício
ao Sr. Josa Pedro Tiradentes constitui medida de inteira
justiça, considerando sobretudo que outros três trinetoS
de Tiradentes já foram contemplados com pensão especial.
Quanto aos recursos orçamentários necessários ao pagamento da despesa decorrente da concessão do benefício, acham-se devidamente indicados no art. 29 do Projeto de Lei. Assim, de acordo com esse dispositivo, a despesa correspondente à mencionada pensão especial correrá à conta de Encargos Previdenciários da União Recursos sob Supervisão do Ministério de Fazenda.
Por entendermos justa a proposta e por atender ela
aos pressupostos jurídicos e legais, manifestamos-nos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 13 de junho de 1985.- Carlos
Lyra, Presidente, em exercício - Albano Franco, Relator- Octuio Cardoso- Jutahy Magalhites- Marcelo
Miranda - Américo de Souza - J oil.o Castelo - Roberto Campos - José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vru à publicação,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) -A Presidência recebeu, da Prefeitura Muriicijjal de Campinas-SP,
o Oficio n"'-S/20, de 1985, solicitando, nos termos do
item IV do art. 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Município possa realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
20,000,000 (vinte milhões de dólares}, para os fins que especifica.
A matéria será despachada às Comis_sõ~s de Finanças,
de Constituição e Justiça e de Municfpios.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário,
Ê lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 171, de 1985
Dispõe sobre o término dos contratos de trabalho
por tempo indeterminado, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I"' Depois de seis meses de serviço, não existindo prazo estipulado para o término do contrato de trabalho, o empregado só poderá ser dispensado por falta
grave ou motivo socialmente justiflcável.
Art. 29 Será socialmente justificável a dispensa que
tiver causa relacionada com a pessoa do empregado e
bem assim com circunstâncias objetivas derivadas de
comprovada necessidade de funcionamento do estabelecimento em que o empregado prestar serviços.
§ J9 A despesa será socialmente injustificável quando o empregado puder ser aproveitado na mesma
função, ou em outra com ela compatível, na mesma empresa ou em outra empresa integrante do mesmo grupo
econ'ômico.
__
§ 2"' _As despedidas que tiveram por causa circun_s1tâncias derivadas de comprovada necessidade de funcio-
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namento do estabelecimento observarão a seguinte ordem preferencial, entre empregados com a mesma qualificação profissional:
I - em prime_iro lugar, os de menor tempo de serviço
ou de menor produtividade;
I i - os que tiverem menor número de dependentes
econômicos:
III- os mais jovens.
Art. 3<:> A despedida será participada por escrito ao
empregndo e ao sindicato da respectiva categoria profissional na data do término do contrato de trabalho, com
indicaçUo dos motivos que a determinaram.
§ J<:> O empregado passará recibo na segunda via da
comunicação e a devolverá ao empregador.
§ 29 A falta da comunicação, nos termos deste artigo, sujeitará o empregador a reintegrar o empregado.
_ ~~ 4<:> O empregado que for despedido sem motivo so~
cialmente jusÜ_ficável poderá optar entre a utilização de
sua conta \·inCulada no Fundo de Garantia d.o Tempo de
Serviço e o cumprimento do contrato de trabalho pelo
empregador.
Art. 59 Reconh~::cida judicialmente a inexistência de
falta grave ou de motivo socialment_e justificável, será o
empregador obrigado a reintegrar o empregado e a
pagar-lhe os salários e demais vantagens legais e contratuais, a que teria direito durante o período de afastamento.
__ ~arágrafo único. Quando a reintegraç_ão do empregado for de_!;aconselhável, dado o grau de incompatibili~
dade apurado no dissídio, o juiz poderá converter aquela
obrigação em ressarcimento pecuniário, mediante o pagamento dos salários e das demais vantagens legais e
contratuais a que o empregado teria direito, se não tivesse sido ilegalmente despedido, e a autorização para utilização da conta vinculada no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
Art. 6<:> -A reclamação do empregado despedido que
pleitear a reintegração no emprego, será ajuizada dentro
do prazo de um ano, contado do recebimento_ da comunicação a que se refere o artigo 3<:> desta Lei.
Art. 7<:> A despedida que não se fundar em qualquer
das causas a que se refere o artigo 29 desta Lei sujeitará o
empregador a pagar, diretamente, ao empregado que optar pela utilização da conta vinculada, o valor do depósito correspondente ao mês anterior e, bem assim, a importância correspondente a 2% (dois por cento) da maior
remuneração mensal percebida na empresa, multiplicada
pelo número de meses de trabalho sob o regime de 13 de
setembro de 1966, considerando~se como mês completo
a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
§ I<:> O empregado que tiver tempo de serviço anterior à opção pelo regime da Lei n9 5. to7,- de 13 de setemhro de 1966, receberá diretamente do empregador a
indenização a que se referem os artigos da Consolidação
das Leis do Trabalho,
29 Se o tempo de serviço anterior à opção for igual
ou c;uperior a 10 anos, a indenização será devida em
dobro.
§ 3<:> Ocorrendo culpa recíproca na cessação do contrato de trabalho, o percentual a que se refere o caput
deste artigo será de 1% (um por cento} e o valor da indenização prevista pelos§§ }9 e 29 será reduzido à metade.
Art. 89 Ocorrendo qualquer das hipótese.<> enumeradas no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho
o empregado poderá considerar findo o contrato de trabalho e pleitear a utilização da conta yjnculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além da indenização a que se referem os artigos 477 e 478 da CLT, se
couber.
Art. 99 O caput do artigo 487 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 487, O empregador que pretender despe~
dir o empregado em razão de circunstânciaS objeti~ _
vas derivadas de comprovada necessidade de funcionamento do estabelecimento, deverá avisá-lo
com a antecedência mínima de:
r- oito dias, se o empregado tiver até doze meses de serviço;
II- trinta dias, se o empregado tiver mais de
doze meses de serviço".
Parágrafo único. Ficam mantidos os parágrafos 1<:>,
29 e 39 do artigo _487 da CLT,
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Art. 10. Esta Lei _entrará em vigor na data de_ sua
publicação,
Art. I [. São revogadas as disposições em contrário,
especialmente os artigos 484, 485, 487, caput, 492, 500,
502, 504, 853 e 855, todos da Consolidação das Leis do
Trabalho, e, hem assim, os artigos 1<:>, 6'? e seus parágrafos, e 16 e seus parágrafos, todos da Lei n9 5. 107, de 13
de setembro de \966.
Justificação
Em [ 979, com base cm valiosa contribuição do Instituto dos Advogados Brasileiros, que aprovara então brilhante trabalho dos Srs. Calheiros Bonfim e Arion Sayão
Romita, apresentei à consideração do Senado o Projeto
de Lei que levou o n9 366j7fJ, o qUal, infelizmente, não
chegou a bom termo por haver sido rechaçado em sua
tramitação já na ComiSsão de Constituição e Justiça,
Agora, estimulado por novos e mais aprofundados es~
tudos sobre a questão tratada no projeto, no âmbito do
mesmo IAB, reapre.~ento a dita proposição esperando
vê-la aprovada e, finalmente, transformada em lei como
contribuição ao aperfeiçoamento da legislação trabalhista vigente.
Reproduzo, porém, por oportuno, o que a respeito do
assunto disse a Comissão de Direito do Trabalho e Pre~
vidência Social, do citado IAS, particularmente através
de relatório do Dr. Julio Cesar do Prado Leite:
.. 0 presente projeto já apresentado ao Senado em
1979, receb.eu o n9 366. Obteve parecer contrário à _sua
aprovação, no mérito, pela Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, sendo relator o ilustre Senador Aloysio Chaves.
Na opinião do nobre representante do Pará a proposição "necessitaria de uma reformulação de tal monta,
que melhor seria abandoná-la para adotar um texto que
melhor se ajustasse à concepção moderna da nulidade da
despedida arbitrária''.
Aponta como caminho, a linha inovadora que a CLT
assumiu a respeito da matéria, a partir da preocupação
da Lei n'? 6.515, de 21-12-77, que deu nova redação ao
capítulo consolidado da Segurança e da Medicina do
Trabalho, onde está, no art. 165, que os titulares darepresentação dos empregados nas CIP AS não poderão ser
despedidos arbitrariamente, defmindo a Lei, como despedida arbitrária, aquela que se fundar em motivo disci~
plinar, técnico, econômico ou financeiro.
Como é sabido, o aludido capítulo da CLT foi elaborado pela Comissão Interministerial incumbida durante
o Governo Geisel de atualizar a CLT.
A Comissão presidida pelo Ministro Sussekind, no tocante à estabilidade e sua compatibilização com o FGTS
chegou a sugerir ao Presidente da República que se consagrassem normas a respeito pelo fato de que a despedida arbitrária não ·se conipadecia com as regras da equidade, _criava desmesurada força a favor do patronato e
possibilitava "turn over" de mão- de~obra acelerado e
sem respeito ãs condições humanas que deve cercar o
contrato de trabalho,
Assim dirigiu-se o juflsta Sussekind, Presidente da Comis~o, ao Presidente Geisel:
''Por iniciativa do professor Délio Maranhão, foi
elaborado um texto visando pôr fim ao sistema alternativo entre o regime do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e o da estabilidade no emprego.
Nesse estudo preliminar, que foi encaminhado informaJmente pelo Presidente da Comissão ao_ Governo Federal, propunha-se a aplicação do FGTS a
todos os empregados e, complementarmente,
alterava-se o conceito de estabilidade, adotando-se,
a respeito, a teoria da nulidade de despedida arbitrãría, na forma acolhida pelo legislador brasileiro
em fetação aos empregados eleitos para aS Comissões Internas de Prevenção de Acidentes.
Conforme foi assinalado no relatório de 20 de setembro de 1976 desta Comissão, "o conceito de estabilidade adotado pela a tua! CLT não atende aos
fins a que se dirige, poiS se presta a abusos e distorções, já demonstrados na prática, Por outro lado,
o regime do FGTS, que substitui, com vantagem, a
indenizaçào de antiguidade, não assegura a permanência do trabalhador no emprego".
O precitado estudo, eri.fretantO,_ não logrou êxito,
tendo sido recomendado à Comissão a manutenção -
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da vigência paralela dos dois regimes--tal como a

muitos parece resultar do preceituado no inciso
XIII do art. 165 da Constituição."
O Presidente Geisel,_ preso às considerações do seto_r:
econômico de seu governo, não acolheu a sugestão, no
entanto.

O texto da inovação pretendida, como referido, era _da
lavra de Délio Maranhão, integrante da Comissão Revisora.
Inspirava-se, confessadamente, na legislação alemã a
respeito, que foi pioneira no novo surto, após a 2' Guerra Mundial, visando assegurar a segurança no emprego.
As linhas gerais do Projeto Délio Maranhão não discrepam, porém, daquelas que foram traçadas por Calheiros Bomfim e Arion Sayào Romita.
O Senador Aloysio Chaves encontro_u diferença SllbS.:- _
tancial onde apenas se encontravam rumos paralelos e
conducentes ao mesmo fim.
A expressão por motivo socialm,:nte_justificável para
arrimar a rescisão, que pareceu tão:vaga ao Senador que
preferia- ti:ocá·la pelas palavras sacramentais do art._l65
da CLT, que se repete-m no Projeto Délio Maranhão,
encontra-se no texto da lei alemã, como se verá a seguir,
conforme descreve SusSekind, nas Instituições de Direito
do Trabalho, págs. 598 e seguintes:
'

"Foi na República Federal da Alemanha que se
iniciou a tendência da legislação comparada no sen·
tido da nulidade da despedida_arbitrária. A reforma
legislativa adotada cm 1951 e 1952 estabeleceu que,
em princípio, «s6 é lícita uma despedida socialmente justificada". Abandonou, assim, como asseveram
Hueck e Nipperdey, "o dogma anteriormente dominante da liberdade de despedida por parte do empregador, plasmando-se a idêia de uma proteção geral duradoura da relação de trabalho. Certo ê que a
lei não condiciona, diretamente, a validade da despedida à existência de certas causas, porém declara
juridicamente ineficaz a ,despedida socialmen~e in~
justificada e determinada, ademais, que assím se en~
tende a que não cumpre certos requisitos que o empregador deve provar."
A partir dessa lei da Alemanha Ocidental,
generalizou-se o sistema de estabilidade no emprego. Em
1970, por exemplo, a Itália tornou mais iígida a segurança no emprego.
Comentando o novo ordenamento legal da sua pátria,
escreve Riva Sanseverino que- suas disposições se aplicam .. à despedida nula, porque discriminatória ou de re~
presãlia, à despedida ineficaz, porque não comunicada
por escrito ·e à despedida não esteada numa justa causa
ou num motivo justificado; em todos os três desses casos,
a sentença afirmativa da ilegalidade é provisoriamente
execut~vel e comporta a obrigação de reintegrar o trabalhador no cargo, configurando-se, por tal modo, a estabilidade real."
Dissertando sobre o tema, Sussekind refere:
'"A estabilidade no emprego se apresenta, cada
vez mais, com nova roupagem, na legislação comparada: antes, poucos países asseguravam esse direito
aos trabalhadores, condicionando sua aquisição ao
decurso de prazos geralmente longos e restringindo
demasiadamente as hipóteses de resilição do contra·
to de trabalho. Hoje, em grande número de países, a
lei garante a estabilidade no emprego, após a fluência de curto prazo, possibilitando, porém, a despedida do trabalhador não somente em razão de atas
faltosos por ele praticados, mas também por motivos de ordem.. técnica, econômica ou financeira."
No art. 2~" do Prçjeto, aliás, OS- autores da proposição
trataram de definir a eXpressão, a~sim:
..Será socialmente justificável a dispensa que tiver causa relacionada c_om a pessoa do empregado e
bem assim com circunstâncias objetivas derivadas
de comprovada necessidade do estabelecimento em
que o empregado_ prestar serviços."
Essas circunstâncias poderão ser -de carâter técnico,
econômico ou financeiro. Em verdade, caberá ao julgador aferir a situação de necessidade declinada pelo empregador. O leque fiCa aberto, e, sem dificuldade, a jurisprudência poderá ao correr do tempo, fixar as hipóteses

que, ao acaso, venham coincidir com as três possibilidades defíTiidas rio- Projeto Dêlio Maranhão.
Apegou-se Aloysio Chaves à expressão contida no arL
l~' da proposição -motivo socialmente justifiCável que ·está na lei alemã, como vimos, e ficoU- desatento_ à
precisão que o termo tomava no art. 2" do Projeto.
Com o relatório acima, o que se quer marcar ê que a
proposição, nascida em 1979, mantém-se viva em todo
seu- articulado e mere.ce- ganhar novo curso legislativo,
porque não apenas bem urdida, mas porque será, se
aprovada, instrumento utilíssimo ·ao trabalhador brasileiro que, com a queda da estabilidade, ficou entregue inteiramente às regras do capitalismo selvagem, podendo
ser despedido a qualquer tempo da empresa, por mais
serviços que a ela tenha pre.c;tado e a duração dos liames
-contratuais. Em verdade temos, hoje, no Brasil, contratos abertos_ de trabalho onde a vontade patronal predomina integralmente sem qualquer respeito 2. figUra "11u~
mana do empregado, que busca no emprego a sua segu·
rança econâmica pessoal e de s_ua família.
O Projeto Nelson Carneiro, desenhado por Calheiros
Bomfim e Arion Sayão Romita._, deve ganhar novamente
curso legislativo.
O Projeto, em seu § 2~ do art. 2Q~ prevê, em ordem in·
versa, uma hierarquia de situações privilegiando a ancia- nidade - trabalhadores com mais tempo de serviço os de maiores encargos de família e os de maior produtividade.
No art. 3Q, detennina~se que a d~pedida será participada por escrito ao empregado e ao sindicatõ da respectiva categoria profissional, com indicação dos motivos
que a determinaram. A falta de comunicação sujeitará o
empregador a reintegrar o empregado.
Os artigos 4~ e 59 contêm -regras básicas do sistema:
possibilita ao empregado despedido sem motivo social·
mente justíficável optar entre a estilização da conta do
FGTS ou a· cumprimento do contrato de trabalho pelo
empregador.
Por outro lado, ser reconhecida judicialmente a inexistência de faltil: grave ou de motivo socialmente justificável será o empregador obrigado a reintegrar o emprega- do e a pagar-lhe os salários que teria direito durante o
período de afastamento. Havendo incompatibilidade e
sendo desaconselhável a reintegração, o juiz poderá converter a obrigação de reintegrar o _empregado em ressardmento pecuniário, mediante pagamento dos saláriós a
que o empregado teria direito se não tivesse sido ilegalmente despedido, e a autorização para utilização da conta vinculada no FGTS.
Prescreve em Um ano o direito de pedir reintegração.
No art. 7~ do Projeto cria~se ânus específico para o empregador que despede injustainente ou sem causa juSliftcada pelo estado da empresa. Trata-se de uma volta à indenizaçào que consistia, em verdade, uma pena imposta
ao meu empregador que despedia arbitrariamente seu
empregado. A pena- que sempre acompanhou o sentido da indenização- imposta ao momento da despedida
injusta leva o empregador a repensar seu gesto pelo ânus
que passa a suportar sem previsão.
O Projeto marca em 2% da maior remuneração multiplicada pelo número de meses de trabalho. Ocorrendo
culpa recíproca o percentual será reduzido a I%
Pelo todo alinhar do Projeto vê-se que ele se encontra
em ·condições de obter trânsito legislativo. b bem armado e compatibiliza o FGTS com a garantia contra adespedida arbitrária. É claro que o FGTS, aprovado o Projeto, terá seu matiz definido como de natureza assistencial e com valor inestimável para o trabalhador, exalamente parã--que desfrute dessa poupança em momentos
culminantes de sua vida. Perderá, porém, seu feito compensatório da indenização e, isso, porque é exat:imente a
pena pecuniária, sel!l que o empresário tenha uma reserva de contingência~ara· abi;Qç_~ê-la com facilidade, que
refreia o â-illmo arbi_rrário .reyç_lador de uma prepotência
incompatível com dS lemp_os ·modernos.
-Em Seu novo tramitar, o PL ·n9 366{79 pode vir a ser
aperfeiçoado por achegas que se lhe tragam em decorrência mesmo dOs estudos que se procedem nas duas Casas-·a(f COngresso. Não bá qUe emendá-lo desde jâ, ou
apresentar substitutivo.
A sua validade intrínseca permanece.
Por assim entender, opinamos que o Instituto dos Advogados Brasileiros deve dirigir-se ao nobre Senador
Nelson Carneiro, trabalhador incansável pelas medidas
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de alcance e interesse dos trabalhadores e grande amigo
da Casa, no sentido de que faça o Projeto de Lei 366/79
retomar: a te:r curso no Congresso.
A perda da estabilidade produziu um corte profundo
na estrutura do conjunto de regras de proteção ao salário
no Brasil e, em grande parte, é responsável pela adoção
de medidas de "ortodoxia monetarista que levaram o país
à recesSão e a uma parada brus_ca em seu processo de
crescimento tanto sob ângulo económico, tanto sob ângulo social.
.
Com a estabilidade, as empresas não teriam condições
de se aliviarem dos custos salariais e, por ser assim, as
autoridades econômicas teriam, forçosamente, que encontrar outras saídas ou novos modelos de desenvolvimento que não se apOiassem na redução do nível de emprego, como cruelmente o fizeram, cientes que o crescimento demográfico de 2.6 joga, a cada ano, dois milhões
lut:i por entrar nas muralhas fechadas do
de pessoas
mercado de trabalho.
..Persist.isse_a estabjjjdade, ter-se-ia, por certo, seguido
em novas direções: a economia global teria de suportar a
pressão da manutenção do emprego e não disposto, com
tanta facilidade, da compresão dos custos salariais que
não se reflete, apenas, na conteção dos salários, mas, de
modo substancial, na~_ despedidas, sistemáticas e sem ônus, dos trabalhadores, ao capricho das oscilações do
mercado.
A OIT tem se preocupado quanto às vazões válidas
para a despedida dos empregados. Apesar da enorme variedade registrada pela legislação comparada, certo é que
elas correspondem a qu:ltro tipos:
!<.>) conduta do trabalhador (falta ou_ violação da_disciplina);
~-) capacidade do trabalhador (carência de qualificações ou para prestar o trabalho para o qual foi contratado; trabalho insatísfatório);
3'-') ausência do trabalhador ou incapacidade resultante_de enfermidade ou acidente;
4'-') mOtivos de índole econâmica, tecnológica, estrutural ou similar.
Essa orientação foi consagrada pela Convenção n'?
158, cujo art. 4'-' preceitua:

na

"Não se porá fim á relação de trabalho de um
trabalhador, a menos que exista para isto uma causa
justificada relacionada com sua capacidade ou sua
conduta ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço."
O Projeto de Lei do Senado n~' 366, de 1979, está víVO
em seus objetlvos fundamentais- e, a nosso ver, é muito
bem estruturado. Está, por conseqüência, a merecer do
IAB que confirme seu apoiamento ao teor que encerra.
O momento se torna oportuno agora que, com a Nova
República, certamente se procura rever a situação social
do país, hoje partido em duas porções muito distintas: oS
que participam dos frutos do progresso e aqueles que fo~
ram mergulhados nos abismos da miséria absoluta".
Sala das sessões, em 19 de Junho de 1985.- Nélson
Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.

~DECRETO-LEI No 5.452,
DE Jo DE MAIO DE 1943
Co_nsolida_ção das Leis do Trabalho

CAPITULO V
Da Rescisão
Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo
contrato, e quando _não haja ele dad_o motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ 19 O pedido de demissão-ou recibo de quitação de
rescisão do_contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de I (um) ano de s_erviço, só será vál.i~o
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quando feito com a assistêiiCía- do respectivo Sindicato
ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.
§ 2~ O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução
do contrato, deve ter especificada a natureza de cada
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor,
sendo válida a quitução, apenas, relativamente às m~s
mas parcelas.
-V. portaria

n~

3.636, de 30 de outubro de 1969, que baixa normas para

homologação de rescislo de contratos de trabalho (0.0. 10;11·1969)
-V. siimula TST n94J.

§ 3<:> Quando não existir na localidade nenhum dos
órgãos previstos neste artigo; a assistência será prestada
pelo Representante do Ministédo Público, ou, onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento
destes,_ pelo Juiz de Paz.
§ 49 o pagamento a que fizer jus ci empregado será
efetuado no ato da homo!Oggação da recisão do contrato
de tn!balho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme
acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto,
quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro.
§ 59 Qualquer compensação no pagamento de que
trata o parágrafo t~nterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.
Art. 478. A indenização_devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de um mês de remuneração por nno de serviço efetivo, ou-·por ano e fra:çãoigual ou superior a seis meses..
§ J<? O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como perfodo de experiência; e,- antes_ que se complete, nenhuma indenização
será devida.
-Este~ roi derr<Jg.:ldo pelo pnrágrnfo llnico do art. 18, da lei nY 5.107, de
13 de setembro d.: 1966 (FGTS) (D.O. 14-9-1966).

§ 2'>'
nização
§ 3'>'
ba~e de

Se o salário for pago por dia, o cálculo da indeterá por base trinta {10) dias.
Se pago por hora, a indenização apurar-se-ã na
duzentas e quarenta (240) horas por mês.

-V. súmula n° 459 Uo STF.

§ 4'>' Para os empregados que trabalhem a comissão
ou que tenham direito a percentagens, a indenização será
calculada pela média das comissões ou-percentagens per~
cebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço.
-Red~ç~o

de acordo com o Ocçrcto-lei n~ 229, de 28-2·1967.

§ 5'>' Para os empregados que trabalhem por tarefa
ou serviço feito, a indenização será calculada na base
média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado
para realização de seu serviço,~caJculando-se o valor do
que seria feito durante trinta dias.
Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças,
defesas por lei, contrários acis bons costumes, ou alheios
ao contrato:
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores
hierárquicos com rigor excessivo;
c) correr perigo manifeSto de ma,l considerável;
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra
ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa
fama;
f) o empregador ou seu_s preposto ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
- Redação dada pela lei n' 4.825, deSde novembro de J965(D.O., 8-111965).
-V. Código Penal, arts. 19 c 2!.

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este
por peça ou tarefa; de foram a _a_fetar sensivelmente a importância dos salários.
§ 1q O empregado poderá suspender a prestação dos
serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desem~
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penhar obrigações legais, incompatlveis com a continuação do serviço.
§ 21' No caso de morte do empregador constituído
em empresa individual, é facultado ao empregado rescinM
dir O contraiO Cle -traôalho-.
§_- _3_..,- Nas_ hipóteses das letras "d" e "g", poderá o
~~pregado pleitear a rescisão de seu contrato de traba- _
lho e pagamento das respectivas indenizações, permaneM
cendo ou não no serviço até final decisão do processo.
-

Este

~

foi acrescido rela lei

n~

4.825, de 5 de novembro de 1965 (D.O.

g~[\-1965).

Art. 484. Havendo culpa recLproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribun_al de
Trabalho reduzirá a _indenização à que seria devida em
caso de culpa exclusiva do empregador, por metade.
-V. sllmula TST

n~
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Art. 504. Comprovada a falsa alegação do motivo
de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não est_áveis_ o complemento da indenizaçào já percebida, assegurado a ambos o pagamento da
remuneração atrasada.

SEÇÃO III
Do inquérito para apuração de falta grave
Art. 853. PãrU -a- instauração de inquérito para 3puração de falta grave contra empregado garantido comestabilidade, o ~mpregador apresentará reclamação porescrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do_ empregado.

14.

Art. 485. QuandQ cessar a atividade da empresa por
morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os arts. 477
e 497.
··~··-··-,..-~··---,·-···········-·····-·:··_···

CAPITULO '>'1.
Do Aviso Prévio
Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte
que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá aviSar a outra da sua resolução, com a antecedência
mínima de:
I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana
ou tempo inferior;
II - trinta dias aos que perceberem por quiilzena ou
mês, ou que tenham mais de doze meses de serviço na
empresa.
- Re_da~üo dos inci~os I e II dada pela Lei nY 1.530, de 26-12-1951 (0.0.
28·12-1951).
-V. Súmula TST n~ 94.
-V. Sómula TFR n~ 79.

§" f'>' A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço.
§ 2'>' A falta de aviso prévio por parte do empregado
dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondente.<; ao prazo respectivo.
§ 3'>' Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores,
seráf.eito de acOrdo com a média dos últimos doze meses
de serviço:-

CAPITULO VIl
Da Estabilidade
Art. 492. O empregado que contar mais de dez anos
de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido
senão por motlvo de falta grave ou circunstância de
força maior, devidamente comprovadas.
Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo
o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador.
ArL 500. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feitO com a assistê"rici3. do reSpectivo Sir1dicato e, se não o houver, perante autoridade
local competen~e do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho.
Art. 502. Ocorren~o rilotlvo de força maior que deterlnine a extinção da~e-mpresa, ou de Um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte:
I - sendo estável, nos termos dos artigos 477 e 478;
II- não tendo direito à estabilídade, metade da que
seria devida em caso de rescisão sem justa causa;
III_:_ ha~endo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o art. 479, desta lei, reduzida igualmente à metade.

Art. 855. Se: tiver havido prévio reconhecimento da
estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito
pela Junta ou Juízo não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data
da instauração do mesmo inquérito.

( Ãs Comissões de Con.~tituição e Justica e deLegislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O projeto
será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito
Rollemberg.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG (PDS - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Aqui venho assumir a alta relevância da represetação,
ainda que temporária, do meu Estado - Sergipe substituindo o eminente Senador Passos Põrto, político
cuja vida como representante do povo é um exemplo a
ser seguido, e de quem não apenas meu estado é devedor,
mas toda o B.casil, pelas múltiplas contribuições dadas
no Congresso Nacional, da qual a chamada emenda Passos Pôrto é, pela sua atualidade, um belo e claro exemplo.
Venfló, portanto,- Se:Qtienciar a luta sergipana nesta
Casa, que já se perde na história e no tempo, reafióiiando princípios e valores que antes de mim alguns sergipanos proclamaram nesta Casa. Evoco, neste momento
singular para a minha vida pública, os nomes de Coelho
e Campos, Graccho Cardoso, Olímpia Campos, Leite
Neto, Júlio Leite, José Rollemberg Leite, Heribaldo
Vieira, Leandro Maciel, Augusto Franco, Gilvan Rocha,
que deram, com a luz de suas inteligências e com_ odespreendimento do espírito público, um fiel atestado de capacidade política da gente sergipana que também represento.
O político deve ter _orgulho do_ seu comportamento,
com a mesma euforia como deve mirar-se nos exemplos
de dignid:1de, de competência, de honradez e de seriedade dos que integram a sua classe, ainda que militantes de
partidos diferentes e que sejam cirCunstancialmente adversáríos. A vida política é feita dos bons exemplos, porque nasce do compromisso com o serviço da sociedade e
cresce--com o cumprimento fiel das responsabilidades.
A vida do político, portanto, deve ser exemplar, como
modelo para que as novas gerações não percam a crença
na solução civilizada e jurídica da evolução social. Tem
cabido ao homem que abraça a vida política a alta e digna responsabilidade de conduzir as vozes dos que sofrem, o coro dos aflitOs, a dor dos carentes, daqueles que
dependem, em tudo ou quase tudo, da gerência do poder
constituído. Toda vez que o político falha ele derrota o
segmento social que representa, ele semeia a desconfiança e a descrença.
Devem abraçar a vida pública os vocacionados para a
verdade, os destinados à causa pública, os que colocam
os interesses sociais acima dos interesses pessoais ou grupais de apadrinhados. E esta questão, fundamental para
a sobrevivência da classe política, tem seu parâmetro na
credibilidad~. Sem cré<Jito junto ao povo o político não
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exerce a representação devida, ferindo, destarte, a própria organização da_ sociedade.
Venho de Sergipe c-Chego louvando aqueles que souberam dar dignidade aos mandatos populares. E o faço
aqui e agora, como um gesto de louvor aos Srs. Senado::
res que, em nome dos seus estados, como representantes
da vontade popular, elevam e dignificam a atividade
pot1tica. Rendo, portanto, nesta hora de emoção, as minhas homenagens aos Srs. Senadores da República, na
representação alusiva a _toda a classe política brasileira,
nas mãos de quem, neste momento de transição democrática, está depositando o futuro __do Pafs.
O Brasil precisa de encontrar a saída para os seus intrincados problemas. Estâ com os polfticos, na contradição dos discursos, o caminho que conduzirá, pacificamente, a sociedade nacional ao lugar livre e justo que ela
tem aspirado .ao longo da história. Por isto mesmo conclumo a classe política para ser porta-voz dos anseios e
das carências brasileiras, encaminhando poUticamente
os interesses sociais, harrrlonizando os diversos segmentos da nação para os quais devemos ter respostas eficazes.
_
Os políticos não podt.'lTI realizar milagres, mas têm
sido santos e profetas que conduzem o povo na mesma
esperança- em busca do futuro. Aqui e ali, estou ciente,
alguns companheiros claudicam. Mas, embora hajam as
claudicações, o que se tem visto ê o povo depositar na
classe política um poder ilimitado de expectativas, que
faz do homem público um faz tl!.do, um polivalente, um
onipresente e onipotente instrumento da promoção social.
Não enfada esta condição que o político brasileiro enverga por delegação popular. Em cada Estado, o exemplo é o mesmo. Tanto em sergipe pobre e economicamente atrasado, como em São Paulo rico e desenv9lvido,
a função política exige dos mandatários da vontade popular uma profunda identificação com os problemas que
incomodam, anigem, afrontam e atingem as pópulações.
E, do mesmo modo como louvo o compromisso dos
políticos com a sociedade, não posso deixar de lamentar,
quando ocorre o contrário, quando o homem público falha ~om seu povo, trai seus amigos, desorienta a sociedade, para a mera satisfação de interesses pessoais. Trago a
esta casa o episódio que tem empobrecido a vida pública
sergipana, do qual é protagonista o governador João Ab
ves. Sergipe jamais viu coisa igual, jamais se-le:sfeffiif-_
nhou tamanha indignidade. Com sua traição ao seu partido e a todos os que_ patrocinaram· a sua eleição, João
Alves deu um exemplo deprimente de como não deve se
comportar o homem público, dando, também, um atestado claro de sua ignorância das normas de convivência
da sociedade. Doravante, a classe política sergipana terá
de trabalhar para recuperar a imagem que o governador,
de forma violenta e drástica, manchou.
O Sr. Albano Franco- V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senador Heráclito Rollemberg?
O SR. HERÁCUTO ROLLEMBERG- Com muita
satisfação, concedo aparte ao rneu nobre colega Albano
Franco.
O Sr. Albano Franco- Meu caro Senador HeráclitO
Rollemberg, várias razões c motivos levam-me, aqui eagora, pedir aparte, com intensa emoçãO, ao companheiro do Município de Laranjeiras, ao meu colega Deputado estadual em 1966. Senador Heráclito Rollcmberg, é
para nós uma satisfação tê-lo nesta Casa. Quero testemunhar, e acrescer às palavras, que V. Ex• traz para esta
Casa na, tarde de hoje, um fato lamentáve[ e triste, que
foge e fere a tradição política do Estado de Sergipe.
Refiro-me à falta de dignidade e de coerência que, hoje,
o povo brasileiro está a cobrar dos políticos. V. Ex• foi
vítima de uma traição, foi vttima de um dcscompromisso, e sinto-me muito à vontade neste aparte, Senador Heráclito Rollembcrg, porque eu exercia, em 1982, a Presidência do nosso Partido e fui_ eu que anunciei o nome do
nosso candidato a Governador e os compromissos por
ele ;.1ssumidos, publicamente e por escrito. E é bom nesta
hora, para conhecimento dos nobres Senadores, poder
dizer, de público, que se não fosse o apoio, a solidartedade do grupo político de V. Ex• e do seu irmão, Deputado
Fmncísco Rollemberg, o nosso partido não teria, em
1982, aquela expressiva vitória em todo o Brasil. Somome, nesta hora, às palavras de V. Ex• E, mais ainda, SeM
nad•.lr Heráclito Rollemberg, além de ferir os compro-
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missas assumidos em praças públicas e por escrito, o
nosso Governador, hoje, persegue e demite, inclusive,
pobres e pequenos funcionários das empresas estatais,
das repartições públicas. E os Srs. Senadores sabem que,
dentro do regime democrático em que vivemos, é uma
opção natural e sadia a mudança da sigla partidãria, mas
não perseguir, não demitir aqueles que foram a razão de
sua vitória, a--razão do seu sucesso eleitoral, a razão de
ter assumido o poder.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG - Agradeço
as palavras do nobre Senador Albano Franco. Mais do
que tudo iss.o que V. Ex' acabou de citar, será objeto de
um pronunciamento nosso, possivelmente amanhã, uma
séria denúncia. O Governador João Alves Filho, além de
demitir os pequenos funcionários do Estado, seus antigos correligionários, cofoca 60 homens nas ruas de !tabaiana, armados de metralhadoras, para coagir o grande
Líder político daquela terra. E haveremos de fazer um
protesto e solicitar providências ao Ministro da Justiça,
responsabilizando aquele Governador pelo que possa
acontecer na cidade de Itabaiana, para que não haja
mais uma página negra no cenário político sergipano,
como houve no passado, com o assassinato do Deputado
Federal Euclides Paes Mendonça e seu filho Antônio
Mendonça,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, continuamos nosso
pronunciamento:
Mas, infinitamente mais importante que o traidor, é o
povo traído. E haveremos todas, políticos de Sergipe,
atingidos pelo gesto desatinado de João Alves, de buscar
a recuperação através do trabalho partidário das diversas agremiações que tratam, como condutos, dos interesses políticos do povo sergipano. Deste modo, a bancada
sergipana na Câmara dos Deputados, unânime na condenação do traidor, haverá de receber nesta Casa, tanto
pela minha palavra temporária, como pela palavra do
eminente Senador e Líder Empresarial Albano do Prado
Franco, como por quem mais, valorizando e defendendo
a missão pública do Político, todo o estímulo de que precísa para resgatar, novamente, a confiança na ação, no
trabalho, na atividade política.
O meu Partido, o PDS, está disposto a dar a colaboração mais sincera aos dirigentes da nova república. Em
Sergipe, por exemplo, o PDS reúne a totalidade menos
um da representação Federal eleita pelo Partido em
1982, tendO no Senado dois dos três representantes do
Estado, continuando com a maioria das prefeituras interioranas e com uma bancada de nove Deputadas Estaduais de um total de 24, além de contar com 12 dos 21
vereadores da Capital, Ar acaju. No último domingo, dia
16, o PDS demonstrou a sua vitalidade, reunindo as lideranças da Capital e do interior sara a organização do
novo Diretório, elegendo em seguida a executiva estadual que está sob o comando e liderança de Augusto
Franco, um homem digno que faz política um instrumento de dignidade, que passou por esta casa igualmente
honrando o seu conquistado nas urnas, soberanamente.
O PDS está unido e disposto a recomeçar, contactando com os diversos segmentos da sociedade sergipana,
auscultando os seus anseios e devolvendo a todos a
crença na seriedade da vida pública. Todos os que inte~
gram o partido comungam dos novos tempos do Brasil e
sabem assimilar as mudanças, como decorrentes da expressão numêrica da maioria. Os partidários do_ PDS
não são sectários e nem herdeiros do passado, mas políticos que tinham a obrigação com o Governo e com a sua
continuidade administrativa e que souberam aceitar o resultado adverso colhido no Colêgio Eleitoral.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra!
O Sr. Octávio Cardoso- Nobre S!!nador Herãclito
Rollemberg, no momento em que V. Ex~ estréia na tribuna do Senado, desejo, na quafidadc de Líder eventual do
PDS, transmitír a V. Ex• os cumprimentos, os votos de
boas-vindas da Bancada e de pleno sucesso no desempenho do manCfatO. V. Ex•, político jovem, com experiência na Assembléia Legislativa e no Poder Executivo Municipal, certamente trarã valiosa colaboração à sua Bancada e aos trabalhos deste Senado, engrandecendo com
seu talento e representação do seu Estado, e honrando a
representação parlamentar do seu Partido.
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O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG --Agradeço
as palavras do nobre Líder Octávio Cardoso.
Continuo;
Nào se trata, como pensam alguns, de adesão. O PDS
não precisa aderir ao Governo, mas entender a Nova República, emprestando a sua crítica com a mesma convicção que empresta o seu apoio para a construção de
um regime estávd de liberdade, democrático, e que permita aos setores produtivos da Nação todas as oportunidades de geração de riqueza, seguida da justa distribuição com os que dela participam, principalmente pelo
trabalho.
O Sr. Gastão Müller- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, nobre Senador Gastão Müller.
O Sr. Gastão Müller - Nobre Senador Heráclito
Rollemberg, em nome do PMDB, trago a V. Ex• as sauR
dações cordiais da nossa Bancada, e a minha pessoalmente, pois me liga uma velha amizade com o seu eminente e nobre irmão, meu amigo Francisco Rollemberg,
brilhante Deputado Federal, da Bancada do seu Estado.
De modo que é com satisfação pessoal, também, que o
vejo aqui no Senado Federal, representando, condignamente, o seu _grande Sergipe. Quero res:.altar um ponto
interessante do início do discurso de V. Ex•: o elogio ao
querido de todos nós Senador Passos Pôrto. Não há dúvida de que-Passos Pôrto é um dos mais queridos entre
todos os Senadores desta República, que aqui convivem,
lutam e trabalham por seu Estado e pelo Brasil. De
modo que a homenagem que V. Ex• presta a Passos Pôrto, eu a transf01mo não só do PMDB, mas de todo o Senado da República. também quero ressaltar, para aplaudir, a apologia que V. Ex• fez, no começo do seu discurM
so, quanto à figura do político como pessoa de real importância na convivência social e na vida social de um
país. Meus aplausos, por essas duas manifestações quejã
refletem, naturalmente, o pensamento, a personalidade e
o caráter de V. Ex•. Muito obrigado,

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG - Muito gra·
to pelo seu aparte, nobre Senador Gastão Miiller.
Prossigo, Sr. Presidente.
O que se quer é a retomada, imediata do crescimento
econàmico como parte da estratégia de desenvolvimento
que visa o pleno emprego, dando ao povo brasileiro a
chance do trabalho que é, conseqUentemente, oportunidade de renda. O Brasil não pode mais esperar, nem
agUenta a recessão que ainda dá fortes sinais de vida.
O desenvolvimento é um sentimento permanente da
Na~ão e foi pela via política que ele se cc,nstituiu no priM
meiro e principal meio pelo qual o poder público manteve acesas as esperanças no futuro mais ri~o e mais justo.
A Nova República, que nasceu sob inspiração da vontade nacional, não pode e nem deve descuidar desta prioridade da Nação brasileira que é desejar ter acesso à riqueza, partidpaçào da produção.
No contex_to da administração, cabe ao Governo oferecer ao Brasil o exemplo da austeridade, repassando
para o povo brasileiro o modelo que sirva para fomentar
a credibilidade nas ações do poder público. De nada
adianta, por exemplo, apontar falhas do passado, se o
presente não se constituir de forma exemplar. Daí ser, a
austeridade, um valor que tem signifiéado especial na
Nova Rept1blica, como atributo da classe política, com
responsabilidade de quem governa.
Toda transição gera, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as
mais diversas expectativas. A Nação por inteiro quis mudar. Isto é natural, notada mente quando 1:1 prática democrática é nova e ainda não produz resultados eloqUentes,
mesmo porque a Nova República é recente, que ainda
somente o seu intencionãrio prevalece, até que as mudanças concretizem, uma a uma, a vontade nacional.
A classe politica, que está tão ansiosa quanto o povo
que ela representa, deve saber entender o momento delicado desta fase de transição, quando os movimentos do
Governo devem ser precisos, tanto pelos fatos determinantes da organização do poder, do qual foi personagem
principal e ma:ior o Presidente Tancredo Neves, como
pelo estabelecimento de diretrizes que harmonizem, por
cima das divergências eventuais-, o pensamento político
que respalda o poder do Presidente José Sarney.
É necessário, no entanto, que o Presidente José Sarney
assuma em sua plenitude o poder da RepúO!ica, para via-
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bilizar sua administração e faz.cr pelo Brasil o que é do
desejo dos brasileiros. Não faltará apoio político ao Go-

verno, mesmo porque quando a prioridade for o Brasil
não haverá quem esteja contra, quem deixe de contribuir, quem se negue a participar do projeto nacional de
reconstrução econômica e social.
O Brasil tem muitos problemas que devem merecer a
atenção especial do Governo. A Nova República não
pode deixar de encaminhar, com a urgência devida, a
questão federal. Os municíPiOs, --que tenho a honra de,
como Presidente da Associação Brasileira de Municípios, representar, não suportam mais o mrocho a que
vêm sendo submetidos, numa inversão de valores sem
precedentes na história. O Governo tem a obrigação _de
recuperar o pensamento liberal que inspirou, na Carta
Constitucional de 1891, o Federalismo, dando aos estados a sua organização em face da União e ao município
o seu papel face ao estado.
O Brasil deve aos municípios brasileiros um tratamento justo e s1ncero, que represente o vigor da lei e cumpra
o preceito constitucional da Federação. O Presidente José Sarney, político que conhece a realidade nacional e especialmente a tipicidade nordestina, deve atentar para a
injusta situação em que vlvetlf os municípios brasileiros,
contidos em sua expansão econômica, servindo com trabalho c com riqueza para o progresso do País e recebendo uns poucos e incertos repasses e fundos que não compensam o esforço arrecadador municipaL
Urge recompor o Brasil Federal, fortalecendo o município e o estado como componentes geradores da
União, responsáveis pela riqueza, pelo trabalho. Neste
contexto ganha relevo a reforma tributária, porção de
um corpo que precisa ser amplamente reformado. Mas
uma reforma que contemple o município com ã. devolução de tudo aquilo que lhe foi retirado, na concentração descnfrCJda do poder pela União, e que redefina
os encargos das diversas esferas do poder e do Gov~rno.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HERACLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra!
O Sr. Lo manto Júnior- Não poderia deixar de manifestar minha alegria por vê-lo na tribuna estreando como
Senador pelo Estado de Sergipe, Estado tão ligado à
Bahia e_a mim pe.%oalmcnte pelos laços da admiração e
da estima. Vem V. Ex• trazendo aquela mesma mensagem de fé do municipalista que é, inclusive preSide, neste
momento, a Associaçilo Brasileira de Municípios, organização tão cara para mim, que nos idos de 59 tive a honra de presidir e dirigir por mais de 3 anos, vem V. Ex•
trazer a sua contribuição de jovem político de um Estado
pequenino, pela sua dimensão territorial, mas com grande valor histórico e com uma grande contribuição sempre prestada ao Brasil nos momentos dificieis; sem V.
Ex• trazer aqui a sua experiência e, sobretudo, o brilho
da sua mocidade, do seu entusiasmo. Como amigo da
família Rollemberg, também não poderia silenciar neste
momento em que V. Ex• estréia na tribuna da mais alta
Corte Legislativa do País. Quero _desejar lhe as maiores
felicidades. Que V~ Ex•, durante o período em que aqui
estiver, traga sempre o brilho da sua inteligência, a sua
colaboração, que todos desejamos receber, sobretudo,
para que se corrija, o quanto antes, esta terrível injustiça
que degrada a célula mater da nacionalidade, que infelicita o_organismo que deveria ser o mais vivo do País, que
é o município. V. Ex• é mais uma voz em favor desses deserdados, desses desprezados, desses abandonados municípios da P.J.tria. Creia V. Ex• terâ aqui a minha solidariedade; estarei sempre ao seu lado para que possamos
cada vez mais projetar a Associação Brasileira de Municípios, o grande forum de dabate que sempre foi dos
municípios brasileiros e o grande instrumento de reivindicação das nossas comunidades. SeJ<i. bem-vindo, Senador Heráclito Rollemberg.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG - Agradeço
as palavras bondosas, dirigidas a mim pessoalmente. A
Associação Brasileira de Municípios, os municipalistas
brasileiros são todos testemunhas do trabalho desenvolvido por V. Ex~. não só como Presidente daquela entidade, durante alguns anos, mas também por toda a sua
vida pública, tanto na Câmara dos Deputados, como no
Senado Federal, sempre voltada em defesa do municipalismo brasileiro.

Sei que falo, neste momento, em nome de um anseio
gera{, que de ponta a ponta do País é uníssono na esperança de ver o Governo do Presidente José Sarney_reorganizar a República COf'!l base na Federação. Merec~
menção especial a minireforma empreendida pelo Senador Passos Pôrto, <~:quem, nesta Casa, venho substituir
provisoriamente.
O Sr. Albano Franco- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, Senador Albano Franco!
O Sr. Albano Franco - Nobre Senador Heráclito
Raliem berg, volto a pedir aparte, para enaltecer as pala·
vras e o enfoque dado por V. Ex' no seu pronunciamento
na tarde de hÇJje, principalmente no que concerne à abordagem da questão da justiça, da liberdade e da coerência.
V. Ex• é! h__oje, na atual geração de políticos do meu Estado, um dos mais combativos atuantes e cOerentes líderes..
QUero também agradecer as suas referências elogiosas ao
meu nome pe..:;soalmente e à figura do meu ilustre pai, e
aproveito esta oportunidade para dizer aqui, aos ilustres
Senadores que V. Ex~ teve oportunidade de, nos últimos
s-eis anos, dirigir, administrativa e politicamente, a capital do meu Estado, Aracajú. V. Ex• foi Prefeito durante
quatro anos, no governo Augusto Franco, e V. Ex• fruto
de um acordo político, normal, natural e corriqueiro em
todos os paíse.'i democráticos do _mundo, foi também
confirmando por mais e.'l.se período à frente da Prefeitura
Municipal de Aracaju. E, há cerca de 10 dias, fomos todos os sergiparios, fomos todos os seus amigos, os seus
correligionários, Heráclito Rollemberg, surpreendidos
pela traição de que V. Ex• e o povo de Sergipe foram vítimas ao saberem da sua destituição, sem véspera, sem
uma comunicação, sem nada mais. Quero aproveitar,
ainda, Senador Heráclito Rollemberg, para dizer da minha satisfação de, nesta tarde, ouvi-lo, porque V. Ex• h o·
mem da minha geração, homem que lida conosco desde
1966, nos mesmos palanques, muitas vezes divergentes,
no Município de Laranjeiras, mas todas as vezes em que
estivemos juntos, em companhia do seu irnião, o Deputado Francisco Rollemberg, fomos vitoriosos em Laranjeiras e em todo o Estado de Sergipe. ~ lamentável e triste que o Senado, esta Casa nobre do poder Legislativo
do Brasil, saiba, hoje, dos acontecimentos ocorridos em
Sergipe, que não dignificam, que não honram a classe
política brasileira, principalmente nesta hora, como V.
Ex• muito bem aborda e analisa, uina fase de transição,
uma fas-e em cjue Cstá sendo restitu.ída a credibilidade do
político, que os homens públicos, prindpalmente aquele
que dirige hoje, o nosso Estado, infelizmente, desfigura a
imagem do homem público, não cumprindo, não honrando os compromissos assumidos, e, mais do que isso,
perseguindo, fazendo vítimas aqueles que o levaram ao
Poder. Porque V. Ex• bem acompanhou a fase da evolução sucessória no meu Estado- o atual Govern.ador
do meu Estado, infelizmente, nunca tinha disputado um
pleito eleitoral, e, graças ao somatório, de esforços de V.
Ex• e dos companheiros da bancada Federal que aqui assistem ao seu pronunciamento, é que pudemos vencer na
capital e nO interior, e demos o melhor resultado eleitorã[ deste País nas eleições de 1982. Mas o povo é sábio, o
povo, hoje, acompanha as decisões políticas, porque
quer a dignidade_ e a coerência nos homens públicos.

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG - Agradeço
as palavras de V. Ex•
E diante da perspectiva reformista, por qualquer ângulo que a situaÇão brasileira seja vista, hã de ganhar relevo a questão nordestina. AH naquela região que foi~ no
passado, o próprio Brasil, símbolo da economia dos ciclos produtivos que manteve a Coroa Portuguesa, o Reinado e o lmpêrio. Ainda hoje são nordetinos os trabalhadores que fazem a riqueza de São Paulo e de o1.1tras
partes ricas do Brasil.
O Sr. Jutahy Magalhães aparte?

Permita-me V. Ex• um

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Solicitei este aparte, Sr. Senador Herádito Rollemberg, em f>rimeiro lugar, para
fdicítá:.lo e dizer da nossa sati<>fação de tê-to na nossa
companhia aqui no Senado. E em segundo lugar, para
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dizer que, apesar dC muitas vezes parecer que a coerência
não é levada em consideração pelos nossos representados, pelo povo cm geral, eu ainda acre~ito que a coerência será uma _arma muito forte para o julgamento de todos nós. Por acreditar nisto é que considero, inclusive,
q~:~e o nosso Partido, um dia, aqueles que restaram no
nosso Partido serão reconhecidos pela coerência de suas
atitudes. Vejo que V. Ex• está dentro de uma linha partidáriõJ e defendendo os interesses do nosso Partido, num
Esfado como Sergtpe, e sei que V. Ex• pelo trabalho que
executou à frente da Prefeitura de Araeajú, bem como o
seu irmão, aqui na Câmara Federal, fizeram um trabalho
que engrandeceram o_ Partido, não apenas moralmente,
mas-também eleitoralmente, V. Ex• pode ter a certeza,
Senador Heráclito Rollemberg, de que aqueles que
traem a consciência do povo e seus compromissos serão
julgados pelo povo. Estou certo de que a incoerência desses que traem os seus compromissos terá também um julgitmento severo por parte do povo. E V. Ex• e todos os
seus compõJnheiros de Sergipe terão o reconhecimento
popular, nas próximas eleições, e o povo fará com que
aqueles que traíram paguem bem caro pcir isso.
O SR. HERACLITO ROLLEMBERG - Agradeço
as palavras do nobre Senador Jutahy Magalhães; de
apoiamento ao pronunciamento que faço na tarde de hoje.
O Nordeste carece de uma providência que retire o estigma do atraso e liberte a sua população para o ingresso
na vida próspera e feliz. Não há como admitir uma República, independentemente do seu aspecto temporal,
que não retire o Nordeste das amarras do atraso, da miséria, do subdesenvolvimento. Os políticos nordestinos,
que ontem formavam a maioria do PDS e que hoje rena·
vam os quadros partidários com o Partido da Frente Liberal, estão certõJmente unidos _no mesmo interesse de
que a Região consiga libertar-se da pobreza para partilhar do bolo produtivo nacional.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte, Senador Heráclito Rollemberg?
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, nobre Senador.
O Sr. Jorge Kahune- É sempre com renovada alegria
que saúdo os sergipanos, especialmente os sergipanos
que vêm ao Congresso Nacional, como no seu caso, porque sempre me fazem lembrar que cada um de V. Ex•s
representa o discípulo de Gumercindo Bessa na combatividade, no talento e na cultura, e nós, do Acre- s_omos
muito gratos ao Estado de Sergipe na pessoa de Gumercindo Bcssa. Portanto, a V. Ex• os nossos votos de felicidades entre nós.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG - Agradeço
as palavras !=lo Senador Jorge Kalume.
Trago, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o compromisso
de defesa do Nordeste, como ponto de honra do desenvolvimento nacional
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, nobre Senador.
O Sr. Nivaldo Machado- Não foi surpresa para mim
ouvi-lo nesta oportunidade, da tribuna do Senado, discutindo e analisando, com segurança e conhecimento, a
problemática do nosso País. Não foi surpresa porque conheci V. Ex~ quando President~ da Assembléia Legislativa do seu Estado, Prefeito de Aracaju e, hoje, Presidente
da Assõciação Brasileira de Municípios. E em todas essas funções públicas e no desempenho das obrigações
que o mandato popular impõe, V. Ex• sempre se houve
com capacidade, espírito público, revelando um acervo
cultural que, trazendo para esta Casa, vai sintonizar com
assuasgloriosas tradições. Por isto, V. Ex•ê, sem dúvida
nenhuma, um dos maiores valores da nova geração de
políticos do seu Estado e, porque não dizer, também do
Brasil, Pela sua cultura, pela sua experiência. pela sua capacidade de trabalho e pelo seu espírito público, V. Ex•
vem ajudar na discussão dos problemas do Nordeste,
como faz no momento. Defendendo o Município, lutando para que se lhe atribua um maior apoio financeíro. V.
Ex~ revela também a sua sensibilidade aos problemas
atuais honrando as tradições do Senado, pondo-se à altura dos nossos companheiros e seus conterrâneos. Pas-
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sos Põrto, Albano Franco e Lourival Baptista, que vêm
dando uma grande contribuição à discussão da problemática nacional. Portanto, receba do velho amigo e com~
panheiro de lutas políticas a saudação cordial e fraterna,
a mesma com que V. Ex~ é acolhido nesta Casa, por todos os seus membros, certos da inestimável contribuição
que vem trazer aos debates dos problemas de interesSe
do povo.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- t uma honra muito grande receber o aparte do nobre Senador _Ni~
valdo Machado que relembra o nosso trabalho na UPI e
de quanto nós êramos Presidente de Assembléia Legislativa, juntamente com o Senador Moacyr Duarte, o Governador Diva! do Suruagy, João Basco, do Amazonas, e
tantos outros.
Mas, trago, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o compromisso de defesa do Nordeste como ponto de honra nacional. E agora, quando parte da Nação defende a revisão agrária do País, as vistas políticas devem estar direcionadas para a grande porção de terra nordestina, onde
vivem de forma insegura_ mais de_um terço da população
brasileira, metade da qual pode ser identificada como a
mriis pobre e mais necessitada do Brasil.
O Nordeste precisa de ter urgentemente, seu problema
agrário resolvido, para ingressar produtivamente na moderna agricultura, para aumentar os rebanhos, dando ao
campo a oportunidade da vocação tradicional do País,
pela qual a riqucsa pode vir a ser um bem geral, com s_ua
conseqUente partilha com todos os partícipcs do esforço
regional.
Estou certo de que os políticos, no exercício de s_uas
próprías atividades, discutindo e debatendo com o povo,
haverão de encontrar as saídas para a grave realidade do
Nordeste. Os nordeslinos esperam, com a mesma fé e
com a resignação de sempre, pdas providências que alterem o quadro adverso em que vivem mergulhados. A
União, pelo Governo Federal, deve ao Nordeste e a região espera o resgate da dívida acumulada ao longo do
tempo e da História.
Cada estado nordcstíno tem dado ao Brasil o exemplo
da sua colaboração. Falo do meu com orgulho, porque
Sergipe, pequeno e pobre, tem sido um fornecedor benevolente de matérias-primas par:J o crescimento e para o
progresso do País. Não custa citar os anos a fio _de produção de açúcar nos campos da minha terra, tanto para
o abastecimento do mercado interno, como para ageração de divisas. f: o caso do petróleo, do gás natural,
produtos que deixam pouco aos cofres estaduais e municipais sergipanos, principalmetne porque nada ê pago de
tudo o que é explorado na plataforma continental. Se"rgipe padece dessa injusta posição da União, como os demais estados produtores que têm campos em mar, como
o Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio de Janeiro.
Sergipe produz, na mina de Taquari-Vassouras, em
Rosário do Catete, cloreto de potássio. E, a primeira mineraç:lo de pOlássio em todo o hemisfério sul e representa. para o Brasil, a auto-suficiênica, em breve, em fertilizantes potás.c;icos, do domínio da tecnologia de produç.:o, rara em todo o mundo, além da economiã de divisas preciosas para o equilíbrio do balanço de pagamentos.
Mas, apesar de ser o único produtor de potássio do
Brasil, o Estudo de Sergipe nada_rcce_be por isto. E não
tem, sequer, um porto para escoar as mercadorias que
tem para explorar. Em breve, Sergipe produzirá enxofre
na mina de Castanhal, em Siiiri. E mais uma vez o meu
Estado estará fornecendo matéria-prima aõ Brasil, sem
ser beneficiado pela sua privilegiada reserva mineral que
haverá de dar ao Pais mais riqueza, garantindo o seu desenvolvimento industrial e rural.
Defendo -a justa retribUição e peço para Sergipe- o qu"e
lhe tem sido devido, para que não-cresça a injustiça, madrasta de quem trabalha e de quem produz. O povo sergipano, parte do povo nordest1no; acredita na Nova República e confia nos políticos, aguardando que os procedimentos e métodos sejam renovados para estimUlar a
participação e a contribuição dos Estados nordestinos ao
esforço de desenvolvimento nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: experimenta-se, neste
País, a sensação de que tudo está por fazer. Não é da intcç;1o deste Senador por poucos meses enumerar, uma--a
uma, as dívidas do Governo Federal para com o País,
pura com o Nordeste, para com o Estado de Sergipe.
Mas sim, é do dever avisar o compromisso com as muM
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danças, assumido perante todo o povo brasileiro. Compromissos que implicarão, com certeza, no tralo de
problemas que, superficialmente, declinei neste instante
de saudação aos membros eminentes desta Casa.
Entendo que cabe ao homem público este inadiável es~
for_ço de tudo levar_ à consideração dos que decidem, e
neste País ainda estã concentrado o poder no Executivo,
porque ele assume a postura total do Governo, e porque
desta Casa e das demais Casas Legislativas foram retiradas prerrogativas essenciais ao seu bom funcionamento.
É ao Presidente da República, que encarna e em palma o
poder, a quem faço destas palavras uma manifestação
que serve-para cobrar desembaraço, mas também devem
ser entefldldas como mensagem de plena confiança, somando a todos os que apóiam e esperam do Presidente
José Sarney a quitação das promessas mudancistas da
Nova República.
Com tal disposição, assumo o honroso e destacado
mandato dC Senador da República, como representante
do Partido 'DCmocrãiicõ Social do Estado de Sergipe, esperando -trazer à discussão aqueles problemas que ocupam mais de perto as atenções da classe política brasileira.
Sei que disponho de pouco tempo para discutir tão variada gama de questões do interesse nacional, nordestino
e sergipano. Mas tentarei falar em nome dos municípios
que -n-utrem o federalismo do qual a ABM tem sido incansável defensora. Tentarei falar das prioridades nacionaiS que devem nortear as metas e as ações da Nova Repú6fica. Tentarei ser porta-voz dos nordestinos, de todos
os Estados, q"ue clamam por justiÇa e aguardam sair do
quadro de miséria em que foram colocados pelas omissões e descasos. Tentarei dizer, desta mesma tribuna, das
potencialidades do meu Estado, da rica contribuição que
Sergipe vem dando ao Brasil sem ter compensação alguma. E, de forma enfática, defenderei que a classe política
dispõe, pela sua tradição de elo entre a sociedade e o Governo, das condições de examinar, debater e encaminhar
todas as soluções aos problemas do Brasil.
Venho disposto a, sem perda da disciplina e dos compromissos partidários, ser mais um a ajudar nos alicerces
da Nova República, atribuindo ao Presidente José Sarney a força mo-r-are política para bem governar e levar o
Brasil a patamares de riqueza e de justiça sociaL D_o_ mesmo modo, lamentando a burla e a mistificação re[mdiando os comportamentos danosos de alguns políticos e as
traiçÕes vi!. que fulminam o crédito e eliminam a confiança do_ povo na missão dos homens públicos.
Aqui venho em missão, para bem cumprir uma vontade recolhida do povo, na memorável eleição de 1982. Venho cheio de idéias, repleto de confiança nas eminências
qUe ocUpain -as cadeiras deste Senado, p8ra emprestar,
modesta e lealmente, a minha colaboração, nesta hora de
construçiTo de um novo Brasil, aberto, democrâtico,livre
e_senhor do seu destino.
Tomara _que eu possa ser útil a Sergipe nesta Casa,
onde chego de fronte erguida por nunca ter descrido da
missão poHtica. Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.
O orador é cumprimentado.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Líder do PMDB.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCI4
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O. SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.

O SR. IT~ FRANCO (PMDB- RJ. Pela ordem, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Como sabem V. Ex•s o CongresSo Nacional é o corpo
político da Nação. Hã poucos dias enderecei à Mesa, de
acordo com o Regimento e_ a Constituição, um pedido de
convocação de S. E.x._ o Sr. Ministro das Comunicações;
o Ministro Antônio Carlos Magalhães, em entrevista à
televisão, Sr. Presidente, foi incisivo -quanto à existência
de um golpe de Estado, porque só poderia ser um golpe
de Estad_o a permanência- do Presidente João Baptista Figueiredo à frente do Governo. E nós entendemos que en-
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tre outras o Parlamento tem a função de fiscalizar, delegislar, mas, no seu aspecto institucional, a de orientar a
ação do Congresso Nacional, em casos graves como foi a
entrevista de S. Ex•. o Sr. Ministro das Comunicações.
V. Ex• sabe que nós estamos nos aproximando do recesso do Congresso Nacional; esse nosso ofício foí encaminhado à Mesa Diretora na semana passada e esperamos
_de V. Ex• que ele seja colocado na Ordem do Dia, para
que ·o Pknãi"io do Senado possa deferir a co_nvoc_ação do
Si, Ministro Antônio Carlos Magalhães. E vou mais
além, Sr. Presidente, nós falamos muito em Nova Rc>pública, em transição democrática, e seria até interessante que o Sr. Ministro das Comunicações, após a sua entrevista, comparecesse espontaneamente ao Senado da
República, para aclarar as dúvidas existentes quanto à
grave entrevista que ele deu à televisão brasileira. Portanto, dirigimos, mais uma vez, um apelo a V. Ex• para
que o nosso requerimento seja colocado na Ordem do
Dia, a fim de que o Plenário do Senado Federal possa
decidir pela convocação do Sr. Ministro das Comunicações.

O Sr. Octá"io Cardoso- Para uma questão de ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concederei
a -palavra a V. Ex~ assim que responda à questão de ordem do Sr. Senador Itamar Franco.
A Presidência está diligenciando para que o requerimento de V. Ex• conste da Ordem do Díã o ffia1s breve
possíveL
Concedo a palavra ao riobre Senador Octávio Cardoso, para uma questão de ordem.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Ontem o Líder de nossa Bancada, Senador Murilo Badaró, levantou uma questão de ordem no sentido de que
havia um requerimento do ilustre Senador César Cais,
para convocação do Sr. Ministro do Interior, sem nenhuma providência ou comunicação da Mesa a respeito.
O PDS deseja, primeiro, secundar a postulação do
nobre _Senador Itarn_a_r _Franco, no sentido de que seja
convocado o Ministro das Comunicações; segundo, es-peta q_ue_ V. ex• possa trazer informações, ainda hoje,
sobre a questão levantada ontenl, pelo nobr_e Líder Murilo Badaró, porque dentro em breve encerraremos os
nossos trabalhos em face do recesso parlamentar.
Era a questão de ordem que eu desejava formular a V.
Ex•
O Sr. Itama,r Franco- Sr. Presidente, V. Ex• permite?
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Um momento!
A Presidência tomará providências no sentido de atender, com a máxima urgência, o requerimento a que V.
Ex• se refere e ao que o nobre Senador Itamar Franco se
referiu há pouco.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, quero apenas
insistir com V. Ex~ que estamos às vésperas do recesso do
Congresso Nacional e V._Ex~ diz que tomará providências em breves dias!. ..
O SR. PRESIDENTE (Martiris Filho)- Ainda antes
do recesso V. Ex•s serão atendidos.
O Sr. Itamar Franco- Muito obrigado, Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra, ao nobre Senador Gabriel Hermes, que falará
como Líder do PDS.

O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente- Alcides Paio- Alexandre Costa - Guílherme Palmeira - Carlos Lyra - Albano
Franco - Luiz Viana - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Robt!fto Saturnino- Amaral Furlan- Mauro
Borges- Benedito Canelas- Saldanha Oerzi- Jaison
Barreto ..;..:.·Lenoir Vargas- Carlos Chiaielli.
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
projeto de resolução que vai ser lido pelo Sr. J~>~
Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUçÃO
N• 23, de 1985
(Ou Comissão de Fiscalização e Controle)
Dispõe sobre a tramitação da Proposta de Fiscalização e Controle.

O Senado Federal resolve;
Art. \<:> Nos termos da Lei n~' 7.295, de 19 de dezembro de 1984, qualquer membro do Senado Federal
poderá apresentar tl Mesa ou diretamente à Comissão de
Fiscalização e Controle nropostil de fiscalização dos atas
do Poder Executivo, da administração direta e indircta.
Parágrafo único. A Secretaria de Fiscalização e Controle informará de pronto à Mesa, quando do recebimento de proposta de fiscalização dirctamente apresentada U Comissão.
Art. 2~ A Mesa providenciará a imedhlfa distribuição da proposta de Fiscalização à Comissão de Fiscalização e Controle, de modo a permitir sua ;;~preciação,
quanto à pertinência~ na primeira reunião subSeCfücnte à
apresentação, aplicando-se o mesmo procedimento às
propostas apresentadas diretamente à Comissão.
§ 1'>' Aceita a pertinência pela Comissilo, o Presidente designará Relator ou Relatores para a matéria objeto
da fiscalização.
§ 29 A propo:.ta rejeituda na Comissão será remetida
ao arquivo, cabendo recurso ao Plenário do Senado Federal no prazo de 8 dias.
§ 3'1' Poderão ser apresentadas emendas à Proposta
de Fiscalização durante 15_ djas, prazo que será reduzido
para 8 dias no caso de propostas consideradas urgentes
pela Comissão.
§ 4'1' As emendas aprovadas pela Comissão serão incorporadas à Proposta de Fiscalização e ime-diatam_ente
encaminhadas ao Relator _ou_ Relatores da matéria,
lavrando-se, para os efeitos legais, um ..Termo de Instauração de Fiscalização", do qual será dado ciêilcia- à
Mesa e à entidade objeto de fiscalização.
Art. )<:> O Parecer que concluir por medidas legislativas será lido, publicado e_ distribuído em avulsos e incluído_com exclusividade em Ordem do Dia, ao término do
interstfcio regimental, obedecida u tramitação prevista
na alínea "b", do artig_o 3_71~ do Regimento Interno.
§ ['i' Resultando da Fiscalizaç::io provídénclas que
devam ser objeto de projeto de lei, este terá sua tramitação nos termos do caput deste artigo.
§ 29 Resultando da Fiscalização medidas apen<Js
corretivas, estas, depois de aprovadas pelo Plenário do
Senado Federal, serão CnCfLminhadas à entidade fiscali-

zada.
Art, 4<:> O parecerqueconcluirpela responsabilidade
de gestores da administração, d_epois de aprovado pelo
Plenário do Senado Feder:Jl, por maioria de votos, será
remetido :.10 Procurador-Ger;;~l da República, p:Jra a
competente ação judicial nos termos da legislação em vigor.
Art. 59 Compete à Comissão de Fiscalização e Controle redigir a redução final do projeto de lei oriundo de
proposta de Fiscalização.
Art. 69 A Comissão de Fiscalização e Controle contará com uma Subsecretaria de Fiscalização e Controle, _
subordinada à Secretaria Legislativa, com a finalidade
especific.'1 de dar apoio à Cómissão.
Art. 79 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 81' Revogam-se as- disposições em contrário.
Justificação
Visa o presente Projeto de Resolução a normatização -da Proposta de Fiscalização e Controle, a fim de que o
Regimento Interno do Senado Federal se adapte ao novo
tipo de proposição.
A Resolução n~ 8, de 1985 estabelece a competência da
Comissão de Fiscalização _e Controle. Há, porém, a necessidade de se estabelecer normas de tramit<Jção legislativa desse novo tipo de proposição. Assim é que o proje-

to prevê, no seu bojo, os locais onde poderão ser apresent:ldas as Propostas de Fiscalização e Controle; à
Mesa sendo, __em seguida, distribuída à Comissão; à Comissão, diretamente, comunic.1ndo-se à Mesa imediatamente após o recebimento.
O Projeto prevê também a remessa da Proposta ao Arquivo, no caso de sua impertinência face aos díspostivos
da Lei n<:> 7.295, de 19 de dezembro de 1985 e Resolução
n<:> 8, de 1985. Neste caso cabendo recurso do autor da
proposta ao Plenário do Senado, no prazo de 8 dias.
Uma inovaç1'io, em termos de tramitação legislativa, é
a criação do "Termo de Instauração de F_iscalizaçào",
qu:mdo da aceitação da proposta e duas emendas a ela
uprcscntadLls. O Termo Instauração de Fiscalização e
Controle dá inís=lo efetivo à própria fiscalização. Ness_e
caso~ a Mesa será comunicada, bem como a entidade a
ser fiscalizada.
Finalmente, os Pareceres da Comissão serão Piscuti--- das e votados, por maioria de votos, em turno único, nos
termos dO: Qit. 294, f._çlo Regimento Interno, sendo sua
apreciação feita nos termos do art. 371, "b". Seria ínóqua qualquer recomendação pós-fiscalização que aguardasse Por muito tenipO inClUsão em Ordem do Diii. Assim, a CõfuissãQ optou podnc\U.Tr" seus pareceres no item
IX: do art. 389,"do Regimento Interno, para sua rápida
deliberação.
·Esperamos, poiS, o apoio dos hosSos ilustres pares
para ã aprovação do Projeto em rela.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1985.- Roberto
Campos, Presidente - Jorge Kalume- - Jutahy Magalhães - Nivaldo Machado - João Calmon - Albano
Franco- Martins Filho- Virgflio Távora- Benedito
·
Fe-rreira.
L€GISLA('ÀO CITADA
LEI N' 7.295, DE 19 DE DEZEMBRO DE 198~
Dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos
do Poder Executivo e os da administração indireta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A _Câmara dos Deputados e o Senado Federal, de conformídade com o art. 45 da Constituição, fiscalizarão os atoS-do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, obedecido o processo estabelecido
nesta Lei, sem prejuízo da fiscalização exercida com fundamento em outros dispositivos. constitucionais.
Art. 29 A fiscalização será exercida:
a) quando Se tratar de administraçãO centralizada, os
atos ·ae gestão ad-ministrativa;
b) quando se tratar de administração indireta, que
paro os efeitos desta Lei compreende as autarquias, as
sociedades de economia mista, as empresas públicas e as
fundaÇões, sobre os atas de gestão administrativa.
§ }I' A fiscalização dos atos do Poder Executivo do
Distrito Federal e de competência do Senado Federal.
§ 211 A fiscalização de que tmta esta Lei respeitará os
princípiOS de independência e harmonia entre os Poderes
do Estado, será exercida de modo geral e permanente, e
poderú ser ohjcto de iniciativa de qualquer membro do
Con~resso Nacional.

Dos órgãos incumbidos da fiscalização
Art. 3<:> São instituídos, como órgãos incumbidos da
fiscalização, duas Comissões Permanentes, uma na Cámura dos Deputados e outra no Senado Federal, ambas
denominadas."Comissão de Fiscalização e Controle".
-§"""T<:>-- COmpete a cada uma das Mesas das Câmaras
do Congresso Nacional fixar o número de integrantes da
Comissão de Fiscalização e Controle, obedecendo, na
sua composição, o critêrío da proporcionalidade partidária.
§ 29 A indiCação dos membros dessas Comissões
obedecerá às normas regimentais que disciplinam a competição das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Das atribuições dos órgãos de fiscalização
Art. 49 Para cumprimento de suas atribuiÇões ·as
Comissões de Fiscalização e Controle, obedecidos_ os
preceitos -constitucionais e na forma regimental, pode-r1!o:
I -solicitar_ a convocação de Ministros de Estado e
dirigentes de entidades da administração indireta;

1903

TI- solicitar, por escrito, informações à administração direta e à indireta sobre matéria sujeita a fiscaHzação;
III- requisitar documentos públicos necessários à
elucidação do fato objeto da fiscalização;
IV- providenciar a efetuação de perícias e diligências.
§ 1<:> Somente a Mesa da Câmara dos Deputados ou
a do Senado Federa,! poderá çlirigir~se à Presidência da
República para solicitar informações _ou documentos de
interesse da respec~iva Comissão de Fiscalização e Controle.
§ 2<:> Serão assinados prazos não inferiores a dez dias
para cumprimento das convocações, da prestação de informações, requisição de documentos públicos e realização de diligências e perlcias.
§ 39 O descumprimento do disposto no parágrafo
anterior ensejará a apuração da responsabilidade do infrator, de acordo com a legislaÇão processual pertinente.
§ 4<:> Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, serão anunciados com
estas classificações, as quais deverão ser rigorosamente
observadas, sob pena _de responsabilidade de quem os
violar, apurada na forma da Lei.
Art. s...- Ao concluir a fiscalização, a respectiva Comissão fará relatório circunstanciado, com indicaçãose for o caSo- dos responsáveis ãs prOvidências cabíveis, devendo sobre o mesmo manifestar-se, por maioria
de votos, o Plenário da respectiva Casa do Congresso
Nacional.
Parágrafo único. A matéria que for objeto de apuração por Comissão da Câmara dos Deputados ou Senado Federal fica excluída de apuraç1!o simultânea por
qualquer instância administrativa.
Art. 6<:> As despesas destinadas ao funcionamento
das duas Comissões de Fiscalização e Controle, ora instituídas, correrão à conta das dotações orçamentárias da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Art. 7<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.- 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 27 de novembro de 1984.- Moac~r Oalla, Presidente.

e

RESOLUÇÃO
N~' 8, de 1985
Adapta o Regimento Interno do Senado Federal às
disposições da Lei n~' 7.295, de 19 de dezembro de
1984, que dispõe sobre o processo de fiscalização,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
dos atos do Poder Executivo e os da administração indireta,
Art. 1~ O Regimento Interno do Senado Federal
passa 3 vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 52.
26--A) autorizado pela

M·e~~: 'diri~i~:;;.ã· à' p·r~i:

dência da República a fim de solicitar informações
ou documentos de interesse da Comissão de Fiscalização e Controle;
"Art. 73. As Comissões Permanentes são as seguintes:
I) Dirctora (CDIR);
2) de Agricultura (CA);
3) de Assuntos Regionasis (CAR);
4) de Ciência e Tecnologia (CCT);
5) de Constituição e Justiça (CCJ);
6) do Distrito Federal (DF);
7) de Economia (CE);
8) de EdUcaÇão e Cultura (CEC);
9) de Finanças (CF);
10) de Fiscalização e Controle (CFC);
11) de Legislação Soda! (CLS);
12) de Minas e Energia (CME);
13) de Municípios (CM);

14) de Redação (CR);

_

15) de Relações Exteriores (CRE);

16) de Saúde (CS);

.f7) de Segurança Nacional (CSN);
18) de Serviço Público Civil (CSPC);
19) de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas (cn."
,.''ArL 74. As Comissões Permanentes têm por
finalidade estudar os assuntos submetidos a seu exa-
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me, sobre eles manifestãildo.-se na forma prevista
neste Regimento e, no âmbito das respectivas com~
petências, propor à Comissão de Fiscalização e
Controle e fiscalização de atos do Poder Executivo e
da administração -indireta.''
"Art. 78. A Comissão Diretora é constituída
dos titulares da Mesa, tendo as demais Comissões
Permanentes o seguinte número de membros:
I) Agricultura, 7 (sete);
2) Assuntos Regionais, 7 (sete);
3) Ciência e Tecnologia, 7 (sete);
4) Constituição e Justiça, l3 (treze);
5) Distrito Federal, li (onze);
6) Economia, II (onze);
7) Educação e Cultura, 9 (nove);
8) Finanças, 17 (dezessete);
9) Fiscalização e Controle, 17 (dezessete);
I O) Legislação Social, 7 (sete);
I I) Mi nas e Energia, 7 (sete);
12) Municípios, 17 (dezessete);
13) Redução, 5 (cinco);
14) Relações Exteriores, 15 (quinze);
15) Saúde, 7 (sete);
16) Segurança Nacional, 7 (sete);
17) Serviço Público Civil, 7 (sete);
18) Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, 7 (sete).
"Art. 108-a. ___ Ã Comissão de Fiscalização e
Controle compete a fiscalização dos atas do Pode_r
Executivo da _União e do Distrito Federal e os da
Administração indireta, podendo para esse fim:
a) avaliar a eficácia, eficiência e economicídade
dos projetas e programas de governo;
b) opinar sobre a compatibilidade da execução
orçamentária com os Planos e Programas de Gover~
no e destes como objetivos aprovados em lei;
c) solicitar a conv_ocação de Ministros de Estado
e dirigentes da Administração direta e indireta;
d) solicitar, por escrito, informações à adminis-tração díreta e à indireta, sobre matéria sujeita a fis~
calização e controle;
e) requisitar documentos públicos necessários à
elucidação do fato objetõ da fiscalização e controle;
f) providenciar a efetuação de perícias e-diligên~
cias;
g) providenciar a interação do Senado Federal
com o Tribunal de Contas da União, nos termos do
parágrafo J9 do artigo 70 da Constituição;
h) promover a interação do Senado Federal com
os órgãos do Pod~r Executivo que,_ peta natu~eza de
suas atividades possam dispor ou gerar dados de
que necessita o exerc1ció de fiScalização e controle,
inclusive os referidos no art. 71 da Constituição;
i) interagir com a Comissão Mista do Orçamen~
to do Congresso Nacional, com vistas ao amplo
cumprimento do disposto nO art. 45 da Constituição;
j) propor ao Plenário do Senado Federal as providências cabíveis em rClação aos resultados da ava~
lização."
"Art, 164.
1- ................. ,~ ............ .
b) ressalvado o disposto no art.
a realização de diligências;

IOS~A,

alínea f,

"Art. 167.
. ... -......................... .
Parágrafo único. A inobservância do caráter
secreto, confidencial ou reservado, de documentos
de interesse da Comissão de- -FisCalização e Contra~
le, sujeitará o infrator a pena de responsabilidade,
apurada na forma da lei."
"Art. 419.
. ..... ············-·············
a) nos casos do_ inciso I, a Presidência oficiará
ao Ministro de Estado, dando~lhe conhecimerito da
convocação e da lista de informações desejadas, a
fim de que declare quando comparecerá ao Senado
Federal, no prazo que lhe estipular, não superior a
30 (trinta) dias. Se a solicitação decorrer de _convocação da Comissão de Fiscalização e Controle, o
prazo previsto nesta alínea não poderá ser inferior a
10 (dez) dias.
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Art. 2Q A ComiSsão de Fiscalização e Controle do
Senado Fc~eral poderá reunir-se conjuntamente com a
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados.
Art. 39 A presente Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4'.' Revogam-se as disposições em Contrário.
Senado Federal, em 8 de maio de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.
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plinas, u serem d~envolvidos nos próximos anos de 1986
e 1987.

Sala das Sessões, em 19 de junho de 1985.- Alfredo
Campos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Edu~
cação e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O projeto lido
serã publicado e remetido às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O Projeto lido
será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa pelo
prazo de 3 sessões Ordinárias para recebimento de emendas, findo o qual será distribuído às comissões competentes.
Sobre a mesa, Projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
Ê lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 172, de 1985
Dispõe sobre a inclusão de temas relativos ao Poder Constituiõte nos Programas de Educação Moral e
Cílica e Estudos de Problemas Brasileiros, nos anos
de 1986 e 1987.
O Con-g-resso Nacional decreta:
Art. )9 Os Programas das disciplinas Educação Moral e Cívica e Estudos de Problemas Brasileiros desenvolverão, nos anos de 1986 e 1987, temas relevantes concer~
nentes ao Poder Constituinte.
Art. 29 Deverá ser enfatizado o estudo da Constituição da República Federativa do Brasil e das tarefas a
serem desenvolvidas pela Assembléia Nacional Consti~
tuinte.
Art. 3Q Caberá aos sistemas de ensino realizar o trei~
namento e a atualização dos respectivos professores, de
forma a promover a capacitaçào dos mesmos a esta fina~
\idade.
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revo_gadas as disposições em contrário.
Justificação
O Projeto de Lei ora apresentado à apreciação do
Congresso Nacional tem por objetivo maior a prepa~
ração da juventude brasileira para uma participação
consciente no processo político a ser brevemente c-on~
substunciªdo na Constituinte.
Ao perSeguirffiáS tal objetivo, ressalta-se a importâii~
cia de dois aspectos básicos da questão. Primeiro, odes~
conhecimento, pela maioria da juventude, da realidade
política, econômica e social que vive o País. Segundo, a
participação interessada que se espera de todos os seta~
res da população na consagração do Novo Pacto Social,
o qual todos almejamos que seja justo e ,permanente.
Uma significativa parcela dos nossos 22 milhões dejo~
vens exercerá, pela primeira vez, o diicito de voto, ao elegera representação popular que elaborará a nova Constituição, finalizando o período de transição entre os regimes autoritário e democrático.
Os demais membros desse contingente, não tendo aio~
da atingido a condição de eleitores, assistirão aos deba~
tes e às diferentes e_tapas do processo através dos meios
de comunicação.
Ambos os grupos têm o direito de ser corretamente informados, para que melhor compreendam o processo de
redemocratização do País e possam participar, diretam_ente, através das urnas, ou indiretamente, esclarecendo
os próprios familíares, especialmente nos lares das
famílias mais pobres.
Pdos motivos acima, se nos afigura acertado que essas
disciplinas tornadas obrigatórias pelo Decreto-Lei n~"
869, emanado, em l2 de setembro de 1969, de um triun~
virato militar, se prestem agora ao esclarecimento doses~
tudantes brasileiros.
Considerada a brevidade do prazo que nos separa dessa decisão em nível nacional, proponho que a tramitação
deste Projeto se faça em regime de urgência, para que os
sistemas de ensino possam reformular, ainda no correr
deste ano, os conteúdos e as metodologias dessas disci-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
-Projeto de Decreto Legislativo n9 14, de 1984;
- Projeto de Resolução n~" 2, de 1985; e
-Mensagens n9s 204, 205, 206, 208 e 209, de 1984,
sobre a escolha dos Senhores Octávio Luiz de Berenguer
César, Sérgio Fernando Guarischi Bath, Hélcio Tavares
Pires, Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho e Celso Diniz, para-chefes das missões diplomáticas que especifica.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Tem a palavra,
para uma questão de ordem, o nobre Senador Moacyr
Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, apenas um apelo à Mesa que, com tanta seriedade, dirige os nosSos trabalhos.
Segundo a letra regirr.ental, a Ordem do Dia deverá ter
início às 15 horas e 30 minutos, porque ao Expediente é
destinada apenas uma hora, a não ser que algum Sr. Senador solicite a prorrogação. O apelo que faço a V. Ex~ e
à Mesa é no sentido de que o Regimento, pelo menos
nesse dispositivo, seja respeitado, a fim de evitar que nós
iniciemos a Ordem do Dia às 17 horas e 15 minutos,
quando deveríamos tê-la iniciado às 15 horas e 30 miou~
tos.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - O Presidente
informa ao Senador Moacyr Duarte que não era ele que
estava presidindo a sessão até o presente momento, mas
que levará a S. Ex'. o Presidente do Senado, Senador José Frage\li, a reclamação do Senador Moacyr Duarte,
para que o Regimento seja fielmente cumprido.
Entretanto, esclarece que os Líderes usaram e reusaram a palavra várias vezes e, por isso tem-se a justificatiR
va do adiantado da hora, antes da Ordem do Dia.
O Sr. Jutahy Magalhiies- Sr. Presidente, peço a pala~
vra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa~
lavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães (Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente:
O Senador Moacyr Duarte Já falou o essencial e eu
gostaria de parabenizar a V. Ex~ por ter impedido a pror~
rogação do tempo do orador que já havia se esgotado.
Como sempre digo, não faço nenhuma obst:rvação de
ordem pessoal, mas não há Regimento que resista às
gentilezas que estamos acostumados aqui no Senado.
Apenas a Mesa esquece que, quando faz a gentileza ao
orador que está na tribuna, permitindo que de 20 minu~
tos passe para mais de uma hora a sua oratória, está ferindo o direito de muitos gue aí estão inscrítos, está ferindo a determinaçãO maior, que ê da Ordem do Dia ter
início no horário certo: E no entanto, deveriam os fazer
aqui, quando alguém está na tribuna e chega horário do
início da Ordem do Dia, o orador deve ser interrompido
e prosseguir após a Ordem do Dia.
Mas não fazemos nada disso, por causa das gentilezas
constantes que têm que ser feitas.
Por isso, peço a Mesa que não seja tão gentil, e se for
gentil, seja também gentil com o Senador que está falando agora, porque irei -pedir sempre prorrogação dos trabalhos da Casa até esgotar a lista de oradores. Não importa quantas sessões extraordinárias sejam perdidas
com isso.
Portanto, hoje mesmo, já está aí o meu requerimento
para que a sessão seja prorrogada enquanto nào esgotar
a lista de oradores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (João lobo)- As reclamações
de V. Ex' como as do Senador Moacyr Duarte serão por
mim transmitidas ao Presidente do Senado, Senador José Fragelli.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Está finda a

Hora do Expediente.
Passe-se à

ORDEM DO DIA
Sobre_ a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~'-Secretãrio.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO
n' 150, de 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias constantes dos itens n~'s 3 a 8 sejam submetidas
ao Plenário em !9 a 6~" lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1985. --Mutlns
Filho.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em votação o
requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Será feita averificação solicitada pelo nobre Senador Moacyr Duarte.
Sendo evidente a falta de número, em plenário, para
deliberação, a Presidêncta suspenderá a sessão por 10
minutos, fazendo soar as ç.ampainhas, para chamada dos
Srs. Senadores ao Plenário, em obediência ao disposto
no inciso VI, do art. 327, do Regimento Interno.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 horas e 22 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 32 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Está reaberta a
sessão. PerSistindo a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a verificação solicitada.
O requerimento fica prejudicado.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída dos Requerimentos n'i's 57 e
58, d~ 1985, ficam, cõnf2 sua apreciação adiada para a
próxima sessão ordinária.
-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 37, de 1981 (n~' 1.795/79, na casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 65 da_Lei n~'
4.504, de 30 de novembro de 1964, que "dispõe
sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências", tendo
__
PARECERES, sob n~'s 515 e 516, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade ejuridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item 4:
Discussão, em turno único, do P-rojetO de I:ei dii
Câmara n~' 52, de 1982 (n9l.Q76j79, na casa de ori~
gem), que veda novas inscriÇões no Quadro de Provisionados na Ordem dos Advogados do Brasil e,
mediante alterações da Lei n9 4.215, de 27 de abril
de 1963, assegura, aos atualmente inscritos nesse
Quadro, o amplo direito de exercício da profissãO·
de advogado, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 931, de 1982.
da Comissão - de Constlt:ui_çj_Q e Justiça.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 233, de 1981, de autoria do Senador
João Calmon, que fixa percentual mínimo para aplicações cm educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionâria majorítáría, tendo
PARECERES, sob n~'s 19 a 22, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_ e juridicidade; e
- de Educação e Cultura, de Economia e de Finanças, favoráveis.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Item 6:
Disc.ussão;-em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n"' 53, de 1983, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestras, nos cursos de (9 e 2"' graus dos dos estabelecimentos de ensino do País, Sobre personaHdades
que se destacaram no plano nacional ou estadual e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 492 e 493, de l984, das
ComiSsões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Educaçio e Cultura, favorável.

pu discussão o projeto, em primeíro turno~ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorom.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item 7:
Discussão, em primeiro tufno, do Projeto de Lei
do Senado n'i' 18, de 1984, de autoria do Senador
Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria profissional do Contador no grupo das profissões liberais, tendo
PARECERES, sob n"'s 9 e 10, de 1985, das Comissõe~

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislaçi~ Social, favo-i-ável.
Em discussão. (Pausa..)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 8:
MATÉRIA A SER DECLARADA
PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara n9 90, de 1984 (n~'
305/79, na Casa de origem), que modifica o art. 39
do Decreto-lei n'i' 389, de 26 de dezembro de 1968,
que .-.disPõe soóre a v:Crificação judicial de insalubridade e periculosidade e dá outras providências".
A Presidência, nos termos do art. 369, letra a, do Regimento Interno e conforme os pareceres das Comisspes de
Legislação Social e de Finanças, declara prejudicado o
Projeto de Lei da Câmara n~' 90, de 1984, uma vez que
sua finalidade já foi atendida pela Lei n~' 6.514, de 22 de
dezembro de 1977.
A matéria vai <io arquivo, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Lob-o)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, voltamOs à lista de
oradores,
O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (João Lo_bo)- Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Jorge
Kalume.
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O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma comunicação. _Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr&. Senadores:
Quero congratular-me com a Mesa do Senado, pelo
curso que instituiu para o aprimoramento dos nossos
funcionários. Esse curso, instituído também pelas Mesas
anteriores e, que mereceu guarida da atual Mesa, me encheu de júbilo. Mesmo porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou autor de um projeto que cria uma coordenadaria cultural e de recursos humanos exatamente para isto; portanto, esse curso que está sendo ministrado, tendo
como Diretor o Dr, Lourival Zagonel dos Santos,
Diretor-GerªI da Casa; como Coordenado.r, o Dr. Marcos Vieira e sob a supervisão da também dedicada funcionária, Dr• Maria Rondon, e outros que estão ministrando os ensinamentos, levam-me a registrar o fato para
que o sistema continue e hoje vejo os jovens, os nossos
auxiliares, quem sabe futuros Senadores, tomando aulas
práticas, assistindo aos debates do Senado Federal.
Portanto. Sr. Presidente, que esses ensinamentos continuem, eles não devem parar.
Era a comunicação que desejava fazer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Con·cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores:
Venho a esta tribuna como representante da Oposição
para dar a minha contribuição à análise dos problemas
económicos brasileiros.
No momento em que faço este pronunciamento, sintome irmanado aos milhões de brasileiros que entre desHudidos e perplexos, vêm presenciando a progressiva falência das contas públicas brastleiras.
A situação é tão mais grave, Sr. Presidente, quando levamos em conta as enormes divergências entre as autoridades da área da Fazenda e da área do Planejamento. O
Governo caminha indeciso e vacilante entre as duas correntes, recusando-se a apresentar um programa coerente
de Governo, que possa ser discutido e avaliado por todos.
A desunião das autoridades económicas, de tão intensa jâ não se dá a portas fechadas como conviría a um governo bem coordenado, mas se estende aos meios de comunicação de massa.
Cada declaração do Ministro João Sayad é prontamente contraditada, em público, pelo Ministro Francisco Dornelles. Esses dois Ministros não chegam a nenhum tipo de acordo, seja a nível de teorias, seja a nível
de dados. E o resultado é a total ineficiên-cia com que
vem sendo tratados os problemas económicos nacionais.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Terei todo prazer
em ouvi-lo, Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume - Estou ouvindo com muita
atenção; o que V. Ex• _diz e denuncia com a sua autoridade moral é muito grave. Vem corroborar, o que li na imprensa hoje que Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República, pessoa que pertenceu a esta Casa, chegou a
declarar para o Deputado Nelson Marchezan que: "parece que minllas ordens não eStão sendo cumpridas".
Quando o comandante determina e seus comandados
não obedecem é o caos. O que disse o Deputado Nelson
Marchezan para o Presidente da República? "Use a caneta"; o que equivale dizer: exonere os desobedientes.
·Portanto quero congratular-me com V. Ex• por trazer ao
conhecimento da Casa esses fatos que, não digo que refletem a Nova República, mas atingem todo o Brasil.
Mui to obrigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V.
Ex• Senador Jorge Kalume.
Realmente, lemos hoje, constrangidos, a notícia de
que o Presidente da República havia reclamado, na presença de Deputados do PDS do Rio Grande do Sul, que
suas ordens não estavam sendo cumpridas. A resposta
dada pelo Deputado Nelson Marchezan é corretíssim<i.:
"use a caneta". O problema da caneta nisso é um stmbolo de autoridade, e é realmente o que falta, o que tem faltado nos últimos tempos. Não confundamos autoridade
com autoritarismo, são duas coisas completamente dife-
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rentes, mas, a -democracia não presCinde da autoridade e

esta infelizmente não vem sendo exercida.
Continuando Srs. Senadores: o gravíssimo problema
do desequilíbrio no setor público não pôde ainda ser enR
frentado em virtuóe de o Governo lidar com dois concei·
tos diferentes de udêficit Público"- o do Sr.Dornelles e
o do Sr. Sayad. A revista Yeja desta semana traz uma entrevista com o Ministro do Planejamento na qual S. Ex•
afirma que o setor público vai pagar, de juros, 91 trilhões
de cruzeiros eiin f9"85. Esse número é surpreendente, Sr.
Presidente, considerando-se o fato de que o Ministro -da
Fazenda em sua exposição na Câmara dos Deputados,
divulgou uma conta de juros de 54 trilhões de cruzeiros.
Isso nos leva a crer que os Ministros da área econõmica
não conseguem entrar em acordo nem mesmo quanto
aos números das contas internas do próprio UoVernO:-~- -0 Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer.
Senador Virgflio Távora.
O Sr. Virgílio Távora.- V. Ex• foi muito modesto em
afirmar que apenas são apresentadas diferen_ças nestes
dois déficits. Não! Há vàriOs números representando dé~
ficits a serem cobertos pelo Governo, no ano~de 1985,
conforme o conceito de cada um dos emitentes. Ouvimos
do eminente Ministro da Fazenda a enunciação desses
números atrás citado_s_por V. Ex•; 84,9 trilhões- para
ser mais preciso- depois tivemos o conceito do Sr. Ministro Sayad: 91 bilhões: é que tomava como realmente
déficit juros de dívidas internas e dívidas externas que
haviam de ser pagos, zerando os outros itens 91 bilhões:
65% correspondentes à-dívida externa e 35%_à dívida ínterna. Mas, depois, o FMI aqui nos aparece dando o seu
conceito de caixa, aceito pelos dois Ministros para discussão com aquele órgão internacional, nos apresenta a
avantajada soma de_ 105 trilhões. Veja V, Ex~ E
surpreende-se S. Ex~. o Sr. Presidente da República, naturalmente, autoridade suprema na área econômica,
como proclamado foi, com a ênfase necessária- à qual
aplaudimos- com um déficit de 110 trilhões. Vamos pedir a Deus que "fique por aí. Esta contradição, na realidade, não traz alegria, não traz euforia, à Oposição. Ao
contrário, nos traz perplexidade e, ao mesmo tempo,
muitíssima apreensão, como deve ser aquela de que o
espírito de V. Ex• deve estar possuído, no momento. Porque, c:om a elasticidade deste dêficít, com os remédios
apregoados, que não sãQ os mCsmos, como é público e
notório- não vamos mais citar, aqui, para não alongar
o aparte- e, principalmente, com os efeitos so_bre a economia brasileira, que vão ter esses medicamentos, se
aplicados. não temos dúvida, aí, Sim, o receio do propa~
lado caos encontrado se caracteriza. Aí, vamos começar
na trilha de Alfonsfn.
O Sr. César Cais -

V. Ex' me permite um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃFS- Antes de respon~
der ao Senador Virgílio Távora, terei muito prazei' em
ouvir V. Ex'.
O Sr. Hélio Gueiros- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES dos, dentro do meu horário.

Permitirei a to-

O Sr. César Cals - Nobre Senador Jutahy Magalhães, a rigor, creio que o que vou dizer e acrescentando
o que o nobre Senador Virgílio Távora aqui citou, com
muita propriedade, ele que acompanha de perto esses assuntos e que tem cpamado, convidando as Lideranças do
Governo pa:ra o debate da área econômica, o -que tem
sido adiado constantemente._Mas veja bern, nobre Senador Jutahy Magalhães e Srs. Senadores, o déficit público, como foi dito pelo Ministro Dornelles, ê de 85 trl~
Jhões, pelo Ministro Sayad, 91 trílhões de cruzeiros, pelo
FMl 105 trilhões de cruzeiros, e pelo Presídenti José
Sarney de...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Permite {!.penas
uma coisa, pelo Ministro Sayad, nós vãmos pagar 91 trilhões de cruzeiros de juros!
O Sr. César Cais- De juros, bem! Pelo Presidente José Sarney 110 trilhões.

J Sr. Virgílio Távora - Nós vamos pagar 91 trilhões
de juros, o que ele considera como déficit. Artimanha!
Ontem a Folha de S. Paulo trouxe uma declaração do
Secretário-Executivo da SEST e isso é muito importante,
porque nós estamos sentindo aqui problemas de adiar
aumentos de derivados de petróleo, adiar aumentos de
energia elétrica e o nobre Senador Hélio Gueiro_s falou
que isso tinha:- sid() bo"m por ter baixado a: inflação. Vamos à matemática, que eu gostaria de colocar, feita pelo
Secretário-Executivo da SEST. Ele disse o seguinte: "que
o congelamento de aumentos derivados do petróleo nas
tarifas de .energia elétrica_, nas tarifas de telecomunicações, aumentaram o déficit público das empresas esta~
tais fe9efais, de 28 trilhõ~s de cruzeiros, das empresas estatais estaduais, em 5 trilhões de cruzeiros, no total de 33
trilhões de _cruzeiros; e o ganho com a inflação fofde 12
trilhões de cruzeiros". Quer dizer, 33 menos 12, dão 21
negativos. Então, este congelamento caracterizou um
combate à inflação artificial, é claro, porque congelou
aquilo que estava sendo mais caro. ~ o artificialismo,
não é a economia de mercado. Então, aumentou esse déficit público, ou vai aumentar, quando for computado,
mais de 21 trilhões de cruzeiros. Eu fico, de fato, sem saber se aquilo que se estava fazendo gerou o caos econô. mico, este caos económicos terá sido ampliado exponencialmente em poucos meses. Isso é o que eu queria acrescentar.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Agradeço os

apartes dos Senadores Virgílio Távora e César Cals e,
dentro do interesse de ouvir as opiniões dos diversos Senadores, antes de responder, ouvirei os apartes por atacado. Então, ouvirei, agora, o Senador Hélio Gueiros e,
posteriormente, o Senador Américo de Souza.
O Sr. Hélio Gueiros -·Nobre Senador J_utahy Magalhães_, _em primeiro lugar, fico muito satisfeito em verificar o seu zelo e fidelidade na dísposíç~o de mostrar o seu
espírito oposicionista aqui nesta Casa, e -aliás dou testemunho desse seu zelo e fidelidade ...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Este é um lugar
reserva-do a nós, do PDS, pelo resultado eleitoral e nós
estamos cumprindo a nossa missão.
O Sr. Hélio Gueiros- Mas, d~ qua!Cj~er maneira, eu
fico satisfeito em ter essa vigilârida em dma .do Governo. Agora, V. Ex• sabe muitõ- bem que o Presidente José
Sarney disse que herdou o caos económico.
O Sr. César Cais -

E, agora ampliam.

O Sr. Hélio G~e_iros- Deixe-me concluir. Eu nunca
ouvi dizer que se pudesse medir, mesurar caos. O caos é
uma coisa totalmente incontrolável, incalculáveL Então,
para mim não há coisa mais natural e razoável do que
essa divergência de números, entre um ou outro Ministro, a respeito de pagamento de juros. O nobre Senador
César Cais já disse, inclusive, onde está a divergência-. É
que o Governo conteve o preço dos derivados do petróleo e isso acarretou uma majoração também do déficit
_ ou nos juros a serem pagos.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Não foi essa a

afirmação do Senador César Cais.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu falo para ser ouvido, além
de V. Ex•, por três ex-Governadores de Estado, pelo menos do lado de lá.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Do seu lado também tem.
O Sr. Lomanto Júnior - Quatro, V. Ex• se esqueceu
do Senador Jorge Kalume.
O _Sr. __ flélio Gueiros Governadores mesmo!

Quatro, quase _todos ex-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Menos o orador.
O _Sr. Hélio Gueiros - Então, todos os exGovernadores sabem que ê muito difícil calcular exata~
mente nos três, quatro, cinco ou seis primeiros meses da
sua administração o que eles realmente estão recebendo
de seus antecessores. O Senador Virgílio Távora deve
ter-se espantado, muitas vezes, quando três ou quatro
meses depois aparecia um débito fabuloso com o qual ele
não contava. O Senador César Cais, idem, idem.
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O Sr. Virgílio Távora- Nunca estria mos, tratamos de
pagar.
O Sr. Hélio Gueiros- O Senador Jorge Kalume, o Senador Lomanto Júnior, foram surpreendidos abruptamente- por terríveis déficits ou compromissos c_õm os
quais eles nunca sonhavam. Ora, V. Ex• sabe que essa
atual administração vinha com vinte e um anos de autoritarismo e v.- Ex' reconhece isso, porque de vez em
quando V. Ex' faz a distinção entre autoridade e autoritarismo. É evidente que não é fácil saber a extensão desse
~aos; como eu já disse, caos é uma coisa inqualificável,
mcalculável; então, não vejo nada de mais nessas divergências; isso n-ão-ê ·comprovação e prova de desnorteio,
de incapacidade de gerir a situação, -_inas apenas mostra
que o Governo está sincero e honesto na divulgação desses números que parecem espantosos, mas devem ser os
números reais. Agora, quanto à primeira observação de
V. Ex' de que talvez quem tenha razão é o Deputado
Nelson Marchezan de que o Presidente José Sarney precisa usar mais a caneta, é Capaz de eu concordar com o
ex~líder de V. Ex', porque sabe V. Ex', embora isso seja
alvo também de critíca-de V. Ex', que os 90% dos atuais
terceiro e quarto escalões da República são do PDS. São
de adversários, hoje, do Presidente José Sarney .
O Sr. Virgílio Tivora -

6 sr; Hélio-GueiioS-

"PEFELt:" PFL.

E não vai haver da Parte desses

adversários políticos ...
O Sr. Virgflio Távora.- "PE:Ft:u::s". V.
não tomaram os lugares deles.

Ex~s

é que

O Sr. Hélio Gueiros- ... nobre Senador Jutahy Magalhães, não vai haver, da parte desses adversários políticos e partidários do Presidente José Sarnev, nenhum interesse em realmente colaborar c nenhu~ interesse em
resolver a situação. Nesse ponto estou com o ex~ Líder do
PDS, acho que o PresídCnte José Sarney deviria Usar
mais a caneta para sanear a.~ segundo, terceiro e quarto
escalões da Repúblíca, para colocar lá pessoas da sua
· confiànça. -O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me, antes de conceder o aparte a V. Ex•, Senador Américo de
Souza, dar uma breve resposta ao Líder da Maioria em
exercício, Senador Hélio Gueiros.
~
Chego a aceitar aquÇ"la piada que está transitando pelos corredores do Congresso e pela Imprensa, dizendo
que o Presidente Eigueiredo telefonou do Rio para
Brasília e, por acaso, pegou a linha do Planalto, e perguntaram se ele queria falar com o Presidente José Sarney e ele disse;- Não.- O Sr. gostaria de falar com o
Ministro Aureliano Chaves? - Não, com esse também
não.- E com o Ministro Marco Maciel, o Sr. queria falar? - Não, com esse também não.- E com o Ministro
Antônio Carlos Magalhães? - Com esse muito menos.
- E V. Ex' não gostaria de falar com o Ministro Dornelles?- Não, o leão está solto por a!. E aí disse ele: "~.
parece que o único que saiu fuí eu".
EntãO, Vê V. Ex~ que esses 3 -mil, ou 4 mil componentes
do _terceiro e quarto escalões talvez não sejam nossos,
provavelmente serão dos elementos da Aliança Democrática.
O Sr. Virgílio Távora -

Dos neo-alinhados.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Daí a caneta tremer um pouco para funcionar- e ilão saberem mais se
deve ou não funcionar.
Então veja que, realmente, V. Ex• tem razão, a Bancada da Maioria estâ quase sempre vazia, por quê? Foque
devem estar brigando lá pelo Planalto, para ver se consegoerrnuas-nomeações. Nós da Oposição estamos aqui,
constantemente, a dar número. Veja V. Ex' que hoje, na
Comissão de Constituição e Justiça, tínhamos direito a
cinco membros_ na Comissão e tínhamos seis presentes.
Tivemos que faZer um rodízio, para evitar que houvesse
maior número de assinaturas do que das vagas do PDS.
Mas no enümto, para V. Ex~s, às vezes, temos que procurar ajudar a dar núrriero, como ontem, na única votação que tivemos número aqui, tivemos exatamente os
35 e com a presença quase maciça da Oposição.
O_Sr. Hélio Gueiros- Sem dúvida.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então veja que o
problema é um pouco difícil de resolver, mas lamento,
também, que V. Ex~ fale em herdar o caos.
Eu reponderia, talvez, como o MLnistro Francisco
Dornelles, talvez porque efe fizesse parte do Governo anR
terior, mas ele já fez questão de declarar que, sempre que

um Governo assume a administração a primeira declaR
ração que faz é ••herdei o caos", E isso está como declaração do Ministro Francisco- Dornelles, há dois meses.

O Sr. Virgmo Távora Souza, o resto dizia.

Com exceção de TOmê de

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Exatamente.
Então veja V. Ex' que todos, normalmente, dizem que
herdaram o caos. t natural, humano, compreensível e
vemos a cada instante. Mas, se fosse uma herança do
caos, como é que o Presidente Sarney iria reclamar deSse
caos, se ele como Presidente do Partido de sustentação
do Governo anterior, jamais, deu uma palavra contra
esse caos falado? Se ele não levava em mão e contram~o _
os interesses do seu próprio Partido, para discutir com o
Executivo, que não dava importância. Muitas vezes, nós
reclamávamos aqui e o Presidente do nosso Partido nunca reclamou, Então Sua Exelência não tem nenhuma autoridade para falar em caos. Outros poderiam falar; V.
Ex• poderia falar, como representante da Oposição V.
Ex• pode reclamar. O PMDB, em quase sua totalidade,
pode falar mas, quando eu vejo muitos se referirem ao
período de 21 anos de autoritarismo, eu pergunto, muitas vezes, a mim mesmo: por quantos desses anos V. Ex•s
seriam responsáveis? Porque, do Governo de hoje, muitos são responsáveis até o dia de ontem; muitos são responsáveis até dois anos ntrãs; e vários outros são responsáveis até quatro anos atrãs. Poucos, praticamente, não
são responsáveis por nenhum dos 21 anos.
Então, Sr. Senador, estaremos aqui cumprindo a nossa obrigaçi'i.o, Hoje, o Senador Alcides Saldanha nos
cobrou, e a mim pessoalmente, a necessidade de nós
apresentarmos sugestões, e não sermos apenas Oposição.
Mas, dizia o saudoso Presidente Tancredo Neves, no
regime presidencialista, Oposição não apresenta sugestão. OposiÇão combate o Governo, fiscaliza o Go~erno,
e não apresenta sugestões.
O Sr. Alcides

Saldanha~

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas nós apresentaremos nossas sugestões. Nós esta.remQs aqui, como jâ
estamos, hã muito tempo, fazendo os nossos pronunciamentos, apresentando diversas sugestões, apenas não somos ouvidos. Nós não som_os ouvidos.
Mas, Srs. Senadores, eu gostaria de ouvir o nobre Senador Américo de Souz.a, e V. Ex•, Senador Alcides SaiR
danha, me permita continuar depois o meu pronunciaR
menta, porque não quero ultrapassar a minha hora, a
que tenho direito.
O Sr. Alcides Saldanha - b que fui chamado nomi-_
nalmente, e eu gostaria de falar.
O Sr. Virgnio Távora- Singular, antes do aparte do
eminente Senador Alcides Saldanha, singular, o fato da
presença de um membro sequer que não do PMDB, com
exceção diremos do substitutQ e abalizado amigo do Presidene da _República, do "PCFEL:E.". E o que vemos? Na
Presidência, justamente, um dos homens notãveis, que
em nossa companhia tanto defendeu essa política que dizem responsável pelo caos, tão citado, é aqui proclama-

do.
O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Jutahy Magalhães, de início, eu g-ostaria de proclamar a minha satisfação, ao tomar conhe_ci_merito, pelas vozes de tão eminentes Senadores, de que o nobre Deputado Nelson
Marchezan é o novo Coo_s_e_lheiro c;lo Presidente da República.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Ele deve estar

sentindo falta de bons conselhos aí do lado do Governo.
O Sr. Américo de Souza- De passagem, gostaria de
mencionar que a declaração de V. Ex~ responsabilizando
o eminente Presidente da República, José Sarney, também pelo caos, diria eu a V. _Ex• ...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me explicar: eu não o responsabilizo pelo caos. Eu disse: se _Sua
Excelência considera que existe o caos, então, sim, ele

também será responsável. Mas ele, primeiro, deve_ dizer
se existe, se ele acha que sim, então ele também tem responsabilidade.

O_Sr. Américo de Souza, Diria eu a V. Exf que é muito
difícil reclamar-se de alguma coisa de que não se sabe. E
o hermetismo do Governo anterior era de tal forma que
o Congresso Nacional sequer tinha conhecimento do que
ali se passava. O maestro, na verdade, daquela orquesR
tra, não era o Presidente da República, era o Ministro do
Pianejamento. Ele, sim, dava as ordens e cobrava a execução. E daí por que não havia no Governo anterior divergência de pontos de vista entre o Ministro do Planejamento e o Ministro da Fazenda, porque o Ministro da
Fazenda era apenas um auxiliar do primeiro. Entretanto,
nobre Senador Jutahy Magalhães, o que vemos hoje são
Ministros de formações diferentes, o Ministro Francisco
Dornelles e o Ministro João Sayad, ambos com pontos
de vista próprios, ambos defendendo uma linha de ação
individual, e todos eles estarão sujeitos à autoridade
maior do Presidente da República. Ontem ainda ouvfamos do Ministro Francisco Dornellcs, quando dizia que,
se-o Governo tomasse essa decisão ou aquela,_os resulta-_
dos seriam os previsíveis e mencionados na ocasião. O
que queria o Ministro Francisco Dornelles era que S. Ex~
não era o donatário da verdade, a vontade de S. Ex•, a
informação de S. Ex•, era apenas um dado que iria para
o Presidente da República decidir. E, assim como o de S.
Ex•, o do Minis.tro Sayad também. O que eu diria-, apenas para concluir, eminente Senador Jutahy Magalhães,
é que os dois Ministros, na verdade, sob a batuta do
maestro Presidente José Sarney, são um dueto, com vozes diferentes, mas entoando a mesmã melodia. Muito
obrigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu lamento apenas discordar de V. Ex~. porque me faz lembrar também
uma outra imagem_ d_qs dois Ministros que estão falando
línguas diferentes, parece que eles resolveram montar
uma bicicleta de dois assentos e esqueceram de verificar
.se os ass.en1QS_es.tavam vo_ltados para a mesma direção. O
resultado é que estão pedalando em sentido contrârio e a
bicir;L~t_a yai cair, Esse é o a!;pecto que vejo d~sa divergência dos dois Ministros nessa ãrea, porque, nessa ãrea,
Sr. Senador, pode haver a divergência interna,dentro do
Governo, mas tem que haver uma decisão, e é a falta de
de.cís.ão, de definição, na escolha por uma dessas escolas,
que estâ fazendo o Governo ter as dificuldades_ que estâ
tendo. Não pode jogar a culpa somente para o passado~ e
nós estamos esperando os meses se escoarem e vermos
que, daqui a três meses, essa ladainha ainda estarã sendo
repetida, sempre culpando o passado, porque, enquanto
não houver u_m_a decisão, não pode existir remédio para
essa situação. Por isso, é melhor errar, mas é necessário
decidir.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Com muito prazer, nobre Senador Alcides Saldanha.
O Sr. Alcides Saldanha - Eu fui chamado .ao debate
-..,... e primeiro, eu rião cobrei de V. Ex•, como oposicionista, soluções para o governo. Eu disse que, sabendo V.
Ex• um reformista, acreditava que seria mais reformista
do que oposicionista e, conseqüentemente, que nos ajudaria no problema da reforma agrária que tanta celeuma
está levantando desnecessariamente em prim6ir0 lugar
segundo lugar, talvez seja porque eu seja parlamentarista
que eu não acredite até na frase em que, no presidencialismo, as coisas têrri que ocorrer assim - eu não gOstodo presidencialismo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Também sou parlamentarista.

O Sr. Alcldes Saldanha- Mas, nobre Senador, eu vou
me permitir, rapidamente, eu vou ten~ar ser curto -os
apartes aquí; às vezes, são discursos. Mas, eu vou fazer o
mais rãpido possível, dizendo o seguinte: Esse problema
do Presidente José Sarney, dos companheiros do PFL
que vieram nos últimos anos, eu repito aqui o que foi
dito nesta Casa. O PMDB- e eu sou daqueies que podem falar; eu tenho 21 anos de Oposição; sou um dos do
começo. Eu tenho dito que nunca se combateu pessoas,
que se combatiam situações, que se combatiam formas
de governar. V. Ex• mesmo reconhece q~e o Presidente

Quinta-feira 20

!907

do seu partido, hoje Presidente da República, não tinha
sequer muitas vezes acesso às coisas do ,governo, que o
governo ignorava o próprio partido e a sua sustentação,
Agora, em determinado momento, alguns começaram a
ver que aquilo não era correto, e começaram a sair, e as
grandes transformações históricas se fazem, inclusive,
com auxílio daqueles que viram que e.'itavam atuando
numa situação que não era correta e reformularam a sua
maneira de pensar. Veja bem: é o que aconteceu com
eles. Eu não vou dizer, poderia ser até, mas há na Bíblia
aquela história: errar é humano; persistir no erro que
não é muito bom.
O Sr. Virgílio Távora- Perdão! Persistir no erro é
diabólico. Essa é a citação bíblica e o nobre Senador
Hélio Gueiros sabe disso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Nobre Senador,
V. Ex• permita continuar o meu pronuncimento, agradecendo os apartes que me foram concedidos e que vieram
dar o brilho necessário ao pronunciamento, pois era um
pronunciamento desprentensioso sobre uma área que
nó_s temos, no nosso partido, elementos que estão capacitados para discutir a política econàmica, como o nobre
Senador Virgílio Távora, o nobre Senador César Cais, o
nobre Senador Roberto Campos e tantos outros companheiros. Mas, nessa área, estou entrando, com os cuidados-necessádos __e pedindo desculpa pelo atrevimento que
tenho de abordar um assunto desse tipo,
Mas, Srs. Senadores, isso nos leva a crer que os minis_tros da área econàmíca _não conseguem entrar em acordo, nem mesmo quanto aos números das contas internas
do próprio Governo. Eu pergunto aos Srs: como é possí~
vel sanear as contas públicas, quando as autoridades
eCC)nômicas devergem sobre questões elementares?
Como é possível negociar eficientemente um acordo com
os bancos credores, quando os ministros da economia es~
tão em ostensiva discordância? ~por esse e por outros
motívos que venho cobrar do Presidente Sarney uma ur~
gente definição por uma das duas orientações. Ou o Ministro Dornelles assume o comando da política económica- ou o Ministro Sayad o faz. Isso não significa que o
maestro deíxa de existir.
Qualquer definição, qualquer escolha é preferível ao
presente estado de anarquia em que se encontra o setor
económico. Um governo que tenta caminhar, em vãrias
direções, a um só tempo, acaba fatalm~nte tropeçando
nas próprias pernas.
Outro assunto que merece nossa atenção, Sr. Presidente, é o autoritarismo com que vem sendo tomadas as de·
cisões económicas_ O Governo Sarney continua a dçver
ao Congresso Nacional a tão esperada abertura ao diálogo dos problemas económicos. A contribuição, entre o
Executivo e o Legislativo, não se vem dando a nível de
fatos, mas apenas a nível de retórica. O Congresso Nacional, como é do conhecimento de todos, continua a ser
mantido à margens das grandes questões económicas. O
Governo Sarney só parece atentar para a existência do
Poder Legislativo, quando deseja a sua cumplicidade
para aplicar remédios amargos ao povo brasileiro, seja
para aumentar ainda mais os impostos, seja para lidar
com problemas desgastantes como o do Banco Sulbrasi~
leiro. Mas o Congresso Nacional não foi ouvido quando
o Governo decidiu aplicar controles de preços na economia, ou quando decidiu alterar a fórmula de câlculo da
correção monetã_ria. O acordo com o FMI já não serã
mais submetido ao Congresso Nadonal, contrariando o
que o Presidente José Sarney tinha prometido.

O Sr. Virgílio Távora- Permite um aparte, eminente
Senador?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não.
O Sr. VirgOio Távora- V, Ex• pode repetir, devagarzinho, para este Plenário, para que fique, na cabeça de
cada um dos seus membros, bem gravada essa ültima
parte?

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - O acordo com o
FMI jã não serã mais submetido ao Congresso Nacional,
contrariando o que o Presidente Sarney havia Prometi-

do.
O Sr. Virgilio Távora- Registre-se nos Anais. Justamente um dos motivos de maiores críticas que a Exoposição, hoje, Situação fazia à condução das negociações externas: os acordos não serem submetidos ao
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Congresso Nacional. Mais ainda: foi duvidada até da
sua validade, foi argílida a sua insconstitucionalidade.
Gostariamos-ãpenas,- sem sermos repetitivos, que ficasse
bem registrado, nos Anais, as declarações de V. Ex' e
esse descolorido aparte.

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -

Eu agradeço o

aparte de V~ Ex' e a contribuição, mais uma vez, a este
pronunciamento e o socorro que V. Ex• dâ ao orador.
As relevantes decisões econômiCãs continuam a ser tomadas nos gabinetes fechados, sem que o povo participe
de nada. Isto é um total desrespeito aos compromissos
assumidos pela Aliança Democrãtica. O Governo Sarney esqueceu, cedo demais, as promessas de mudanças
feita pelo seu Líder Tancredo Neves, A úniça mudança
sensível na área econômíc<:i. -ê -a: lamentável sucessão de
controvérsíaS e desmentidos entre as autoridades da área
econônica, no mais, tiido permanece como antes: o po~
der centralizado no Executivo, sem que o Legislativo
participe de nada.
O exemplo de autoritarismo na economia nos foi dado
pelo Ministro FranciSCO Dornelles quando do seu com~
parecimento à Cimara d_os Deputados, no dia 8 de maio
último._O Ministro da Fazenda deveria expor aos Depu~
tactos Federais as prirrie"iraS- estimativas do déficit do se~
tor público, de modo a permitir um debate aberto e
profícuo sobre as finanças governamentais. No entanto,
o Sr. Dornelles principiou por atropelar o Regimento da
Câmara dos Deputados, no seu art. 270, ao não fornecer,
com antecedência mínima de 24 horas, o texto do seu
pronunciamento à leitura dos Srs. Parlamentares.
Ao descumprir as disposições regimentais da Casa que
estava visitando, o Ministro da Fazenda impediu os
Congressistas de fazerem uma avaliação refletida e cri te~
riosa dos dado_s que iam ser apresentados. Junte--se a isso
o fato de as estimativas para os déficit foram apreSenta~
das em primeira mão, sem uma adequada descrição e no~
minação das contas. O documento divulgado pelo Sr.
Dornelles mostrava números indecifráveis e não preen~
chia os requisitos mínimos que seriam eXigfVCLS-ãOtraba~
lho estatístico de tal complexidade. A ausência no doeu~
menta do Sr. Dornelles de qualquer apêndice estatfstico,
de qualquer descrição metodológica, constituiu uma
inadmissível sonegação de informações de interesse
público e, em face disso tudo, Sr. Presidente, acredito
que a apresentação do Sr. Ministro Dornelles, na Câmara dos Deputudos, esteve lacrada de um hermetismo autoritário, que é inteiramente incompatível com a boa
práticu da democracia. ___ _
Sr. Presidente, gostaria de me deter um pouco mais ria
análise daquele documento de autoria do Sr. Dornelles
que, acredito, deva representar um primeiro esboço do
programa económico do Governõ-Sarney.
A análise técnica do doci,Lme_nto aponta diversos erros
metadológicos e imprecisões conceituals. O conceito de
déficit público que o Sr. Dornettes escolheu para trabalhar é confuso e inadequado. Ele optou por trabalhar
com um déficit de caixa do Governo Federal, que difere
tanto da noção de déficit operridonal do setor público,
quanto do conceito de défi_dtiidotado pelo FMI.
O conceito de défiC:t de caixa tem o inconVei"'lierite de
tratar, como se fossem deficitárias, operações de crédito
absolutamente normais, que provocam aiminiiiÇões feril~
porârías de caixa, como programas de financiamento à
agrilcultura e a setores estratégicos da economia. No entanto, tais operações jâ eram direito, em igual montante,
aos empréstimos, e não podem ser confundidos com pejuízos operaciOnais decorrentes da má gestão pública.
O conceilo de_ déficit de caixa estabelece, portanto,
uma imprecisão conceituai que prejudica, tremendamente, a tarefa de sanear as contas públicas.
Observe-se que uma empresa eficiente pode apresentar
problemas de caixa, enquanto -uma empresa em situação
pré-falimentar po-de estar com o fluxo de caixa perfeitamente normalizado.
O Sr. Francisco Dornelles propõe, no que tange à poli~
tica monetária, uma expansão da base monetãi'ia de
!50% .ao ano, para uma previsão inflacionária de 200%.
O Ministro da Fazenda está propondo um novo encolhi~
menta da base monetária brasileira, uma das mais enxu~
gadas do mundo. Após vários anos de arrochQ mQne-.
tá rio, chegamos ao ponto em que apenas 5% dos haveres
financeiro do Brasil são cgnstituidos de papel-moeda.
O Sr. Virgílio Tâvora -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Com todo prazer.

O Sr. Virgflio Távora- Conforme combinação com o
Sr. Líder Humberto Lucena, hoje dever~se~ia travar até
um debate esclarecedor a respeito, mas S. Ex• argíiiu que
algumas das pessoas encarregadas por S. Ex~ nesse deba~
te estariam ausentes. Não tanto quanto S. Ex• pensava,
mas em todo caso aceitemos que estejam ausentes. Isso
nos deixa até um pouco encabulado de proferir as palavras seguintes, que poderiam ser apresentadas como uma
faltã ao compiõmisso que fizemos de anuir mais uma vez
em adíaniento, em passar para outra quarta~ feira, como
S. Ex' desejava, tal debate. Mas não podemos nos furtar
do desejo que, aliás, é esclarecedor, de apresentar a V.
Ex• umas pequenas ponderações: quanto foi a expansão
da base monetária no ano passado? 244%. f: previsto, é
proposto que a expansão neste ano seja de 150%, portanto uma diferença de 94%. Essa expanção de 150% da base
monetária, sendo essa, a 31 de dezembro, da ordem de
grandeza de 15 trllhões de cruzeiros, veja V. Ex~ 15 tri~
lhões de cruzeiros face a uma dívida interna hoje orçada
por volta de 450 trilhões, o que é nada, não é? Zero à esquerda de uma vírgula, como se diz. Pois bem, daria um
aparte de recursos de 22,5 trHhões de cruzeiros. O quere-.
presenta essa contenção que estamos fazendo, que va~
mos fazer, de 94%, numa base monetária tão pequena,
sacrificando tanto e tanto como será o desenvolvimento
do País, se o déficit, vamos considerar o déficit-menor, o
déficit de 85 trHhões de cruzeiros? Como nós aquiescer~
mos em cima disso, fazermos um corte de 37,5 trilhões de
cruzeiros que, no fim, já estão reduzidos a 23,5 trtlhões, e
que não sabemos -aonde é que irá parar? Como concor~
damos que além de rolar toda a dívida em ORTN e LTN
haja um surplus de 10 trilhões que não serão mais 10,
não, serão muitíssimo mais, conforme mostraremos,
oportuno tempore, a V. Ex•s Só daqui até setembro gostaríamos que a nobre Situação guardasse esses dados
- vai~se rolar 23,9, 23,8, não será por 0,1 que vai~se bri~
gar, trilhões di cruzeiros em ORTN e, em cima disso,
aínda precísamos co1ocar aqUilo que for de diferença en~
trc o corte projetado e o corte dado. Realmente, em lugar de 10 trilhões, possivelmente, nos serão propostos
depois, se jogados sob a forma de captação por ORTN,
surplus, quer dizer, além daquelas do rolamento, 25 trilhões de cruzeiros. Mais do que isso, pedem~nos agora
uma majoração de imposto. E veja V. Ex• V. Ex• sempre
se refere ao Ministro Dornelles. Nós, porém, o estamos
fazendo da maneira mais impessoal possível, porque fora
pontos que vamos discutir, colidentes, fortíssimos, tanto
um quanto outro, que é justamente a parte dos juros, e
isso discutiremos quarta-feira, se Deus quiser e tivermos
a compreensão do Líder Humberto Lucena, mais do que
isso ainda, nobre Senador -_terminanclo o curto, que foi
longo aparte que iríamos dar a V. Ex•- mais do que
tudo isso aí, ainda nos pedem um aumento de tributos,
que vai dar na ordem de grandeza de 14 a 15 trilhões de
cruzeiros. Veja V. Ex• que um programa como esse, é
programa ingrato. TemoS -pena, com toda a sinceridade,
de pessoas como líderes destacados do PMDB que, du~
rante 21 anos lutaram intemerosamente, nós somos os
pifffieiros a reconhecer, tenham a sina de aceitar, encam~
par e serem obrigados a defender tal procedimentos.
O SR. JUTAHY MAGA~ÃES - Mais uma vez,
agradeço a V. Ex•, Senador Virgflio Távora, e lamento
que a Maioria não esteja debatendo com
Ex•, como
V. Ex'- vem, há algum tempo, chamando e clamando até
pela presença da maioria para debater este assunto, que é
da mais alta imp6rtância e maior significação para o
País.
Mas um dia há de chegar em que a Liderança da
Maioria aceite esse debate_com V. Ex• e nós estaremos
aqui, não para ajudá~lo, mas para aplaudi~lo, porque V.
Ex~ irá levar, em nome da Oposição, o nosso pensamento:
Levando adiante meu pronunciamento, peço aos Srs.
Senadores que me permitam concluir e depois, se desejarerri-da·r- algum aparte, ai rida tere( condições.
·
Após vários anos de arrocho monetário, chegamos ao
ponto em que apenas 5% dos haveres financeiros doBra~
si! são constituídos de papel~moeda. Isso, sem que a in~
fiação diminuísSe em nada. O único resultado concreto
do arrocho monetário é a elevação da taxa de juros e a
rec:essào econômica. O Brasil tem hoje, em razão da polí~
tica monetária restritiva, juros reais que são três a quatro
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vezes superiores aos vigentes no resto do mundo. E todos
nós sabemos que o maior prejudicado com os juros ele~
vado é o próprio Governo.
O Sr. Ministro da Fazenda, no documento apresentado à Câmara, usou inúmeros artifícios contábeis para
dissimular a conta de juros que o Governo vai ter de pagar em 1985, mas mesmo em sua contabilidade transpa~
rece o fato de que vão ser gastos 54 trilhões em juros
reais, o que daria para pagar II vezes o programa "Prioridade 1985". Se admitirmos a conta de juros anunciada
pelo Ministro Sayad, que parece estar mais perto da realidade, o Governo deverá gastar 91 trilhões de cruzeiros
em juros reais, o_ que dá para pagar mais de 18 programas "Prioridade 1985". Isto significa, Sr: Presidente,
uma escandalosa inversão de prioridades: o Gõverno
Sarney se dispõe a esterilizar 91 trilhões em gastos financeiros improdutivos, e destina menos de 5 trilhões ao que
considera como "prioridade social". Esse fato revela o
estado caótico em que se encontram as contas públicas.
O Governo se encontra totalmente imobilizado pelos
gastos financeiros, os quais nada de produtivo, nada de
positivo representam para o povo brasileiro.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a monumental tarefa
de sanear as contas públicas deve partir, necessariamente, do controle dos gastos financeiros. Urge que as operações com a dívida interna e a dívida externa passem a
ser submetidas ao_ Congresso Nacional. O programa de
ajuste traçado pelo Sr. Francisco Dornelles é inócuo,
porque deixa inteiramente de fora as raízes financeiras
do déficit público. O que o Governo Federal tem feito
nos últimos anos é cortar os gastos sociaís, cortar os investimentos produtivos, e aumentar, de forma desordenada, os gastos puramente financeiros. Em 1984, o au~
menta real efetivo da dívida federal, segundo o professor
Dércio Garcia Munhoz, foi de 88,9 trilhões de cruzeiros,
o que equivaleria a 260% das receitas tributárias da
União naquele ano. Esses absurdos aumentos de encar~
gos financeiros foram decididos unilateralmente pelo
Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional,
sem qualquer consulta ao Congresso. E aqui está uma
acusação ao passado. A legislação financeira que temes~
tado em vigor permitiu, através das disposições da Lei
Complementar n~> \2,_de 8 de novembro del971, que a
dívida mobiliária federal crescesse, de forma desordenada, ao livre arbítrio do Conselho Monetário Nacional.
Enquanto o Congresso votava um Orçamento Fiscal
austeramente equilibrado, o Conselho Monetário assumia crescentes responsabifidades financeiras que desequilibravam por completo as contas da União. E, da for·
ma autoritária como foi administrada a dívida pública,
resultaram os crescentes déficits dos orçamentos públi~
cos._ Não é de admirar, Sr. Presidente, que tenhamos chegado ao ponto de ser obrigados a gastar 91 trilhões de
cruzeiros com o pagamento de juros reais, restando apenas 5 trilhões para um programa prioritário que se desti~
na ao atendimento da grande população carente.
Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar
que as disposições da Lei Complementar n~'l2 permane-.
cem em vigor. A área financeira continua a ser monopolizada pelo Governo Federal. Os novos dirigentes da
ãrea econômlca já perpetraram uma absurda modificação na fórmula de cálculo da correção monetária que- aelevou, nos últimos dois meses, acima da inflação. Essa
medida de política económica, tomada em um gabinete
fechado, acelerou o crescimento real da dívida pública e
das empresas governamentais, agravando o problema do
desequilíbrio das contas públicas. Esse tipo de problema
irá sempre existir, Sr. Presidente, enquanto as decisões
econômicas forem tomadas sem a prévia consulta ao
Congresso Nacional.
E eu conduo esse discurso com um apelo para que o
Presidente Sãrney, evitando a postura autoritária, as discordâncias internas, passe a submeter aos representantes
do povo brasileiro os problemas econômicos nacíOnais,
e que juntos possamos trabalhar para que o Brasil reta~
me, de forma sustentada, o caminho do progresso e do
desenvolvimento econômico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obriga~
do. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Concedo a Pala:.
vr~ ao nobre_ Senador AmériCo de Souza, por permuta
coffi o nobre Senador Jorge Kalume.
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O SR. AMtRICO DE SOUZA (Pl'L- MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejamos registrar, neste momento, com ba_stante entusiasmo, a remessa pelo Excelentíssimo Senhor P_resi-

dente José Sarney, ao Congresso Nacional, de Mensagem acompanhada de Projeto de lei, instituindo o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, cujaatribuição,
Sr. Presidente, será a de assegurar às mulheres sem condições de liberdade e igualdade de direitos, bem como,
sua plena participação nas atividades política, económica e cultural do País.
O projeto, Srs. Senador~. prevê a abertura de crédito
especial para despesas de instalação e funcionamento do
Conselho, escolha pelo Presidente da República de 17 integrantes e 3 suplentes, funcionamento nos moldes de
outros órgãos colegiados da Administração Federal, vinculação do Conselho ao MinistÇrio da Justiça, duração
dos mandatos de 4 anos para 9 conselheiros e de 2 para
__ _
os outros 8.
Entre as atribuições do Conselho Na,cignal dos Direitos da Mulher estão as de "formular diretrizes e promover política, em todos os níveis da Administração Pública, contra a discriminação das mulb~~s; emitir pareceres, acompanhar a elaboraçã_o e execução de programas
de Governo que atingem a mulher, fiscalizar e exigir o
cumprimento da Legislação que assegure os direitoS fe:. mininos, e receber, examinar, e encaminhar aos órgãos
competentes denúncias de discrimin-ãÇão."
Sr. Presidente, tend_o em vista_ª- irliciativa do SenhOr
Presidente da República, que exultamos, queremos declarar que a medida tomada pelo Presidente José Sarney
venha ao encontro de postulações mais legitimas, feitas
pelos organismos e associações que congregam a mulher
brasileira. De há muito, medida dessa ordem já se fazia
reclamar.
Assim, Sr. Presidente, este é um dia que marca um
novo rumo, relativamente, ao tratamento que o Governo
Federal dá à mulher brasileira.
Temos certeza, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que
este Conselho,na mão de representantes da mulher, haverã de cumprir as finalidadeS -para as quais o Presidente
norteou a sua atenção, no sentido de eliminar a discriminação hoje existente, ainda, e reclamada pelas mulheres
do nosso País.
Ao finalizar, Sr. Presidente, até mesmo porque o relógio não me permite prolongar, por mais tempo, desejamos nos congratular com o Senhor Presidente da República e com todas as m_ylheres do nosso País.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Sobre a mesa. requerimento que serã lido pelo Sr. }9-Secretãrío.
~

lido e rejeitado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 151, de 1985
Nos termos do art. 203, alínea b, do Regimento Interno, requeiro prorrogação da presente sessão pelo prazo
de 60 (sessenta) minutos.
Sala das_Sessões, em 19 de junho de 1985. -Jutshy
Magalhães.
O Sr. Alcides Saldanha- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE_(José Lins)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Alcides Saldanha, para uma questão de ordem.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Para
uma questão de ordem. S~m _revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. SenadQres: _ _
Eu vou pedir que o meu discursO seja considerado
como lido. Agora, quero lavrar, Sr. Presidente, o meu
protesto aqui no Senado, pois a partir de amanhã, desde
o infcio da sessão, estarei levantando questão de ordem
para o cumprimento do nosso Regimento Interno. O
pronunciamento que nós iríamos fazer hoje é sobre o
BNH, protestando inclusive sobre os índices que o próprio Governo determinou_hoje para o"BNR. Jã ê-á ·quarta vez, Sr. Presidente, que infelizmente não podemos fazer o pronunciamento. Vamos pedir que seja dado como
tido, para não perturbar. Mas, a partir da sessão de amanhã, se for necessário, pediremos prorrogação, levanta-

remos questão de ordem, mas exigiremos que o Regimento Interno seja cumprido à risca, desde o seu início.
Porque o que não é possível é prepararmos tr2balhos,
que têm importância, e não podermos fazer sequer a
apresetanção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- V. Ex• será atendido.

E O SEGUINTE O DISCURSO ENCAMINHADO Ã MESA PELO SR. SENADOR ALClDES
SALDANHA

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Está para ser definido o reajuste das prestações do
BNH._ Dois fatos sablientam de imediato na problemática enfrentada pelo Sistema Financeiro de Habitação.
De um lado,· a situação dos mutuários cuja incapacidade para arcar com os custos pretendid<?S dos financiamentos, jâ conduziu à situação atual de 50% de inadimplência.
De outro, coloca-se a própria viabilidade do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo, incapaz de resistir
aos reajustes abaixo da realidade monetãria, determinando a formação e contínuo aumento dos resíduos de
saldos devedores, que o levariam à falência totat a fim de
certo tempo.
Assim nos defrontamos com um problema econômico
e social. Não se foge a uma opção por um desses aspectos que, aparentemente, se repelem: a solução econômica
é anti-social __enquanto a solução social seria apenas momentânea, acarretando a médio prazo, a falência do Sistema.
--Posto o problema Oestes termos este é o dilema. Entretanto, se_ a equação é aparentemente perfeita, resta saber
se seus termos são exatos.
Que os mutuários não têm condições de pagar o custo
previsto- para seus financiamentos é prova irrefutável o
número de inadimplentes. O pretendido aumento técnico
de 246% só determinaria que este número aumentasse,
faz_endo coqt que o retorno no sistema sofresse defazagem ainda maior que em aumento aquém do valor previsto.
A verdade é que os contratos de mútuo do BNH são
quase leoninos. Têm, a rigor, apenas três dispositivos
que protegem o mutuário:
Anualidade ---,- prazo fixo - e equiValência salariaL
A partir de 1983 a equívalência salarial foi ignorada e
os índices de aumento fixados em níveis superiores aos
de reposição salarial. Paralelamente, como os aumentos,
apesar de contrariarem o contrato, alegadamente não alcançavam os custos calculados. Devido à compressão salarial em 80% do INPC, desrespeitou-se também o dispositivo do prazo fixo, jogando-se para o fim do contrato o
chamado "resíduo" resultante. No roldão dessas alterações, a anuidade foi também ignorada, fazendo com
que, por força de ações judiciais, milhares de mutuários,
houvessem garantidc:~ o respeito a seus direitos. A nova
sistemática determinou, de imediato, além de quatrocentas mil ações judiciais, uma inadimplência que alcança
hoje 50% do Sistema.
Intrinsicamente, o mutuário do BNH não é um devedor relapso, como prova o baixo índice de inadimplência
ocorrido enquanto os termos do contrato de mútuo fo~
ram respeitados. Pode-se assim seguramente afirmar que
os altos percentuais, ocorridos após 83, revelam uma to-__
tal incapacidade do mutuário arcar com o ânus extra que
lhe foi-iiiiPõsto. Logo, a afirmatiVa de que a fixação do
aumento acima dos limites contratuais é a única maneira
de se lavar o sistema, não corresponde à verdade.

-o__

____ A efetivãção dessa medida ~penas apressará o estou.ro
do sistema, pois ê evidente que mais mutuários deixarão
de pagar, por absoluta impossibílidade de_ fazê-lo. -E
mais, na defesa de dtreito Já afirmado líquido e certo pela
justiça, o~ mutuários defenderão as disposições de seus
contratos.
__
A inadimplência, somada à sustação dos pagamentos
no decurso das ações representará defasagem maior, nos
ingressos do sistema, do que a reSultante de prestações
em que se respeite a lei: e o direito dos mutuários.
Resta analisar o percentual de 246% de aumento que,
segundo os técnicos do BNH, é necessário para manter a
viabilidade do sistema.
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Para se veríficar a verdade dessa assertiva, é fundamental a análise dos elementos constitutivos dos custos
do complexo financeiro da habitação.
Originalmente, constatado o fato de que a fórmula
matemática adotada, em função de vários fatores, principalmente o mecanismo da correção monetária, determinará, ao fim do pfOcesso, a ocorrência de um saldo,
criou-se o que se chamou de Compensação das Variações Salariais. Uma parcela da prestação, devidamen~
te calculada, seria recolhida a este fundo, um percentual
suficiente à cobertura dos saldos.
Se o fundo está sem fundos. Se os recursos, matematicamente suficientes, sãO_ hoje escassos, isso não ocorre
por falha de previsão, e sim por erro de administração. E
não é o mutuário que o administra.
A escassez de recursos do Fundo talvez tenha sua, explicação nos ·estOuro~Çi:Ie agentes financeiros, que cuStou
cerca de 17 trilhões de cruzeiros nos últimos anos. Também não cabe ao mutuário a fiscalização do sistema.
Há um raciocínio que noS parece básico em qualquer
análise bem intencionada do problema.
A idéia mestra de criação do BNH era de um banco
com características pr6prias e especiais.
lendo como base financeira o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e o sistema de poupança, enfrentaria o
problema do déficit habitacional, sobretudo no que tange á população da baixa renda. Gradualmente o banco
evoluiu, (ou involuiu) para uma feição de nítida indústrifi de construção. O sistema passou a funcionar, na prática, Corilo um dreno dos recursos do Sistema Financeiro
de HabitaÇão púa --os lucros dos agentes financeiros.
Como em todas as atividades, em nosso sistema econô- _
mico, reservou-se, gradu~lmente, a(dntermediário, a fatia mãiár do bolo. Isso se evidencia claramente no crescimento desmes.urado das juros a partir de 81 e no critério
da propriedade dos juros em detrimento da amortização
do principal.
A verdade é que o agente financeiro foí criado para
servir ao sistema- Banco e mutuários -e, na prãtica,
tornou-se usufrutuârio do sistema. Em vez de servir, é
por ele servido.
Todas as alterações no sistema, a partir de 1980, são
de ampliação de vantagens aos agentes financeiros. Até
então, estes surgiram e cresceram até ao exagero. Tsso
quer dizer que sua rentabilitade era _ótima. A partir desta
data, como dissemos, as vantagens são ampliadas. Por
força do tabelamento da correção monetáÍ'ia, jâ houve
um acréscimo de pontos percentuais de juros de mais de
2%. Além disso, em relatório do próprio BNH, fala-se
das alterações introduzidas na sistemâtica de operações
onde se diz que "se buscou flexibilizar procedimentos
operacionais, ajustando seus fluxos financeirOs e criando
condições que permitam a melhoria de sua rentabilidade
média". Cita ainda o relatório outras_ provfdências:
..maio_res taxas nas operações de empréstimo e finãnciamento; elevação das comissões de abertura de crédito;
aumento da taxa de juros de mora (de 8.1 para 10,5% ao
mês); redução em dois pontos percentuais e dilatação do
prazo das dívidas dos agentes ao BNH".
Além disso ampliou-se o limite de aplicações em faixa
especial, em que as taxas de juros são livremente estabelecidas pelo mercado.
Registre-se ainda a imutável existência do prazo de 12
meses de carência para os agentes aplicaram livremente
(nem direta nem indiretamente vinculados ao setor imobiliârio) recursos que captam através de cadernetas de
poupança e que, por lei, deveriam ser destinados a financiar a construção e a aquisição de moradias. Aqui reside
a maior lucratividade invisível dos agentes financeiros,
pois um volume elevadíssimo de recursos, são, por um
ano, aplicados no OVER e OPEN com rendimentos
mtiitO superiores aos admitidos e oficiais.
Um abatimento de dois pontos percentuais neste elencõ de vantagens criadas ou reforçadas de 1980 para câ,
recolhidas aos Fundos de Compensação, jâ seria suficiente para cobrir a diferença apontada no aumento que
ora se estuda.
A carência de 12 meses entre recolhimento e aplicação
redirecionada aos fins do sistema, em vez de destinar se
ao meio, sería prirsí s6 a solução do impasse e aproximaria o BHN de suas finalidades ideais, deixando de ser o
administrador dos interesses dos agentes financeiros,
para atender o interesse prioritário da casa própria aos
que dela necessitam.
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fato de que é melhor perder alguns dos anéis do que os

dedos. Os mutuários Já estão conscientes de seus direitos
e, sobretudo, de sua força. Uma campanha pode ser iniciada - e nós, sem dúvida, estaremos nela envolvidospara que os mutuários que, através de suas poupanças,
são seus próprios financiadores, TiiÇ-am aquilo que, inde-pendente de leis e do BNH, podem fazer:
Redirecionar suas poupanças. Negar-se a depositar e
retirar os depósitos já feitos fora de rede oficial. O Governo, até por instinto de conservação, quando não por
consciência de dever e responsabilidade, é menos apegado a idéia de lucro e, como tal, mais facílmi!ilte acessíveis
aos intesses gerais!
Era o que tinha a dizer, Sr. Pi-"esideitte.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente sessão., designando para a estraordinária das 18 horas e 30
minutos, anteriormente convocada, a seguinte

Díscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~ 2 de \985, apresentado, com voto vencido do Senador
João Calmcln, pela Comissão Especial criada pelo R~
querimento n<:> 770, de 1983, que "aprova o relatório, a
conclusão e recomendação da Comissão Especial destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as
denúncias do Jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a Polónia".
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Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relacões Exteriores sobre a Mensagem n~ 204, de
__ 1984 (n<:> 415/84-, na origem), de _12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Oct~vio Luiz de
Berenguer Cesar, Embaixador do Brasil junto à República de Trindad-e~Tobago, para, cumulativamente, exercer
a funÇão de Embaixador do Brasil em Santa Lúcia.

-4Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Rdações Exteriores sobre a Mensagem n~ 205, de
1984 (n~ 416/84, na origem), de 12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Sérgio Fernando
Guarischi Bath, Embaixador do Brasil junto à Federação da Mal:.1sia, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Governo de
Brunei.

ORDEM DO DIA
-1Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le:
gislativo n~' 14, de 1984 (n1'47f84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto dos Protocolos AdiciOnais á
constituição da União Postal Universal (UPU), negociados no Congresso do Rio de Janeiro~ de I979, tei1do
Pareceres favoráveis, sob n~'s 142, e 143, de 1985, das
ComissõCs:
- De Relaçoes Exteriores; e
- De Tr-anSpOrtes, Comunicações e Obras Públicas.

~5-

Discussão, em turno úncio, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n<:> 206, de

Junho de !985

19s-4 (M<:> 4 I7(84, n:.t origem), de 12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Hélcio Tavares
Pires, Embaixador do Brasil junto aos Em irados Ãrabt!S
Unidos, para, cumulativamente, exercer a função de Embõ.lixador do Brasil junto ao Estado de Catar.

-6Discussão, em turno único, do pnrecer da Comissão
de relações exteriores sobre a Mensagem n<:> 208, de 1984
(n<:> 419/84, na origem), de [2 de novembro de 19_84, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena.do :J escolha do Sr, _Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho. Embaixador do Brasil junto à República da Costa do Marfim, para, culmulativametne,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Libéria.

-7DiScussão, em turno único, d()--parécer da Comissão
da Relações Exteriores sobre a mensagem n<:> 209, de
1984 (n~> 420/84, na origem), de 12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Pr_esidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Celso Diniz, Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Árabia Saudita, para, cumulativamente, exercer a função de Embai~
xador do Brasil junto à República Árabe do lêmen.

O SR. PRESIOENTE (Josê Lins) -_Está encerrada a
presente sessão.
(Lel'anta-se a sessão_à.r; 18 horas e 30 minutos.)

Ata da 105• Sessão em 19 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÂRIAPresidência dos Srs. José Fragel!i e Martins Filho
É lido o seguinte

ÀS 18 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume --Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente - Alcides Paio -Ddacir Soares·'=._
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros Alexandre Costa- João Castelo:......- Américo de Souza
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- César Cais - José Lins - VirgOio Távora - Moacyr
Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena -Mar~
condes Gad_elha- Miltori Cabrai---Aderbal Juremã..:.....
Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira --Carlos Lyra - Albano Franco - Lourival
Baptista --Heráclito Rollemberg- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- Luiz Viana -João Calmon
José Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral PeixO=- to- Nelson Carneiro -Roberto Saturnino- Itamar
Franco - Murilo Badaró - Alfredo CampOS - Ama~
ral Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo
Gomes~ Benedito Ferreif~--:-:- rvf_ariro BorgeS:._ Bene-·
dito Canelas --Gastão -M üller -- Koberto Campos José Fragelli - Marcelo Miranda --Saldanha DerziÁlvaro Dias - EnéaS FaHi:...... Jaison Barreto - Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chíarelli- AI~
cídes Saldanha - Octavio Cardoso.

EXPEDIENTE
O FI CIOS
Do Sr. J~>-8ecretário d·a Câmara dos Deputados encami-nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nl' 47, de 1985

-=-----

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1<:>-Secretário irã proceder à leitura do Expediente.

(N~·

5_--1Gi!L85'- na._Casa. de origeiJl)

- De inicia.tlva do Sr. Presidente
- da República
AUtoriZa o · Poder EXeCUtiVo a á:brir
-~é4itos _sJiplementares até o limite de

C':J_2ª.507~60~,~00~tltl!l_(vinte ~ trêf; tti_-, ..
-lhoes, quinhentos e sete bilhões e seisde -cruzeiros) e dá outras
pNtVfdênCias.
O Oongres.io Nll<liona.l decreta:
A;rt. 1.0 Fica o Poder Exeeutlvo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento da União (Lei n.• 7.276, de 10 de
dezembro de 1984), até o limite de· Cr$
23.507.600.000.000 (vinte e·três trilhões, quinhentos e sete bilhões e seiscentos milhões
de =eiros), utilizando os. recur.sos do excesso de arrecadação de receitas- ordinãrias
do· Tesouro Nacional, de acordo com o i'!lcl~- ~~s_ :tt,Jjlh_õ_~

so II do .§""1.•--oo art. 43 da Lel n.0 4,320,
de 17 de ma.rço de 1964, sendo:
I - créditos suplementares até o limite
de cr$ 2LOOO.OOO.ooo.ooo (vinte e um tr!lhões de cruzeiros), para o reforço de dotações destinadas ao pagamento de pessoal
e encargos soç!a!s, conforme a seguinte indicação:
Cl'$ 1.000

Poder Ugislatlvo _____ _
550 . 000-000
Poder Judiciário __ ... _
640.ocro.ooo
Poder-Elr<IDUtlvo . ___ .. .19 .130- 000-000
Transferências a Estados,·· DJ.strlto Fe<ieo-al e Municilp!os __
680.000.000
Total---·-·--··-·--·-· 21.000.000.000
II - C!'édito suplementares até o limite
de Cr$ 2.507.600.000.000 (dois tr!lhões,
quinhentos e sete bilhões e seiscentos mi·lhões de cruzeiros), pa;ra amortização e encargos de financiamento dos órgãos da Admlnistrl'!)áo Federal Dlreta, Indireta e FundaçõeS- !nstltui!l"-" pelo Poder Público, como
se~e:

Cr$ 1.000
Dívida Interna _...... .
627- 600.000
Dhlda Externa . -·-. __ - 1.880.000.000
Total ___ .; ............ . 2.507.600.000
Art. 2.0 Esta Je! entra em vigor na data
d-e sua publicação.
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Al't. 3.0
contrário.

Revogam~e

-às âisposiçõe.s em--

MENSAGEM N.O 254, DE 1985.

Excelentissimo_s Senhores ~em_q:rr>s do
Congresso Nacional:
Nos te=os do art. 51 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação · de Vossas EKcelênclas,

acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado da Fazenda
e Chefe da Secretari;t_ de :Planejament<Q da

Presidência da República, o anexo projeto
de lei que '~auto,tiza Q Poder Executivo a
abrir crêditos suplementares atê o lim,ite
de Or$ 23.507.600.000.000 (vinte e. três trilhões~ quinhentos e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros) e dá outras providências".

Brasília, 9 de maio de 1985. Sarney.

.José
-

E.XPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 232, DE 6
DE MAIO DE 1985, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDa E
CHEFE DA SECREI'ARIA DE PLANEJAMEN'I'O DA PRESID:tl:NCIA DA REPúBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presideute da República
A Le! n.0 7. 276, de lO de dezembro de
1984, que aprovou o Orçamento da União
para o exercicio de 1985, estima a Receita e
fixa a Despesa em Cr$ 82.316,3 bilhões. 2. As a[.Ual.S estrmativas inru..cam que a
Recena 1euer·a1 o.e:ve,ra atJ.ng1r-a. Cr$_121,120~0
. blUlue.s, representana.o um excesso -g.iObal
a e <:t..n.ecaa..g,.Ça.o ae v r,:a; 38. S03,7 bllnôes, dl.scrllll..l!l.aao.s nos lUlexos I e li. Desse total,
Cr~ ;,::;,) .au·I,O bilhoes representam recursos
c:i.lo::.J:JO.l.UVelS para .serem., programados pela
U.ill<:~.O no tmanciamento· de despes~ orci.J..nal.'las, e seu _oornp!emento é_ oo~_tltt.ti.do
d.e tril.n.:lrerencur~~r-aos l!;Stado.s e Muni<lipws,
que oont..arao com .l'ecursos adicionais de
<J1·~ ~ .l;sa,u b1lhoes e de receitas Vlnculada.s
àa Umao, com acrêscimo de Cr$ 6.161,1 bilhões.
a. o excesso de arrecadação deeorre, na
sua maior pa.n.e, do oomporr..amento _da inílaçaD ,cujos índices se SltUam substancialmente aClma daque...es admitldos quando da
elaooraçao do Orçamento para 1985. Esse
imJ)3.Cro difunde-se por todas as fontes de
receita atraves da correção de --ganhos do
cap1 tal e- do trabalho, dos preços_ de produros indu.striais, da base tributável do comércio_ exterior e das tarifas de serviços _
públicos. Outros elementos, no entanto,
agregam-se a estes na formação do acx:és-:címo previsto e referem-Se a alterações institucionais e ao desempenho do setor real
da economia.
4. O Imposto sobre a Renda, principal
componente da Receita do T!'SQurO, amplia
a sua participação relativa, alcançando 39%
da arrecadação reestimada, com excesso de
Cx$ 17. ooo,o bilhões. Para esse resultado
concorrem, primordialmente, os fatores relacionados aos índices inflacio_.Ilái'jos e
aqueles resultantes do melhor desempenho
da atividade econômiea que, nos últimos
meses, têm proporcionado algum crescim-ento nos niyeis de renda e nos lucros das
emrresas. No que diZ respeito à remuneraçào do trabalho, contribui, ainda, a alteração na politica salarial, em fins de 1984,
que pOSSibilita maiores reajustes para os
salários mais ·elevados, faixas em que .se
concentra a base de arrecadação do imposto.

5. A receita adicional do imposto sobre
Produtos Industrializados está prevista em
Cr$ 7 .100, bilhões. Além dos efeitos inflacionários e da maior produção industrial,
favorece este a.crêscimo a antecipação da
retirada do crédito-prêmio à exportação,
que se iniciou, graduaimente, a partir de
novembro <'!e 1984, medida não prevista
quando~ da elabOração da Lei de Meios.
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Transferências a
Distrito Federal e
b) Reforço de dotações
das ao pagamento de

Estados,
Muu!cipios 680,00
destina-:
dividas
2.007,6

- Dívida rnterna
- Dívida Externa
Total

627;6
1.880,0
23.507,6

6. -A _contribuição pa-ra o FINSOCIAL

também experimentará significativo exces-

so de arrecadação, estimado em cr$ 3.100,0

llilhões, resultante da elevação dos preços
e do crescimento do produto, com refl.exoo
no faturamento das empresas. Desteque-se,
também, a redução, em cerca de 60. dias,
~nos prazos de recolhimento desses recursos
ao Tesouro Nacional, que anteriormente
permaneciam no BNDES (PoJ:taria MF n.0
174/65).
7. A participação das transferências aos
Estados e MuniCíPios da Receita da União
é crescente. Estimadas iniciaimente em
Or$ 18.719,7 · bilhões, deverão alcançar
Cr$ 27.854,7 bilhões, que correspondem a
23% da Receita do Tesouro, e.m 1985. Este
resultado de-corre, sobretudo, da. Emenda
Constitucional n.o 23/83 que, dentre outras
medidas, aumentou os percentuais dos fun"
dos de participação, cuja parcela no produto da arrecadação dos Impostos sobre a
Remia e sobre Produtos Industr!aJiza.d.os
passa de 23%, em 1983, para 28%, eni 1964,
e para 32%, em 1985. O efeito da Emenda
Constitucional n.o 23/83 representará nas
tnansferências, em 1985, um acréscimo !real
<!e 25% em relação ao montante que seria.
transferido segundo o quadro institucional
anterior.
8. Quanto à programação da Despesa,
propõe-se que o excesso de ru11:ecadação disponível, no valor de Cr$ 23.507,6 bilhões,
correspondente à.s reooitas ordinãrlas do
Tesouro Nacional, seja integralmente destinado ao pagamento de pessoal e de dividas, conforme abaixo discrlm!nado:
a)

Especllicação
Cr$ bilhões
ReforÇo de dotações de.stinadis
ao ~pagamento de Pessoal e Encargos SOciais
.
2LOOO,O
-

-

iPodcr Legislativo
!Poder Judic!ár!o
Poder EKecutivo

550,0

6411,0
19.13(),0

9. o excesso de arrecadação ora previsto, no entanto, revela..,e Insuficiente pa,_..._ financiar a totalidade dos gastos adicionais considerados incomprim!vels no corrente ano, que alcançam um m!n!mo de
Cr$ 38.700,0 bilhões com ''Pessoal e Encargos SOciais", "Amortização e Encargos de
Flnanc!amentos'1, "OUbroo CUSteios e Os.pi.
tal", "Contrapartidas Nacionais de Emprêstimoo Externos" e ''Transferências às Au·toridades Monetárias".

10. A despesa, somente no item ''Pessoal e Encargos SOciais", poderá super·ar o
montante de Or$ 38.200,0 bi1hões no exercício. Cons!demndo-se a dotação fixada na
Lei Orçamentária. para 1985 no valor de
Cx$ 11.808,0 b!lhões e o !reforço ora propost.o no valor de Or$ 21.000,0 bilhões, permanece, ainda; uma !nsuflc!êncla de Cr$ .•••••
6.392,0 bilhões.

11. outra !nsuflclêncla está também
presente no !tem "Amortização e EncargoS
de Financiamentos", cuja despesa no exercicio deverá atingir a Cr$ 14.549,6 bilhões.
Deste total para 1985, o Orçamento vigente
auterlza Cr$ 8. 750,0 bilhões. Tendo em
vista
aparte ora proposto, no valor de
Cr$ 2.507,6 bi1hões, fica evidenciada uma
!nsuf!ciêncla de Cr$ 3. 292,0 bilhões.

o

12. A dlsponibllldade orçamentária para 1985 no item "Oubroo custeios e Capital"
apresenta-se, ·hoje, com recursos da ordem
de Ci-$ 4·.826,7 bilhões, que são equivalentes
àqueles e~etivamente gastos no exerclcio de
1984. o irrealismo desta dotação é comparável àquela consignada na atual Lei de
Meios ,para custear as "Contrapartidas Naclonais de Empréstimos Externos"r em face
à meta de captação de recursos externos
necessários ao financiamento do balanço
de pagamentos dO Pais.

ANEXO I
RECEITA DO TESOURO
1985

Orçammto
Imposto sobre a Importação . . . . . . . . . . . . . . 3.400,0
Imposto sobre a .Exportação/Cotas de Contribuição ......................... , .....~ 4.150,0
Imposto sobre Produtos Industrializados . . 13.400,0
Imposto sobre a Renda .................... ~ 30.100,0
Imposto ·sobre Operações Fina,nceiras . . . . . .
4.500,0
Imposto s/Comunicações/Sobretarlfas e Telecomunicações ..... -- •...•.....••... ·-··
1.700,0
Imposto único sobre Lubrificantes e Oombustive!s • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
L380,0
Imposto único ~obre Energia métrica . . . . .
2.650,0
Imposto único sobre Minerais . • • . . • •. . . . . . .
750,0
Taxa de Melhoramento dos Portos . . . . . • . .
550,0
Taxa Rodoviária única . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.100,0

Em ()r$ Bilhões

Reestimativa

Excesso

4.900,0

1.500,0

6.000,0
20.500 o
47.100,0
6.200,0

1.850,0
7.100,0
17.000,0
1.700,0

2.000,0

300,0

1.55(),()

170.0
250.0

2.900,0
1.100,0
740,0
1.500,0

85Ó,O
190,0
400.0
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LEGISLAÇAO CITADA

Excesso

:LEI N.0 7.276, DE 10 DE DEZEMBRO
Cota de Previdência .................•....
2.430,0
Pal"t!cipaçõoo ~e Dividendos ............•..•
340,0
Oontribuição para- o -FINSOOIAL ......... .
4.700,0
Oontribuiçã.o sobre Consumo. de Açúcar e
· Alcool .••••••••.•••••.••..••...••••••••....1.100,0
Oontrlbuiçã.o do Salário-Educação . . • . . . • .
1.410,0
Oontr.lbulçã.o rpa'l"a o PIN -e PROO'ERRA . . . 2.200,(1
outras Receitas ......................... ~ -6.455,3
TOTAL -·· ..........•... : ..••...•.
13. Assim, optou-se neste !Pl"Ol eto de lei

pela col>ertuTa, ainda que parcial, dos itens

oons!de;rados de maior prioridade para o
adequado funcionamento do Setor Público
Federal. As demais Insuficiências aponta-das terão que .ser necess.iriamente: custeadas
através dos recursos da "Res.exva d,e Contingência", hoje com Cr$ 9.700,0 bllbões de disponibilidade, e de recursos no_ montante de
Cr$ 4.436,8 bilhões, gerados em decurrêncla
da contenção determinada pelos Decretosleis n.os 2.212/84 e 2.276/85, totalizando
Cr$ 14.136,8 bilhões. Qualquer _gasto adicional, exce~ por remanejamento, _implicará
na geraçao de um déflct flsca~ em 1985
de igua;t valor.
'

a) grau de incerteza associado às projeções doo gastos com. "PessQal e Encar-gos
Sociais" em função da com_plexa legislação
de pessoal estabelecida nos últimos meses
da administração anterior, cujos reflexos

1.700,0
_2.220_0
3.000,0
7.360,0

6000
810,0
800,0
903,7

--121.120,4

38.803,7

-:t5. Diante do exposto e tendo em vJ.sto,
a fmplementacão das medidas ora propos-

temos a honra de submeter a Vossa

Excelência o anexo projeto de lei, que au-toriza o Poder Executivo a abrir créditos
suplementares até o !lml te de Cr$ 23.507,6
_bilhões. . _
Aproveitamos a oportunidade para renova-r--a-vossa ~xcelência os protestos do nosso rhals profur1do r~speito. João Sayad,
M!nJ.stró --Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Ministro.

ANEXO I.!
EXCESSO DE ARRECADAÇAO
1985

nistração

Fonte: 8-EPLAN/SOF

c::é23.507,6

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

6.11}1,1

Indireta.

Poder Público

Em -01"$ B!lbõe.:;

Imposto sobre a Importação ............ ;-;---1..500,0
Imposto sobre a Exportação/Cotas de Contribuição .... , . ; ... ,- ... ,. ·'·-· .... '-'"=~1.850,0
2.272.0
Impasto sobre Produtos Industrializados :. ;----.4.828,0
5.440,0
Impast,o sobre a Renda .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .11.560,0
Imposto sobre Operações Financeiras . . . . .
1.700,0
ImpOsto s/cOmunlcações/Sobretarifas de
Telecomunlcações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.00,0
Impasto único sobre .Lubrificantes e Come
bustíveis .................... __ .,_. --~ -~ :~
· 88,4
1,9
79,7
Imposto ún!CQ SObre l';neygla E!étr!Ca . . . . •
100,0
150,0
Imposto único sobre Minerais . . . . . . . . . . .. . .
___ 35,0
:ll5,ú
Taxa de Melhoramento dos Portos.. .. .. ..
ll)O,O
C1_80,0
Taxa Rodoviária única : .. ... ~ ---. ~ .. . . • .
220,0
Cota de Previdencia .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .
l-670,0
Participações e Dividendos ........... _.... .
110,0
Contribuição para o FINSOCIAL ........ ~
.' -=' =-3.100,0
Contribuição sobre o Consumo de Açúcar
600,0
e Alcool ·····-~·-·······~"=-·~-···---~---'·
540,0
Contribuição do SaJário-Educação . . . . . . . .
cc 270,0
Contribuição para o PIN ..e PROTERRA. .. .
_~-.~800,0 _
Outras Receitas ..... , ..............._.._______ 426,2
319,2 _ 158,3
H

DE 1984
_ Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para. o Exerccio Financeiro
de 1985.
o PW.idente da Repúbl1ca.
Faço saber que o Con~ Nacional decreta e eu sanciono a segui!nte Lei:
Art. 1.0 o OrÇamento GeraJ da UniãO
pa'l"a o exercício flnaooceiro de 1985, COJnj)IJISto pelas receitas e despesas do Tesouro Naclona! e de entidades da Adminlstraçã.o Indlreta e FUndações, Instituídas pelo Poder
Público, estima. a receita e,m ............ _.
Ct$ 88:872.115.000 -(oitenta e oito trihões
oitocentos e setenta e dois bilhões e cento e
quinze ml!hõe.:; de cruzeiroo) e fl;xa a despesa em Igual Impartãncia.
Ar·t. 2.0 A receita decorrerá da arrecadação de tri.buOOs· e de outras receitas correntes e de c a pi tal, na forma da. legislação
-vi~nte, --discriminada no Anexo 1, com o seguinte desdobramento:
Cr$ 1.000
C-- Receitas do Tesouro
22.316.300.000
1.1- Receitas Correntes
79.217.230.000
Recei'ta Tributária ........ 59.389.261.200
Receita de Contribuições ... 18.269.600.000
Receita Patrimonial . . . . .. .
440.409.620
:Rece,ita Agropecuária .. . ...
5.241. 736
Receita Industrial .... ,.....
8.046.400
Receita de Serviços.........
410.780.014
Transl:erênc!as _Correntes . . .
28.801.000
Outras Receitas Cora:entes . . 665.09.0.030
1.2 -Receita de Capital . . 3.099.070.000
2 -- Receitas de Outras Fontes, de Entidades da Admie

de

Fwidações·instituidas pelo

Esiados e To~
União
··
Ordinário Vinculado Municípios

Especificação

T 0-T A L ......

1.670.0
110,0
3.100,0

ainda não estão suficientemente dimensionados;
b) fatos que poderão surgir, tais como:
- Indução· a novos pedidos de aposentadoria. de servidores estatutários, decorrentes das vantagens concedidas, -e incorpora-ção de nova.s vantagens aos proventos de
!nativos e J?ensiO:rilstas;
--reflexos dos aumentos no salário minimO, que- poderão elevar o patamar das ca~
tegorias de m.enor remuneração na adminlstração pública..
_
tas~

14. A forma globaL de autorização dós
créditos suplementares, ora requerida, se
justifica pelas seguintes circunstâncias:

82.316,3

4.100,0
450,0_
7..800,0

9.135,0

1.500,0
.1:850,0
7.100,0
17.000,0_
1.700,0
300,0
170,0
250,0
350,0
190,0
-400,0
1.670,0
110,0
3.100,0
600,0
810,0
800,0
903,7
38.lÍ03,7

(exclusive

Transferências do Tesouro) 6. 555.815.000
2 .1 .;_ Receitas Correntes .. 3 .893. 949-.785
2.2 -ReceitaS de Capital 2.661.865.215
Total Geral ........... 88.872.!15.000
·'"fut:·s.o A"d~iiesâ i:liada à conta de
recursos do- Tesom-o observará a programação eonstant:e_ do Anexo -rr, a aprooenta~ pGr
órgãos, a seguinteo dJ.stribuição:
Cr$ 1.000
Distribuição por
Subanexos
Câmara dos Deputados
Senado Federal ......... ..
TribtiDal de Cont!!;s da Unlão
Supremo Tribunal Federal
'llribunal Federal de R<lcur-

Recursos do
Tesouro
213.143.600.
187.679.500
32.200.000
11.()75.600

800 ... -: .. -. .-......-..... .
20.50().000
J'ootlça M!lltwr ........... .
15.400.000
Justiça Eleitoral .......... .
52.128.000
Justiça do 'JJrabalho ...... .
183.019.500
Justiça Federal de 1.• Ins<táncia ............... ..
42.500.000
Justiça do D1strito FederaJ
e dos Territórios ..... .
25.300.000
~residência :da RepúbliCa ..
863.967.200
Mlnistél:io da Aeronáutlea •. 3.177.449.500
Ministério da Agricultura .. 1. 765.382; 600
578.764. 900
--Mli:>J.s~~lo <i~,f<>'!'unl~ações
Mlnistério da Educacão e
---CUltura .......... : .... . 4.986.284. 700
Ministério do Exérdto .... . 1. 905.849 .400
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Distribuição por

Subanexos

- - Recursos do
Tesouro

596. 91)5. 000
Minilstério da Fazenda ..... .
Minlstérlo da Ind ústrla e do
Oomérclo ........• -·· . • .
681}. 071. 500
Ministério do Interior . . . . . .
804.741.400
Ministério 00. Jmstica. ~. .••.
~92.16!1.500
Min!.st<jrlo da Marinha . . . . . 1. 899 .632.600
Ministério das Minas e Ener- _
627. 547.000
gia .... ········•••······
Ministério da PrevidêncJa e
Assistência SOCial ........ 2.977.654.063
Ministério
das
R!eiações
687 .37(). 000
Exteriores .............. ..
Ministério da Saúde ...... . ~.693.974.223
224.250.331
Miniatérlo do Trabalho ... .
Ministério dos Transportes . 7.105.506.440
Encargos Gerails da União
- Sob Supervisão do Minllstérlo da Fazenda . . . .
14.000.000
-SOb Supervisão Central 2.737.254.900
- Flmd<Y ·Nacional de Desenvolvimento Cientifico
140..240-000
e Tecnológico ......•...•
-Programas Espedais . . . . 3.62L494.000
- Sob Supervisão do Depal"tamento Administra21.000.000
tivo do Serviço Público
- Programa de Mobiliza555.000.000
ção Energética
Transferências a Estados,
DiStrito Federal e Muni1!1.393.229.120
cípios
Encargos Financeiros da
União
9.698.414.500
Encargos Previdenciários da
3.656.139.123
União
71.394.329.000
Subtota1
RESERVA DE CONTIN;0.921.97i.OOO
G:t!lNCIA
Total

82.316.300.000

Art. 4.0 os orçam<mtos próprios de entidades da administração indlreta e de
fundações instituidas pelo Poder Público
.serão aprovados em cOllformidade com a
legislação vigente e deverão apresentar a
mesma forma do orçamento Geral da
União.
Parágrafo único . A programação dos
fundos existentes na Administração Pública
será discriminada em orçam-entos próprios
aprovados em conformidade com o estabelecido no Decreto-lei n. 0 1. 754, de 31 de dezembro de 1979.
· ·Art. 5.0 Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - designar órgãos centrais para movimentar dotações atribtúdas às Unidades
Orçamentárias;
II -- realizar operações de erédito por
antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição;
m - abrir créditos suplementares, mediante utilização dos recursos adiante in:.-dicados, até o limite correspondente a 25%
(vlnte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com as seguintes finalidades:
a) reforçar dotações, preferencialmente
as relativas a encargos com pessoal, utilizando, como fonte de recUISOs compensatórios, a Reserva de COntingência; e

b) atender insuficiência nas dotações or-

çamentárias utilizando, como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas
no Item III do § 1. o do art. 43 da Lei n.O
4.320, de 17 de março de 1964;
IV- sUplementar as transferências a Estados, Distrito Federal, Territórios e Município.s, utilizando como fonte de recursos a
definida no § 3.0 do art. 43 da L€! n.0 4.320,
de 17 de março de 1964, ficando disPensados
cs decretos de abe'rtura de créditos nos c =
em que a lei determina a entrega de forma
automática, desses recursos, observados os
limites da efetiva arrecadação de caixa do
exercício;
V - -,promover· as medidas necessárias
para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
VI - abrir créditos suplementares, obser-vados a destinação especl!ica e os l!miies
da efetiva arrecadação de caixa do exercício, à conta de:
a) receitas vinculadas do Tesouro Nacional1 utilizando como fonte de tecursos o
eventual exossso de arrecadaç-ão dessas receitas; e

b) operações de ~rédito contratadas por
_ ó.rgãos da admiuist,ação direta; utllizan_do, como fonte comp-ensatória, recursos decorrentes de eventuais diferenças monetárias;
VII -

proceder, com base no fluxo da

receita, a entrega automática dos recursos
classificados nesta lei como "Recursos Di' retamente Arrecadados" (fonte 50), aos órgãos beneficiários, bem como abrir créditos·suplementares, utilizando como fonte de
:recursos- o eventual excesso de- arrecadação
dessas receitas, observados os limites da
efetiva arrecadação de caixa do exercício._
Art. ~_o Revogam -se as disposiçõ· . em
contrário.
Brasil!a, 10 de dezembro de 1984; 163."
da IndeJ>e"-élência e 96.o_ da República. J01i0 FIGUEIREDO - Ibraliím Abi-Ackel
-Alfredo Karam- Walter Pires·- R. S.
Guerreiro - Ernane Galvêas - Cloraldino
Soares ·severo - Nestor Jost - Esther de
Figueiredo Ferraz - Murilo Macêdo Déllo Jardim Mattos - Walt!J'r Mendes Ar·
coverde - Murllo Badaró - cesar Cais Filho - Mário Dav:id Andreazza - H. C. Mattos - Jarbas Passarinho - Rubem Ludwig
- Leitão de Abreu - Octáv:io Aguiar de
Medeiros- Arthur Ricart da Costa- José
Flávio Pécora - Danilo Venturini.
DECRETO-LEI N.0 2.212,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Estabelec~ contenção de despesas orçamentárias para o exercício de 1985, e
dá outras providências.
O Presidente da República, no u.o da
atribuição que lhe confere o art. 55, item
II, da COnstituição, dJecreta:

Art. 1.0 No eX.erCíc!o financeiro de 1985,
será realizado con~nção correspondente a
15% (quinze por cento) da despesa fixada
na Lei n.0 . 7.276, de 10 de dezembro de .1984,
ã"conta--doe --recursos do-Tesouro Nacional.
Parágrafo único .. Excluem-~e da contenção de que· trata este artigo as progra:olações o seguir d!scrlmlnadas:
I - à"®Uta_:
-a) do Fimdo Especial de Desenvolvimen-to
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fisca.c
lização;
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b) da contribuição do Salário-Educação;
c) dós Recursos Diretamente Arrecadados - Tesouro (fonte 50);
d) da contribuição para o Fundo Aeroviário;
e) de recursos captados através de operaçõe;s de- crédito, internas e externas;
II - destinadas ao atendimento de desp-esas com:
a) pessoal e encargos sociails;
b) amortizações e encaTgos de !lnanclamen tos_ inte,mos e externos; e
c) at!vidades de Coordenação do Sistema
Nacional de Defwa Clv:il;
m - constantes dos subanexos:
a) transferências a EstadoS, Distrito Federal e Muuicíplos;
b) encargos Financeiros da União;
c) encargos Previdenciários da União; e
d) reserva de Contingências.
Art. 2.0 Os órgãos e as entidadw constantes do Orçamento da União para o exercício financeiro de 1985, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da publicação dwte
decreto-lei indicarão à Secretaria de Pianejamento_ da Presidência da Repúbl!ca as
dotações orçamentárias, detalhadas a nível
de projetas, ativ:idades ou elementos de despesa, que comporão a contenção instituída
por este decreto-lei.
§ 1.o As dotações, após serem reconhecidas pela secretaria de Pl.im.ej,amento da
:Píiesldêncla da República, ficam indisponíveis para empenho, l!quldação ou pagamento.
§ 2.0 No prazo de 15 (quinze) dias, os
órgãos e entidades de que trata wte artlgo,
informarão à SEPLAN a J:,rojeção da des~1~sa~e19~Fal, m_ês a m , para o exerci-

Art. 3.0 As dotações contidas poderão,
mediante abertura de crédito suplementar,
ser uti!lzadas no atendimento de despesas
com pessoal e encargos pessoais, amortizações e encargos de financiamentos, internos
e externos, e compromissos de rwponsabllidade do Tesouro Nacional jimto à Autoridade Monetária.
Art. 4.0 o presente decreto-lei' entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1984; 163.o da
Independência e 96.0 da República.
DECRETO N.o 2.276
DE 18 DE. MARÇO DE 1965
Altera disposições do Decreto-lei n.O
2.212, de 31 de dezembro de 1984, e dá
outras providênc,as.
O Prwidente . da República, no u.o da
atribuição que lhe confere o art. 55, item
II, da COnstituição, decreta:
Art· 1.0 Fica acrescida de dez pontos
percentuais •a contenção de despesa de que
trata o art. 1.0 do Decreto-lei n.o 2.212, de
31 de de:rembro de 1984.
Art. 2.0 Os órgãos e as entidades Integrantes do vigente Orçamento da União
disporão_ de 30 (trinta) dias, a contar da
publicaçao deste decreto-lei, para dar cum.pTimento às determinações contidas no art.
2.0 do Decreto-lei n. 0 2.212, de 31 de dezembro de 1984, aju.stadas às presentes disposições.
Art. 3.0 Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogados o De-

1914
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creto-le! n.O 2.242, de 5 de fevereiro de 198S,
e demais disposições em contr.ârio.

Brasilla, 18 de março de 1985; 164.o da
Independência e 97.o da República.
LEI N.0 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 19S4
Estatui Norm.áS Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da Uniãq, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito
FederaL

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência
de recursos disponireis para ocorrer à despesa e será ,precedida de exposição justlfi-

Ca.tlva.

§ 1. o Consideram--se recursos para o fim
deste artigo, desde que não comprometidos:

II '---- os proveJJ].entes de excesso de arrecadação;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 10, de 1985
(n' 103/85, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar-se do País, no período compreendido entre
os dias 11 e 14 do mês de agosto de 1985, em visita
oficial à República Oriental do Uruguai.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1"' Está o Senhor Pr~i_dente da República, José
Sarney, autorizado a ausent~u-se qo País em visita oficial
à República Oriental do Uruguai, no período compreendido entl'e os dias 11 e.l4 do mês. de agosto de 1985.
Art. 2-9 Este decre.to.Jegislativo entra em vigor na
data de su~ publicação.
MENSAGEM N' 297, de 1985
Solicita o Senhor Presidente da República autorização para ausentar-se do País em visita oficial à República Oriental do Uruguai, no período compreendido entre os dias 11 e 14 do mês de agosto de 1985.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Cõit-s-_
tituição Justiça.)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Excelência o Senhor Doutor Julio
Maria Sanguinetti, Presidente da República Oriental do
Uruguai, para uma visita oficial àquele Pafs, a realizar-se
entre os dias 11 e 14 do mês de agosto do corrente ano.
Na oportunidade, serão examinados temas de interesse das relações entre os dois países.
Essas relações precedem a própria existência dos dois
países como Nações independentes. Fortaleceram-sedurante o correr do "século XlX, à medida em que se iam
PJnsolidando .as instituições" SoCiais e- POlíticas internas
de cada país, .C: ganharam substância, jâ a partir da segunda metade-do século passado, com a crescente vivifi- cação da extensa fronte;ira comum transformada hoje em
palco de íntima convivência entre os dois povos.
Essa convivência baseada em laços culturais, étnicos e
atê mesmo familiares, elevou as relações entre os doi,s
países ao mais elevado patamar de suas atenções em matéria de política externa. Um extenso e completo arcabouço jurídico, a reger essas relações nos mais variados
campos em que elas se desenvolvem, veio comrilemeilúir.
os instrumentos bilaterais que fixaram de forma definifi:va a fronteira comtiin.
A intensidade dos interesses reCíproCOs deiüri"lfnou,
no presente século, uma íntima e dinâmica convivência
entre os dois países. Diversos foram os encontros presi·
denciais, seja por ocasião de visitas oficíais, seja em ·en·
contras de fronteira; multiplicaram-se os encOntros de
alto nível no plano bilateral à margem de reuniões multilaterais homologando, no plano das relações políticas
entre os dois Estados a extensa gama de relações que
compõem a pauta do intercâmbio e da cooperação bila·
.terais. O diálogo político sobre temas do interesse co-

mum no plano internacional o.u das relações bilaterais
vem assim servindo ao permanente desejo comum de .fortalecer e amplificar os contacto brasileiro-uruguaios e de
coordenar posições comuns em matérias de interesse.
As relações entre ambos os países registram atualmente diversos campos de entendimento e cooperação bilaterais. O importante setor do intercâmbio de bens .e serviços, (a implementação do vasto aceryo jurídico de ins·
trumentos bilaterais plenamente vigentes), as iniciativas
comuns ou complementares na região da bacia da Lagoa
Mi(im e do rio Jaguarão, os vínculos financeiros e bancários, as medidas de integração física, aS diferentes mo~
dalidades de transportes, as comunicações, o aproveita~
menta energético em diversificadas formas, e a cooperação sanitária, técnica científica, tUrística, educacional e
cultural constituem exemplos do potencial já em desenvolvimento ou que deve ser explorado dentro do objeiivo
permânente de expansão e aprofundamento das relações
entre os dois povos.
Njio bastassem esses elementos que aproximam os
dois países, nossa poHtica externa tem em comum com a
política externa uruguaia a mesma formulação de princípios fundamentais. Aproximam-nos, pois, o desejo de
fortalecer os princípios da não-intervenção, da igualdade
soberana dos Estados, da solução pacífica das controvérsias, da observância dos Tratados, e do interesse mútuo a
reger as relaçõe5entre os países. Compartilhamos interesses e posições comuns no que se refere às justas reiVindicações __dos países em desenvolvimento em matéria de
comérCio internacional, acesso à tecnologia, uso dos espaços marinhos, integração continental e, mais recentemente a complexa questão do endividamento externo e
das crescentes barreiras impostas ao desenvolvimento
em nossos países.
• O processo de redemocratização brasileiro e uruguaio
veio aiiida somar-se à multiplicidade de fatores de convergência__ entre os dois países. Com idêntica vocação
conciliadora e os olho!! volta..dos para a construção do
seu futuro e para o fortalecimento das suas instituiçÕe$
democ.r.átjcas, ambos os pafses prinCipiam uma importante etapa de sua vida política e institucional, devendo,
em futuro próximo, debruç~r-se sobre a construção e a
promulgação de novas Cartas constitucionais.
Afigura-se o movimento, portanto, como dos mais sig·
nificativos para o prosseguimento do diálogo bilateral
retomado, a partir de 15 de março último, com a presença em Brasília do Presidente Uruguaio Julio Maria
Singuinetti, por ocasião· da posse presidencial e, posteiiormente, quando as· exéquias do Presidente Tancredo
Neves.
A aceitação do convite que me dirige o Chefe de Esta~
do uruguaio configura, pois, uma oportunidade para
aprofundar o diálogo político com a Nação vizinha e
passar em revista o amplo e variado espectro do relacionamento bilateral, que estã a exigir, no momento de dific.uldades conjunturais por que passamos, fórmulas imagina.tivas e priOridade política capazes de manter o intercâmbio e a cooperação dentro das expectativas geradas
nos dois países pela multiplicidade de interesses comuns.
No indeclinável dever de aceitar o nobre convite, venho em cumprimento ao que preceituam os artigos 44,
incio III, .e 80, da Constituição, solicitar ao Congresso
Nacional a necessária autorização para ausentar-me do
pá is.
Brasília, 4 de junho de 1985.- José Samey.
{Às ColtüSSões de Constituição e Justiça e de Relações ExteriÕ-res.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Do Expedie·nte lido consta o ProJeto de.Deáeto LegislativO n'~ 10,
de. 198.5~ que de acordo com os arts. 100, inciso I, item
IS;
iridsO 1·; alínea g, do Regimento Interno, ser'á
remetiào.àS ComiSsões ·de CoriStitulÇão e Justiça e di! Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação
do plinárío aPós a Ordem do Dia, em virtude do que se
acha p~evisto na alínea a do inciso II do art. 388 da Lei
Interna; consta, ainda, o Projeto de Lei da Câmara n'~47,
de 1985, que deverá receber emendas, perante a comissão
a que foi distribuído, pelo prazo de cinco Sessões ardi~
nárias, nos termos do_art. 141, item II, alínea b, do Regimento Interno.
-
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, n::querímentos que vão ser lidos pelo Sr. l~"
Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
n• 152, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n<;t 96, de 1985, de autoria do Senador Cesar Cais, quede·
termina o enquadramento das cooperativas de condutores de veiculas automotores na categoria de Grande
Consumidor.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1985.- Humberto
Lucena - Murilo Badaró.

REQUERIMENTO
n' 153, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
ri9 46, de 1985 (n"' 5.345/85, na Casa de origem), de ini~
ciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a transpor recursos para implementação e funcionamento dos Ministérios que especifica,"e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1985 . .....,.., Humberto
Lucena - Murilo Badaró.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requerimentos que vêm de ser lidosserão votados após a Ordem
do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência retira da Ordem do Dia os itens 3, 4, 5, 6
São os seguintes os retirados da pauta
Item 3:
Discussão, em turno único, do Parecer da Com is~
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n 9
204, de 1984 (n9 415/84, na origem), de 12 de no~
vembro de 1984, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do S~nhor Octávio Luiz de Berenguer Cesar,
Embaixador do Brasil junto à República de
Trinidade-e-Tobago, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil.em..Santa Lúcia.
Item 4
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nY
205, de 1984 (n~" 416/84, na origem), de 12.de novembro de 1984, pela qual o Senhor Presidente da
-República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Sergio Fernando Guarischi Bath,
Embaixador do Brasil junto à Federação da Malásia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo de Brunei.
Item 5
Discussão, em tum o único, do Parecer da Conlís~
_são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
206, de 1984 (n9 417/84, na origem), de 12 de novembro de 1984, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação ~o Senado a escolha do Senhor Hélcio Tavares Pires, Embaixador do
Brasil junto aos Em irados Árabes Unidos, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Estado de Catar.
Item 6
Discussão, em turno único, do Parecer da ComissãO- de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'
208, de 1984 (n~" 419/84, na origem), de 12 de novembro de 1984, pela qual o Senhor Presidente da
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República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ernestq Alberto Ferreira de Carvalho, Embaixador d_o Brasil junto à República da

Costa do Marfim, para, cumulativamente, exercera·
função de Embaixador do Brasil junto à República
da Libéria.
Item 7
DiSCUssão, em turno único, do Parecer da Comis-

são da Relações Exteriores sobre a Mensagem nl'
209, de 1984 (n' 420/84, na origem), de 12 de novembro de 1984, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Celso Diniz, Embaixador do Brasil
junto ao Reino Unico da Arábia Saudita, para, cumulativamnete, exercer a· função de Embaixador do
Brasil junto à República Árabe do Iêmen.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 1:
Disussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n'? 14, de 1984(n"'47f84, na Câmara dos

Deputados), que aprova o texto dos Protocolos
Adicionais à Constituição da União Postal Universal (UPU), ngociados no Congresso do Rio de Ja~
neiro, de 1979, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 142, e
143, de 1985, das comissões:
-de Rela4;ões Exteriores; e
- de Transportes? Comunicações e Obras l>úblicas.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti· lo, declaro-a encer~
rada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Alexandre Costa --Peço verificação; Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- É regimental o requerimento de V. Ex•

Peço_ aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares,
para procedermos à veriflcação de votação solicitada
pelo nobre Senador Alexandre Costa,
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, desisto do pedido de verificação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Aprovado,
o projeto irã à Comissào,de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

(n9 47 j84, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto dos Protocolos AdiCionais a
Constituição da União Postal_l.Jnjversal (UPU), negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'? Fi-=a_ aprovado o texto dos Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal_ Universal (UPU), negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de
1979.
Art. 29 Este decreto {egislativo entra em vigor na
data de sua pub!icaçào.
Item 2:

Discussão, cm turno único, do Projeto de ResoluçUo n9 2, de 1985, apresentado, com vota vencido
do Senador João Calmon, pela Comissão Especial
criada pelo Requerimento n9 770, de 1983, qu~. "a·
prova o Relatóri-o, a Conc.:lusão e Recomendação da
Comissão Especial destinada a examinar e avaliar
os fatos relacionados com as denúncias do jornal O
Estado de S. Paulo, sobre os Acordos entre o O_o_ver ..
no da República Federativa do Brasil e a Polônia''.

Em discussão o projeto. (Pausa.)

Ê o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI
N' 2, de 1985
Aprova o Relatório, a Conclusão e Recomen~
datào da Comissão Especial destinada a examinar e
a valiar os fatos relacionados com as denúncias do

Jornal O Estado de S. Paulo, sobre os Acordos entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a Polônia.
O Senado Federal_res_o1ve:
Art. ('? Ficam aprovados o Relatório, a Conclusão e
Recomendação da Comissão Especial destinada a Examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias
dÓ Jornal O Estado de S. Paul9, sobre os acordos entre o
Governei da República Federativa do Brasil e· a Polônia.
Ãr1. 29- Serão enviados ao Poder Executivo Para aS
devidas medidas saneadoras todos os depoimentos e documentos sobre a disputa entre o IAA e a Tradingg Costa Pinto e envolvimento da MAPA.
Art. 39 A Mesa do Senado Federal mandará editar o
Relatório, a Conclusão e Recomendação, bem como os
Anexos referentes ao mesmo.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgotada a
matéria constanle da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 lO, de 198?,
lido no Expediente, que nos termos regimentais deve ser
discutido e votado nesta oportunidade.
"Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'>' 10, de 1985, l03/85 na Câmara
dos Deputados, que autoriza o- Senhor Presiderite
da República a ausentaNe do País, em visita oficial
à República Oriental do Uruguai, entre os dias li e
14 do mês de agosto de 1_985, dependendo de pareceres das Comissões de Co nstituiçào e Justiça e de Relações Extedores."
Solicito do nobre Senador Hélio Gueiros, o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça_

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N' 14, de 1984

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

O SR. HtLIO GUE!ROS (PMDB- BA. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por força de dispositivo regimental, chega a estaComissão Proposta de Decreto Legislativo que tem por esM
copo autorizar o Senhor Presidente da República a empreender viagem ao exterior, no perfodo compreendido
entre os dias 11 e 14 do mês de_ agosto de 1985.
Segundo explicita a Mensagem, foi o Chefe de Estado
convidado, por Sua Excelência o Senhor Julio Maria
Sanguinetti, a visitar a República Oriental do Uruguai
para o fim específico de examinar temas de interesses das
relações entre os dois países.
Na conformidade do que preceitua o artigo 44, inciso
I, da Constituição, cabe ao Congresso Nacional:
"Autorizar o Presidente e d Vice-Presidente _da
República a se ausentarem do País,"
Quanto ao mérito da iniciativa, cabe à douta Comis-São de Relações Exteriores opinar. No âmbito da competência regimental deste órgão téc-.
nico cumpre apenas constatar que a iniciativa ê constitucional e jurídica, nada havendo, portanto, que possa ser
oposto à sua provação.
Ê o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para profedr o parecer da Comissão de Relações Exteriores.

Quinta-feira 20

1915

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Submete o Sr. Presidente d_a República ao Congresso
NacionaJ solicitação para ausentar-se do País, entre os
dia li e 14 do més de agosto do corrente ano, para visitar, a convite, a República OrieJ1tal do Uruguai.
A Mensagem o9-257, de 1985, após relatar brevemente
o histórico das relações bilaterais, esclarece que a intensidade dos interesses recíprocos vem determinando uma
íntima e dinâmica convivência entre os dois Estados. Os
encontros realizados a nível de Chefe de Estado têm-se
revelado altamente profícuos para ambas as partes. Assim é que o diálogo político tem servido à causa da intensificação do relacionamento amistoso.
São registrados os principais campos de cooperação
na atualidade:
-intercâmbio de bens e serviços;
-iniciativas visando o melhor aproveitamento das regiões da bacia da lagoa Mirim e do RioJaguardão;
-vínculos financeiros e bancários;
-medidas de integração física;
-transportes, comuntcações e aproveitamento energéticos;e
-intercâmbio nos setores sanitãrio, técnico, científico, turístico, educacional e cultural.
t importante ressaltar que Brasil e Uruguai mantém
posições idênticas com relação aos principais tópicos da
política externa da atualidade, a saber:
-fortalecimento dos prindpios da não intervenção e
da igualdade dos Estados;
-observância dos meios pacíficos para solucionar as
controvérsias e lítigios entre os países;
-apoio às justas reiviildicações dos países em desenvolvimento em matéria de comércio internacional,
acesso à tecnologia, uso dos espaços marinhos e integração continental; e
-reivindicação de um mais justo equacionamento
para o complexo problema do endividamento financeiro.
De tudo, o mais importante e queestã a justificar a visita pretendida é o fato de estarem os dois países em pleno processo de restauração democrãtica. Salienta-se que
o Presidente Julio Maria Sanquinetti distinguiu-nos com
a sua presença por ocasião da posse do governo da Nova
República.
Antes o exposto e por ente~érmos ser o presente momento histórico apropriado ao apmfundamento das relações bHaterais, opinamos pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo oriundo da outra Casa do Congresso Nacional. e fazemos votos, Sr. Presidente, para que a
a tua! administração atenda aos reclamos do Senador Itamar Franco e que logo após a visita do Presidente Sarney, nós teremos conhecimento dos resultados da reunião entre os dois Presidentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se sua apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer Sl!ntados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, solicito veriflcação de votação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a
verificação solidtada pelo nobre Senador Fábio Lucena.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus {ugarcs, a fim de procedermos à veriflcação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB Sim.

PB) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADAI<Ó (PDS -

MG) ~ Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vofa o
Líde_r _c;lo PFL~
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O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS)- Sim.
O SR. PRESIDENTE {José Frugelli) -Como vota o
Líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Como vota o
Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ)Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(PROCEDE-SE Ã VOTA("iiO.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:
Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
AloysioChaves

Amaral Peixoto
Carlos Chiarelli
Cesar Cais
Fernando Cardoso
Gastão Müller
Guilherme Palmeira
Hélio Guciros
Humberto Lucena
Jaison Barreto
JoàoCalmon
Jorge Kalume
José lgnacio
Jutahy Magalhães
Lomanto Junior
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Martins Filho
Mauro Borges
Moacyr Dalla
Murilo Bad.aró
Nelson Carneiro
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Satur:nino.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pela
ordem.) -Sr. Presidente:
Eu pediria a V. Ex• que fizesse chegar às minhas mãos
a fita com a relação dos votantes_.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• serã
atendido.

VOTA "NilO" O SR. SENADOR:

Fábio

Lu~na

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Moacyr Duarte
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os
Srs. Senadores já votaram vai-se proceder à apuração.
(Pausa.)
Votaram .. SIM" 32 Senado~:Cs_ t: "NÃO" 01.
Houve OI abstenção.
Total de votos: 34. Com o voto do Presidente.
Está -aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.

É lida i seguinte

PARECER
N• 162, de 1985
Da Comissão de Redução
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
10, ~e 1985 (n9 103/85, na Câmara dos Deputados).

FábiO Lucena
Moacyr- Duarte.
Houve um engano nobre Senador Carlos Lyra. V. Ex'
não votou?
Votei.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Não, mas
apareceu no painel o voto do Senador Martins Filho e
ele votou aqui como Secretário. Não podia aparecer.

O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli)- Vou desligar
o painel e vamos para uma nova votação.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem ás seus TU.ga-·
res. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(PROCEDE-SE ii V0TA("il0)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Carlos Chiarelli
Carlos Lyra
Cesar Cais
Fernando Cardoso
Gastão Müller
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
Humberto Lucena
Jaison Barreto
João Calmon
Jorge Ka.lume
José Ignâcio
José Uns

O Sr. Jnnüty Magalbies- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
redaçào final que será lida -pelo Sr. 19-Secretário.

VOTAM "'NilO"' OSSR.S. SENADORES:

O Si'. Carlos Lyra -

Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior
Marcelo Miranda
Marcondcs Gadelha
Martins Filho
Mauro Borges
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Nelson Carneiro
RaimUndo Parente
Roberto Campos
Roberto Saturnino
Severo Gomes.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a Redaçào final do Projeto de
Decreto Legislativo n~' lO, de 1985 (n~' 103/85, na Câmara dos Deputados), que_autoriza o Senhor Presidente da
República a ausentar-se do País, no período compreendido entre os dias II a 14.do mês de agosto de 1985, em
-visiL:Lo.ficial_à_Rcpública Oriental do Uruguai.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1985. -Américo
de Souza, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 162, DE 1985
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i'
10, de 1985 (n~' 103/85, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos _do art. 44, item III, da Constituição, e
e
Presidente do Senado Federal, promulgo q_ seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

Junho de I985

,DE 1985

Autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar-se do País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' E o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País em visita oficial à República
-Oriental do Uruguai, no período compreendido entre os
-di.as 11 e 14 do mês de a_gosto de 1985.
Art. 2"' Este Decreto _Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Achando-se
em regime de urgência a proposição, cuja redação fina[
acaba de ser lida, deve ser submetida imediatamente à
apreciação do plenário.
Em discussão a redação finaL(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs_ Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Está aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli)- Vai-se passar,
agora, à votação do Requerimento n"' !52, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n9
96, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado_.
Aprovado o requerimento, passa-se à

Djscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 96, de 1985, que determina o enquadramento das Cooperativas de Condutores Autónomos de veículos automotores na categoria de Grande Consumidor.
(Dependendo de pareceres -das- Comissões d~ __ _
Const1tüição e Justiça e de Legislação Social.)
Solicito ao nobre Sr. Senador RaimUndo Parente o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. S_enadores:
O Projeto sob exame, de autoria do nobre Senaor César Cais, -objetiva enquadrar na categoria de...Grande
Consumidor", para efeito da legislação do Conselho Nacional do Petróleo, as cooperativas de condutores autónomos de veículos automotore..<>.
Justificando_sua proposição observa o autor: .. no processo de ajustamento interno do preço de combustíveis
--face à elevação do preço do petróleo nos mercados inter~
nacionais, foi mais severamente afetado o segmento de
condutores autónomos, af incluídas as classes de motorista de táxi e caminhoneiros".
Como se sabe, ao contrário do que ocorre com as empresas frotistas de táxi e de transporte rodoviário, os mo~
toristas autónomos, quer os de táxi, quer os de caminhões, atuam em um segmento de mercado atomizado,
sofrendo, a par disso, a pressão produzida pela redução
da renda de seus prinCipais usuários: pessoas da classe
média e pequenas e médias empresas.
O objeiivo básico do Projeto ê possibilitar que os motoristas autônomos se organizem em cooperativas e, uma
vez enquadrados na categoria de "Grande Consumidor", instalem seus próprios postos de abastecimento e
possam adquirir o combustível a preços mais acessíveis.
O presente Projeto de Lei não fere dispositivo constitucional, é jurídico, apresenta-se em boa técnica e são
notórias as suas repercussões na economia popular.
Somos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre-senador Jutahy Magalhães, para proferir parecer da Comissão de Legislação Social.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para
proferi! parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Senador C~sar Cais, tem por objetivo enquadrar, ••para efeito
dã legisl_ação do CClnselho Nacional do Petróleo, na Ca~
tegoria de Grande ConSumidor, as cooperativas de condutores autónomos de veículos automotores".
Salienta o Autor, na Justificação, que a medida proposta foi também objeto das preocupações do saudoso
Presidente Tancredo- Neves, ao tempo em que governou
o Estado de Minas Gerais, conforme ofício que a'lexa ao
Projeto. E arremata, ao final, aduzindo que ''ao s~~ propor que os motoristas de táxi se organizem em coopel~ti
vas e que estas se enquadrem como ..Grande Consun,;_
dor"_ na legislação do CNP, estamos possibilitando que
as cooperativas, a istalarem seus próprios postos de
abastecimento de combustível, decidam abrir não da
c_ob_!ança da _.. Margem de Revendedor" que consta na
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
estrutura de preços de derivados de petróleo e ãlcool, basentados. (Pausa.)
rateando o combustível para os cooperados no caso o
Está aprovada.
condutor autónomo".
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, apreciando a_espêcie, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José F~agelli)- Passa-se, agoA Proposição; também para nós, se afigura extrema~
ra, à votação do Requerimento n\'1 153, lído no Expedienmente benéfica do ponto de vista saciai, eis que os con- te, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n\'1 46,
dutores de táxis, uma vez implementada a medida, podede 1985.
rão usufruir das vantagens outorgadas à Cooperativa a
Em votação o requerimento.
que estejam associados, que lhes repassará o combustív~
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaao mesmo preço de aquisição. E -isto; a toda evidência~
dos. (Pausa.)
reverterá tambêm em benefício da população usuáría -Aprovado.
desses setviços, pois as tarifas cobradas terão valores ~ig~
Aprovado_ o requerimento, passa-se à
nitiCatívamente mais baixos.
Diante do exposto, e considerando, ainda, as demaís
Discussão, enl turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 46/85, (n\'1 5.345/85, na Casa de origem),
razões realçadas pelo autor, na Justificã.Ção, o nosso pade iniciativa do Senhor Presidente da República,
recer é pela aprovação do Projeto de Lei _em exame.
Este o parecer, __ Sr. Presidente.
qu~ .. autoriza o Poder Executivo a transpor recursos para implementação e funcionamento dos MiO SR. PRESIDENTE {José Fragdli)- Os parccres
nistérios que especifica e dá outras providências"
são favoráveis.
(dependendo de parecer da Comissão de Finanças).
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume,
imediata apreciação.
__ _
para emitir o parecer dessa Comissão.
Discussão dü projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir
Em votação.
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-__ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Nos termos do artigo 5 (da Constituição Federal, subsentados. (Puu~;a.)
meteu o Senhor Presidente da República à deliberação
Aprovado.
do Congresso Nacional projeto de lei relativo à criação
Aprovado em primeiro turno e estando a matéria em
de códigos institucionais e unidades orçamentãrías no
regime de urgência, passa-se, imediatamente, à sua apreOrçamento da União, aprovado pela Lei n\'1 7.276, de 10
ciação em segundo turno.
de dezembro de 1984.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
A- justificativa do projél.o conSiste na necessidade de
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusimplementar-se e dar-se condições de funcionamento aos
são.
_
novos
Ministérios criados pelos Decretos n\'ls 9l.l44,
Encerrada a discussão, o projeto é dado cci.mo_definiti91.145 e 91.146, de 15 de março de 1985- Ministério da
vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Cultura, Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio
Interno.
Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia.
A matéria vni à Comissão de Redução.
Na Câmara dos Deputados houve parecer favorável
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
por parte da Comissão de Constituição e Justiça, mas as
o parecer da Comissão de Redaçào que será lido pelo Sr.Comissões de Finanças e de Fiscalização Financeira e
l\'1-Secretário.
Tomada de Contas apresentaram substitutlvos, prevalecendo o desta última.
Ê lido o seguinte
-Não houve, a meu ver, discrepância fundament~1 entre
o projeto inicíaf e o substitutivo ora em apreciação. ApePARECER
nas entendeu-se que não havia, ainda, as condições necessá_rias à implementação dos novos ôrgãos, pois que
N• 163, de 1985
inexistiam dispositivos que guiassem o Poder Executivo
Da COmissão de Redação
nessa tarefa.
Em lugar da pura e simples criação de códigos ir. uRedação final do Projeto de Lei do Senado n\'1 96,
cionais,
como previsto no projeto originãrio, o substitude 1985tivo propõe claramente seja autorizada a transposição de
Relator: Senador Octávio Cardoso
recursos aos Ministérios recém-criados, mediante cance-A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
lamento de dotações constantes no orçamento vigente.
Lei do Senadn n" 96, de 1985, que determina o enquadraO substitutivo ora em apreciaç;ão não ~leva as despemento das cooperativas de condutores de veículos auto-Sas já previstas no Orçamento da União aprovado pela
motores na categoria de Grande Consumidor._
Lei n<:> 7.276, de lO de dezembro de 1984, como bem
Sala das St:ssões, em ! 9 de junho de 1985. - Ainérlco
explícito estã nos seus artigos 3\'1 e 5\'1 e.como resulta, à tode Souza, Prf;!sidente - Octávio Cardoso, Relator tal evidência, do seu próprio contexto, que se limita, afiMartins Filho.
nal, a autorizar transferência de recursos entre órgãos diversos.
ANEXO AO PARECER N• 163, DE 1985
Quanto àos códigos institucionais, o subSfitlilivo em
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n\'1 96,
exame não os cria objetivamente, tendo preferido autoride 1985zar sua criação ao Poder Executivo.
Esta é, realmente, a melhor opção, porque o adminisDetermina o enquadramento das cooperativas de
trador e executQr da lei orçamentária é que irâ sentir a
condutores autónomos de veículos automotores na ca~
necessidade da existência da classificação Í!i.stitucional,
tegoria de Grande Consumidor. ·
ao proceder a alocação de recursos aos novos MinisO Congresso Nacional decreta:
térios.
Art. l9 São enquadradas, para efeito da legislação
Isto posto, e tendo em vista que a transposição de saldo Conselho Nacional do Petróleo, na categoria de
dos exige prêvia autorização legal, na forma do disposto
Grande Consumidor, as cooperativas de cond_utores au·na alínea "a" do§ IV do artigo 61 da Constituição Fedetônomos de veículos automtores.
ral, manifestamo-nos pela aprovação do projeto, sob
Art. 2\'1 ESta Lei entra em vigor na dat~ de sua publiforma constante do substitutivo da Câmara ·aos Deputacação.
dos.
Art. 3\'1 Rt!vogam-se as disposições em contrário.
Era o parecer, Sr. Presi-dente.

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
~ào havendo quem peça a.palavra, encerro a discussão.
Em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

O parecer

concJui.favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se a sua
apreciação.
Em discussão o Projeto. (Pausa.) _
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os_ Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Ê o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 46, de 1985
(N9 5.345/85? na Casa de origem)
De inciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza o Poder Executivo a transpor recursos
para implementação e funcionamento dos Ministérios
que especifica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l\'1 Fica o Poder Executivo autorizado a cancelar dotações or~mentárias constantes da Lei n\'1 7.726 de
lO de dezembro de 1984, para alocação em favor dos Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, com vistas~
sua implementação e funcionamento.
Parágrafo único. A faculdade que se refere este artigo fica adstrita ao exercício financeiro de 1985.
Art. 2\'1 Para efetívação do disposto no art. J9 desta
Lei caberá ao Poder Executivo criar órgãos e unidades
orçamentárias e fixar-lhes os códigos institucionais.
Art. 39 As dotações decorrentes da alocação a que
se refere esta Lei poderão ser objeto de suplementação
prevista no inciso III, do art. 5\'1 da Lei n\'1 7.276, de lO de
dezembro" de t 984.
Art. 4\'1 As unidades e entidades constantes da Lei -n\'1
7.276, de lO de dezembro de 1984, que passaram a integrar a estrutura dos Ministéríos mencionados no art. 19
desta Lei, -mãriterào inalteradas as classificações institucional, programática e econômica da despesa.
Art. 59 A aplicação do disposto nesta Lei não acarretará aumento da despesa global lixada na Lei n\'17.276,
de_ lO de dezembro de 1984.
Art. 6\'1 Esta Lei entra em vigor na data de Sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrârio.

O SR. PRESID_ENTE (José Fragelli) - Concedo a
p-alavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO(PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~ore~:

O problema dos idosos assume especial importância
no que tange a sua permanência no mercado de trabalho
e no que se refere à aponsentadoria. A inatiVação do trabalhador e do funcionário se constitui num problema
sério, que se deve equacionar segundo as aspirações individuais e as necessidades coletivas. Quando hã crescente
desemprego, notável a presença da mào-de~obra excedente, o aconselhável será incentivar a aposentadoria
precoce, tanto mais quanto o aposentado ao mesmo
tempo em que abre vaga para o desempregado, tanto
pode dedicar~se à nova tarefa produt!va, principalmente
na condição de trabalhador autônomo, como gozar o
seQ.''ócío c-Om dignidade", desviando suas energias para
o cultivo das artes, das ciências, de variadas tarefas culturais e filantrópicas, inclusive a administração de asilos
de velhos ou de creches c outras instituições assistenciais.
Para isso, no entanto, são necessários salários e vencimentos condignos, capazes de garantir a subsistência
pessoal com alguma sobra.
____ _
Na hipótese menos provável de escassez de mão-de-obra, é precíso que a legislação trabalhista e do pessoal
civil ofereçam, a todos, uma espécie dt;, "salário perinanência", configurado, por exemplo, no caso dos servidores, no aumento do percentual, a partir do sexto qUinqüênio e, no que tange aos trabalhadores em geral, a me-lhoria da aposentadoria também a partir do sexto qUinqüênio.
De qualquer modo, precisamos, em nossa preocupação de acudir aos idosos, dar mais atenção aos aposentados, como acontece em outros países como, por
exemplo, a Inglaterra, onde, a partir do último ano 11ntes
do dia da aposentadoria, o pré-aposentado é atendido
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por assistentes sociais e orientado no sentido do mínirrio
de trauma qmmdo chegar a inat_ividade.

_

No Brasil, acontece o inverso: às vésperas da aposentadoria, o indivíduo tem um preparo psicológico adverso, estimulado a não aposentar-se - quando hã excedentes enormes de mão-de-obra- pensando apenas no
abono de pcnnanência, na obtenção de novos qUinquênios,. quando suas condições psicossomáticas apontam
eloqüentemente para o descanso.
Na Inglaterra o pré-aposentável é orientado a respeito
do motante da futura pensão, discutíri-do-se o orçamento
doméstico, para verificar se ele pode viver exclusivamente dela. Verificada a impossibilidade, ensinam-lhe uma
profissão, adaptável a sua idade e condições físicas,
orientam-no à obtenção de novo emprego, estimulam-no
no desenvolvimento de nova atividade para ocupar o futuro tempo livre, quer com o lazer, quer com a atividade
produtiva.
Esse exemplo precisa ser seguido no Brasil, para maior
amparo e melhor integração dos nossos idosos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gast_ão Müllcr.

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois assuntos interessantes, ou seja, a mudança do Conselho Nacional
dos Desportos, definitivamente para a Capital, isto é,
Brasília e o outro assunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é a atuação do Sr. Ministro Paulo Lustosa à frente dos
destinos do Ministério da Desburocratização.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os meus comen-tários sobre os dois assuntos em pauta:
"Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi para mim motivo de real satisfação quando
tomei conhecimento que O Conselho Nacional de
Desportos, tem novo dirigente e ainda mais auspiciosa a notícia, isto é, que o Conselho vai ter a sua
séde, em Brasília.
Faz tempo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
venho preconizando esse _comportamento. Quer
queiram quer não, a Capital do Brasil é Brasília e de
forma irreversível. Daí julgar eu, necessãrio que as
grandes organizações públicas devam ter a sua Sede
na Capital, ou seja, Brasília.
Parabéns, portanto, ao Miriistro Marco Maciel,
bem como ao Sr. Manoel Tubino, que na Presidência do CND dará novas perspectivas aos DespOrtos
Brasileiros.
Vibrei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o
Sr. Tubino anunciou que iria ao Rio providenciar a
mudanaça do CND para Brasília e que o mesmo se
darã em 60 dias e que as reuniões jã acontecerão em
Brasilia, de agora em diante.
Parabéns, portanto, aos Desportos Brasileiros
que, desta vez, terão um orgão a serviç_o_dos interesses maiores do Brasil e não de grupos, grupelhos e
pior ainda, sendo usado, somente, para servir a maléfico regionalismo. O CND tem que ter visão global do_ nosso Brasil.
Espero que tenha a partir de agora."
Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, não_ há dúvida que o
Ministro Paulo lustosa é um homem dinâmico, atívci-e
consciente dos seus deveres, no comando do Ministério
da Desburocratização.
Não perdeu, o,Sr. Ministro, tempo e já determinou a
publicação que representa as "Diretrizes Gerais do Programa Nacional de Desburocratização". O objetivo das
Diretrizes atinge os seguintes Tter:ts:
- Projeto cidadão: _
- Política Nacional de Defesa do Consumidor;
-Apoio a Microempresas;- Descentralização e Municipalização
- Desburocratização;
- Desestatizaçào e Desregulamentação da Economia:
-Racionalização da Elaboração Legislativa e Ordenação dos Textos Legais Vigentes.
Entusiasmou-se muito, Sr. Presídente, Srs. Selladores.
o engajamento desse MinistériO- e o entusiasmo dó Sr.
Ministro Paulo Lustosa, no seu objetiiio Ce concorrer

com algo de concreto para se evitar ao máximo a corrupção no Serviço Eleitoral, evitando assim o. "mar de
lama" em que se transformou a última eleição.
O Sr. Ministro Paulo Lustosa tem o nosso aplauso, o
nosso apoio para que leve avante o seu trabalho de forma global e particularmente, no setor do recadastramento do eleitorado brasileiro. Se ele atingir esse objetivo já
eStará prestando um grande serviço e patriótico ao Brasil, pois, daí por diante poder-se-ã afirmar que o resultado das eleições expressam de fato e de direito a vontade
da Nação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguii1te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Lamentavelmente, a insegurança, a intranqUilidade e a
tensão continuam pairando ameaçadoramente sabre a
Zona Franca de Manaus, no que respeita à sua estabilidade e à garantia da sua sobrevivência.
O Sr. Ministro da Tecnologia e o Sr. Secretário Especial de Informática, em ação conjunta, fazem questão de
continuar distorcendo e até mesmo desvirtuando a palavra !.'tllpenhada pelo Presidente José Samey, referentemente à manutenção do Pólo de Informática de Ma naus,
com os beneficias e os incéntivos concedidos ã Zona
Franca, através do Decreto-Lei n<;> 288/67.
I; tãQ grande é essa insegurança, tão viva essa ameaça
de de5estabilização, que os empresários de Ma naus, atravês do seu órgão maior, a Associação Comercial do
Amazonas. resolveram endereçar um memorial ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, dando-lhe
ciYhhedmento do que realmente vem acontecendo no
que concerne à Zona Franca e, de resto, aos mais legíti~
mos e incontestáveis interesses e direitos do Amazonas.
Para conhecimento desta Casa e da, própria Nação
brasileira, transcrevo, na ·íntegra, o memorial acima
mencionàdo:"Excelentfssimo Senhor
Dr. José Sarney
Digníssimo Senhor Presidente da República
Brasília- DF

N' 52/85

14-6-85

A -palavra empenhada de Vossa Excelência Senhor Presidente, sobre a Zona Franca de Manaus,
-está sendo visualmente distorcida pelo Ministro Renato Archer e pelo Secretário Especial de Informática José Rubens Daria Porto.
Nü-nca, em momento algum, nos seus já 18 anos
de existência, viveu a Zona Franca de Manaus um
clima de tensão, intranqUílidade de recessão tão latente, como agora, quando a lei de Informática
atinge mortalmente nosso futuro desenvolvimento e
quando se tenta desviar recursos de nossa hidrelétrica de Balbiila, para complementar outras não tão
importantes, em regiões com capacidade ociosa de
geração.
A ação iniciada visando alijar a Zona Franca de
Ma naus do processo de industrialização de computadores e seus periféricos foi conseguida face a presSão a que Toratlf submetidos os membros do CO_NIN, por decisões que visam defender interesse de
Regiões e grupos _ecOno-mí.ca e politicamente mais
fortes que os nossos e que agora, já estendem seus
tentáculos aos outros segmentos industriais aqui implantados, num desrespeito aos seus posicionamentos e pronunciamentos numa tentativa de extermí~
nio ec_onômico ~e uma região até então tida como
:·de Segurança, Nacional", descredibiHzando, assim,
a imagem da Nova República na Amazônia.
O clima criado está atingindo seus objetivos com
a desestabilização de toda a Região, provocando
grande intranqüilidade nos ocupantes dos 60.000
empregos diretos gerados no nosso d!strito industrial Marechal Castello Branco, s1:1rgindo, assim, um
problema paralelo de ordem social.
O p_ov9 de nosso Estado reclama, Senhor Presidente, uma atitude forte e decisiva de seu Qoverno,
_no sentido de coibir e disciplinar tais atas discrimina_tôrios e abusivas, o que viria sustar e impedir a
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migraÇão- effi OúSca de melhores condições de vida
em outros ceotros mais prósperos, esvaziando,
como no passado, a nossa região.
O amazonense não deseja continuar a ser tido
como um imóvel e impassível guardião de um futuro e incerto... celeiro" Ol,l_"'pulmào do mundo". Isso
são figuras de uma retórica já ultrapassada. O que
Cle quer é, pura e simplesmente, participar do processo de desenvolvimento do País, fortalecendo economicamente nossa região, mantendo resguardada
a sua excepcionalidade tão duramente conseguida,
em decorrência do Decreto-Lei n'i' 288, de 28-2-67.
Portanto, Senhor Presidente, urge materializar a
sua corajosa decisão de Governo quanto a preservação da integridade da Zona Franca de Ma naus,
no sentido de restabelecer o direito e garantir nosso
crescimento económico, único fator capaz de preservar para a Nação, a nossa Amazônia, tornando-a
parte integrante do contexto brasileiro.
Atenciosamente,_- JorgC Alberto Souto Loureiro, Presidente da Associação Comercial do Amazonas."
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a _situação dramática qUe vive atualmente a Zona Franca de Manaus,
pelo que faço questão de endossar, plenamente, as palavras contidas no memorial da Associação Comercial do
Amazonas, fazendo-as minhas também, para apelar ao
Senhor Presidente da_ RepUblica, no sentido de que o
compromisso por ele assumido com o Estado do Amazonas, não seja rompido pela má~fé de quem pretende inviabilizar o progresso e o desenvolvimento do meu Estado.
Era o que tinha a dizer. (Muto bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra à nobre Senadora Eunice MkhiUes.

A SRA. EUNICE MICfllLLES (PFL - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidentes, Srs. Senadores:
A história dos investimentos estatais nos últimos seis
anos tem-se caracterizado pela angústia dos administradores premidos em camisas-de-força de orçamentos de
curtíssimo prazo, que não lhes permitiram um planejamento racional das fontes e aplicações de recursos em
horizonte que contemplasse a conclusão das obras sob
sua responsabilidade.
Este é o caso específico dos setores básicos da economia que incluem energia elétrica e siderurgia, nos quais o
volume de recursos necessários, o baixo retorno e os longo períodos de maturação afugentam o capital privado,
quer nacional, quer estrangeiro. Esses selares vêm sofrendo, há seis anos, da inépcia dos órg::ios planejadores
do Governo Federal pela busca de soluções de longo
prazo que atendam a prioridades nitidamente identificáveis em termos seja da economia nacional. seja dos interesses regionais, ou em função do estágio de implantação
dos projetas.
Esle preâmbulo, Senhores vem a propósito do presen~
te esforço do Governo Federal para o equacionamento
da situação orçamentária das empresas do setor público,
o qual apresenta um déficit estimado em cerca de 24,7
trilhões de cruzeiros no presente ato fiscal.
Não cabe aqui a identificação das causas desse déficit,
porém, deve-se recordar que, desse total, adma de t4 trilhões decorrem do crescimento, em apenas um ano, do
endividamento de curto prazo das empresas estatais,
efeito este da desastrada política imposta pelo passado
Governo, que induziu os setores produtivos em geral a
recorrer ao endividamento externo de curto prazo (Resolução O'? 63) e obrigou o setor público também ao endividament9 interno de curtíssimo prazO a taxas reais de juros que são as mais altas do mundo.
Pãralelamente, sob o pretexto explícito de controlar
um processo inflacionário em ascensão geométrica desde
1979, algumas empresas estatais de maior expressão para
a economia passaram a ter suas fontes de receita operacional restringidas por uma caótica politica de preços e
tarifus~ mesmo façe_ aus reiterados protestos do Banco
Mundial e do FMI ti~ Carta). como foram os casos do~
Grupos ELETROBRÃS e SIOERBRÃS
Este quadro, enquanto_penaliza duplamente os setore.~
atingidos, primeiro, pelo excessivo peso dos encargos fi~
nanceiros e pelo crescimento do passivo de curto prazo e,
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segundo, pela redução da capacidade de geração própria, representou indevida e substancial transferência de
recursos para alguns setores consumidores e, certamente,

para o seta r financeiro interno e externo (juros), sem os
benefícios da redução do ritmo inflacionário.
s-r. Presidente, Srs. Senadores, estes dados compõem o
pa\!:oroso quadro da economia nacional, herdado pelo
Governo da Nova República. O déficit do setor público
exigirá, dentro de uma determinada ótica, o sacrifício do
plano de investimentos dos grupos estatais, com a paralisação de algumas obras essenciais já em fase de conclusão, levando ao desemprego milhares de pessoas direta e
indiretamente ligadas aos projetas, com efeitos negativos

sobre os níveis de atividade económica do selar privado
prestador de serviços.
Numa perspectiva preliniínar, os cortes propostOS ·pela
Secretaria de Controle das Empresas Estatais- SEST,
sobre os orçamentos de investimento dos onze maiores
grupos estatais poderão chegar a 22% dos dispêndios
propostos no montante de 60 trilhões de cruzeiros para
1985 (Quadro 1).
Em função desses cortes, a ELETROBRÁS poderã ter
seu orçamento de investimento reduzido em quase 50%
neste ano. Isto leva à deplorável notícia veiculada pela
imprensa de possível paralisação ou redução a ritmo
mínimo das obras, entre outras, da Usina Hidrelêtrica de
Balbina, projetada para o abastedineilto primãrio daregião metropolitana de Manaus.
Nunca é demais salientar a importância dessa usina no
suprimento de ener.gia elétrica e, conseqUentemente,
para o desenvolvimento orgânico daquela região: Em relatório de abril de 1985, a ELETRONORTE, empresa
subsidiária da ELETRO BRÁS encarregada da coristrução da Hidrelétrica de Balbina, resume a importância
dessa obra em dois pontos básicos:

Concluo ressaltando a necessidade de, ao se_ fazer uma
revisão do orçamento do_setor público, o Governo Fedçrallevar em conta que o Estado do Amazonas, como outras regiões periféricas, não pode ser penalizado mais do
que jã tem sido, como quando foi preterido na instalação
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dois anos passados, a imprensa local e nacional noticiou fartamente os acidentes que levaram aos cortes e ao racionamento de energia em Manaus, com
perdas, inclusive, de vidas humanas.
• Perdas que decorrerão das indenizações empreiteiraS e fabriCantes, da deterioração dos equipamentos jã entregues e vencimento dos prazos de garantia desses equipamentos. Ã guisa de comparação, a um investimento proposto para á corrente
ano, inferior a 100 bilhões de cruzeiros, poderão
contrapo"r-se perdas com os itens acima, em valores
superiores a 200 bilhões de cruzeiros.

de um pólo de informática a favor de outras regiões mais
desenvolvidas do Pafs, com dinâmica industrial própria e
espontânea.
Impõe-se lembrar aos órgãos de planejamento da
Nova República, à ELETROBRÃS_ e à própria ELETRONOR TE, que tais regiões periféricas exigem critérios de prioridade muito específicos face ao descaso secular com que têm sido cuidadas. É o."critério dos mais
pobres", a que se referia o Presidente Sarney em suarecente entrevista coletiva à imprensa. Além disso, se os
critêiios técnicos que comprovam a alta taxa de retorno
incremerúal dO -projeto de Balbina, localizado na região
:inlazôlifC~ que~ ê :itualmente a única que não oferece
energia suficiente a uma demanda de longos anos reprimida, vale aqui lembrar os riscos iminentes de prejuízos
económicos e sociais previsíveis a curto prazo:

Finalmente, Senhores faz-se nossa obrigação lembrar
aqui à Secretaria de Pla.nejamcnto da Presidência daRepública, à ELETROBRÁS e à ELETRONORTE, que os
valores atualmente previstos para o projeto Balbina, no
presente ano, que permitirão a conclusão da obra já com
atraso de dois anos, são _irrisórios em relação aos orçamentos da ELETRONORTE, da_ ELETROBRÁS ou
das estatais. Cabe pedir, implorar, suplicar que os homens que vierem a decidir a sorte de Balbina vejam o
projeto não com olhos de financistas, mas com olhos de
economistas e brasileiros e a dotem os...critérios dos mais
pobres", como pedia o Presidente da República. (Muito
bem!)

• Em primeiro lugar, o desemprego da mão-deobra atualmente empregada, afetando diretamente
uma população de cerca de quinze mil pessoas, que
ficará entregue à sua sorte numa vila localizada no
meio da selva, a 200 quilômetros de Manaus.
• Estrangulamento do processo de industrializacão- -do Estado do Amazonas e até paralisação
permanente de várias indústrias já loçalizadas em
Manaus, com aumento do desemprego na área. Nos

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. EUNICE MICHILES EM SEU DISCURSO:
QUADRO I
Revisão do Programa de Dispêndios dos Principais
Grupos Estatais -1985

J9- Suprimento de energia em bases confiãveis
a um póio industrial que necessita desenvolver-se.
Tal sistema possibilitará, conforme explicitado pela
própria ELETRONORTE, ...o atendimento a grandes consumidores industriais, que não podem atualmente se estabelecer na área por falta não só de disponibilidade de energia, como de confiabilidade do
sistema existente".
2<:> --A substituição de um sistema gerador precário, o aluai sistema termoelétrico, que consome
diariamente 7.800 barris d~_.derivados de petróleo,
com uma despesa que atinge cerca de 80 milhões de
dólares anualmente. Tal montante, comparado com
o investimento to_tal_ _d_a obra, orÇado em 177 mi.::
Jhões de dólares, permite prever a reposição do investimento em dez anos com, apenas, a economia
do combustível atualmente gasto.
O relatório da ELETRONORTE, anteriorménte citado, apresenta alguns dados (ver Quadro 2) que se tornam
relevantes e reforçam a necessidade de manutenção do
ritmo aluai das obras:
• Iniciado o projeto, na localidade de Balbina,
no rio Uatumã, em 1979, sua conclusão, prevista
para 1986, já foi poStergada para 1988.
• O investimento total ê de 777 milhões de
dólares, sendo 675,9 milhões nas obras da usina e
lO 1,8 miLhões no sistema de transmissão. Desse total, cerca de 37% foram despendidos até fevereiro de
1985.
• A quase totalidade das obras civis e dos Cquipamentos acha-se jã contratad,a. Desses equipamentos, grande parte acha-se jã entregue_nas obras.
• A população instalada no canteiro de obras
ultrapassa 7.500 pessoas, em 865 residências e alojamentos para 4.500 empregados. Essa população
conta com escolas para 1.300 alunos, do maternal
ao 2<:> grau completo; hospital com 25 leitos; supermercados; agência bancária e central telefónica.
• A proposta original de orçamento para o presente exercício é de 18,9 milhões de dólares, elevando a execução financeira do projeto, no final do
ano, para cerca de 60%.
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Empresas

ELETROBRÁS
PETROBRÁS
CVRD
TELEBRÁS
ITAIPU
RFFSA
SIDERBRÁS
DNER
NUCLEBRÁS
PORTOBRÁS
ACESITA
Total

Novos Llmltes da SEST

Proposta da Empresa

Cr$ 12.598 trilhões
CrS 12.047 trilhões
Cr$
5.203 tFilhões
Cr$ 5.042 trilhões
Cr$
3.196 trilhões
Cr$ 2.981 trilhões
Cr$ 2.913 trilhões
Cr$
1.476 trilhões
Cr$
1.288 trilhões
Cr$
539 bilhões
Cr$
173 bilhões
CrS 47.461 trllhões

Cr$ 18.077 trilhões
Cr$ 13.800 trilhões
6.634 trilhões
6.391 trilhões
Cr$
5.118 trilhões
Cr$ 3.617trilhões
Cr$ 3.293 trilhões
Cr$
1. 771 trilhões
Cr$ 2.300 trilhões
Cr$
647 bilhões
Cr$
278 bilhões
Cr$ 60.931 trllhões

crs-crs

Fonte: JB, ll-6-85.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Josê lgnâcio Ferreira,
O SR. JOSli: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- E8.
Pronuncia o seguinte discurso.) -:- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
As autoridades judiciais, mêdicas e policiaiS de São
Paulo e Federais que investigam o Caso Mengele estão de

parabéns pelo trabalho que vêm realizando em torno das
apurações para saber se os ossos exumados são realmente do carrasco nazista Josef Mengele.
Mesmo antes do laudo médico final, que será apresentado pelo Dr. Carlos Valéria Ferreira, do IML de São
Paulo, jã se pode afirmar que trata-se, -de fato, do chefe
de Auschwitz, em função dasinvestígações paralelas realizadas pela Polícia Federal, que conseguiram descobrir
uma rede de amigos que mantiverãmRno acobertado por
dezenove anos no Brasil.
Infelizmente, ainda não podemos afirmar o mesmo
com relação às investigações sobre o caso Alexandre
Von Baumgarten. Jâ se passaram mais de 3 anos completos e os responsáveis pelo assassinato do jornalist,a
Baumgarten continuam impunes e acobertados por
forças que já perderam o poder, mas que persistem em se
manter à sua sombra.
Não se trata de revanchismo, como o General, agora
na reserva, Newton Cruz quiS cai'ãctf::['iiãf quando foi retirado do cargo de chefe do Comando Militar do Planalto, mas sim de fazer justiça a casos que continuam penR
dentes desde o Governo Figueiredo e que agora serão esR
clarecidos, atendendo ao clamor da sociedade brasileira._
Queró parabenizar, neste momento, o ilustre DeputaR
do FláviO Bierrenbach pelo trabalho prudente e cautelaR
so que vem realizando em torno do caso Baumgartem.
Para a surpresa daqueles que querem continuar na imR
punidade, o nobre Deputado Flâvio Bierrenbach entreR
gará amanhã no Rio de Janeiro, ao promotor Murilo
Bernardes Miguel, o arquivo pessoal de Baumgartem.
Este. arquivo era mantido pelo jornalista quando trabaR
lhava como assessor da presidência da VASP durante a
gestão de Geraldo Meira.
Depois da posse do Governador Franco Montoro, o
Engenheiro Maurício Emboaba Moreira, assessor do
novo presidente Antônio Angarita, encontrou nurria sala
da presidência da VASP, no prédio da companhia no
Aeroporto de Congonhas, todo o arquivo de BaumgarR
ten. Imediatamente, o novo assessor Emboaba procurou_
orientação do que fazer e aconselhou-se com o_ Deputa~
do Bierrenbach.
Desta forma, Srs. Senadores, o Deputado Flávio BíerR
renbach, acertadamente, manteve escondida toda a do~
cumentação para que a mesma não caísse em mãos dos
serviços secretos ou grupos de operações especiais, uma
vez que, na época já havia sido divulgada a carta de
Baumgarten onde o jornalista denuncia os generais NewR
ton Cruz e Octávio Medeiros de Aguiar de tramarem o
seu assassinato~
A decisão de não conlunicar imediatamente às autoriR
dades foi juStificada pelo nobre Deputado no Jornal ..0
Estado de S. Paulo", d~ t8R6R85, da seguinte forma: .. Eu
determinei que este material não fosse entregue a nenhum agente do governo anterior, muito menos ao-General Octávio Medeiros, por não conside_rá-los confiáveis. Agora, com o inquérito sendo conduzido em um
governo ·democrático, acredito que esse material possa
contribuir para o esclarecimento do assassinato de
Baumgarten".
De fato, o arquivá--COntém farta documentação e
subsídios que comprovam a participação da Capemi na
manutenção da Revista '"O Cruzeiro". Além de trazer
diversos documentos econômicos como declarações do
Imposto de Renda, títulos vencidos, recibos, ele. Entre
esses títulos de empréstimos bancários são revelados no- -vos nomes de amigos íntimos ou colaboradores do jornalista assassinado.
Conforme concluiu o próprio Deputado Bierrenbach,
um dos nomes mais importantes descobertos neste arquivo é o da secretária particular de Baumgarten, até então
desconhecido. A Sra. Vera Carolina Pereira Bueno de
Barros pode ser realmente uma testemunha preciosa
para o exame da vi_d_a pregressa de Baumgarten.
Diante desse novo quadro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, revelações importantes deverão surgir nas investiR

gações deste caso. Pelo menos, trabalho não vai faltar ao
promotor Murilo Bernardes Miguel, designado pela Procuradoria Geral da Justiça para acompanhar as investiR
gações.
Está na hora de a imprensa escrita, falada e televisioR
nada dar também a devida cobertura para a apuração
deste caso, ao invés de se fixarem no caso de Mengele,
que interessa menos à sociedade brasileira. Está na hora
de fazer com que a opinião pública tome conhecimento
dos fat6s-que estãO por trás da morte misteriosa do jorR
nalista Baumgarten. Este é mais um desafio que a Nova
República tem pela frente e que em breve será resolvido e
os responsâveis pelo assassinato de Baumgarten serão
devidamente sentenciados dentro dos parâmetros legais.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. SenadoR
res:
A Associação_ Co~ercial e Industrial de Itajaí, o ConR
selho Especial de Usuários do Porto de ltajaí e a Associação Profissional das Agências de Navegação MarftiR
ma do Estado de Santa Catarina, saudaram efusiVamenw
te a designaÇão do Engenheiro Carlos Theophilo de Sou~
za e Mello para a direção mãxima da Empresa de Portos
do Brasil S/A - PORTOBRÁS.
Há um motivo especial para esse júbilo: o novo PresiR
dente dessa estataJ é um catarinense. Por isso, assumiu o
. elevado _posto_sob Q _aplauso de seus coestaduanos, que
com justificada razão sentem revivida a esperança de
uma nova atenção para os seus pleitos, determinada por
quem seguramente conhece: os problemas do Estado.
O Presidente José Luiz Collares, das duas primeiras
entidades, e o Presidente Carlos Alberto Pereira, da últiR
ma, colheram a oportunidade da posse do Engenheiro
Carlos Theophilo de Souza e Mello, adequadamente,
para transmitir, em memorial por eles assinado, as reivindicações dos que trabalham, dia após dia, em contato
permanente com os problemas da Administração do
Porto de Itajaí.
Nesse documento, ressaltaRse a necessidade de um esforço comum objetívando dotar aquele importante pólo
exportador de condiçõeS operacionais comPatíveis com
o crescimento dos serviços, atualmente pressionados por
uma forte e crescente demanda.
Efetivaméíitê, não obstante a recuperação parcial dos
berços de atracação, o Porto de Itajaf <linda reclama proR
vidências de curto prazo, capazes de atender à intensa
movimentação-determinada pelo retorno dos navios de
catga ·genil e "containeres".
Essas providências, que amplamente visam a melhoria
do atendimento aos usuârios, sobretudo na área de equi~
pamentos, estão descriminadas no memorial hã pouco
referido, e consistem no seguinte:
a) destinação de recursos no montante de lO bilhões
de cruzeiros, para a conclusão das obras de recuperação
do Cais- acoStável e sua respectiva proteçãó;
b) manutenção do nível de profundidade mínima do
Porto em RS,Om, no canal de acess_o e na bacia de evoR
lução, e de R9,0m na barra;
c) aquisição e montagem dos equipamentos a seguir
relacionados:
Uma empilhadeira com capacidade de 40 toneladas
para "containeres" de 40 pés; uma impilhadeira com capacidade de _15 toneladas para COn~ineres~_ de 20 pés;
dois tratares, de aproximadamente 100 HP, para iração
de carretas para carga geral, como tecido, fumo, bobinas, máquinas, motores, açúcar, etc.
Alem desses, são necessários os seguintes: quatro guindastes de pórtico para carga geral, com capacidade entre
3 e 5 toneladas; dois caminhões chassis-trator para movimentação de carretas com capacidade de até 30 tonelaR
das, e de duas carretas semiRreboque; para o atendimento de navios ••full-containeres".
Com~ó lhes competia fazer, as entidades ligadas ao traR
balho no Porto de ltajaí protestam -pela veracidade de
suas alegaçQes, ficando a real necessidade do atendimento de seu pedido sujeita à comprovação da POR·
TOBRÂS, acaso indispensãvel.
Os catãrinenses, e especialmente as entidades representativas da comunidade envolvida nos trabalhos junto 04
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à Administração -do Porto de ltajaí, sentem-se felizes
com a posse do Engenheriro Carlos Theophilo de Souza
e Mello no mais alto posto da PORTOBRÁS,
reafirmandoRlhe o_ desejo de que a sua gestão fique marcada pelo êxito de múltiplas e grandes realizações.
A essa justa expectativa deve corresponder, sem dúvida, o apoio do Orgão que preside às mediadas prioritárias de melhoramento das condições de operacionalidade da Porto de ltajai, na forma reivindicada no memorial da Asso~iação Profissional das Agências de Navegação Marítima do Estado de Santa Catarina, da Associa,ção Comercial e Industrial de ltajaí e do Conselho Especial de Usuários do Porto de ltajaí.
Ao concluir o registro desse pleito, que abono como
um dos mais importantes de Santa Catarina, consigno
também que o novo Presidente da PORTOBRÃS, ao
responder afirmativamente às esperanças dos catarinenses, estará inaugurando uma fase de nova e maior contriR
buição do Porto de ltajaí para o quadro geral de crescimento da economia do meu Estado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do projet_o de Lei da Câmara n9 37, de 1981 (n9 1.795{79, na Casa de origem), que
acrescenta parãgrafo ao art. 65 da lei n9 4.504, de 30 de
novembro de t9e4, qui!...dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências", tendo
PARECERES. sob n's 515 e516, de 1982, das Comissões:

-de Constituiçio e justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâmaR
ra n'~ 52, de 1982 (n" 1,076/79, na Casa de origem), que
veda novas inscrições no quadro de provisionados na
Ordem dos Advogados do Brasil e, mediante alterações
da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aos
atualmente inscritos nesse quadro, o amplo direito de
exercício da profissão de advogado, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 931. de 1982, da
Comissão
-de Constituição e Justiça
3
Votação, em turno único, do Requerimento n9 57, de
I 985, de autoria dos Lfderes Gastão Mi:fller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi~

mento Interno, urgência para o Oficio Sf2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operações de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
4
Votação_, em turno ünico, do Requerimento n9 58, de
1985, de autoria dos Lideres Gastão Maller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do RegiR
menta 1nterno, urgência para o Oficio n9 SfS, de 1985,
atravês do qual o Prefeito Municipal de Anãpolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa --realizar operações de empréstimo externo no
valor de USS 3.500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.)

5
V<?_tação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado Jl9 233, de 1981, de autoria do Senador Joà.o Calmon, que fixa percentual mínimo para: -aplicações em
educação pelas empresas em que o esiado tem participação acionâria majoritária, tendo
PARECERES, sob n9s 19 a 22, de 1985, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Educaçio e Cultura, de Economia e de Finanças,
favoráveis.
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ajuntasse a informação de que o património ffsico
do sistema açucareiro se eleva a cerca de 14 bilhões
·de dói ares, o que deixa os nossos credores numa posiç_ão bem menos difícil do que aquela vivida pelos
credores da construção naval.

6

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nadoJ]'i' 53, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestra, nos cursos
de i"' e 2'i' Graus dos estabelecimentos de ensino do País,
sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'S 492 e 493, de 1984, das Comis-

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCiOnalidade e
juridicidade; e
-de Educ&.Ç"ão e Cultura, favorável.
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de L.çi c;iq_Senado n'~ 18, de I984, de autoria do Senador Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria profissional do_Contador no Grupo das profissões liberais, tendo
PARECERES sob nqs 9 e lO, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucioriaHdade ~
jufidicidade; e
- de Legislaçio Social, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-sE> a sessão às 19 horas e 20 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
CARLOS LYRA NA SESSÃO DE 20-3-85 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. CARLOS LYRA (PFL- AL. Para uma comunicação,) -Sr. Presidente e Srs. Senador~:
Venho, neste momento, à tribuna do Senado protestar
veementemente contra a campanha desencadeada pelos
jornais do Sul do País ç.Ontra a ag.roindústria ~çu~areira_
no Brasil e, especialmente, no Nordeste.
Neste momento em que o Senhor Presidente da Re~
pública indica para Presidente do IAA o meu companheiro José Aprigio Brandão Vilela, filho do Senador
Teotónio Vilela, aquele-~ quem podemos chamar de o
•"pai" da Nova República, quero protestar, veementemente, contra a insinuação malévola de toda a imprensa.
Para tanto, quero ler uma publicação, um artigo que ê a
convergência do pensamento de todos aqueles alagoanos
que representam o meu Estado:
."AÇÚCAR
A outra face da Hlst6ria
Face à freqUência com que o setor açucareiro nacional tem sido fustigado, nestas últimas semanas,
pelo noticiário da 1mprensa~ O Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Alagoas, em sinal de
respeito à opinião póblica, se sente no dever de divulgar as seguintes observações:
l. A comparação entre a dívida do parque açucareiro nacional e a dívida dos estaleiros deveria ser
acompanhada da informação acerca da relação entre as dimensões dos dois setores. Segundo q nqticiário, algo sensacionista, o siStema açuCareiro deve
28,6% a mais do_ que os estaleiros; valeria acrescentar, por c:x.emplo, que ele oferece cerca de 15 vezes
mais empregos do que o setor da construção naval,
o que lhe confere uma dimensão social incomparavelmente maior.
2. A citação, em termos de escândalo, de que o
sistema açucareiro, aí incluído-- o setor público
(IAA), responde por algo mais do que 1,1 bilhão de
dólares da dívida externa brasileira, deveria, igualmente, ser acompanhada da informação de que o
valor da produção anual deste mesmo setor se situa
um pouco acima dos 4,3 bilhões de dólares, resultando dai que o seu nível de endividamento relativo
corresponde a cerca da met~de do endividamento
médio nacional.
3. Ainda segundo o noticiãrio, a soma das dívidas interna e externa das usinas, com envolvimento
do IAA, chega aos 741,5 milhões de dólares; este
número não impressionaria muito ao leitor, se se

-

4. Quanto à dívida interna das usinas para com
o IAA, contraída, segundo o noticiário, em condições demasiado vantajos8,;S;, cumpre esclarecer que
todo o dinheiro então emprestado às usinas foi obtido, pelo IAA, mediante confisco cambial de recursos legitimamente pertencentes ao próprio sistema
açucareiro, de vez que, nos anos anteriores, nenhum
subsídio lhe fora concedido. Assim sendo, em vez de
insinuar que o nosso endividamento para com o
IAA teve algo de favor descabido, deveria talvez ser
dito que o regime arbitrário que então nos governava nOs obrigou a transformar, nUm passe de mágica,
a no~ própria poupança em passivo exigíveL

5. A crise em que se-debate o sistema canavieiro, objeto de freqUentes menções na imprensa, ê sem
dúvida verdadeira. Suas raízes se ·encontram nas
modificações introduzidas, nas políticas de preços e
de crédi_tos nos anOs tnais recentes. Ao retirar os
subsídios implícitos nos créditos conced_idQs a todos
os demais produtos agrícolas, o Governo permitiu
que os seus preços relativos fossem reajustados de
modo a que os seus produtores pudessem suportar a
elevação dos custos financeiros. O açúcar e o ãlcool,
com os seus preços administrados pelo próprio Go~
verno, constituíram a grande exceção a esta regra.
Considerando-se a desenfreada elevação das nossas
taxas de juros- de exclusiva responsabilidade do
Governo, pela sua incapacidade de controlar o défi~
cit público - compreende-se, sem maiores esforços:
· de imaginação, quais as verdadeiras raízes da nossa
particular crise económica, iafzeS esSas que rião. são
nada complexas nem, muito menos, escandalosas.
6. Quanto à crise das nossas exportaçõc_:s de
açúcar, hoje em dia demasfado orieros.as para o Te~
souro Nacional, ela não pode, de boa fe, ser atribuí~
da à baixa produtividade do sistema canavieirO.
Apesar de tudo, o nosso custo interno de produção
-- é o segundo mais baixo do mundo. O que existe de
fato, é uma concorrência desleal e insuportável que
nos é movida pelos ricos países da Comunidade
Económica Européia, que--têm -vendido seus excedentes de produção atê a um pouco mais de l 00
dólares por tonelada para os consumidç.res exterw
nos, ao mesmo tempo em que cobram quase l.OOO
dólares, dos seus consumidores internos, compensando, assim, os prejuízos da exportação. Diante
disto, o Brasil tem sido obrigad_o ao mesmo procedimento. A diferença é que os consumidores brasileíros pagam, pelo seu açúcar, menos da metade do
preço pago pelos cidadãos da CEE, que é hoje ern
dia, a grande produtora de excedentes exportãveis.
7. A insistência Com que o sistema Cánavieiio
tem sido focalizado, bem como o tom do noticiário,
coinCidem com a escolha, pelO presidente Tancredo
Ne~es, do nosso ~ompanheiro, José Aprigio Brandão Vilela, industrial do acúcar aqui nO Estado de
Alagoas, para a presidência do IAA. Essa escolha,
de um nome de Alã.goas, derivou de compromissos
políticos do presidente em reconhecimento ao fato
de que A lagoas é hoje o segundo maior produtor do
País e que,-por isso mesmo, o açúcar é vital para a
economia -do nosso Estado, ao mesmo tempo em
- que representa apenas uns poucos por cento do PIB
do _seu maior _produtor, o poderoso Estado de São
Paulo, de restojâ su.ficientemente bem representado
no novo Governo. Somente um toque de pequenez
política poderia levar alguém a pretender excluir
Alagoas do único posto de alguma importância que
lhe coube, e de pleno direito, naequipeda Nova Re.
pública.
8. De pleno direito, porqUe, tanto no qua-dro da
evoluçàt?_histórica da produçã~ do açúcar, como !lO
quadro geral de saúde financeira, o nosso pequeno
Estado de A lagoas vem logo após São Paulo, demonstrando. uma capacidade empresarial e uma
prudência financeira que a éredenciam, acima de
qualquer dúvida, a assumir o comando da execução
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da polfiica setorial que vier a ser traçada pelo Governo FederaL
9. Nossa prudência se traduz no fato de que autorizados a tomar 46 milhões de dólares, tomamos
apenas 23 milhões, já parcialmente pagos, restando
18.770_milhões a pagar, em situação absolutamente
regular.
10. Não somos neófítos e nem sorrias perdulários. E o nosso companheiro, Dr. José Aprigio
Brandão Vilela, nào tem qualquer coisa em seu passado, que o possa descredenciar ao exercício do cargo de presidente do IAA. Por isso, repelimos, viva e
enfatió.mente, as insinuações maldosas contra o sistema canavieíro, COmo urft todo e contra nós e o
nosso companheiro, Dr. José Aprigio, em particular, que conta, alêm do nosso apoio, com o apoio
dos plantadores de cana e do sindicato dos trabalhadores do nosso Estado.
João Tenório
Presidente
Muito obrigado, Sr. Pr~idenie. (Muito beml)

ATO DO PRESIDENTE
N• 112, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regirilentais e com base na delegação de poderes
contida no Ato n"' 12, de 1983, da Comissão Diretora, resolve:
1~"- Delegar competência ao Senhor Primeiro.;.
Secretário para autorizar despesas do Senado Federal de
atê 6.000 (seis mil) vezes o maior valor de referência
(MVR), bem como para promover a instalação e homologação dos processos Iidtatôrios correspondentes;
2~"- Delegar competência ao Diretor-Geral para:
-a) Autorizar a execução de despesas de até 3.000 (três
mil) vezes o maior valor de referência (MVR) bem como'
a instalação e homologação dos processos licitatórios
resp-ectivos;
b) Expedir instrUções normativas com a finalidade de
regulamentar a execução de gastos dentro dos limites de
competência que lhe são atribuídos para ordenação de
despesas;
c) Encaminhar ao exame da Comissão Diretora, com
seu parecer, questões relativas a alienações de bens do
Senado Federal e_de suas entidades supervisionadas.
39- Autorizar o Diretor-Geral a transferir para titular de Secretaria ou Subsecretaria, através de ato oficial,
os encargos de execução dos atos inerentes à formalização"'das despesas por ele previamente autorizadas. _
4~"- Revogar os A tos n~" 36,37 e72, de 1983,do Presidente do Senado.
Senado Federal, 19 de junho de 1985. -José José
Fragelli, Presidente.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DIRETORA
1O' Reunião Ordinária, realizada em
29 de maio de 1985
Aos vinte e nove-dias do mês de maio de um mil novecentos e oitenta e cinco, às dez horas, reuniu-se a Comis-são Diretora do SeJj~do Federal, sob a Presidência do
Senhor Senador JosÇ Fragelli, Presidente, Guilherme
Palmeira:, Primeiro-ViCe-Presidente, Passos Pôrto,
Segundo-Vlce-Presiaeilte, Enêas Faria, PrimeiroSecretário, João Lobo, Segundo-Secretário, e Marcondes Gadelha, Terceiro-Secretário. Deixou de comparecer, por motivo justificado, a Senhora Senadora Eunice
Michiles, Quarto-Secfetârio.
Dando início aos_trab_alhos, o Senhor Presidente, Senador José F~agelli, solicitou ao Diretor-Geral, bem
como ao Diretor Financeiro, que fizessem exposições
s.obre a proposta orçamentãria do Senado Federal para o
próximo exercício financeiro de 1986.
Após ampla exposição sobre o comportamento do
orçamento proposto e o orçamento e~ivamente reali,za-
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do,
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em 1984, e considerando a evolução do orçamento

vigente, bem como os compromi.sso.s a sen:m cumpridos

no ano de 1986, ano que precede a uma renovação de2j3
dos parlamentares, e tendo em vista que diversas obras
de manutençã:o· do Senado, assim como dos apartamen~
tos funcionais têm sido postergados, em face da inexis~
tência de recursos, decidiu a Comissão Dii'etora reco~
mendar à Administração -a-elaboração de proposta orça~
mentáría que atenda as reais necessidades da Casa.
Em seguida, foi relatado o pra·cesso de iriteresse da As~
sociaçtlo dos Servidores do Senado Federal - ASSEFE
- , referente ao Regulamento TCCnico e Administrativo
da Creche. O parecer do_Sr. Relator, Senador Guilher·
me Palmeira, foi aprovado por unanirTtidade e consubs~
tanciado no Ato homologatóiio, assinado pelos Senha~
res membros da Comissão Diretora.
Em seqUência, o Senhor Presidente informa ter recebi~
do várias solicitações. referentes à aolocação, à dispo·
siçào de diversos órgãos, de servidores da Casa. Depois
de amplamente discutida a matéria, resolveu-se, por una·
nimidadc, que as solicitações seríam atendidas, sempre
que envolvessem servidores que, requisitados, exerceriam função de relevância no órgão requisitante, mediante prévio exame c a critério da Comissão Diretora.
Assim, foram deferidos os expedientes da Casa CiVil
da Presidênca da República, com referência à servidora
Roseana Sarncy Murad; do Governo do Distrito Federal, com referência ao servidor Roberto Pompeu de Sousa Brasil; do Ministério do [nterior, com referência ao
servidor Mauro Mendes de Lima, e do Ministério da
Previdência Social, com referência ao servidor João Gil·
van Rocha. Decidiu-se, também, alterar o Ato n9 17, de
1979,- da Comissão Dii'etora, estabelecendO disciplina
para os servidores que vierem a ser designados para exer·
cer cargos ou funções de relevância noutros órgãoS.
Aprovou, também, a Comissão Diretora, a elaboração
de Projeto de Resolução modificando a sistemática anterior_
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta
e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerra~
dos os trabalhos, pelo que cu, Lourival Zagonel dos San·
tos, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora,
lavrei a presente A ta que, assinada pelo Senhor Presiden·
te, vai à pubficação.
Sala da Comissão Diretora, 29 de maio de 1985. -José Fragelli, Presidente.

Comissão Especial, criada com o objctivo de examinar e
avaliar os fatos relacfopados com as denúncias do jor·
na I "0 Estado de S. Paulo" sobre os acordos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Polónia.
5~

Reunião, realizada em 22 de setembro de 1983

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de
Reunião da Comissão de Economíi, presentes oS Senhores Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora (Relator), Fábio Lucena, Marcondes Gadelha, João
Calmon, Fernando Henrique Cardoso, reúne-se a Comissão Especial destinada a examinar e- avaliar fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado de S.
Paulo sobre os acordos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Polôníil.
Havendo número regimental o Senhor Presidente, Se-nador Itamar Franco, declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavr"a ao
Senhor Embaixador J. O. Meira Penna, na qualidade de
depoente.
Durante a fase interpelâtória, uSam da palavra;--peia
ordem, os Senhores Senadores João Calmon, Fábio Lucena, Marcondes Gadelha, Fernando Henrique Cardoso
e Virgílio Tá vora.
Finalizando, o Senhor_Presidente determina que as
notas taquigráflcaS, tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Edson, Luiz Campos Ãbrego, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá. à publi~
cação.

DIÃRf6 DO CÕNGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO À ATA DA 5• REUNlÀO DA COM/SC~
SÀO PARLAMENTAR DE lN QUER/TO DESTINADA A EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS
RELACIONADOS COM AS DENONC/AS DO
JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPOBLIÓI FEDERA TlVA DO BRASIL E A POLONIA~ REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO
DE /983, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMEN~ TO DO SR. EMBAIXADOR J. O. MEIRA PENNA, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÀO DO SR. PRESIDENTE DA COM/SSÀO:
Presidente: Senador Itamar Franco
Relator: Senador Virgíl~o_ ~áv!)ra
(Integra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTJ; (Itama_r Franco) - Havendo
número legal, declaro abertos nossos trabalhos.
Tem a palavra o nobre Senador Virgílio Távora.
OSR. RELATOR (Virgílio Távora)- Sr. Presidente,
Srs.- SenadOres, demais membros da Comissão, entre a

última vez que estivemos com S. Ex', o Sr. Embaixador
Meira Penna, na Comissão de Relações Exteriores, e o
dia de hoje, mediou algum tempo. Nesse interregno, consultando um vasto documencário de que possuidor era,
fiz aci Plenârio daquela Comissão a retificação de uma
informação q-ue havia dado e, que, aqui, antes que come-ce o depoimento do Embaixador Meira Penna, quere-mos repetir: nenhum dos telegramas secretos de V. Ex•,
realmente, a COMEXPORT, era citada.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Srs. Senadores, de acordo com o roteiro traçado_ ontem, o Dr.
Carlos Langoni deverá depor segunda-feira, já confirmou sua presença. Na terça-feira, teríamos o Dr. Álvaro
Armando Leal, também confirmado, e, na quarta-feira,
o Senador Severo Gomes. Na quinta-feira, ainda não temos confirmação, e que seria o Dr. Humberto Costa
Pinto. A única informação que temos é para quintafeira, ainda quinta-feira estamos vagos.

o-_ SR. RELATOR {Virgílio Távora)-Já dei uma
pista que, para descobrir o Sr. Humberto Costa Pinto,
possa vir aí o nosso Secretário telefonará para descobrílo porque não sabemos aonde anda esta pessoa. Parecenos que via São Paulo ele consegue localizar.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Tem a palavra o nobre Senador Fábio Lucena.

O-SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, tanto
quanto a presença dos ilustres convidados que têm comparecido a esta Comissão, a presença do Dr. Carlos Langoni é fundamental. Ocorre que, na segunda-feira, o
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, que é profundo conhecedor da matéria, não poderá comparecer à
Comissão, além evidentemente, do nobre Senador
Virgílio Távora. Queria, eiltão, sugerir a V. Ex~ que fi~
__zesse uma alteração ou _umã substituição - o óe terçafeira passará para segunda~feira e o Dr. Carlos Langoni
para terça~feira.
O SR. PRESlDENTE (Itamar Franco)- Em discus·
são, então, a indicação do nobre Senador Fábio Lucena,
que seria a seguint~: o Senador Fernando_Henrique Car- doso não poderá cOmparece-r na segunda-feira. S. Ex•
tem muito intereSse, não só -porque-conhece a matéria
mas, sobretudo, porque faz parte da Comissão, em estar
presente ao.depoimento do Dr. Cãr!os Langoni. Haveria, evjdentemente, uma possibilidade de examinarmos
- se a Co~íssão aprovar e dependendo, tamb~m, do
Dr. Cãrlos Laf1_8_~~L-:-- em transferir para quinta-feira,
porque não temos, ainda, a confirmação do Di'. Humberto Costa Piqto. Não sei se foi esta a indicação que
pretendia fazer_ o Senador. (Pausa.)
A informaçãO que o Sr. Secretário nos transmite é que
o Dr. Carlos Langoni estarâ em Brasília na segunda e
terça-feira ·mas na terça-feira estará fazendo um de"poimento no Cámara dos Deputados.
Tem a palavra o nobre Senador Virgílio Távora.
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O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Eu queria pre-ctsar bem, perante a Comissão, aqueles compromissos
aSsumidos. 1"{óS sOmos uma COmissão especial. Não somos uma CPI, razão pela qual o compromisso que tenho
são com aquelas ressoas que pertecerem ao Poder Executivo,_isto é~ quando eu convido o Sr. Girlos Geraldo
ou QUando eu convido o Sr. Humberto Costa Pinto, esses cavalheiros poderão aquiescer a vir ou não - quero
deixar bem definido ao Sr. Presidente. Até agora, com
muita felicidade, nós não temos tido a menor restrição
mas; muitO cUidado quando começarmos mudar não os
do Governo, os que tiverem fora do Gove-rno porque o
cavalheiro poderá dizer bem cm que ordem, em que estatuto e em que ordenamento o Sr. está baseado para nos
chamar para isso. Isto aqui ê uma Comissão especial de
averiguação. Apenas um detalhe.
Quanto ao resto, é _inútil dizer o prazer que tenho que
o Sr. Fernando Hemjque Cardoso esteja aqui, sempre
junto, nos abrilhantaildo com suas intervenções. Se nos
enie-n~ermos, agora, com o Sr. Carlos Geraldo, ele pode-ria fazer iSto ver hora em que ele depõe na Câmara e, depois, que venha para câ porque o depoimento dele, acredito, será um depoimento curto porque S. Ex• era Presidente da Banco Central, isto é da área e-xte-rna, Ministro,
Presidente do Banco não acredito que possa esclarecer
mais muita coisa, não. Em todo o caso, vamos tentar.
Era a sugestão que dava, acolhendo essa de V. Ex•, que
S. Ex• depusesse, digamos, de manhã, na Câmara e à tarde aqui, ou vice-versa.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a p:U·
lavra os Srs. Senadores.
O SR. JOÃO CALMON- Qual o dia do depoimento
do Dr. Carlos Langoni, na Câmara?
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) segunda-feira.
O SR. JOÃO CALMON deríamos fazer essa troca.

Será na

Ná terça-feira não p-o-

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Mas aí é que
digo, se o dele é à tarde, por isto ê que pedi para verificar, à tarde na Câmara, poderia depor aqui de manhã.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Mas é segunda-feira o df:pciime[ltO dele na Câmara ou
não?
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- É na terçafeira. Segunda-feira seria oficial.
O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- A única alter~
nativa que dei foi esta, se o homem está no Rio e vem
para cá, se for à tarde o depoimento de S. Ex• na Câmara, seria de manhã aqui.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
queria deixar claro que a minha presença aqui não é. ..
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Mas istojã foC
dito aqui em prosa e verso para termos a sua presença
aqui.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO I\1as_eu n~o queria atrapalhar o funcionamen~ da ConiiSsão. ·
-"
O SR. RELATOR (Virgílio Tá vara) --A explícação
que dei foi esta, que justamente essas pessoas que não estão sujeitas a nenhum tiame com o Governo, com o Poder Executivo, poderão comparecer ou não. Estão comparecendo sponte sua.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Nós po~
deríamos fazer o seguinte, nobres Senadores Virgílio Távora, Fernando Henrique CardOso, João Calmon e Fábio Lucena: estamos ouvindo o depoimento do Embaixador Meira Penna e o nosso Secretário entraria em entendimento com o Dr. Carlos Langoni- Se S. S' falasse
na parte da tarde na Câmara, falaria pela manhã de
terça-feira conosco porque, realmente, à tarde, não poderíamos mudar o depoimento do Dr. Álvaro Armando
Leal o que seria difícil, Se não for possível, então, reexaminaremos o caso após o depoimento do Embaixador
Meira Penna.
O SR. JOÃO CALMON - Se não for possível, o
nobre colega Fernando Henrique Cardoso poderia deixar o seu companheiro Fábio Lucena para .._.
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Fran_ç_o) --De qualquer forma, no entendimento com o Dr. Carlos Langoni,
se-ele falar à tarde na Câmara, falaria aqui, pela manhã,
no Senado.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) .

ao não pagamento de duas promissórias, exposure brasilf:i~a aumentou. Portanto, -é- Um pontá que eu agradeceriã se Y.. Ex~" e os Srs. Senadores examinassem isso cOm
cuido:i.dO;-porq_u_e me parece que há algum as confusões e ê
um ponto muito irriportanfe, por que depois do não paPassamos, então, ao Sr. Embaixador Meira Penna.
gamento de duas promissórias polonesas, nós continua·
Sr. Embaixador Meira Penna, dentro da mecânica esmos a pôr dinheiro lá.
tabelecida nesta Comissão, que é uma Comíssão especial
Um outro ponto, ê sobre a iriformação, vejo aqui na
e reduzida, com poucos Senadores, estando presente o
declaração feita ontem pelo Dr. José Carlos Madeira
Sr. Senador João Calmon, que V. Ex' conhece, o Sr. SeSerrano, diretor da áreá externa do Banco do Br_asil, ele
nador Fernando Henrique Cardoso, do PMDB de São
diz aqui escrito no O Estado de- S. Paulo•. "Apesar da soPaulo, o Sr. Senador Fábio Lucena, do PMDB do Amafisticação do nosso sistema de informações, registro que
zonas, o Sr. Senador Virgílio Távora queê o Relato_rdesduran~e três anos no Brasil, ninguém sabia de nada ta Comissão e representante do Estado do Ceará, V. Ex'
frisoU de - acrescentando que os alemães também foterá a oportunidade de fazer a sua explanação inicial e,
ram colhidos de surpresa". O que ele quer dizer, com
tão logo a termine, os Srs. Senadores procederão às per..n-inguém sabia de nada"? Tenho dificulcjade em entenguntas que julgarem convenientes.
der esSa declaração do Dr. Serrano. Em primeiro lugar,
Portanto, com a palavra V. Ex•
quais são os t~ês anos a que ele se refere? Como é que
O SR ..ME IRA PENNA-:.-- Sr. Presidente, muito agranão se sabia de nada? Quero dizer, que o nosso envolvidecido, mais uma vez, pela oportunidade que tenho de
mento na Polónia era sabido desde o princípio, sempre
poder falar sobre esse assunto que, naturalmente, me infoi sabido, o mecanismo disso era um mecanismo conheteressou, vez que, tendo sido Embaixador na Polônia, fui
cido. A existência de uma situação grave na Polónia era
uma das primeiras pessoas a tomar conhecimento desse
sabido por qualquer pessoa que lesse jornais, quer dizer,
assunto, e da gravidade que isso apresentava. Eu jâ tive o
bastava -ler para saber que estava havendo qualquer coiprazer e a honra de apresentar o meu ponto de vista, na
sa muito__grave; certos detalhes, naturalmente não se saComissão de Relações Exteriores. De maneira que eu
bia, por exemplo: o montante da divida polonesa foi de
acho que esta Comissão especial poderia tratar de alguns ·
certo modo curioso, porque eu lia os jornais na Polónia
pontos espedficos que não foram, tanto quanto eu saiba,
e, a cada semana, a dívida polonesa aumentava_ assim de
ainda levantados nas várias Comissões da Câmara e do
um bilhão de dólares, era uma coisa curios~. Quando coSenado, e mesmo na Imprensa.
meçou a crise na Polónia, diziam que era uma dívida em
Há alguns pontos que me parecem interessantes levantorno de IO milhões, depois começou a se falar em 11 bitar. Eu, de qualquer maneira, inicialmente, quero aprelhões, IS-bilhões, 16 bilhões, cada vez que se anunciava
sentar como foi a minha posição nisso tUdo_ e lc!tnbrar as
ia aumentando, a última notícia que se sabe é da ordem
datas_ Esse problema de datas, às vezes eu tenho notado
de 26, 27 bilhões. Agora de novo o que se sabe é que isso
que tem dado muita confusão, quer dizer, as pessoas dié a dívida polonesa em relação aos bancos ocidentais a
zem uma coisa, dizem outra e fiCa numa certa confusão
médio e longo prazo. Quando era_ a divida a curto prazo
nas datas em que as coisas absolutamente OCt?rreram.
não se sabia; e quanto era a divida em relação aos países
Vou recordar que cheguei na Polônia em fins de deda Europa Oriental também nunca foi anunciado, não se
zembro de 1979, que os acontecimentos na Polôilia se
sabe quanto é que a Polónia deve a União Soviética, por
iniciaram em meados de 1980, foi em julho e agosto de
exemplo, nunca foi publicado em jornais, que eu saiba. Ê
1980, que principiaram as greVes; primeiro em Gdansk,e
um outro problema que seria interessante verificar.
depois que se estenderam às minas de carvão da Silesy,
- Portanto, essa declaraçã_o aqui, do Dr. Serrano, não
começou imediatamente afefar os interesses brasileiro,
me parece correta, que ninguém no Brasil não sabia de
uma vez que tudo dependia no nosso comêrcio da impornada, não é verdade; O Itamarati certamente sabia, estataç-J.o de carvão polonês, e eSsa situ-açãci foi se agravando
va sendo informado peta Embaixada como ê dever norno decorrer do ano de 1980. Em príndpici de 1981 ela jâ
mal de uma embaixada.
estava muito grave, afetando toda C$trutura económica
Eu falei, aqui, numa dessas Comissões- creio que
polonesa.
aqui mesmo nesta Comissão - no número de telegraFoi nessa época que eu comecei a chamar atenção,
mas, até saiu nos jotnais, que eu mandei mil telegramas
com a crescen_te preocupação, ou talvez eu_ possa dizer,
sobre a dívida polonesa. Não é exatamente isso que eu
com crescente angústia, sobre o que estava se passando.
fazia, quer dizer, eu mandava um, dois telegramas por
Em abril de 1981, tanto quanto eu me recordo, houve o
dia. Em 1980, mandei 600 e tantos, que é o normal que a
primeiro caso de promissórias não pagas, num montante
Embaixada pode mandar, informando o que está se pasde 43 milhões de dólares. _O Sr ~xai ver-que muitas dessas
sand_o no Pais, são .informações Qe _caráter politico, quer
declarações que foram feitas por vârios representantes,
dizer, o Sr. Walesa disse isso, não quer dizer que eu tetendo no dossiê do ltamarati quanto no apresentado
nha mandado nenhum telegrama sobre a dívida polonepela SEPLAN, às vezes há umas c_ertas contradições, eil -sa. Mandei informando, quer dizer, o Itamarati estava
encontrei mesmo essa contradição na declaração feita
informado e. além do mais, como eu disse, que todo
ontem aqui, pelo Dr. Serrano, na confusão das datas.
mundo estava informado pela leitura de jornais que mosCreio que a prova clara de que a Polónia estava inatrava a gravidade d_o que estava ocorrendo.
dimplente ocorreu, pela primeira vez, em abril de 1981, e
De maneira que a aberração foí essa, de em se sabendo
não como muitas vezes estâ dit_o em outubro ou, noo que estava ocorrendo, essa teimosia em continuar ponvembro de 1981, uma vez que houve as primeiras duas
do dinheiro no que parecia um saco sem fundo. Eu só
promissórias que não foram pagas.
soube, na realidade, foi res-centemente, há poucos meses,
creio que esse ano de 1983 ou final de 1982, que eu li_ no
O Brasil refinanciou à Polónia, de maneira que ela paj_ornal uma declaração do chanceler, embaixador Saraiva
gou com o dinheiro brasileiro, e foi posteriormente a isso
Guerreii-o, informando- que finalmente tinha Sido susque veio uma missão polonesa ao Brasil, e que nós estenpensa a exportação brasileira para a Polônia. Isso é muidemos financiamento da ordem de 60Q bilhões de dóla-- to-iecente, é uma questão de meSes. Assim, finalmente, o
res, quer dizer, a meu ver, o momento hnportante nisso
Brasil deixou dt;. mandar, de graça, mercadorias para a
tudo, no meu ponto de vista, ocorreu nesse período de
Polónia. Eu fiquei muito contente ao ler esta nOtícia, e
abril, maio, junho de 1981, quando, tendo havido as
tomei a il'l:iciativa., inclusive de mandar um telegrama
duas primeiras- para usar a express-ão que ficou conhepara o Embaixador Saraiva Guerreiro me cOngratulando
cida- as duas primeira polonctas, o Brasil ainda esten- -_com S. Ex• com essa iniciativa de, fLnal~ente, interrOmdeu crédito no valor de 600 e tantos milhões de dólares.
per esse fluxo de mercadorias que não eram pagas e qUe,
Tanto assim, que a soma, que eu sabia, havia sido revelaeu creio_, jamais o serão.
da pelo Dr. Eduardo Carvalho, então Secretário Geral
Um ponto relaCionado com isso, e me parece também
do Ministério da Fazenda. _que este_ve na Polônia em
imPortante, solicitaria a atenção de V. Ex~. Srs. Senado·
princípios de 1981, e que naquela época havia declarado,
res, é um argumento_ que apareCe fai1to no relatório da
aliás saiu nos jornais que a exposure, palavra inglesa que
SEPLAN, que foi mafJdado também no dossi~mandado
é usada, q_uer dizer, o crédito brasileiro na Polônia, era
- pelo Itamarati. o argumento ê_o de que, se a·ar-asil interda ordem de l bilhão de dólares. Todos nós sabemos que
rompes-se o flUX() do comércio bilateral, nós deixaríamos
essa soma aumentou muito, está chegando agora varia~
_-d~ r_~~Per c~rvM _e erixofre~que ê essencial à economia
damente entre I bilhão e 600. 1 bilhão e 700_._ l bilhão e
brasileira. __ ·
SOO milhões de dólares. Isto ê prova que, posteriormente
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Se os Senhores puderem esperar um momentinho, eu
creio que posso encontrar isto aqui. Era um argumento,
sempre fnsistindo nisso, que nós temos necessidade de
carYào siderúrgico e enxofre para adubos. O que é verda·
de é que tinha que manter esse fluxQ, Ora, isso me pare-ce, do ponto de vista económico, uma coisa .um pouco
aberrante. Quer dizer, a Polônia nos deve I bilhão e 600
miThÇjes âç_dólares, então a gente tem que continuar a
mandar, de graça, minério de ferro para que ela nos forneça carvão? Ela está na obrigação de nos fornecer car-vão porque nos deve. Uma das maneiras que a Polónia
tem de nos pagar, jâ que ela não tem dinheird, serã atravês do fornecimento de carvão.
De modo que esse argumento, que apareceu tanto no
documento da SEPLAN, como no do Itamaraty, não me
faz sentido. Que.r dizer1 eles estão nos devendo, então
Cabe nos pagar. E pagar COmo? Se não têm dinheiro, com
carvão ou enxofre, e esse-é outro ponto para o qual tam·
bém quero solicitar a atenção dos Srs. Senadores, tanto
rrl.ais- qu-e ·nós finatlciálnõs o desenvolvimento da mineração de carvão e de enxof~e poloneses. É isto, me parece, que a imprensa não salientou suficientemente. 1:. racional e lógico que o B_rasil financie a sua exportação.
Nós vendemos a crédito .. Vendemos a crédito a uma
quantidade de países do mundo, e é perfeitamente lógico, é muito raciorral. O que passa a ser menos racional ê
que se financie não apenas a nossa exportação, mas também a importação de produtos poloneses. E foi o que
acqnt~t;u. E financia do seguinte modo: financia o desenvolvimento da Polónia. O Brasit é um país notoriamente em desenvolvimento, é chamado país em desenvolvimento Q.u país subdesenvolvido, ê um país com graves problemas sociais e, no entanto, financia o desenvolvimento de uma nação já mais industrializada que, naquela época, tinha uma renda per capita relativamente
semelhante à nossa, talvez um pouco maior, um país que
se lndU-stõàltzou rapidamente. De maneira que estamos
financiando o desenvolvimento da Polónia, atravês do
empréstimo de 130 milhões de dólares que foi feito para
a mineração de carvão e um emprêstimo posterior de 150
rp.ílhões de dólares para I? desenvolvimento da mineração de enxofre. A isto solicitaria a bondosa atenção
dos Srs. Senadores, porque, para mim, até agora, não encontrei uma explicação muito clara para isso- que se financie a exportaÇão, está-Certo, agora, que se financie
também a importação e o desenvolvimento da mineração, ê um pouco estranho.
Aliás, no que diz resj)eito ao carvão, eu levantei _este
ponto: Por que não financiar a mineração de carvão brasileiro'! Aí pode-se argumentar que o carvão polonês ê siderúrg_ico, de alta qualidade e, tanto quanto se sabe, o
nosso carvão não é de tão alta qualidade, não é tãO fáçil.
Mas, já aí, no ponto de Vista do enxofre, ê um pouco duvidoso esse argumento. Por sinal, estive hoje de manhã
na Comissão de Relações Exteriores, da Câmara, e o Sr.
Deputado Walter Batista,- que é representante de Sergipe, chamou~me a atenção para uma coisa que eu não--sabia, que existe muito enxofre no Brasil. O Deputado diz
aqui o seguinte -_eu esto_u lendo, porque foi um do_cumento que ele me deu;. "O enxofre foi devidamente cubado, em Sergipe. E uma dg~s jazidas aprese11ta uma pujança de 3 bilhões e 500 milhões de toneladas". E disse,
também, o nobre Deputado, que há enxofre em outros
lugares no Brasil. Esse é um outro poi"l.to que v_aleria a
pen~ q~e os Srs. Senadores investigassem, através do De_partameri.fo de Recursos_Minerais, do Ministério das
Minas e Eqergia,_por exemplo, saber se realrrielúi tem
enxofre no Brasil. Porque, se tem, na quantidade quedisse_aqui_o Deputado Walter Batista, agente se pergunta:
Por que financiar a mineração do enxofre na Polônia,
guando a gente pode mais facilmente financiar a mineração <!e ..enxofre: ~rt:l Seq~ipe~ E creio que Sergipe merece
mãis a ·assistência do GOverno Federal do que a Polónia.
Seria um _QlTfro ponto a se lev_'!-ntar.
Fina_lrriente,· o prob]Cffia p~rãrTtenfe político erri"toda
essa questão. Os SefihÕres. saberii que o problema foi ini·
çialmente levantado, esse_ max_iescândalo da&. "Polonetas':., pelo jOrnal O Estq~o de S. Paulo, levantado no sen·
rtiçio de su~Peitl;\ de fraude_~_outras cois~s do tipo: Acho
q_u.l? i~.h.av~~-t.am.bétú ..urri _p~obTema p"olí_ti?o, e este era
mujto importan_t~. _ porq_~e, evidentemente, para começar, toda a filosofia do nosso relacionamento comercial com a Europa Oriental estâ envolvido. Fui aCUsado,
em-aJguf:!s casos, de ser, até-um amigo-meu, um intelec-
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tua] que, aliâs, muito admiro, me djsseassim: Você é ma•
niqueísta, tem uma mania, só vê comunistà. Quer dizer,
não é história de só ver comunista, o fato da Polônia. ter
um Governo comunista, não é questão disso. Eu tive experiência, e os Srs. SenaQ.ores que não estavam aqui, da
outra vez que eu expliquei, talvez não saibam, eu fui

Secretário-Geral Adjunto. para assuntos- da

Eu~:opa

Oriental, em 1966 e princípio de 67, durante um ãno e
meio, sendQ Ministro o Dr. Juracy_Magalhães e depois o
Ministro Magalhães Pinto.
De maneira que tive uma experiência desse problema
de comércio com a Europa Oriental, e sobre isso inclusive escrevi um capitulo de um livro que tiVe ocasiãO- de
mencionar, aqui, sobre política externa, em que dou o
meu ponto de vista.-que não é, de maneira alguma, contrário ao comércio com o Leste Europeu, Eu vejo as vantagens que havia. Agora, também, chamava a atenção
para a vigilância necessária nesse comércio, porque ê urfi
comércio vinculado, e, sendo assim, é um comércio perigoso. E inclusive m~ncionei.__ para fazer um paralelo a
uma situação semelhante a essa que havia ocorrido com
o Brasil, antes da II Guerra Mundial, no nosso comércio
com a Alemanha nazista, porque havia certa s<..melbança, era também um comércio vinculado, um comércio feito na base de marcos compensados. Então, éramOs sempre obrigados a importar para poder exportar e vicC.versa. Isso, naquela época, com a Alemanha, que era
muito bem adminiJ;trada, e o então Ministro da Fazenda
da Alemanha era con~iderado UTT). gênio. De modo qu~_a
gente sempre levava a pior, porque estávamos negociando com um gênio firiãnceiro. Realmente, a Alemanha
conseguiu, em 1938, se não me engano, no último ano
antes da guerra, bater o Estad_os Unidos como o principal fornecedor do .mercad_o_brasileirq, _isto é, nós <:ompramos mais da Alemanha do que dos Estados Umdos._
Ela conseguiu o que queria, e não havia difiCuldade, naquela época em que a gente comprava mercadorias alemãs, porque são mercadorias notoriamente de boa qualidade, o que não é o caso das mercadorias procedentes da
Polônia, por exemplo. Mas, com isso, também importamos uma quantidade de coisas que nã_o precisávamos.
Nós importamos, por exemplo, da Alemanha, naquela época, uma quantidade fabulosa de armamentos, que depois não tivemos o que fazer tom eles, porque, logo em
seguida, nós nos tornamos aliados das potêncii:is ocidentais e, ao invês de armamento alemão, começamos a ter
armamento americano. E cabe ainda lembrar que, alguns anos mais tarde, com esse excesso de armamento,
nós vendíamos para o dit3dor Trujillo, da RepúbliCa
Dominicana. Derramamos qu_antidade enorme de canhões e outros armamentos alemães na República Dominicana a preço vil, naturalmente é o que suponho. Isso
é outro assunto _que o oficial do exército daquela _época
poderá esclarecer.
_
.
Então, é esse o problema do comércio vinculado. E
com a Polônia foi isso: nOs exportamos, tUdo bem, vale a
pena exportar, mas depois o que se tem para importar? E
aí é que se cria o problema, porque tem carvão, muito
bem, carvão siderúrgico é muito bom, mas aí surgem
greves na Polônia e, então, cai a produção de carvão.
Para se ter uma idéia, a Polónia é Um dos países mais ricos em matéria de carvão no mundo, talvez, per cupita,
seja o país mais rico em matéria de carvão, a produção
deles é da ordem de 250 milhões de toneladas. Produção
colossal. Como con&eqUência das desordens e das greves,
tinha caído para 180 milhões de toneladas, isto representa uma queda entre 50 a 70 milhões de toneladas em
1981, e não sei quanto é agora.
Ora, eles têm necessidade do carvão, em primeiro lugar, prioritariamente para aquecimento ·do seu povo,
para eletricidade, tudo lá é movido a carvão, os transportes e toda a sua indústr:_ia dependem do carvão._ DiZCr
que a prioridade era para o Brasil, e aí está repetido em
todos esses dossiês, que o Brasil tinha uma postura privilegiada. Naturalmente, o vire-Ministro do Comércio Exterior da Polôpia, que veio várias vezes aqui, era meu
amigo e um homem eXtremamente simpático, insinuante, ele dizia sempre: Vocês terão um tratamento prioritário. Eu aceitava aquilo como unia declaração diplomática, eu ag-radecia muito, mas, naturalmente, não acreditava em nada do que ele estava dizendo. Mas, aparentemente, algumas outras autoridades acreditaram nisso. E
os Senhores verão nos dossiês que estão aqui, r~petindo
isso, que a Polónia prometia um tratamento prioritário e

privilegiado para o Brasil. Um tratamento privilegiado,
em primeiro lugar, era o da própria Polônia. que tem que
aqu_~c~r õ Seú povo. Eu não acredito que eles tenham interes~e em fornecer cúvão Para o Brasil antes de, em primeirO lugar, aquecer as suas casas no inverno, muíto
frio, de iluminar, de fazer os transportes ferroviários que
ainda são na base da locomotiva, pois todo o sistema ferroviário polonês é na base do carvão. Então, a prioridade é para eles.
E outro ponto, portanto, que creio que a atenção dos
Srs. Senadores deve se dedicar, é verificar se a Polônia
cumpriu o contrato de fornecimento de carvão siderúrgico com o BraSil. Foram contratos que foram assinados; é
muito fácil verificar isso no Ministério de Minas e Energia, quais foram as quantidades que a Polônia tinha o
compromisso de fornecer na base dos acordos firmados,
especialmente desse acordo de financiamento de 1]0 milhões de dólares que demos a eles para aumentar a produção de car.·ão. Foi dinheiro que demos para aumentar, quer dizer, um país quejâ produzia 220,230 milhõ®
de toneladas, e ainda queria que_ se aumentasse essa pro·
d_1,1ção. Então, serã interessante o ponto a verificar.
Esses são os pontos interessantes, o político, de que eu
estava falando, era esse. Não era uma situação apenas
econôrnica e -financeira, quer dizer, a situação econômica
e financeira resultava de um crise política muito grave,
como o problema do movimento Solidariedade, cuja única arma era a greve. Esse é um perito interessante:
quando se examina a situação polonesa, nota-se que é o
·polonêS que tem a reputação de ser meio estourado.
Todo mundo se lembra daquele famoso incidente de
1939, quando os poloneses atacaram os tanques alemães.
numa carga de cavalaria. t um povo que tem a reputação, assim, de atitudes heróicas e meio absurda.;, mas
que, no entanto, se comportou, em toda essa situação,
êom muita serenlcffiâe, sabendo que qualquer a1ó extremo provocaria a intervenção russa. Tanto que eu sempre
defini a situação polonesa dizendo que não se tratava
tanto de política interna quanto um problema de política
externa, uma vez que estava condicionado sempre à
amea<;;a de uma intervenção soviética, intervenção é uma
maneira de dizer, porque já existem duas divisões blindadas soviéticas em território polonês. E tanto era uma situação política que a arma que eles tinham era a greve,
fazendo greve caía o produto nacional bruto polonês. E
essa queda da produção polonesa foi catastrófica, confessada em 1980, o produto nacional bruto polonês tinha
caído 18%, só num ano.
Para os Senhores. terem uma idéia da gr:_ave situação
em que se encontra_ o Brasil, simplesmente porque o nosso produto nacional bruto foi estacionário, caiu 1%, 2%,
estamos nessa situação gravíssima, agora imagine um
país cujo PND cai 18% num único ano,jã tinha caído em
1979, e agora parece que hã sinais de uma pequena retomada. Então,- a -sítuação pormc:a··era determinante, e é
.nesse sentido que, a meu ver ~entra a responsabilidade do
Ministério das Relaç_ões Exteriores, que, como ó nome
indica, é o respom:;ãvel pelas relações exteríoféS dO Brasil
e, portanto, o que sabe melhor o que seestã passando no
exterior e é_o responsável por tomar atitudes e decisões a
esse respeito. Cabia, portanto, a meu ver, ao Itamaraty,
chamar a atenção dos setores competentes da área financeira sobre o que estava acontecendo, aconselhando a
que se tomasse a iniciativa de interromper a continuação
desse creScente exposure brasileiro na Polônia.
Li, com grande aflição, no dossiê do Itamarat;, esses
dois trechos que constam da parte final da apresentação
feita pelo Itamitraty, que dizia:
"O ltamaraty falou nas repercussões indesejáveis
em termos de política externa. A questão porém é
extremamente complexa, porque envolve aspectos
mais globais de nossa política comercial externa,
porque tem repercussões econômicas_sociais, de ç~r
to prazo, internas e porque pode ter repercussões indesejáveis em termos de política externa.''E, depois, diz o seguinte:
"A suspensão das linhas de crédito à Pólônia nas
atuais circunstâncias, com a conseqUente possível
redução substancial dos fluxos de importação e exportação, poderá dar a impressão de_ que o Brasil se
ten~ alinhado a out_ros pafses que impuseram
san-ções -econômicas e comerciais ~:queles países. A
adesão ao Clube de Paris, onde as negociações- fi-

Junho de 1985

nanceiras estão suQordinadas a considerações de natureza política, reforçará a aparência de um suposto
alinhamento brasileiro às potências desenvolvidas
ocidentais."
-Esse trecho me parece da maior importância, consta
do dossiê do Itamaraty.
Entendo que o Embaixador Saraiva Guerreiro, que es-teve ontem aqui no Senado, li pelosjornaís, negou absolutamente que o ltamaraty seguisse uma política dita
terceiro-mundista, ou que tivesse alinhado com o Terceiro- MUndo. Mas como é que se pode interpretar isso,
aquf ·o Embaixador Saraiva Guerreiro usou até um t~
mo forte, "seria uma imbectlidade". Ele usou esse t~o
que me pareceu um pouquinho forte, porque eu, pelo
menos, não ine considero pessoalmente imbecil e não
acho que- os editoriais e os editorialistas do Jornal do
Brasil, do O Estado de S. Paulo ou do Jornal da Tarde
fossem imbecis, para, também, acharem a mesma coisa,
porque todos acharam muito importante esse trecho.
Ele diz, realmente, o seguinte:
"A adesão ao Clube de Paris, para reclamar, enfim, o pagamento da dívida, reforçaria a impressão
de um suposto alinhamento brasileiro às potências
desenvolvidas ocidentais."
Acho da maior gravidade essa declaração.
Finalmente, um último ponto, para o qual ainda quero solicitar a atenção dos Srs. Senadores, é muito técnico
c. constou de um artigo que saiu no Jornal do Brasil, no
dia 3 de setembro último, aliãs, um amigo meu jornalista, que também é homem de negócio, Dr. Otávio de Andrade, _outra pessoo que eu jamais imaginaria usar o qualificativo de imbecil, uma pessoa de grande capacidade,
ele chamoy_ a atenção para um ponto que eu acho que
toca muito, também, na preocupação dos Srs. Senadores,_.que- é, nesse ponto que, evidentemente o Ministro
Delfim Netto qualificou todo esse problema das polonetas de bobagem e, eu creio que, de fato, está bem dito,
quer dizer, ê uma grande bobagem. Quer dizer, a gente
emprestar um bilhão e 700 milhões de dólares é uma bo·
bagem colossal. Eu creio que ele poderia ter usado até
uma expressão mais forte~."é urna grande bobagem".
Mas é tão bobo, que não se podendo imaginar que as
pessoas que fossem responsãveis fossem de pouca inteligência, a gente é obrigada a imaginar que houve fraude.
Quer dízer, é a dedução lógica, porque não me satisfaz
acreditar que todo esse escândalo seja apenas uma bobagem. Não é possível, deve ter havido outra coisa.
E o Dr. Otávio de Andrade chama a atenção para uma
coisa muito interessante nesse ponto, mas é muito técnico, e isso caberia até, talvez, a uma pessoa, um advogado
que entendesse a legislação nesse assunto.
Ele disse o seguinte:
"As firmas privadas, as firmas estatais e as firmas
estran&Cii"as que exportam, recebem um papel pintado de curso forçado no Pafs- eles recebem em cruzeiros - em pagamento das exportações e o recolhem às respectivas tesourarias. No fim do ano,
após contabilização, distribuem o lucro, quando o
obtêm, com os acionistas e diretores, No caso das
firmas particulares nacionais, esse lucro se transforma em apartamentos, fazendas automóveis, jóias,
aplicações no ower night. Os das estatais têm mais
ou menos o mesmo destino, através do cash control."
Quer dizer, a Diretoria recebe a participação nos lueras.
"O lucro das firmas estrangeiras, no entanto,
uma vez que são firmas constituídas com capital de
risco, irlgressado no País no mercado oficial registrado no Banco Central, esse lucro é convertido em
divisas, em dólares, francos e firas.
Assim, embora o País nào tenha auferido um tostão de receita com as exportações, pois os importadores comunistas não pagaram -não pagam e não
pagarão nada por elas - os exportadores assedados_ a essa política, ganham moeda conversível divisa forte quando estrangeira, as divisas fortes que
são exportadas legalmente, "por causa dos negócios
com a Polónia e outros da Europa oriental, sem que
o BrasH tenha auferido qualquer receita cambial."
Se quiserem, posso deixar cópia desse artigo do Dr.
Otávio de Andrade; é interessante porque ele é especializado, ele entende de negócio! de exportação .. E ele acha
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que inclusive isso seria uma cois_a_para o ProcuradorGeral da República. Aí tem a matéria para substanciar
uma ação popular, assunto que está a merecer a atenção
do Sr. Procurador-Geral d.a República. Porque ele diz o
que é verdadeiro, quer dizer, o Banco Central levou na
cabeça; os exportadores, nào, receberam imediatamente
a dinheiro e ele argumenta aí que, inclusive, nós deviamos é ter endossado as polonetas, quer dizer, se a Polônia não pagar os exportadores é que deviam ter endossado e levar na cabeça~ Porque quem levou foi o Banco
Central, o Estado brasileiro, o Tesouro brasileiro.
De modo que esse é o último ponto a que eu desejaria
chamar a atenção dos Srs. Senadores e agradeço muito
por terem me _ouvido.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A palavra
está livre.
Senador Fábio Lucena, V. Ex• está com a palavra.
O SR. JOÃO CALMON -

Posso falar primeiro?

O SR. FÁBIO LUCENA- Pode sim.
O SR. JOÃO _ÇALMON - Eminente Embaixador
Meira Penna, V. Ex' focalizou, com riqueZa de detalh~.
essa estranha situação do comércio do Brasil com a Polônia.
Usando uma das palavras prediletas dos nossos tçcnpcratas, aumentou tremendamente Q exposure do Brasil,
em relação à Polônia. Mas,_a exposure dos exportadores
brasileiros, girava e gira em torno de zero ....O Br:asH está
ameaçado _de perder, e perder irremediavelmente, I bilhão e 800 milhões dc_d_ólares. Aind.a anteontem, o Diretordo Banco Central, Sr. Madeira Serrano, declarou_ que
há pouquíssimas possiblidades de recuperação desse dinheiro, porque, na base de um intercâmbio l3rasil-_
Polônia há um saldo que é apurado, de 50 e poucos milhões de dólares, que daria. para pagar um percentual irrisório dos juros da dívida da Polônia com o Brasil.
Mas, os exportadores -como V. S• já salientounão correram nem o risco. Receberam 100% do dinheiro
correspondente a essas exportações. De maneira que,
nesse quadro geral, parece não haver nenhuma dúvida de
que se instalou no Brasil um gigantesco Jobby ou um gigantesco esquema de tráfico de influências, para que algumas firmas privilegiadas exportassem para a Polônia e
recebessem esse dinheiro, a que V. s~ se referiu de uma
maneira um pouco irreverente, uma moeda que não tem
um valor muito elevado hoje.
V. S• nuina das cartas ao Chanceler Saraiva Guerreiro, cuja cópia nós recebe-mOs, faz referência a· uma Pes: --soa que nem sequer é brasilei'rá, segundo a sUa a:firmação, e que teria sido imensamente beneficiada poressas exportações que só envolvem riscos para o Brasil,
para o Tesouro brasileiro; mas não para os exportadores. Então, gostaria de perguntar a V. S' se esse nome
que deixou de citar na sua correspondência dirigida ao
Chanceler, poderia ser citado nesta Comissão, porque
talvez V. S• estiVesse TnCiCandO aí o fio da meada, porque, nessa base de lobby, ou de tráfico de influênciãs, há
uma firma citada com muita frequência:· Pécora e Leal,
por sinal, um dos sócios d~a firma vai compiueceraqui
à nossa Comissão espeCial na próxima lerça-feira. o Sr.
Armando Leal.
Então, como, realmente, o Sr~ ArmandQ Leal nunca
ocupou uma posição de relevo na Administração púbH~
ca, mas o seu antigo sócio, o Sr. Flávio Pécora, teve uma
função de muito relevo na Administração Federal do
País, numa certa época e depois se afastou, mas cm seguida voltou a ocupar um posto de extraordinária importância já que ele ê economista, sem qualquer dúvida,
de grande valor, é um conceito, sob ponto de vista téCnico e de competência, realmente muito importante._ De
maneira que eu gostaria de que V. S• citasse esse nome;
que foi omitfdo na sua carta, e tentasse, através de seUs
contatos em todo esse período em que foi Embaixador
na Polônia e depois quando esteve no Brasil, se ouviu referências à influência dessa firma Pécora e Leal, na intermecliação ou na assessoria técnica já que ê um firma de
assessoria do mais a1to nível, no sentido de influênc;i_~LB _
tanto que também ela é citada com frequência, pelo menos o Sr. Armando Leal é citado com freqda'dência no
outro episódio, da Coroa-Brastel. Seria esta a ind_;tgação
que eu submeteria à apreciação de v. s•

O SR. MEIRA PENNA- Sr. Senador, na última vez
que eu ·estive aqui, na ComissãO de Relações Exteriores,
o ilustre Senador Itamar Franco, que estava presidindo a
sessão, me pôs de encontro à parede e me forçou a, finalmente, r~elar o n~me da firma que eu havia mencionado. Não tantO nesta carta, mas numa troca de telegramas
particulares que eu tive com o Mínistr.o das ~elações Exteriores na- antevéspera da minha partida da Polônia.
Tanto quanto me recordo, por volta do dia 8, ou 10 de
junho, eu me ~posentei no di_~ 12 de junho de 1981, eu
mandei dois telegramas particulares para o Ministro Saraiva GU.eireiro, e num deles eu fazia referência a essa
firma. E o Senador, aqui, me forçou a revelar o nome
que era a firma, então eu posso repetir de novo, é a firma
COMEXPO_RT, que foi a fiima qUe- é menciOnada no
dossiê aqui da SEPLAN.
O dossiê daSEPLAN fala nessa firma dando uma lista
das firmas que comerciavam com a Polônia. Dá, em primeiro lugar, a Companhia Vale do Rio Doce, evidente
porque é um minério de ferro. Depois, dâ umas outras,
Sociedade Algodoeira, Sociedade Moinhos Riograndense, depoisCOMEXPORT- Companhia de Comércio Exterior. Essa Companhia foi a que exportou os
tecidos, eletrodomésticos e outras mercadorias. Para lhe
dar uma idéia, Senador, o Sr. sabe que eu encontrei, na
época final lá da minha estada na Polónia, eu cheguei a
encontrar sabão Gessy brasileiro, vendido no comércio
na Polônia, o que me pareceu uma coisa assim do arco
da velha, até sabão brasileiro era exportada. Pode parecer um triunfo da exportação brasileira. Seria um triunfO
se tivesse sido pago, mas foi toda umá exportação que
não _foi paga. Foram exportações que eu saiba., feitas
pela COM EX PORT, que tev_e grande proveito CC1m isso.
Na COMEXPORT, sobre a participação de autoridades
brasileiras nessa companhia o Sr. tem conhecimento pelos jornais, eu não tive nenhum conhecimento dii'eto. Os
donos dessa companhia estão fazendo o seu negóQÍo.
Quer_çiizer é uma companhia trading e o papel da trading
é exportar. De maneira que, de modo algum, eu faria
qualquer espécie de acusação ou denúncia: contra os diretores dessa companhia, eles estão no seu papel, a profissão é exportar e eles exportam. Se eles são favorecidos, se
há crime de favorecimento, o crime é por parte das autoridades que favoreceram a companhia, e não deles que se
aproveitaram desse favorecimento. Não sei se essa minha posição ê moral e _legalmente justa, mas eu acho que
talvez V. Ex~ concordaria.
O SR. JOÃO CALMON - Nós, aqui, estamos apenas formulando indagações para receber a sua reSposta,
mas não estamos -transformados em Tribunal para julgar
ou para condenar ninguém. Nós estamos numa parte de
-averiguação, de coletar elementos ...
O SR. MEIRA PENNA - A firma é a COMEX-

PORT.
O SR. JOÃO CALMON- É a COMEXPORT. Porque, numa matéria pUblicada no jornal O Estado de S.
Paulo, do dia 17 de agosto, há uma entrevista de um empresário, que, por sinal, já se dirigiu ao Presidente da
nossa Comissão, o St. Jean Vejan, e a certa altura di~:
"Jean Vejan explicou que, desde de 1976, solii::ítou à CACEX licença de importação de países socialistas". Depois abre aspa;;. "essas transações só poderiam ser benéficas ao nosso País, uma vez que compraremos sem pagar
nada, apenas dando baixa de nossos créditos": Os conStantes pedidos feitos não só a José Flávio Pêcora, quando participava de uma firma beneficíãria- da COMEXPORT... Não dá para entender, porque o que nós sabemos é que os Srs. José Flávlo Pécora, numa certa época
era sócio de Pécora e Leal. Ele era sócio de uma firma
qUe prestava serviçO profissionais à COMEXPORT, não
sei, apenas assessoria. Então, ê ele que está fazendo essa
acusação, e não nóS; •. "Os constantes pedidos feitos_ não
só a José Flávio Pêcora, quando participava de uma firma beneficiária da COMEX~RT como a partir de
1979, quando Secretário-Ge~al da. SEPLAN". Ele é que
é o acusador, nós não. Também foram feitos a Benedito
Moreira que.. "beneficiou as firmas COMEXPORT e
COREMA, com !_icença_ de importação da Polónia de
200 a 300 mílliões de dólares, proib"indo, logo erri seguida, as transaç<;i_es para qualquer outra empresa solicitante". Realmente era um grupo muito, muito reduzido, e se
beneficiava com essas exportações, sem nenhum exposu-
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re, sem nenhum risco, sem nenhum perigo. Então isso
que eu gostaria de salientar ...
O SR. MEIRA PENNA- Qual foi a palavra aí, importações?

O SR. JOÃO CALMON --"Quando SecretárioGeral da SEPLAN, também foram feitas a Benedito
Moreira, que beneficiou as firmas COM EXPORTe COREM A com licença de importação da Polónia de 200 a
300 milhões de dólares". A propósito, V. S• salienta um
aspecto também um pouco estranho, nessas transações
mais recentes com a Polônia. Nós temos um crédit_o vultuosíssimo, quase um bilhão- e oitocentos milhões de
dólares. Então, teríamos direito, como V. S• salientou,
de receber da Polónia em pagamento, não em dólar, porque_o caíxa está a baixo de zero, lá ria Polônia, mas, pelo
menos em mercad_oria, em enxofre, em carvão. Agora,
nós continuamos a exportar minério de ferro, obviamente nàó seria muito fácil para a Polónia vender enxofre e
carvão sem receber nada do Brasil, mas rigorosamente,
dentro da praxe comercial, isso seria lógico, se nós temos
um crédito de um bilhão e oitocentos milhões seria lógico, como V. S' acentuou, que a Polónia, já ·que não pode
pagar em _moeda, eriJ. moeda de curso internacional,
moeda forie, -a sua dívida, pagasse em enxofre e em carvão. O que me causa um pouco de estranheza, é qual seria, dentro desse contexto, a posição da Companhia Vale
do Rio__ Doce, _que eStã exportando para a Polónia milhões de toneladas ...
O SR. ME IRA PENNA --Ela estã exportando sem
receber nada.
O SR- JDÃQ_ CÁLMON - Creio que não, acredito
qu_e, no mínimo, o Banco Central deve supervisionar a
venda desse enxofre e carvão, e entregar pelo menos os
cruzeiros corr-espondentes à Companhia Vale do Rio
Doce. Senão, a Companhia Vale do Rio Doc_e es_taria
marchando para uma situação explosiva de insolvência,
porque estâ exportando mHhões e milhões de toneladas
de minério de ferro para a Polônia, sem receber nada: A
propósito, se fosse necessário, depois, sugeriria a conveniência de ouvirmos o Diretor da Companhia Vale do
Rio Doce sobre com.o está se desenvolvendo esse intercâmbio, não diria nem intercâmbio, essa exportação de
minério de ferro para a Polônia.
Quanto ao Jornalista e Professor Otávio de Andrade,
devo dizer que é homem da mais alta categoria não- só
moral, intelectual, mas técnica.
O SR. ME IRA PENNA- Deixo aqui, Senador, o artigo, pois é interessante o ponto que ele levanta. Ele diz
que, no próprio mecanismo como isso foi feito hâ algo
de ilícito, no próprio mecanismo. Agora, é uma questão
de ordem técnica à qual não me atreveria a opinar.

O SR. JOÃO CALMON -

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernarido Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Qtiefia; em p-rimeiro lugar, Sr. Embaixador, retomar a
questãO que ·o ·senádOr João Calmon lhe fez, não sei se
não entendi bem, mas o S"enador Calmon menciona que
V. Ex• havia falado de alguém que era estrangeiro que se
beneficiava disso.
O SR JOÃO CALMON __:_ Pessoa ffsica.

O SR. FERNANDO HEl!!.RIQUE CARDOSO-Pessoa fisica. COMEXPORT;'l).Ue eu saiba é nacional e
não ê pessoa ffsica. Gostaria qiíê V. Ex• esclarecesse esse
ponto.
Tenho várias pe"qúenas questões que devo dizer que
são simplesmente para que formemos um panorama -e
talvez, sejam até repetitivas para V. Ex•, mas para nós,
importantes,_ mCS!flO até com· uni. pouco de detalhes.
O SR. MEIRA PENNA -Com muito prazer.

O SR. FE.RN,;\NDO HENRIQUE CARDOSO Acho que seria útil para nós. V.S• diz que advertiu o Itamarati das deteriorações da situação da Polónia desde
fins de 1980. Eu, por circunstâncias, estive na Polônia
nessa época, em agosto de 80, estive em Gdansk no dia
em que foi firmado- não tenho nada a ver com o acordo de Gdansk, nem o Solidariedade, mas estava em reu-
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nião da Assessoria InternaCfonal de SociOlogia da qual
sou Presidente, realizou~se em Varsóvia e por pedido do
Senador Virgílio Távora fui Ver o que acontecia lã. Real~
mente, a partir daquela época a situação da Polônia era
desesperadora, na verdade, de grande desintegração SO·
cial e econômica, não é preciso nenhuma informação têcnica muito sofisticada, alíás, disse aqui, ao Diretor- do
Banco Central, o Sr. Madeira Serrano, e parece que ele
não entendeu bem que eu ironizava a sofisticação téCriíc.ã -

necessária, porque não precisava. Em todo caso, como
V. S' diz que havia uma deterioração seria útil para nós,
se for possível, saber quando, precisamente, essas informações econômicas foram enviadas por V. S• ao Itamarati? Numa declaração sua ao jornal O Estado de S. Paulo, numa certa altura diz que o Itamar ati afirma que não
compartilhava das preocupações suas e se refere ao telegrama de 27-2-81_.
Gostaria de saber quem estã com a razão, se o Itamarati, ao dizer que não tinha essa informação, ou se V. S•
e, nesse caso, como é possível termos uma idéia precisa
sobre que tipo de informação foi enviada pela Embaixada ao Itamarati?Também hã uma informação de jornal
a respeito de v. s• e qtie v. s• teria dito que foi mantido
na ignorância com relação às negociações económicas?
Gostaria de saber se isso é praxe, se isso é uma coisa normal de Embaixador ou se isso foi uma discriminação, especialmente, no que diz respeito aos países do Leste,
como se dã esse macanismo, se a Embaixada, realmente,
fica à margem normalmente, ou se foi um fato excepcional não saber V. S• das negociações? Também, aqui, hã
declarações de que houve o erro de avaliação, ouvi do Sr.
Serrano que houve uma avaliação- ele concordou comigo que houve um erro de avaliação - mas disse que
esse erro de avaliação foi semelhante ao de outros países
ocidentais. Parece que não é bem assim-, pelo que depreendo das declarações de V. S•, apenas a Alemhanha
Ocidental continuou as operações e a Alemanha Ocidental, V. S• repete hoje aquí, tem uma razão política clara e
compreensível, ostpolitik, é razoável que continue financiando porque tem um interesse específico._ GoStaria de
saber se V. S• pode nos esclarecer um pouco mais sobre
isso, sobre desde quando eles deixaram de emprestar à
Polónia, em que datas esses países deixaram de emprestar à Polônia, para verificar se a nOSsa tixposure foi de
risco, ou de que risco?
Não sei se seria pedir demais, mas é talvez possível saber com detalhes essa questão dos seus telegramas com o
Itamarati com datas que são importantes para formarmos um panorama e, especificamente,- aos doiS telegramas, enviados ao Ministro Guerreiro, aqui tem a data,
em junho de 1981, que chamava a atenção muito claramente, em junho de 1981, me refiro a junho porque temos outro acordo de julho de 1981, e aqui diz V. S• de
que estava ocorrendo algo de ilfcito. Gostaria de saber
que ocorrências ilícitas- a expressão pode ser às vezes,
uma expressão que não corresponde ao seu pensamento,
mas a expressão é se houve algo de ilícito. Se houve, o
que foi informado ao Itamarati.
Vi, também que V. S• estava tão irripresSionado com o
que ocorria que pediu ao Embaixador_ Guerreiro que isso
fosse transmitido ao Presidente da República. Como sou
alheio a essas matérias, gostaria de saber se isso é notmal, se os Embaixadores reportam ao Presidente da República ou por que estava Y. S• nessa aflição, se é praxe
ou não, se é normal que se faça essa solicitação?
Depois, que V. S• teria informado ao ltamarati sobre
as dificuldades da Polónia para pagar as duas notas promissórias de 43 milhões de __ciólares, põe a Polônia em
uma nova comissão e houve um novo acordo. Gostaria
de saber_ com alguma precisão, quando informou v.
aqui disse no início de 81, se há possibilidade de "alguma
precisão. Quando informou a_ V. S• que a situação jã era
insustentável, porque posteriormente a isso, em abril de
81, houve uma nova negociação, aparentemente o aviso
de V. S• não foi tomado cm consideração, e se foi feita
essa comunicação, e se houve alguma resposta do ltamarati a v. s~.
-

s•.

Apenas a COMEXPORT, no seu entender, foi favorecida, ou havia outras empresas- também favorecidas? Se
há outras, se V. S• pudesse dizer quais são? Não queria
cansar V. S b9. tenho várias outras perguntas, posso voltar daqui a pouco.

O SR. MEIRA PENNA- Sim, Senhor Senador, tomei nota aqui. Espero que qualquer falha V. S• tenha a
bondade de voltar ao assunto.
O primeiro ponto, quem seria essa pessoa fisicaestrangei~a~ lJ~a vez q_ue_ es~a_mos falando na COMEXPORT,
o Presidente é_ o Sr. Artur Goldlust, que não é um cidadão brasileiro, comO eu digo, ele está no seu papel e nesse seu papel está agindo muito bem, tanto assim que foi
rccorilic-cído, Se não me engano, ano paSSado, Como exportador do ano, houve uma festa em São Paulo, uma
coisa asSim; COmo holritmi de grande dinamismo. Ele, no
cãso espectar dii-POiónía, tinha uma vanfagem suplementar, uma vez que ele é de origem polonesa, fala perfeitamente o polonês e tem até relacionamento lã, de modo
que falar polOnês jâ é u·ina coisa que ajuda eri.ormementc nisso; ele estava sempre presente, cada vez que havia uma missão brtisi[efra que lá fosse ele estava Presente
e colaborando, nesse período final da minha estada lã,
coincidindo, tanto quanto me recordo-- peço aos Srs.
Senadores tolerância, porque estou fazendo isso tudo de
memória, quer dizer, graças a Deus, a memória ainda está agUentando um pouquinho, de maneira que estou fazendo de memória. Daqui a pouco, provavelmente, não
poderei lembrar mais tão facilmente. Ele fez uma exposição no hotel principal, Hotel Vitória- o Senador provavelmente ficou neste Hotel, na Praça principal - e
houve uma grande exposição brasileira de todos os manufaturados. Então, a referência era esse Sr. Arthur Goldlust. Aí é Que aproveito para falar quais as outras empresas favorecid:is. Num anexo do dossiê foniecido J:u!ra-·--SEPLAN, há a lista completa das firmas. A comissãO
tem em mãos este documento. A COMEXPORT está
aqtii c·õmo tendo exportado em 1980,32 milhões de dólares; em 1981, 30 milhões e 900 mil; em 1982, 7 milhões,
caiu muito; em 1983, I milhão e 600 mil, só nesSimetade
do ano. Ela não é, como eu disse, a mais favorecida. E
em 1980, aparece uma Barreto Araújo Cacau,- com 48
milhões, provavelmente esta empresa é exportadora de
cacau, e ainda 47 milhões para Olvebra, Em 1981, dã a
COMEXPORT com 30 milhões, a Moinhos RioGrãndense com 34 milhões, 24 e 28 milhões. Quer dizer,
há outras empresas que foram favorecidas, segundo se
pode depreender dessa lista fornecida pela SEPLAN. Há
um favorecimento especial, que talvez merecesse uma investigação mais aprofundada, que é na questão dos juros. Houve juros. subsidiados, V. S•s sabem disso, nos te·
ciclos, Creio que foi a COMEXPORT que fez a expor·
tação de tecidos a juros de 3 e 5%, isso são juros baixíssimos, quando o Brasil estava pagando 22% de juros.

a·

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Quando o Dr. Serrano esteve aqui, levantei essa questão.
Ele mencionou que havia um consenso de Berman e que
os juros teriam seguido tal consenso. E, como se trata de
juros para rrna-nciar a exportação, a taxas de juro s_eria
menos elevada do que a taxa de juros de empréstimos financeiros. Temos no relatório do Dr. Serrano a média
dos juros do consenso __d!!_ Berman. A Comissão deverá
voltar para este aspecto, porque, se houve favorecimento, aí está.
O SR. MEIRA PENNA- Aí sugeriria outro ponto,
nobre Senador, que seria- interessante verificar, se nós,
para outros pa"íses, Um outras circunstâncias, demos financiamentoS dessa ordem para exportação de tecidos e
outras coisas. Serealmente demos para a exportação a
países da América Latina e da África a juros de3%, ou se
foi só nesse caso. Aí poderia demonstrar se houve faVorecimento específico.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Esse é o caminho.
O SR. MEIRA PENNA- Outro ponto, nobre Senador, a que V. Ex• se referiu é a deterioração da situação
da Polônía.
__
Lamento que V. Ex• tenha estado na Polónia naquela
época e não tenha aparecido, porque eu teria tido o
maior praicr em recebê· lo, porque eu estava lá em 1980.
O SR. FERNANDOHENRIQUE CARDOSO Foi em agosto de 1980, Naquela época a Polónia estava
semiparalisada.
O SR. ME IRA PENNA - Havia a greve dos transportes ferroviários. V. Ex' fez referência a um telegrama
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de 3 de fevereiro de 198 L E muito dificil eu me lembrar
das datas, porque mandei uma grande quantidade de telegramas, era a minha função, o que, aliâs é muito normal, hoje, nós nos comunicamos com muita facifídade
por telex. Antigamente, comunicava-se através de oficias, hoje é muitO maiii simples mandar telex. Então, era
maFJ.dado um ou dois telex por dia sobre a deteriorização
da situação polonesa.
Oi::i()Cjuifã ·sitUaçãO polonesa se agravou muito; mas
havia um período de agravamento, depois havia uma
melhora:· Quer- dizer, a deteriorizaçào era cíclica.
Agravou-se a situação da Polônia em fins do ano de 1980
e depois de novo no início de fevereiro de 1981. Cada vez
que se agrav-.;~..,~d havia uma onda de boatos, dizendo que
os russos iriam intervir e nós procurávamos nos informar com os colegas do corpo diplomático.
De modo que exatamente se foi em fevereiro de 1981
eu não sei. Se a Comissão tiver intefesse nisso, evidentemente, seria o caso de solicitar ao Itamarati os dois telegramas pessoais Que mandei que são os mais importantes. Mas, aí tem que se levar em consideração que tem
que ser feito com os devidos cuidados, porque é um
problema de proteção da segurança criptográfica. Isso
quer dizer são telegramas que teriam que ser parafraseados para não ameaçar a segurança e o sistema. Portanto,
isso teria sido em junho.
Aí ocorreu outra questão: se eu pedi para transmitir
ao Presidente da República. De fato, l~mbrq-me que em
um dos dois telegramas pessoais que mandei ao Ministro
Saraiva Guerreiro, eu pedia para transmitir o assunto ao
Presidente da República. Se não me engano, esse pedido
deu-se no segundo telegrama, porque eu mandei um e ele
me respondeu, dizendo que tinha consultado os setores
finanCeiros que, tanto qiianto me lembro, eles achavam
tudo normal. Então, no sengundo, não achando normal
a situação, eu pedia que o Ministro Saraiva Guerreiro
transmitisse ao 'Presidente da República. Dando a entender que se há discrepância entre opiniões de Ministros,
isso só pode ser resolvido no âmbito do Presidente da
República. Se o Ministro das Relações Exteriores acha
que a situação política da Polônia está muito grave- ele
dizia que estava e concordava comigo- mas, por outro
lado o setor financeiro acha que a situação estã boa, então, neste caso quem tem competência para resolver o
problema é o Presidente da República. lembro-me que
usei no telegrama o terri-lQ "protesto". Quero dizer eu
usei "eu protesto" - o verbo - contra essa situação.
Então, não achei satisfatória a resposta que me foi dada.
Aliás, eu tratava com muita amizade, porque sou amigo
e fui colega do Ministro Saraiva Guerreiro, então, não
concordando com ele, me atrevi usar o termo. "protesto".
Outro ponto é o de manter na ignorância a marginalização. Tanto nesse dossiê do Itamaraty, quanto no da
SEPLAN, há uma abundância de informações, mas que
não concorrem para esclarecer esse ponto. Quer dizer,
quem é que toma a decisão? Toma-se muita decisão colegiada. Refere-se isso a coleste. É uma decisão colegiada.
Devo dizer que nunca tomei parte em qualquer espécie
de reunião colegiada em que cu pudesse manifestar a minha opinião. Era considerado um assunto técnico da
competência dos setores técnicos. Então, não me foi perli_da a opinião. Se tivesse havido uma reunião colegiada
para discutir esses <lssuntos, inclusive uma vez que estive
no Bra..-.;il e que estava uma missão polonesa aqui, dirigida pelo Sr. V ice-Ministro, se cu tivesse sido consultado e
tivess_e participado, eu teria aproveitado para manifestar
a minha preocupação sobre esse aspecto político, que é
também um aspecto técnico, afinal de contas é essencial
ao julgamento da situação_ polone.o;a a situação política,
não era apenas levar em conta a situação econômlca e
técnica. É nesse sentidO que fui talvez marginalizado,
quer dizer, eu não fui totalmente marginalizado, não fui
consultado sobre isso, um tema que me pareceu sempre
essencial, que era o do aspecto político da situação.
Sobre a quinta questão: o erro da avaliação alemã, V,
Ex~ mesmo respondeu, quer dizer, os alemães, eu não sei
que ulitudes eles tomaram, mas, evidentemente, a atitude
alemã eru_ determinada pela_ ostpolitik do chanceler
Schrnidt, que não e-ra :1 nossa.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Mas, os outros Puíses da Europa Ocidental seguiram a
Alemanha?
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O SR. MEIRA PENNA - Aí há uma contradição.
No dossiê do Ita,maraty fala que foram ao Clube de Paris. E dep-ois de dizer que foram ao Clube de P.:tris, enfo-

ca que os outros Países foram ludibriados. Quer dizer, se
eles foram ao Clube de Paris é porque estavam preocupados e estavam reclamando o pagamento da dívida. Então, há aí uma contradição. Ou a gente vai ao Clube de

Paris para reclamar ou não vai. Há uma óbvia contradição, Tanto quanto eu soube, em um determinado momento, eu tive cantatas com ~m.baixadores dos países
que tinham também exposure, essa palavra bonita que é
usada, e indaguei e vi que a maior exposição era certamente da Alemanha Federal, que era uma coisa da ordem de5 ou 6 bilhões de dólares. ~mais (lo que o Brasil,
mas também a Alemanha Federal é mais rica do que o
Brasil, pode se permitir isso na base da política da ostpolitik. Mas havia países menores, como por exemplo a
Áustria, que, tambêm um pouco por motivos políticos,
era dirigida por um Minísüo sociãlista que tinha muita
simpatia pela Polónia, e há uma tradição de amizade entre a Áustria e a Polónia. b preciso lembrar que o desejo
político de sustentar a Polôni_a contra a,s pressões__que ela
estava sofrendo, era um desejo ponderável, se compreende, nessa complexidade da política Européia, que alguns
países sacrificassem interesses fiflanceiros no desejo de
sustentar a Polônia contra_a pressão que ela estava sofrendo por parte da União Soviética. Não me parece que
esse seja um fato justificãvel, embor:a ele apareça no dossiê do Itamaraty, onde diz o_seguinte;_"Aspectos mais
globais da nossa política comercial por ter repercussões
econômicas, e porque Poderia -ter repercusSões indesejadas em termos de política externa". Dava a impressão de
que havia motivos de política externa. Eu custo a cOmpreender que houvesse pretensão brasileira de influenciar os acontecimentos na Polónia. Qual é o peso que poderia ter o Brasil para sustentar este ou aquele governo
polonês, porque naquele momento havia muita dúvida,
sustentação de certos setores poloneses, havia membros
do Partido Comunista Polonês mais abertos e outros de
linha mais dura. Então, havia o joS:o de tentar sustentar
uns contra os outros, de sustentar a Polônia cont_ra a
União Soviética. Mas, não seria o caso do Brasil. Esse é
o meu ponto.
Quànto à missão polonesa, de novo não sei _e:;.;.atam_e_nte a data, por uma questão de memória, mas estou positivo de que foi em abril de 1981, quehouveas duas primeiras promissófias não pagas e que havia a certeza da ina_~
dimplência polonesa, de que ela não pagava mais, eu tenho certeza dessa data, e foi posteriormente que Veio
uma missão polonesa ao Brasil, nào sei se foi exatamerite
em junho ou julho, e foram conCedidos novos créditos.
Esse ponto é crucial com relação às dat_as. ___ _
Acho que, com isso, respondi às indagações de V. Ex~ O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
tenho mais uma: ou duas quesfêes; se V. Ex• me permite.
COmentando com o Sr. Serrano, eu até ironizei, felicitei
os negociadores poloneses, porque ele disse que não era
opinião minha. Não é a minha opinião. Nunca vi negociadores poloneses, mas acredito que as taxas de juros
obtidas, mesmo que aceitemos o consenso de Bennan,
eles só se aproximam, pela declaração que eu tenho aqui,
as taxas de juros são aplicadas no caso da Pol9nia_, eles
normalmente variam em função do consenso de Berr:n;ú:i,
que são um pouco abaixo do consenso <!.e Berman. Por
exemplo em 1979, pelo consenso de Berma,n a mínima
era 7.25 e a máxima 8. Enquant9 na Polónia se aplicavam 5 e 7, está sempre um pouco abaixo. Em 1980,7.25 e
8, e lá é 6 e 7.5, há uma variação favorável na Polónia, e
como nós estamos acostumados _a uma variação dosEstados Unidos de de 2 ou 3 pont_oS, para nós parece que
meio ponto não ê nada, mas representa um dinheiro considerável. Mas, o que eu acho curioso é que o mesmo critério nunca foi aplicado para as importações do Brasil,
por exemplo as financiadas pela França. Financía e aí a
taxa libor, ou é primer rate, nunca o consenso de ll.erman. Por isso, me parece que se aplicarmos o mesmo me-canistno da Polônia., o Brasil será beneficiado nas suas
negociações externas. :1:. apenas um pequeno comentârio.
Há, ainda, umas pequenas questões. Pelo jornal_ O E~
tado de S. Paulo e pela documentação que nos__ foi enviáda, informam que houve uma missão brasileira chefiada
pelo Sr. Eduardo de Carvalho que foi, em outra época,
da Cia. Vale do Rio Doce, foi, suponho, Secretário-

Geral do Ministério_ da Fazenda, foi Presidente doBANESPA, ou seja, um homem qualificado. Eu gostaria de
saber se nesta época ele foi aSSessorado, se hã referências
a isso, por diretores da COMEXPORT. Eu gostaria de
saber de V. Ex~, se tem alguma informação para nós, em
cotejarmos um pouco, se houve, assessorando a missão
que foi à Polônia, outras pessoas, não da missão, mas
que estão ligadas ao serviço público, e especialmente diretores ou empregados da COMEXPORT. Porque aqui
nós vemos dois aspectos interligados. O primeiro, eu
menciono a V. S•, é uma politica equivoCada mas com
boas razões para se equivocar. E outra em freqD Uente
ação, tanta ingenuidade, leva a crer que há, como na inspeção do nobre Senador João Calmon, um esquema, um
lobby. E nós temos de investigar o esquema. Então, ê-me
pouco prazeroso mencionar o nome de pessoas, como ê
o caso de pessoas que eu até conheço, de relacionamento
-antigo, mas eu sou obrigado a fazer a pergunta.
O SR. ME IRA PENNA- Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex• já manifestou exatamente a minba
posição, e todo o meu problema é esse. Acho que há uma
parte nisso tudo de indiferença, de incúria, uma parte de
uma política errada, e daí é que deduzo que houve, para
usar a expressão, um esquema qualquer porque é a única
explicação possível.
Sobre a questão dos juros subsidiados, é interessante,
eu tenho aqui nesse calham~o. mas é muito difícil de
procurar, algum tempo atrás houve uma declaração do
então Presidente do Banco Central, o Sr. Carlos Langoni, em que ele se refere aos juros subsidiados c_omo uma
das fontes principais da inflação brasileira. E isso é interessante levar em consideração, porque esses juros subsidiados na exportação também tiveram esse efeito infla_cionário. E como V. Ex• disse, não correspondem ao que
geralmente era feito, e aí o contexto que se pode ser efetuado pela Comissão seria para ver se outros países tiveram o mesmo favorecimento com taxas iguais, ou seja, se
houve um favorecimento à Polónia especificamente por
causa de_uma deterrninada trading, daria a entender que
essa trading foi particularmente favorecida.
Sobre a missão do Dr. Eduardo de Carvalho, ele, na época, foi como Secretário.Geral do Ministério da Fazenda, e foi uma missão muito grande, havia um grande número de pessoas, eu não me recordo exatamente quantos. Eu tenho uma fotografia em casa da assinatura do
acordo entre o Dr. Eduardo de Carvalho e esse vice·
Ministro Karash, que é uma pessoa que está sempre aí.
Infelizmente os Srs. não poderão solicitar para que ele
compareça aqui, porque ele é quem deve saber melhor de
tudo o que se passou, é a pessoa mais bem infOrmada de
tildo o que se passou. E foi nessa ocasião, eu me reCordo,
houve vários funcionários e diretores da COMEXPORT
qUe--eStiveram juntos nessa missão, e foi exatamente
quando houve essa exposição de manufaturados brasilei·
rbn·ny hall do Hotel Victoria.
E havia muitos de outras áreas, naturalmente, ~-empre
c:orrr funcionários do ltamaraty, funcionários da COLESP, que como sabem é o órgão coordenador_.
Nessa ocasião, a minha função foi puramente proto-có1ãf, eu estava presente como Embaixador do Brasil,
não assinei nada, não fui consultado em nada, não discuti nada, porque não era o meu papel, felizmente.
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) convite.
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Espero o

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA - Embaixador
Meira Penna, eu já o conhecia de escritos, livros, ensaios
em jornaiS, e sempre o tive na conta, pelo menos essa foi
a imagem que se me afigurou, de um homem infatigavelmente dedicado à busca da verdade, da justiça, e, acima
de tudo, um liberal, portanto, vocacionado a uma desconfiança natural em relação ao sentímento de posse da
verdade. Gostaria de lhe fazer algumas indagações do_
que nós temos aqui fornecido como subsídio de diversas
fontes. V. s~ sabe que a exposure da Polônia, total, era
em 1982 de 26 milhões de dólares. Em relação ao Brasil,
l ,6 bilhão, portanto, há uma exposure mais ampla, mais
global, de 24,4 bilhões çle dólares disseminados por diversos país-es, empresas, bancos, etc. V. s~ sabe dizer se a
Polónia estã pagando esses outros 24,4 bilhões de dólares?

------ --

O SR. ME IRA PENNA -Respondo essa agora e depois V. Ex• poderá fazer as outras perguntas. No que diz
respeito à procura da verdade, eu lhe agradeço muito as
referéncias, Senador Marcondes Gadelha, e eu tenho citado freqUentemente nessa questão de procura da verdade um polonês- uma vez queseestâ falando da Polônia
é bom sempre citar os poloneses- que é um poeta polo-nês Czesla w M ilosz que recebeu o Prêmio Nobel em
1980, era uma pessoa pouco conhecida, mas eu tinha lido
um de seus livros chamado_ "A Mente Cativa", é um livro extremamente interessante que eu até estou procurando ver se pode ser traduzido e editado aqui pela Universidade de Brasüia- eu ti em inglês- ele analisa esse
problema dos regimes totalitários e autoritários e diz o
seguinte;. "um homem não deve mentir, um sistema social baseado numa mentira só pode trazer infelicidade
para o homem". É uma citação muito importante essa, e
é muito aplicãvel. Deve-se procurar a verdade nessa
questão, inclusive citandQ um polonês.
_Depois, no que diz respeito à Polónia, os 26 bilhões de
dólares realmente é a última informação que foi publicada, e çomo eu disse, não se sabia exatamente, e acredito
qu_e as próprias autoridades polonesas não soubessem
exatamente, o quanto o País estava devendo em determinado-momento"" ~~ec!_ito nisso, porque o estado de desordem, de inépcia burocrática de tal ordem não o permitia. Isso é a dívida polonesa para com os países ocidentais, só eles. Nunca se soube, nunca foi publicado
quanto é que deve a Polónia aos países orientais, especialmente à União Soviética. Eu acredito que haja uma
grande dívida, mais nesse caso é uma coisa de caráter puramente política.
O SR. MARCONDES GADELHA- Mas Embaixador, V. S• sabe se a Polónia está pagando essas dívidas?
O SR. MEIRA PENNA- Bem, se a Polõniaestá pagando, isso eu não posso ter informações porque, de dois
anos para cá, eu deixei a Embaixada do Brasil.

O SR. MARCONDES GADELHA - Tenho aqui
uma ínformação do Sr. José Carlos Mad~ira SerranO,
que diz que a Polônia renegociou a dívida em 1981, e
para começar, a sua dívida com bancos comercias do
O SR. ME IRA PENNA- Certo. Em tudo isso hã os
Ocidente, a Polónia está deixando de pagar 100%. Isso
foi reestruturado_ em erripréstimas de sete anos, com
aCordos _q_~ então foram assinados. Foram assinados
p-r·estações semestrais, iniciando a primeira 4 anos após a
ac~:d~s, .há _até fotografias que registram- o ato.
assinatura do acor_do. Isso, com os bancos: comerciais
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Fernando
que não são nada ingénuos. Com governos do ocidente,
Henrique Cardoso, só para esclarecera V. Ex~, nós já pe-a Polónia renegociou da seguinte forma: 90% do. princidimOs toda essa documentação a todos os MinistérioS,-pal e juros, devidos em 1981, serão pagos em prestações
inclusive o de Relações Exteriores, o da Indústria e do
semestrais de {<;o de janeiro de 86 a t 9 de julho de 89, quer
Comércio, e Ministério do Planejamento, e estamos só
dizer, só começa a pagar aos governos, 90% apenas a
esperando a chegada desses documentos.
partir de 86, e apenas os 10% remanescentes estão sendo
pago_s nas datas originais, iSSo com relação às dívidas de
Q SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - -- govern-O a &overiw. Com relação a bancos, a Polónia não
louvo a eficiência da Presidência da Comissão.
está• Pagando a niriguém. PáguntO: no c:iSo, houve ingeO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Muito obrinuidade, ou dolo, ou mã fé _apenas do Brasil, ou V. s~
gado a V. Ex• Só lamento não ter participado de sua viaclassificaria também os bancos comerciais do Ocidente
gem para conhecer o castelo ..
que deixaram de receber, e os governos do Ocidente que
também estão deixando de receber, como ingénuos tamO SR .. FERNANDO ..HENRIQUE CARDOSO _:
bé_f!l• ou movido p_9~ uma forma d~ d<:»lo.
_Quem sabe numa próxima oportunidade ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Mas dev_e haver registro se a missão foi oficiaL..
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O SR. MEIRA PENNA- Senador Marcondes Gadelha, v. Ex~ pode verificar que esses 25 bilhões de dólares são devidos a países muito desenvolvidos, à República Federal Alemã, à Grã-Bretanha, à Ãustriar à França,
muito menos, curiosamente, aos Estados- Unidos, que
têm pouca exposure, acho que é da ordem de 3 ou 4 bilhões de dólares, muito pouco ao Japão, ao Canadá, que
são todos países ricos. Que eu saiba, o único pais pobre
que se atreveu a financiar a Polónia foi o Brasil, a estranheza é causada por isso: um País subdesenvolvido,
como é o Brasil, financiou um País desenvolvido, independente dos aspectos políticos da questão.
Evidentemente, ninguém poderia imaginar o que iria
acontecer na Polónia, de modo que não é o fato de se ter
vendido a crédito na Polónia que ê errado, a meu ver, o
que foi errado foi, após a crise polonesa, ter continuado
esse crédito. O que foi errado, a meu ver, não foi a política inicial em si, foi a teimosia. Depois de uma óbvia bancarrota, nós continuarmos injetando dinheiro lá._ Tanto
quanto eu entendo nós injetamos 600 milhões de dólares
depois da bancarrota polonesa. Isso é que, a meu' ver, foi
errado. É esse_ o ponto essencial. Inicialmente, se houve
·um ilícito ou dolo, teria s_ido no favorecimento de uma
firma, se os outros paises também favoreceram determinadas firmas isso eu não sei, o problema seria deles.
O SR. MARCONDES GADELHA -Bem, eu chegaria a essa etapa, o que foi fCífO-depois da insolvência
da Polónia se revelar aos olhos do mundo, o procedimento brasileiro no caso. Mas, antes, eu queria colocar
uma observação que fOi Teita Pelo Senador João Cal~
mon, de que uma empresa brasileira, a COMEXPORT,
foi bcnefiditdii- com essas transações supostamerite mal
conduzidas ou ilícitas.
Estou verifiCando, aqui, que pelo menoS 31 empresas
exportaram para a Polónia, juntamente com a COMEXPORT, e se temos que considerar a COMEXPORT
como beneficiária, então, nós teinos que considerar aS
aulas 31, 32, também como beneficiárias, o qiie me pare:.
ce, assim, uma explosão de má fé, quer dizer, que houvesse 31 ações dirigidas em favor de grupos tão diversificados quanto empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, que foi quem mais exportou. EStá aqui. No primeiro
ano, a Vale do Rio Doce exportou 58 milhões, e a COMEXPORT, 32. A outra empresa privada brasileira,
Barreto Araújo, exportoU 48 milhões, isso em 80. Tem a
série81, 82 e 83. Outras, coriló empresas estrangeiras, suponho que essa OLVEBRA seja uma empresa estrangeira, não tenho muita certeza, exportou 47 milhões, caio,
ameri..:ana, exportou também, TristãO, Comércio EXte.
rio r, etc. E essa situaçãõ Se desenrola entre80 e 83, numa
posição sempre declinante para a CONfEXPORT, cuja
participução foi de apenas 6,2% nesse comércio,--em
1980. Em 1981 fói de apenas 6,1 %; em 82, de 4,3%; e e-m
83, de 1,6%. Quer dizer, são percentuaís muito pequenos
para configurarem uma ação difigida. Para que nós estabeleçamos assim uma correlação, um nexo de causa e
efeito, acho pequena a incidência para se dar uma significância e forçar as leis da probabilística e dizer que aQui
houve uma açào deliberada de favorecimento de uma
empresa e a participação foi bastante pequena. Nós só
temos duas alternativas: oU nós negamos esse quadro
que é da CACEX,- ou então nós admitímos que não há
qualquer meio para afirmar -que !louve favorecimento de
qualquer uma dessas empresas. GOstaria d-e silber qual é
a opção de V. s~ no caso.
O SR. ME IRA PENNA- Sr. Senador, o quadro que
V. Ex~ possui deve ser o mesmo que tenho aqui e que foi
publicado no O útado de S. Paulo..•
O SR. MARCONDES-GADELHA- ~um aqui da
CACEX.
O SR. ME IRA PENNA.- ... a partir do dossiê forne-cido peta SEPLAN. O primeiro ponto ê o seguinte: faltam aí os dados de 79 e de 78. Para se ter uma visão toais
precisa, seria interessante que se tiVessem os dados de
1978 e 1979. Tanto quanto eu sei, esses dados ainda não
foram fornecidos. Em 80 aparece aqui a COMEXPORT
em 49Jugar, com 32 milhões._H_á_,_d_c;_fatq,_ uma lista muito grande e o seu argumento ê muito forte nesse ponto.
Agora, teria que se verificar primeiro as posiçõe.:; de 78.
Por ex..emolo, a Vale do Rio Doce, evident..-:,.é uma companhia esiatal que vendeu minério-de ferro, por iSso que
tem tanto. A Cacau, pof-CXenlpló;-que estã ...
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O SR. MARCONDES GADELHA SANBRA, com 23_ milhões.

Tem a

O SR. MEIRA PENNA- Moinhos Rio-Grandense,
não s_ei o que possa ser, seria soja. Se houve um favorecimento especial, não posso contribuir com nenhuma in~
formação, nenhum dado_ específico. A única coisa que
posso sugerir é isso, que s_e verificassem os dados de 78 e
79, para ver qual ê a posição da COMEXPORT, nisso
tudo, e verificar se realmente a concessão de exportações
a juros tão baixos não constituiu um favorecimento, por~
que é evidente que para a Polônia valeu muito a pena
comprar manufaturados brasileiros a 3, 5, 7%, valeu
muito a pena. Se isso puder demonstrar que esses manofatorados que foram vendidos a juros tão baixos foram
todos fornecidos pela COMEXPORT, pode se dar a impressão de que houve um favorecimento especial da COMEXPORT.
O.SR-MARCONDES GADELHA- Esses juros fo·
ram especiais diferenciados em favor da COMEXPORT,
ou há alguma continuidade.
O SR. ME IRA PENNA -Tem uma documentação
dO ·acorao-de-77, 78. Isso foi publicado nos jornaiS também, onde tem um acordo com as várias classificações
dos vârios itens com os respectivos juros e por ar seria fácil verificar qual foi a companhia ou as companhias favorecidas com esses juros baixos que, evidentemente, facilitaram a exportação sem nenhum risco.
O SR. MARCONDES GADELHA- A última pergunta, Embaixador Meira Penna. Declarada, ou constatada a insolvência da Polónia, em março de I98l, ocorreu, segundo diz aqui o Madeira Serrano, em 1981 ocorreu pela primeira vez a impontualidade...
O SR. MEIRA PENNA -

Correto.

·O' SR. MAR CONDES GADELHA - ... na liquidação de notas promissórias polonesas, etc. Constatada
a impbntualidade da Polônia, como procederia V. s~ se
estivesse no lugar dos que conduziam essas negociações,
os que respondiam tanto na linha diplomãtica, quanto
na linha comercial, mesmo em nível de autoridade aqui,
respondiam por esta situação, como procederia V. S• no
momento em que se constatasse essa impontualidade'?

O SR. ME IRA PENNA- Senador, esse pequeno detalhi: sobre essa impontualidade é um eufemismo, não é?
Simplesmente, não pagou. O detalhe da história que ouvi, porque isso ouvi de um funcionário brasileiro que se
ericontrava, no momento, ern Varsóvia. como é ·que se
passou, e a história tem lima certa graça. Recordo que
foi uin mec-ariisnio d_o- segUinú~ tipo: a Polónia tinha que
pag.ar, -dig.an10s, nuffia sexta~feira, tal datil:Nã -segunda
Ol! __ ~ça-f~~. o- Hank Jiall_~~.x_.__ esse banc~_PC!lonês,
mandou um telegrama para o Banco Central dizendo assim;_ eu gostaria de renegociar esse pagamento. E chegou
ao Banco Ceotr.a1 ~~e telegrama, naturalmente os mecanismos bUrocr.áticÕs demoram muito e não houVe resposta. E elt!s ÕãO-pagaram~ Na segunda ou terça-feir·a da
sem-ana segUTnte, o Banco Central teria mandado_ um telegrama reda~_ando.
E aí o__Bank Hagdlowy respolldeu;. ''Como não houve
resposta, eu achei que vocês tinham concOrdado". É
uma reação um pouco estranha. Vocês não responderam, então achei que não precisava pagar. Então, posteriormente às duas promissórias de 43 milhões de dólares
não pagas, veio a tal missão ao Brasil, e nós demos ainda
mais um crédíto à Polónia, com o qual ela pagou as promissórias. Que! dizer, pagou as promiSsórias com o dinheiro brasileiro. ~como se eu lhe devess_e e não pagasse, aí o senhor me emprestaria dinheiro para que eu pudesse pagã-lo. É um sistema wn pouco estranho. E foi
assim Que aconteceu. Como é que eu faria? Simplesmente, se fosse responsãvel por isso, eu teria deixado de continw,l.r da_ndo dinheiro à Polónia, simplesmente isso, ao
invés de c_ontinuar dando. A exposure aumentou em 600
ou 700 milhões de dólares depois da impontualidade.
Eu trouxe aqui um documento interessante, para não
diz~!! que estamos um pouco com mania de perseguição,
um comentário que ·eu Ii na revista The Economist. Ele
faz um comentãrio sobre o texto em inglês, porque a Poloneta, como os senhores se lembram, es~ã escrito em inglês, e a-The Economist~faz iim Comentárío,-e é esfra-nho
isso, tanto do ponto de vista da prática internacional,
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quanto do ponto de vista da sintaxe, porque inclusive
usa a palavra dispose. Não sei quem ê que escreveu esse
texto que foi publicado em O Estado de S. Paulo. Diz
que a Polônía pagará quando dispose de fundos.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO portuguesismo.

ll

O SR. MEIRA PENNA- Deu a impressão de que
foi escrito por um brasileiro, o que aumenta a gravidade.
O verbo dispose em inglês não tem o mesmo sentido.
Porque em português quer dizer: quando eu dispuser de
dinheiro, eu lhe pago. Mas em inglês dispose não quer dizer isso, dispose em inglês quer dizer distribuir dinheiro.
Quer dizer, quando eu puder distribuir dinheiro eu lhe
pago. Não faz sentido. Então, a The Economist chamou
a atenção disso, sobre a sintaxe um pouco estranha.
O SR. MARCONDES GADELHA - Necessariamente, não terã sido um portuguesismo, poderia ter sido
também um polonismo. O sujeito lã que escreveu podia
não ser bom de inglês também.
O SR. MEIRA PENNA - Precisaríamos ver se em
polonês existe um verbo "dispor" nesse sentido. Mas é
um fato interessante. O português correto que estã escrito nas Polonetas é o_seguinte: eu pagaret na maturidade
- maturity, que foi a palavra- eu pagarei no vencimento quando puder distribuir dinheiro. Isso, em português, não faz sentido nenhum, e em inglês tampouco.
Não sei se em polonês farâ.

O SR. MARCONDES GADELHA - As informações são que o Governo começou a assumir uma posição de cautela, ":{Ue,_em dado momento, estabeleceu um
teta para exposure, e suspendeu as linhas de crédito a
partir de !6 de outubro de 1981, É o_ que está dito aqui.
Agora,_ veja V. S•, _ci Senador João Calmon trouxe à colação um depoimento do Comendador Jean Vejan, do
Presidente.
O SR.~ PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador
Marcondes Gadelha, vou orientar V. Ex• que não estava
presente. Eu recebi essa carta do Comendador, apenas
uma carta. Nós não temos ainda dossiê.

O SR. MARCONDES GADELHA --Mas eu estou
me referindo ao que é público, ao que o Senador João
Calmon estava lendo. Pergunto a V. Ex• se posso fazer
referência ·a essa carta.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Perfeitamente, Ex.' Mas nós não temos a documentação que se
refere_à carta, é preciso deixar bem claro isso~
O SR. MAR CONDES GADELHA cábiãr isso.

Nem eu vou

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- É uma carta particular, mas eu achei importante que trouxesse ao
conhecimento da Comissão.
Ó SR. MARê:QNDES GADELHA :-Apenas queria
comentar aq_l!i a linguagem. O Embaixado~ Meira Penna,_ muito judiciosamente, disse que, tomando conhecime_nto da insolvência da Polónia, mandaria suspender os
pagamentos, os financiamentos, etc. O Sr. Jean Vejan na
carta~ ele critica, por que em dado momento o Governo
brasileiro suspendeu essas linhas, e considero que isso
era uma maneira de formar um monopólio de impor~
tações da Polónia em favor da COMEXPORT, concedendo _licenças da ordem de 300 milhões de dólares. E
dessa forma prejudicando, porque nóS deixamos, segun·
do ele, nós teríamos deixado de receber, porque essas ne·
gociações foram suspensas. Quer dizer, com essa proibiçãO que"já coinp1eta sete anos, débitos de 5 bilhões de
dólares, .que temos a receber desses países, não puderam
se liquidados ou reduzidos. Está aqui grifado por ele. De
modo que parece que para o Sr. Jean Vejan os negócios
seriam lícitos se ele tivesse participado, ou se tornariam
-lícitos.
O SR. MEIRA PENNA -

Na parte aí do teta ...

O SR. MARCONDES GADELHA - Aliás, o Sr.
Jean Vejan é PreSidente também de uma trading, Brasil
General Export.
O SR. MEIRA PENNA-Sobr<!aquestào desseteto,
é um ponto que eu também me permitiria solicitar a
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atenção dos Srs. Senadores. No dossiê aqui fornecido
pela SEPLAN, se for lido com atenção, vãrias vezes hã
menção de tetas. A primeira-vez diz que foi em 1978, há
cinco anos. Foi então fixado o teta de SOO milhões de
dólares, em l 978. Depois, continua-se a ler aí que foi fixado um novo te_to de um bilhão. Pela leitura, daria muito tempo aqui de procurar, mas pode-se ver que houve
várias fixações de teta. Então fixa-se o teta, em 1978, de
500 milhões, e a dívida hoje é de um bilhões e 800 milhões. Como é isso? Fixa-se um teta e ninguém o respeita? O teta é refixado depois. Por que motivo?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Diz aqui o

Madeira Serrano, não sei se podemos contestá-lo, mas
ele diz que esse novo teta foi fi'Xâdo,_em 1981, em 1,6 bi~
!hão, porque até 1981 a Polônia vinha honrando seus
compromissos. Está dito aqui;, ':A Polôilia honrava seus
compromissos com o Brasil, face aos entendimentos bi~
laterais" ...
4

O SR. !viEIRA PENNA- Em que data em 1981?
O SR. MARCONDES GADELHA -Até abril de
1981. Em março de 1981, foi quando ocorreu pela primeira vez, é o que está dito _aqui, a iro pontualidade. Então, não havia qualquer razão para não se prosseguir,
uma vez que estavam sendo honrados os compromissos,
uma vez que estavam sendo pagos normalmente. Esse
teta de 1978, que eu desconheço, mas acolho, acho que
isso foi depois transportado, aumentado para 1,6 em
função de que a pontualidade da Polônia até aqui não
havia sido quebrada. Pelo menos essa ê a informação
que está aqui.
O SR. MEIRA PENNA- Não, Senador Marcondes
Gadelha, é que a impontualidade ocorreu em março -de
1981, e, posteriormente, a essa impontualidade mais 600
e tantos milhões de dõlares foram investidos na Polónia.
h esse o ponto importante.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Na
verdade, não foram investidos 600 milhões, porque eu fiz
essa pergunta ao Serrano. H.ouve- uma possibilidade de
investimento a nível de Governo.
O SR. MEIRA PENNA --Então. como é que é um
bilhão de dólares a nossa escolha.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -lnvestidos, mesmo, foram 160 milhões de dólares, quer di-

zer, não foram 600.
O SR. MElRA PENNA - Mas, então, Senador FerM
nando Henrique Cardoso, como é que a soma total atingiu um. bilhão e 600 milhões, se ela era, quando o Dr.
Eduardo de Carvalho esteve lã, de apenas um bilhão.
Então, pergunte ao Dr. Eduardo de Carvalho como é
que é possível. Porque quando ...

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Só
respondendo em inglês: statisdcal gap.
O SR. MEIRA PENNA-
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:b, é um erro estatfstico.

OSR. VIRGIUOTÁVORA- Não tem nada destatistical gap, não.

dor do Brasil na Franca. A minha primeira pergunta é:
quem foi o seu antecessor na Embaixada da Polõnia.
O SR. MEIRA PENNA- Meu antecessor em Varsóvia~

OSRL!'ÁBIO LUCENA- Sim.
O SR. ME IRA PENNA- Era o embaixador Callero
Rodrigues, que esteve lã muitos anos, 6 ou 7 anos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Seis oJJ- sete;. anos?

0 SR. MEIRA PENNA- b. Ele está atilalmente em
Nova Iorque jrinfO à missão das Nações Unidas, ocupa~
se de assuntos relacionados com o direito do mar e direi~
tos humanos.
-0-"SR"""FÁBIO LUCENA - V.S• tem conhecimento
de que o seu antecessor agiu, em relação ao Itamaraty,
da fOrma com que V.S~ agiu, de forma correta, expedin~
do milhares de informações, e até protestando contra
respostas que recebeu do seu colega?
O SR. MEIRA PENNA- O Embaixador Callero é a
pessoa do mais alto gabarito, que foi, inclusive, responw
sávet por assuntos do maior interesse para o Brasil, como, por exemplo, o problema da Plataforma Continen~
tal e do Mar Territoríal, tudo isso, ele é um especialista
em assuntos das Nações Unidas. Na ~oca em que ele estava lá, evidentemente, a situação polonesa não tinha a
gravidade que teve depois, portanto, toda a perspectiva
tem que ser considerada à luz da situação polonesa que
se agravou a partir de fins de 1980. Ele saiu de lá em
- m"eados de 1979, mas ele, naturalmente, deve ter infor~
mado normalmente, como é função nossa como Enibal~
xador,
CfSR. FÁBIO LUCENA- Sr. EmbaiXador, nos seus
telegramas, nas suas informações ao Itamaraty, V.S~
me_~ci?TI_:?U alg_uma vez o nome da COMEXPORTI
Õ SR. MEIRA PENNA- Essa menção foi feita, conforme eu declarei aqui, na Comissão de R~lações Ex te~
- riores, uma única vez, tanto quanto eu me recordo, nesse
telegrama particular, que eu mandei para o Ministro Sa~
raiva Guerreiro, o telegrama ou do dia 5, 8 ou [Q de junho de 1981, telegrama pessoal, particular, é um tipo de
telegrama que nós mandamos forª da numeração normal, chamado "Particular para o Ministro de Estado",
quer dizer, vai diretamente ao Ministro de Estado, a gen~
te s6 usa isso em assuntos mais sérios, de maior gravidade, onde quer atenção particular sobre isso.
O SR. FÃ.Bio LUÇENA- Por ser de maior gravida~
de, que tipo de referência V.S~ fez à COMEXPORT, nes~
se seu telex, se tratou ~e um assunto de maior gravidade?
O SR. MEIRA PENNA --Eu teria feito a referência
dizendo que, dada a situação, eu protestava contra. o que
estava acontecendo, e teria feito uma referência, dizendo
que estava favorecendo determina~a~ firlJlaS, e_ ell_citava,
·particularmente, a COMEXPORT. É difícil. eu_ me
lembrar, mas, talvez, como eu digo, a Comissão pudesse
reqüerer do Itamaraty o texto dessas trocas de telegra~
mas, que é importante para o esclarecimento de todo o
assunto.

Então, V.Ex• vai preencher o gap.

O SR. FÁBIO LUCENA- Ceno. Quer dizer que o
Sr.-mencionou expressamente ...

O SR. MARCONDES GADELHA-Sr. Presidente,
eu dou por encerradas as minhas_ indagações.

O SR. MEIRA PENNA- E eu mencionei, tantO que
recordo certas firmas, que em particularmente a CO-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ---Senador
Fâbio Lucena, V .Ex~ com a palavra.
O SR. FÁBIO-LUCENA- Sr. -Presidi:ntf:, SrS. SemiMdores, Sr. Embaixador, eu não quero, evidentemente.
alongar~me, para não estafar. V.$._, cujo depoimento é
por demais claro, esclarecedor, convtncente e elogiável
em todos os sentidos. Mas, nas poucas colocações que
vou fazer, eu não gostaria de buscar verdades. Eu mudaria um pouco a tónica, para procurar a mentira, a menti~
ra dos que se opõem a v.s~ A primerra 'êólocação é a se~
guinte: _em realidade, os negócios com a Polônia, segun~
do documento do Bançp Ceu_t_r_al em poder desta Comissão, começaram em 1977, quando foi-Tc!ito o primeiro
ajuste_ interbancário; o segundo ajuste foi feito em 5 de_
maio de 1978, e seguíram~se o_s demais reajuStes. Ora, até
1978, Sr. Embaixador, o Sr. Delfim Netto era Embaixa-

MEXPORT ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Certas firmas que esta~
vam sendo favorecidas, particularmente a COMEX~
PORT. Sr. Embaixador, segundo o seu convencimento
pessoal, -_col_oque--se, por eXeinJ)lo, na condíção de um
juiz, de um magist~adq, analisando um contraditório, o
pró e o contra, que tipo de favorecimento essas empresa-s
estariam tendo? E de_quem?
O SR. MEIRA PENNA nem ...

Provas eu não tenho,

O SR. FÃBIO LUCENA- Não. Pelo seu convenci~
me!lto, eu não falo ~m provas.
O SR. ME IRA PENNA- É um pouquinho, o Sr. me
- permite, eu espero que eu não esteja faltando com_o respeito ao Senador.

20

1929

O SR. FÁlllO LUCENA- Não, em absoluto. V. Ex•
é um diplomata.
O SR. MEIRA PENNA- LembraMme a estória daquela anedota do sujeito que disseram que a mulher o es~
tava traindo, ele acompanhou a mulher, foi em um hotel
e alojou-se no quarto ao lado, ficou olhando pela fechadura, e aí o paletó foi colocado em cima e não pôde mais
ver e fico~:~ naquela dúvida atróz sobre o que estaria
acontecenOo. É um pouquinho essa estória, quer dizer,
prova eu não tenho nenhuma, eu não_vi nada, mas eu tenho suspeitas.
O SR~ FÃBIO LUCENA- Eu_ também, sem falta_r
com o respeito a ninguém, digo que isso não pode acon~
teçer com o Sr. Delfim Netto porque ele não é casado,
não é? Bem, mas V. S• então, por seu convencimento,
que tipo de ...
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Até o dia de
ontem eu jurava que o Ministro Delfim Netto era casado, e conheço a Sra. dele. Só se houve hecatombe familiar, de4 dias a essa parte. Não posso deixar de r_~gistrar.
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois eu retiro então, a_co~
locação, retiro por falta ab~oluta de informação a respeito.
Mas, Sr. Embaixador, voltando ao assunto sério a que
se referiu v. s~. eu: indagada, finalmente, à. afirmativa
sua de que a _cada_sem_a_na__a dívida aumen_tava em um miw
!hão de dólares: e o _Sr. comunicava isso ao Ttamaraty?
O SR. ME IRA PENNA- Toda a série de meus telew
gramas numeradoS- têm essas comunicações. As revelações sobre o montante da divida Polonesa começaram
a surgir em fins de 1980, no período da abertura polonesa, que realmente a imprensa polonesa começou a publi~
caruma série de notícias sobre assuntos que eram considerados secretos, de segurança do Estado, porque níguém -sabiil quanto era·_a_ dívida polonesa. E, eu acredito
que mesmo os países credores não soubessem, essas reVelações foram progressivas, c, naturalmente, com a deterioração da situação polonesa, começou-se a procurar
saber, e saia na impfensa polonesa e, sobretudo na imM
prensa européia. A maior parte das informações sobre a
Polônia não eram colhidas na imprensa polonesa, mas
na imprensa européia, ilo Herald Tribune, por exemplo,
que eu lia todo dia, o Le Monde; o 4 Flgaro, The Economist, era daí que saía, e era isso que pouco a pouco surgia esse crescimento muito rápido da cifra da dívida que
significava, não que a dívida tinha aumentado, mas a revelação do montante da dívida é que aumentava, compreendeu? Quer_ dizer, não era a dívida que estava aumentando, que ninguém sabia de quanto era a relevação
do seu montante que ia aumentando cada vez mais, co-meçou com 10 bilhões e acabou com 26 bilhões, ondepa~
rou, e eu ainda tenhQ minhas çlúvidas de que a cifra seja
realmente ess_a, ninguém sabe, porque é um País onde há
segredos d_e__Estado que não são revelados tão facilmente
como no noss_o.
O SR. FÁBIO LUCENA- Houve o loanagreement,
isto é., permita-me abusar e traduzir, um acordo de emPtéSt1mo entre as duas partes, Brasil e Polónia, que teve
como intermediário o Banco do Brasil, agência do Panamá. V. ·Ext tem conhecimento_disso?
O SR. MEIRA PENNA- Não. O Banco do Brasil tiM
nha uma representação em Varsóvia, mas não tinha
agência, sobre qualquer coi_sa que houvesse o Banco do
Brasil em outro lugar que não em Varsóvia, não tenho
nenhum conhecimento. O Banco do Brasil tinha uma representação, mas que não tinha muita atívídade, em tow
das as missões que estiveram lã havia sempre um representante do Banco do Brasil, mas eu não tenho nenhuma
informação sobre esse·-asslitJ.to particular.
O SR. F'ÃBIO LUCENA - Não, não é particular
porque ele consta do dossiê do Banco Central.
O SR. MEIRA PENNA- Sobre esse assunto em
pecial.

es~

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas a que V. Ex• atribui~
ria o fato de esse escritório do Banco do Bra_sil, em Varw
sóvia, não ter agenciado a transação entre as duas par~
tes?
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O SR. MEIRA PENNA- Não sei se era da competência, aliás, a presença dessa representação do Banco do
Brasil, em Varsóvia, nunca me pareceu muito justificável, sempre achei uma presença estranha, porque não era
necessária, porque é um gasto excessivo. Depois, a agência foi fechada, o representante do Banco do Brasi_l__saiu
de lá, mas a última notícia que tive ê que foi reaberta e
foi mandado dinheiro de novo para lá e, alíás, ê um outro assunto que valeria a pena, talvez, a Comissão procurar investigar: por que que tendo cessado as transações
com a Polónia, será reaberta, segundo fui informado, a
agência do Banco do Brasil, em Varsóvia, com grande
orçamento para instalações c coisas assiiri. _Parece-me
uma despesa absolutamente inútil, é a quantidade enorme de despesas inúteis que foram feitas ·em-vár10sSeto- r~ que contribuiriam muito p:úa explicar aí a no"ssa exposare de 90 ou 100 bilhões de dólares, porque vai se juntando assim uma porção de despesas totalmente injustificáveis, uma delas é essa, para que manter uma representação do Banco do Brasil, uma vez que tudo pode ser negociado diretamente por telegrama. É pouca coisa. O representante do Banco do Brasil, em Varsóvia, pessoa de
grande gabarito, me confessou várias vezes que não tinha absolutamente nada a fazer em Varsóvia.

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S• pode precisar a data
da decretação da lei marcial na Polônia?
O SR. MEIRA PENNA- Eujã não estava mais lá.
O SR. FÁBIO LUCENA mais lã.

Seí, o Sr. já não estava

O SR. MEIRA PENNA- Foi em 13 de dezembro de
1981, crei~. quase dois anos.
O SR. fÁBIO LUCENA- V. S• não acha ~tante
estranho que 8 meses antes da decretação da lei marcial,
que foi quando se gerou de fato o caos completo na Polônia, haja havido Q início da inªdimplê_11cia e, a s~g__uir, a
continuação da liberação dos financiarileiltos?
O SR. ME IRA PENNA --É, o ponto chave, a meu
ver, foi isso, que tendo havido_a inadimplência, a primeira impontualidade, o termo foi usado em março ou abril
de 1981, e o caos sendo evidente na situação política e
econômica polonesa, dando como resultado finalmente
o golpe militar e_ a lei marcial, que nós ·airidã tivéssemos
teimado em continuar estendendo créditos à Polônia, é
esse o ponto crucial, a meu ver.
O SR. FÁBIO LUCENA-:- Última pergunta, Sr. Embaixador: V. S• _não tem sofrido nenhuma pressão,
ameaça de espécie" alguma por esse seu comportamento
grandioso em defesa da verda_de_a respeito desse assunto?
O SR. MEIRA PENNA- Sr. Senador, eu fui criticado, como se tornou notório, houve um colega que me
chamou de indisciplinado e escandaloso, quer dizer,
achou que o meu comportamento era escandaloso. Eu
não acho, se eu for indisc.iplinado, talvez seja uma falha
na minha vida, é poss1vel, mas acho que a gente ser indisciplinado, a b(;m da verdade, é uma vantagem e não uma
falha, Nunca fui am~çado de nada, fui advertido uma
vez, como foi discutido aqui, de fato, fu[ advertido uma
vez pelo Ministro de Estado, Ministro Saraiva Guerreiro, sobre os riscos que eu tomava fazendo certas revelações que pudessem ofender o sigilo da correspondência
e tanto quanto me recordo, S. Ex• usou o termo-segurança nacional, a Lei de Segurança N_acion_ai.__S,__ E~
gou que tivesse usado ~se termo, mas eu me lembro que
usou.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Embaixador, só -umã
pergunta: eu li a troca de cartas entre V. S• e o Embaixador Saraiva Guerreiro; e não há a menor dúvida de que o
Chanceler SaraiVa --"Guerreiro, se referia à segurança,
mas segurança de documentos...
O

SR~

MEIRA PENNA -

Correto.

O_ SR: JOÃO CALMON- - ..• e'm nenhuma de5Sas
correspondências há referência à segurança naciona_l mas
à preservação da segurança de documentos, citando inclusive o decreto. E V. S•, com o escrúpulo que o caracteriza, declarou na Comissão _de Relações Exteriores que,
àquela altura, v. s• já não porià"a.mão 'no fogo reafirmando que o Ministro teria ameaçado V. St com a Lei de
Segurança Nacional.

-~

O SR. ME IRA PENNA- O problema aí. nobre Senador, o que ocorreu foi que eu estive numa reunião no
Iramaraty, na posse de um amigo, e o Ministro Saraiva
Guerreiro, naqUela oCasião, estava muito nervoso, ele
que_é uma pessoa sempre tão calma, tão serena, estava
positivamente nervoso, havia muita gente à v-olta, é muito difícil saber o que foi dito. Tenho a impressão de que
ele me falou em segurança nacional, que eu estava violando, depois, na carta, ele diz que não, a carta é muito
cordial, o que não concorda com a atitude que ele estava
naquele momento, que era uma atitude irritada~ De
modo que não ponho a minha mão no fogo, mas acho
que ele também não deve pôr a mão dele no fogo, porqu~
também não sei o que ele disse. Te'nho ídéia de que ele
me falou em segurança nacional, pode ser que não. Essa
carta a que ele se refere- hã um aspecto um tanto divertido nisso - não me lembro de tê-la recebido, procurei
na minha correspondência e não encontrei essa carta e
não me lembro de tê-la recebido. É um outro detalhe, hã
vários pontos um pouco misteriosos nisso tudo. O que
me recordo é desse encontro no gabinete do Ministro,
havendo mil pessoas presentes ali, centenas de pessoas
na posse de um colega, em que ele, irritado, me dirigiu,
ist:o procurei evitar para que outras pessoas não ouvissem e fiquei assim num canto em que ele me falou, pode
ser que ele tenha falado de sigilo apenas, a segurança do
sigilo da correspondência, questão em que eu sempre estive mUito preocupado, quer dizer, o sigilo da correspon~
_dêriéí:i -Crlptogi-afad<i~ eSpecialmente.
·
E eu até recordei, V. Ex.~ deve se lembrar, um incidente
ocorrido há muitos anos com o Deputado Carlos Lacerda, quado ele estava na Câmara e que ele revelou o texto
de um telegrama vindo de Montevidéu e que deu um baru.lho enorme, ele foi ameaçado até de processo por causa desse problema do sigilo de correspondência.
O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - Ameaçado
não, Sr. Embaixador. Houve um processo e nós conseguimos derrubar pela diferença de 2 votos ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Não, 30 votos.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) --Dois terÇos.
O SR. fÁB!O LUCENA- 152 a 30.
O SR. MEIRA P.ENNA O SR. FÁBIO LUCENA -

Isso foi em 1960.
Em !957.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Foi uma ano
antes da seca.
O SR. MEIRA PENNA- Era governo do Presidente
Jus_ceUn_o ,__ não ~era?
O SR_ RELATOR (Virgílio Távora)- Exataffiente.
O SR. FÁBIO LUCENA- Em maio de 1957.
Sr. Embaixador, muito obrigado e desculpe-me por têlo importunado com minhas perguntas. &turnos todos
satisfeitos com a delicadeza com que fomos tratados e
louvamos seu comportamento altamente patriótico.
Muito obrigado.
O SR. MEIRA PENNA -

Muito a&radecído.

O SR. PRESLDENTE (Itamar Franco)- Nobre Relator, V. Ex• tem a palavra.
O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Meu caro Embaixador, jã tivem_os ocasião de discutir ess_e assunto,
quando V. Ex• foi à Comissão de Relações Exteriores.
Yamos to~a!__ponto por ponto de algumas dessas afirmativaS_ feitas por v: S•, seja aqui, seja pelas páginas dos
jornais.
Inicialmente, V. s~ tem cOnhecimento que em 1976
houve um protocolo que deslanchou realmente esse comércio, jã que as nossas relações comerciais com a Polónia se iniciaram em 1954. V. Ex• tem conhecimento de
que o teta, justamente desse começo bilateral, seria de I
bilhão e_ 600 milhões de dólares?
O SR. MEIRA PENNA- Nobre Senador, o prirríel~
ro ponto aí é que o comércio "foi deslanchado em 1974,
1976. Fui Secretário-Geral adjunto dos negócios da Europa Oriental em 1966 e já havia muito comércio coin a
Polônia ...
__ O SR. RELATOR(Virgílio Távora)- Mas disse a V.
S•,_ perdão, desde 1954 que o havia, mas realmente, pro-
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tocolo feito, Se válidos os documentos apresentados,
data de 1976. Documentação aqui apresentada à Comissão.
No teta, o limite era de um bilhão e 600 milhões de
dólares. A pergunta que faço a V. S•, porque aqui está
sendo muito falado, não só aqui na imprensa como lã na
Comissão de Relações Exteriores, como depoente que
compareceu a esta Comissão, de que isto parece que foi
um empréstimo dado, não eram técnicos, com o teta limite para as nossas operações de importação e exportação com aquele País.
V. S• então sugeriu que fossem pedidos à CACEX os
dados de 1978 e 1979. Não achava V. S• melhor pedirmos desde 1976, ano em que se fez justamente a assínatura desse protocolo? Reconheço que terá pouco incremento isso, mas já em 1977, porque aí teríamos toda a seqUência. Porque, pergunto, é do conhecimento de V. S',
e não pode deixar de ser, que as nossas exportações para
a Polônia, nos anos de 1980 e 1981, se mantiveram na ordem de grandeza de meio bilhão de dólares, só estes dois
anos. Mas já em 1982 é do conhecimento de V. S• que essas exportações caíram a praticamente um terço deste
valor, foi um pouco mais de um terço deste valor, donde
poderíamos fazer a série completa, desde 1976, e verificar se os superávits a nosso favor, os acumulados atrasados, os débitos poloneses durante todo esse tempo vieram num decesso ou não, porque, veja bem V. S•, nós exportávamos superavitari~mente e importâv~mos conforme_se vê nesta tabela, muito pouco da Polónia, foi mínério,_foi enxofre. Não vou perguntar a V. S• quando na
Comissão de Relações Exteriores já lhe ftzemos ciente
daquelas dúvidas apresentadas pelos jornais (poderiam)
seriam sanadas quanto à importação de enxofre, está recordado, não? Demos até o número desses anos todos.
Mas a primeira coisa, Sr. Presidente, que poderíamos
ficar bem a par dessas relações, seria desde a assinatura
desse protocolo, porque o que vem atrás da ordem de
grandeza, V. S' que é engenheiro aqui, Sr. Presidente,
sabe perfeitamente que usamos a ordem de grandeza
para saber onde foi esse grande acréscimo de créditos a
nosso favor, porque uma coisa é preciso fi'=ar bem ciente,
exportávamos e importávamos, e a diferença entre im~
portação e exportação é que depois nos deixou com essa
exposure, de acordo?
A primeira questão que levantamos aqui ao Presidente
é se não acha que é muito mais lógico fazermos desde o
ano da assinatura do protocolo.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Presidência fez a devida anotação.
O SR. RELATOR (VirgLlio Távora)- Segundo, o Senador Marcondes Gadelha, que apresentou uma argumentação sobre favorecimento. Não vamos prejulgar
sem ver as defesas das diferentes e tivemos cuidado de
pedir que tal fosse procedido pelo Sr. Presidente, das di~
ferentes pessoas que representam essas principais trading, principalmente aquelas mais citadas. Mas, atualmente, se verificarmos (1 ano de 1982 e o
ano de 1983, a grande massa de exportação está em entidades que representam o Governo, por novas firmas que
entraram, passando, inclusive, esta tal COMEXPORT
do quarto para o sexto lugar. Mas, em compensação, a
importação de enxofre é fe"ifa também por uma firma estatal, cjue é a PETROFERTIL.
Passa-se_ à questão dos créditos. Quando V. S• esteve
lá, dev6-ter sido muito di~Cutido, e ai seria uma pergunta
a fazer ao eminente Embaixador, sobre o mui decantado
crédito de 200 milhões, porque aquele de 680 milhões já
foi bem explicado pelo Senador Fernando Henrique
Cardoso aqui, e o Serrano discutiu bastante, desses 680
só uma tranche de 170 milhões foi utilizada, esse crêdito,
houve alguma restrição, seja da parte de V. S• seja da
parte de membros da embaixada à época quanto a esse
crédito dado para a exportação de têxteis para a Polônia,
na chamada "Embaixada Eduardo Carv.alho".
O SR. MEIRA PENNA- V. Ex• se refere a 1988?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Exato. Ã época, foi,
_então, estabelecido um crédito de 200 milhões de dólares, para exportação dos têxteis nossos que não falo em
pequena, em grande quantidade, entraram na Polônia.
Essas perguntas estão sendo feitas, Sr. Embaixador,
como complemento àquelas outras, para não cansar V.
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já foram apresentadas no seu comparecimento à Comissão de Relações· Exteriores.

O SR. MEIRA PENNA- Nobre Senador, nessa visita do Sr. Eduardo Carvalho, em que foram assinados esses acordos, já tive ocasião de dizer hoje aqui que a minha participação foi apenas protocolar.
O SR. RELATOR (Virgílio Tãvora) _Estou apenas
perguntando se V. S' ouviu alguma reclamação, alguma
denúncia, sobre esse crédito. É para nossa orientação
aqui. V. S• não afírmo_ti_tlàdã-aisso, estamOs-é lhe perguntando isso, sobre 0 crêdito do financiamento dessas
indústrias têxteis ou das exportações de têxteis.

DIÁRlQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, eu poderia ter
cometido um erro básico, que V. s~esc:utasse mesmo que
era burrice.

o SR. ME IRA PENNA- Eu, naturalmente, não fiquei muito contente co~ as alegações do Embaixador
Botufogo, porque, na realidade, se houve burrice, todo
esse assunto que estamos tratando é a revelação, das
duas uma, ilícito ou fraude, ou burrice, eu não vejo uma
terceira alternativa. Dei como uma possível terceira aiternativu certos preconceitos ideológicos que entrariam
no qualificativo de burrice. Das duas uma, não há uma
terceira hipóte.~e para· explicar, que aconteceu ê eVidente,
então, dois duas umll, ou foi burrice, oú. foi o" ilícito, Ol.i as
duas coisas
E é n-esse-Sentido qUe a referência foi feita aO Em baixador Bota fogo, que estava defendendo p assunto e que-inclusive deu, depois, uma entrevista onde ele cla§sificou a
critica, _0 ~cãndalo todo, como sendo, de deu uma palavra, dando a idéia que é uma bobagem, ou foi o MiriiStro
Del!1m Netto que usof.!. o tennq_ "uma bobagem". Quer
dizer, estamos tratando todos de uma bobagem.

O SR. MEIRA PENNA -Certamente não, que é o
problema da minha não participação em qualquer tiPo
de negociação nessa época, quando eu_jâ estava informando o ltamaraty dos iiscos que comportava toda es~
pécie de negociações com- a Polônia.
Como V. S• diz, na parte do teto, a própria SEPLAN
disse que em 78jâ havia sido decidido um teta de 500 milhões, mais não explicou porque esse teta depois se transformou em um teto de 1 bilhão e 600 milhões, por que foi
aumentado, quando a situação ia se agravando. QUer·ar- ----O SR. VIRGlLIO TÁVORA --A parte relativa a fizer, à medida que a situação la se agravando 0 teta, em
nanciamcnto das exportações já foi aqui bem esclarecida, de maneira que não vamos lhe atrapalhar mais.
vez de baixar, ia aumentando, e isso não é muito coeiente, numa situação pior deve-se manter 0 tetO e não
Mas, no trempo em que S. -Ex~ esteve à frente-da Em~
aumentá-lo.
bai"Xiida, V. s~ pode dar notícia, apesar de ter dito que
r:i"ão- estava- presente, se essa exportação da Vale do Rio
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perdão, parece que
Doce, do minério de ferro, corria n_ofmalmente oU se haestamos falando uma linguagem um pouco diferenteL
via dificuldades d6 rcCetiimento~ pOr pafte da Polônia,
Até dentro do protocolo assinado, de 76, teríamos um
dessa n_oss_a produção de minério?
teto até I bilhão e 600 milhões, ísso rião ia se colocar 1
-o SR. ME IRA PENNA- Suponho que a Polónia tibilhão e 600 milhões de dólares, porque V. S• sabe que
nha absolutamente todo o interesse em receber o nosso
quando se faz uma exportação, não somos exportadores,
minério,
pois,- perrsando bem, ela estava rece.bendo um
para haver competitividade precisamos de ter um finan~
minério de graça, porque não estava pagando, então era
ciumento, o grande problema com o qual estamos nos
uma
grande
vantagem, evidentemente, para a Polónia,
debatendo, atualmente, na nossa balança comercial. Pois
continuar recebendo um minério que lhe dava, inclusive,
bem, a somatória não poderia era atingir T bilhão e 600
uma alternativa política importante, considerando que o
milhões, e como o único crédito depois foi esse dos têxoutro fornecedor da Polônia, em matéria de minério, ê ã
teis, é que perguntei a V. S•, que correspondia a essa ó- União Soviética. Assim, valia a pena para a Polónia te_r
poca, porque depois dessa época o que houve foi fefinan~
uma alternativa de maneira a reduzir a sua vulnerabiliR
ciumento de dívidas, não houve mais crédito para expordade a pressões soviéticas.
_
_
_
fação nenhuma, quem tinha tiilha, quem não tinha não
-A-credito, portanto, que eles tenham recebido todo o
tinha, era dentro d_o que existia, iss_o é_que pergunto a V.
minério
de
ferro
que
fornecemos
e
contr_atarnos.
O
S• nesta êpoca porque seri1pre quem está em embaixada
problema não era esse, era o contrário~ o problema era
ouve o zumzum de tudo - para nosso esclarecimento,
eles nos fornecer_cm qlrvão. Essa é que era_a dificuldade,
houve alguma coisa quanto essa questionada linha de
não no minério de ferro.
crédito de 200 milhões de dólares, V. S• ouviu alguns comentários ou viu reservas feitas à abertura dessa linha de
-O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Muito bem. Quanto
crédito? Entre parênteses, estou perguntando a V. S•
ao carvão, isso foi a primeira parte, passamos à imporporque essa linha não foi implementada, portanto não
tação.
tem a razão de dizer depois vou pegar fulano, cicrano ou
Tem V.S•ciênciadequetantoa SIDERBRÃScomoa
beltrano. Não, essa linha não foiJmplementada. Mas, é
PETROFÊRTIL, estão, pelo menos nos seus documenuma das acusações que aqui está dentro, não só nos artitos,
absolutamente, convictas de que as quantidades que
gos do jornal O Estado de- S. Paulo, çomo de outras
rece_beram são justamente aquelas que, dentro do convêpublicações. b por isso que estamos perguntando a V. S•
nio_ assinado, respondiam à crise que essas empresas
O "SR. MEIRA PENNA --Senador, não tive nenhum
atravessam nos dois setores, seja no de fertilizantes, seja
conhecimento, que possa me recordar, naquela época em
no siderúrgico, ·conforme o caso?
especial, havia muito brasileiro que tinha vindo nessa
O SR. MEIRA PENNA -Sr. Senador esse é um ponmissão, era uma missão- muito grande, a:cho que baVia
to muito importante que a Comissão deve verificar, se a
mais de uma dúzia de fun_cionârios brasileiros, e, natuPolónia forrieceu_as quantidades contratadas de Cal-vão
ralmente, estiveram lá vâiiOs dias, e é possível que tenha
de enxofre, que foram_ os__d_ois produtos que nós financiasido nessa ocasião que eu tenha ouvido algumas da_s r~fe~
mo_!_}!. Polôni!'l n~ sua prodUção, deiitos um empréstimo
rências que_,-mais. tar-de, sustentaram. as. minhasalegaçõ.e~
de 130 milhões d_ç <jólares para o carvão, e um de !50 mide eu ter ficado impressionado com o que passava.
lhões de dólares para o enxofre. b importante saber se
. N~9 posso especificar, de maneira alguma, se foi ou
realn:tent~ '?-~~ _':!-~- r~bemos corresponde ao que estanão n-essa ocasião, relacionado ou nâo·cõol -esse assuntO
va contratado e aos financiamentos que fizemos. I! uin
específico que V. Ex• levantou. Eu mantenho que o_que
ponto que creio ser da maior importância. Inclusive no
diz o relatório da SEPLAN é que o teta fixado, em 1978,
que diz ~~peito a_o_enxofre é, também, importante verifiera de 500 milhões de dólares e não de 1 bilhão ~ 700. O
c~r
se foram só empresas estatais q-Ue íinportaram ·enx-Orelatório da SEPLAN fala, em 1978, num teta fixado de
fre. Diss_eram-me, não posso ter certeza, foi uma cois3
apenas SOO milhões de dólares.
que eu ouvi dizer, que a COMEXPORT páttieipoll da
O SR. VIRGILIO TÁVORA --Quer dizer. era uma importação de enxofre._ E se ela realmente participou,
implementação sucessiva do protocolo assinado em 76.
seria interessante saber por que. Não havia por que ela
Mas, vamos para adiante. Em que se_ apóia V. S• para
participar. Era uma trading feita para exportação, apeafirmar que, realmente, não me parece ó caso de procesR
nas porque ela teria participado de uma importação.
sar o Sr. Botafogo por crime de calúnia, talvez ele meMas tsso, como eu disse, foi uma CC?isa que eu simplesreça ser processado por pecado de burrice- conheço ·o
mente ouvi. Li, aliãs, no O Estado de S. Paulo, numa das
Embaixador Botafogo como um homem até muito inteli-edições que falava na participação da COMEXPORT
gente.
neSSe ·enxoTie:-É"wil porito-mtiito impOrtante.
O SR. MEIRA PENNA- Isso saiu nos jornais, sabe
O SR. VlRGlLIO TÁVORA~ Meu caro Embajxacomo é que é, as vezes a gente diz alguma coisa que~ dedor, tem v. s~ ciência de que justamente essa exposureturpada.
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tão falada, a diferença justamente dos créditos concedidos pelas duas panes, quer utilizados, quer nã_o. Isso que
é o portugués corrente, o resto todo é inglês bonito. Foi
justamente nos anos de 1978 e 1979 qu_e ela cresceu muito, isto é, passando de I 977 foi praticamente o primeiro
ano, depois do protocolo aqui referido, aproximadamente 1977 Para em f978, uns 500 milhões dólares, e de 1978
para 1979 algo semelhante a 300 milhões. E de 1979 para
1980 já baixando pa_ra 280 milhões, de 1980 para 1981
não chegou a 120 milhões, veja bem, porque a soma, veja
bem porque eu estou dizendo que vai-se somando de
ano a ano, assim como a dívida externa do Brasil tem um
contrato do ano e do ano, e aquilo que é o crédito de
anos atrás,;.rrédito supplyer, seja crédito dado pelos bancos internacionais, vão-se somando. E que de 1981 para
1982, esse exposure aumentou de 43 milhões, não falo do
ano--de 1983 porque nós estamos ainda na metade. A que
atribui V. S(J Por que !978, venho para recuar sempre,
por que V. S' deixou lá em 1981? Não foi?
O SR .. MEIRA PENNA- Deixei em 1981. Estive lá
.de 1979 a 1981. Os grandes anos da nossa exportação,
dos nossos saldos foram de 1979 a 1980.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Masograndepuloda
exposure foi justamente de 1977 para 1978, que passou

de Jat._aproximadamente de 350 milhões para 840 milhões, em ni1rileros -redondos. V ~.S', quanâo lá passou
neste ano de 1979, a[ deu esse pulo como falamos, jâ de
320...
O SR. ME IRA PENNA- Os nossos saldos foram da
ordem de 300 a 400 milhões de dólares.
O SR. VIRGIUO TÃVORA- A esse tempo havia
também alguma reclamação de favorecimento? Quero
me· situar bem no tempo de V~S•, porque antes e depois
não pode dar informações. Havia informações de favorecimento de firma a, b ou c, porque a Embaixada parece
que é o lugar onde todo mundo sabe alguma coisa da sua
terra e dos negócios de sua terra. Isso é em comum todas
as Embaixadas. E, finalmente, nós perguntaríamos se os
ajuslt!s1nlefbancáriõs-de 1981, foi no tempo que V. S• est~va deixando, eram do conhecimento de Y. S•. quando_
sc·recomeçou a fazer a renegociação'?
O SR. ME IRA PENNA --Esse momento crucial a
que eu me re!1ro, ocorri-do posterionnente às duas promi::;sórias de.43 milhões de dólares nãq pagas, O momento crucial foi esse. E tanto quanto eu conheço, o último
ajuste foi posterior à safda ocoriida em julho de 1981.
Portanto, ocorrida posteriormente ao não pagamento
das duas promissórias de 43, quer dizer, à impontualidade ou inadimplência da Polônia.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, Sr.
Embaixador, as explicações, os esclarecimentos dados
por S. S' quanto à parte do relatório, e espero que tenha
sido a toda a Comissào, me satisfazem. A alguns deles se
deu uma certa divergência de interpretação dos fatos, entre nós e S. S•, mas suas declarações foram altamente esclarecedoras.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sr. Embaixador, alguma consiaeração fínS.l?
O ~R. MEIR~o PEN_N~ ~-Apenas_quero ~~radecer a
rilane1ra como tur recebido aqui, a atençào di tõdOs -os·
Srs. Senadores, e dizer- que estou sempre pronto a qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Fernando Henrique Cardoso, lamentavelmente não vamos poder transferir o depoimento do Dr. Carlos Langoni, porque ele fala na CPI da Dívida, na Câmara, na
terça-feira, mas faríamos um apelo para que V. Ex• pudesse estar aqui segunda-feira. Segunda-feira o depoimento serâ às 17 horas, do Dr. Carlos Langoni.
O SR. MARCONDES GADELHA - Eu também
vou ter sérios problemas, porque vou ao meu Estado.
ü SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, permitame, h~ dois suplentes, que poderiam ser convocados.

-o- SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- f: um depoimento importante, porque é a primeira vez que ele vai
estar presente depois de ter deixad_o_ o cargo,
-
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- Acho que não vai ser
tão importante, não, não quero ser espírito de porco,
mas, digo claramente, porque essas questões do setor externo raramente vão ao Presidente. O Serrano foi mui.to
mais esclarecedor.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assistente da Comissão, _lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, serã assinada pelo Sr, Presidente e irá à_publicação.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Quando na,da, é importante a figura dele.

ANEXO À ATA DA 25' REUNIÀO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A EXAMINAR E AVALIAR OS
FATOS RELACIONADOS-COM AS-DENONCTAS DO JORNAL "O ESTÁ DO DE S. PAULO"
SOBJIE OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA
REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A
POLONIA, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 1983, DESTINADA A OUVIR O
DEP(J{MENTO DO SR JOSE FLÁVIO PECORA, SECRETÁRIO-GERAL DA SEPLAN, QUE
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÁO
- DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ah! sim, isso é outra

coisa.
O SR. F ÃBIO LUCENA -A Comissão pode reunirse com três membros.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Desde que
o Relator esteja presente.
O SR. FERNANDQHENRIQUE CARDOSO- Eu
queria agradecer o empenho havido, porque sou um
.mero suplente da Comissão, estou aqui ...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Junho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo tf)

Com o

mero não conc_ordamos ...

O SR. VJRGILIO TáVORA- E que mero.

Presidente: Senador Itamat Franco
Relator: Senador_ Virgílio Távora
(Integra do apanhamento taquigráfico.)

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- De
O SR. PRESJDENTE (Itamar Franco) - Havendo
qualquer maneira converso com o Senador Fábio Luce- . _ número legal, declaro abertos os nossos trabalhos.
na e, se tiver alguma questão especial, peço que ele faça
Sr~- Senadores, esta é a primeira reunião que fazemos
as perguntas por mim. Agradeço a gentileza. Agradeço a
após os lamentáveis episódios ocorridos com o O Estado
presença do Embaixador, que foi proveitosa.
de S. Paulo.
Com a-permissãO de V. Ex' eu gostaria deOetxar regisO SR._PRESIDENTE. (Itamar _franc-o)- Sr. Embaitrado nas nossas atas, nos nossos Anais, o repúdio desta
xador, queria agradecer a gentileza do s~u compareciComissão a esse criminoso atentado a um dos órgãos
mento, com a certeza de que esta Com1ssão procura,
mais prestigiosos do Brasil, um órgão que vem batalhandentro dos trabalhos do Senado Federal, encontrar um
do desde a sua fundação pelo primar do direito, pelo recaminho de relacionamento Brasi1-:POiônia. E a contripeito à lei, pela ordem democrática e pelo respeito aos
buição de v. s~. não há dúvida, foi bastante importante
Qireitos humanos.
para esta Comissão. NPSS-ºS. agradecimentos a V. s~
Creío que neste instante, com a autorização de V.
Estão encerrados nossos_ trabalhos. _E a Comissão foi
Ex's, posso registrar o nosso veemente repúdio e a certeconvocada para segunda-feira, às 17 horas.
za de que as autoridades brasileiras vão procurar esclarecer rapidamente_ esse criminoso atentado.
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL
"O ESfADO DE S. PAULO"SOBREOSACORDOS
ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLÓNIA.
25• Reunião, realizada em 21 de novembro de 1983
Aos vinte e um dias do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e três, às ·dezessete horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças, presentes os Srs. Senadores Hamar Franco (Presidente), Virgílio Távora
(Relator), João Calmon, Marcondes Gadelha e Fernando H. CardosQ, reúne-se a Comissão Especial destinada
a examinare avaliar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Polônia.
- --Deixa de comparecer, por motivo-juStificado, o Sr. Senador Fábio Lucena.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, declara abertos os trabalhos.
O Sr. Presidente em seu nome e dos demais membros
desta Comissão deixa registrado o repúdio dos mesmo
quanto ao criminoso atentado realizado contra o jornal
O Esado de S. Paulo.
Em seguida, o Sr. PreSidente concede a palavra ao Sr.
Flávio Pécora, Secretário-Geral da SEPLAN, na qualidade de depoente.
O Sr. José Flávio Pécoraesclarece que-aqui-verTI como
Secretário-Geral da Secretaria de Planejamento da Presi~
dência da República e como cidadão, consciente de que
esta é a melhor oportunidade apresentada para amplos
esclarecimentos dos aspectos mais relevantes que dizem
respeito à sua posição pessoal e a da Secretario-Geral da
SEPLAN, nas transações entre o Brasil e o Leste euro~
peu.
Durante a fase intefpelatória, usam da palavra os Srs.
Senadores Fernando H. Cardoso, Marcondes Gadelha,
João Calmon e Virgílio Távora.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo à presente Ata.

Concedo

a- palãVfa ao

nobre Senador João Calmon.

O -SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Itamar
FranCo,-~Senador Virgílio Távora e_ Senador Fernando
Henrique Ca~doso: logo após o nefando atent~do cometido conTra O EStado de S. Paulo, tive oportunidade de
manifestar~me no plenário do Senado condenando essa
violência inominável. Pouco depois, O Diretor responsável por esse grande jornal, que ê motivo de o_rgulho de
toda a imprensa brasileira, o Dr. Júlio Mesquita Neto,
atribuiu eSse atentado a uma série de campanhas em que
o jornal se tem empenhado nos últimos anos. Destacou
especificamente a série de reportagens focalizandO o es-cândalo da Coroa-Brastel, da CA PEMI, da dívida da
Polônia com o Brasil e o escândalo das mordomias. Ele
citou, portanto, entre as campanhas mais importantes
que têm sido realizadas pelo seu jornal, essa série de revelações-sobre o que se popularizou com o nome di!< "Polonetas''.
No momento em que nôs nos reunimos pela primeira
vez depois do alentad9__contra o O Estado de S. Paulq,
desejO renovar o pronunciamento jã feito no plenário do
Senado, Coridenãil.do com a maior veemência esse riléto~
do de procura~ silc;:nciar a voz altiva e corajosa de um
jornal que t(;:m cumprido o seu dever, denunciando fatos
graves que _th_egaram ao seu conhecimento.
Neste momento em que vamos ouvir o Dr. Flávio Pécora, _desejo, antes mesmo de ouvir a sua exposição, renovar toda- a indignação de que foram possuídos represent{l.n~es dQ povo brasileiro, no momento em que se divulgou, com todos os detalhes, esse atentado contra o O
Estado de S. Paulo,
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- COiic-edo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardos_o.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr.
PreSidente, Srs~ Senadores, eu me associo, naturalmente,
-às expressões já externa das por V. Ex~ e pelo Senador
João Calmon. Já mani(estei pessoalmente aos diretores
daquele jornal e aos funcionários da casa a rilinha solidarie_dade. Acho que é absolutamente pertinente que se
consigne esse nosso voto de solidariedade e de protesto
pelos métodos terroristas que voltaram a ser utilizâdos
no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgnio Távora.
O S_R. RELATOR (Virgílio Távora) -V. Ex•, Sr.
Presidente, já externou a opinião não só pessoal, como
de toda_ a Comissão. Seria inútil estar aqui repisando
todo o assunto. Desejamos apenas, mais uma vez, frisar
o empenho que esta Comissão tem tido no esclarecimento dos fatos para o qual ela foi criã.da, sem ameaças, sem
absolutamente nenhum constrangimento por parte de
nenhum dos seUs membros, que do nosso conhecimento
seja.
Neste momento, as palavras do Presidente Itamar
Franco sào as mesmas do Relator Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao Dr. José Flávio Pêcora para suas explanações
iniciais e, em seguida, para o debate com os Srs. Senado-

res.
O SR. JOS~ FLÁVIO P~CORA- Exmo. Sr. Senador VirgíHo Távora, Relator desta Comissão, Srs. Senadores, minhas Senhoras e meus Senhores:
Convidãdo por V. Ex•s, tenho a honra de comparecer
a esta Comissão EspeCial, constituída por iniciativa do
eminente Senador João Calmon, tendo por objetiVo ·os
acordos comerciais celebrados entre a República Federativa do Brasil e a Polônia.
Aqui venho como Secretário-Geral da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República e como cidadão, consciente de que esta é a melhor oportunidade que
se me apresenta para amplos esclarecimentos dos aspectos mais relevantes que dizem respeito à minha posição
pessoal e à da Secretaria-Geral da SEPLAN, nas transações entre o Brasil e o Leste europeu.
Julgo oportuno, de início, relatar a V. Ex•s o desenvolvimento das minhas atividades profissionais a pa"rUr de
15 de março de 1974, quando me desliguei do serviço
público federal, ao deixar o cargo de confiança de
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. Sem vínculo
com os quadros de carreira do serviço público, retornei
ao s_etor privado, exercendo, a partir de então, em períodos diversos, ativídades executivas ou de conselheiro em
algumas empresas.
Em 15 de agosto de 1979, o Ministro Antônio Delfim
Netto, convidado pelo Senhor Presidente da República,
deixava o Ministério da Agricultura para se tornar o Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Nessa condição, formulou-me convite
para que assumisse a Secretaria-Geral da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, cargo que
encerra funções de relevo e que leva seu ocupante a s11bs~
tittiir o Ministro de Estado em suas ausências ou impedimentos.
Por esse motivo, ao assumir novas funções, tomei a
decisão de afastar-me de toda e qualquer atividade do setor privado.
Vou-me referir especificamente à COMEXPORT devido à sua atuação no comércio com a Polônia, e de cuja
administração participei em período anterior à minha assunção na Secretaria-Geral da SEPLAN/PR.
Sob a denominação inidal d~_ "COM EX - C ia. de
Comércio Exterior", esta sociedade foi constituída em
assembléia geral, de constituição realizada em 14 de fevereiro de 1973, conforme publicação feita no Diário Ofi·
cial do Estado de São Paulo, em 10 de março de 1973,
págs. 31 e 32 (Doe. n"'s
), arquivada na
Junta Comercial do Estado sob n"' 504.164, em data de
22 de fevereiro de 1973.
Na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 14
de maio de 1973 (Doe. n9s
), alterou-se
a denominação da sociedade que passou para
"COMEXPORT- Cia. de Comércio Exterior", ao mesmo tempo em que era transformada em sociedade de_capital autorizado, sendo a ata respectiva publicada no
Dil(rio Oficial do Estado, em 16 de agosto de 1973, às
págs. 13 e 14, e registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob n'? 514.764, em data de 19 de julho de
1973. Po-sterio-rmente, em 30 de abril de 1974, promoveuse a-primeira alteração na composição da Diretoria, sen~
do a ata da_assembléla em causa publicada no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, em 12 de julho de 1974,
e registrada na Junta Comercial sob n'? 537.862, em 4 de
junho de 1974.
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Nos termos da Assembléia Geral realizada em 20 de
maio de 1974, cuja ata doi publicada do Diário Oficial
do Estado, em 13 de julho de 1974, às pâgs. 73/74, e ar~
quivada na Junta Comercial sob n9 537.681, em 4 deju~
lho de 1974 (Doe. n9s
), foi to~alme[_lte
modificado o estatuto soda], para que a sociedade pu·
desse operar como._ "empresa comercial exportadora".
Precísamente nessa assembléia, fui eleito membro e Presidente do Conselho de Administração, ou seja, em 20 de
maio de 1974, quando a empresa já existia há mais de
ano, fundadu que foi a 14 _de fever_eiro de 1973._

Em 1975, fui reconduzido à Presidência do Conselho
de Administraç<to da COMEXPORT (Doe.
n<?
), cargo no qual permaneci até 24 de
outubro de 1978. Naquela data, um ano antes, portanto,
de ser convidado a assumir _o cargo de Secretário-Geral
da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repóblka, por motivos de ordem particular, que incluíam
novos compromissos profissionais, solicitei exoneração
do cargo de membro e Presidente do Conse_lho de Administração da COMEXPORT, tudo como se verifica da
cópia de carta que aqui anexo (Doe. nY
), endereçada aos acionistas da sociedade, pedido esse acolhid_o _na Assembléia Geral Ex- _
traordinúria, realizada em 10 de janeiro de 1979 (Doe.
n'
).
Cumpre-me: assinalar ainda que, juntamente com um
grande grupo de empresários do setor exportador, fui
um dos fundadores da Associação Brasileira das Empresas Comerciais Exportadoras- ABECE, constituída em
junho de 1975, com sede no Rio d_eJaneiro- RJ, tratase de entidade de classe com marcante presença no mercado exportador brasileiro, reunindo a maioria das empresas comerciais exportadoras existentes no País. Seu
primeiro Presidente, eleito em 5 de junho de 1975, completei meu mandato em 26 de abril de 1977, ocasião em
que fui reeleito por novo período de dois anos, que expiraria em 31 de man:;o de 1979. Todavia, por motivos de
ordem pessoal, lícencíeí-me da entídade em 22 de no- _
vembro de 19n, conforme se comprova pela inclusa declaração fornecida pela ABECE (Doe.
n'
).
Aqui, Srs. Senadores, permitam-me relembrar as atribuições da_ Secretaria de Planejamento da Presidéncia da
República e da sua Secretar_ia_.G_eral, no contex.Jo da ad- .•
ministração federal.
__ _
A SEPLANjPR é órgão de asscssoramento imediato
da Presidência da República, e a ela incumbe, particularmente, assistir o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República na coordenação do sistema de planejamento
federal e das políticas relativas ao deS-envolvimento _econômko e social do País.
__
A atividadc de planejamcnto governamental no Brasil,
como se sabe, dispõe de um conjunto de instrl,lmento$.
I - instrumentos de planejamento, fundamentalmente os Planos Nacionais dt: Desenvolvimento - PND,
que constituem documentos de programação qUinqUenal, desdobrudos em:
A- programações setoriake regionais;
B- planos específicos; e
C- programas especiais de desenvolvimento.
No primeir-o caso, as programações são elaboradas pelos órgãos setoriais do sistema de planejamento, analisadas e compatibilizadas pelo órgão central, que ê a
Secretaria-Geral da SEPLANjPR. São órgãos setOriais
as Secretarías-Geraís dos Ministérios civis e órgãos equivalentes dos Ministérios militares.
No segundo caso, caberia citar tf Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, o PBDCT, que
define o planejamento plurianual da política nacional em ciência e tecnologia.
Finalmente, no terceiro caso, os programas especiais
de desenvolvimento, em que intervêm os órgãos seccioonais e unidades da administração federal indireta, que
centralizam funções de planejamento, orçamento e modernização administrativa. Abrangem, também, as superintendências regionais -de desenvolvime_nto, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia
mistü.
Seguem-se:
I I - mecanismos de acompanhumento permanente
dos planos nacionais de desenvolvimento e dos planos e
programas complementares~

III- elaboração e acompanhamento dos or_çamentos
da U niào, a saber:
A -orçamentos anuais;
b - Orçamentos plurianuais;

c - Programas gerais de dispêndios.
IV- Instrumentos de execução da reforma e modernização adminstrativa..
V- Instrumentos de articulação com os Estados e
Municípios.
vr- Mecanismos de coorde_naçào da cooperação
econômica e técnica internacional (eU! articulação com o
Ministério das Relações Exteriores).
VII- Supervisão e discriminação de recursos de fundos especiais de desenvolvimento e outros.
VIII- Proposição de orçamentos de limites máximos
de dispêndios globais das empresas estatais, limites para
importaçl!o direta de bens e serviços ou compra de bens
importados no mercado interno, bem como limites para
aquisição de combu5tíveis destinados a veículos automotores e _os limites máximos de captação de recursos ex~er
nos pelo setor público.
Juntamente com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, integram a estrutura de planeja~
menta governamental no Brasil o Conselho de Desenvolvimento Econ.ômico e o Conselho de Desenvolvimento
Social, ambos presididos pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
Para o exercíciO das suas atribuições, a Secretaria de
Plunejamento da Prt!Sidência da República dispõe da seguinte estrutura organizacional:
-Secretaria Especial de Abastecimento e Preços, Secretaria Especial de Assuntos Económicos, Secretaria
Cenlral de Controle Interno (Ôrgâ:o Central), Secretaria
de COntrole Interno (Órgão Setorial}, Ass.essoria Técnica_
Especial e Secretaria Geral.

Ã Secretariâ Geral estUo subordinadas:
A Secretaria de Planejamento- SEPLAN; Secretaria
de Orçamento e Finanças- SOF; Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa- SEMOR; Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios- SAREM; Sccretar!u de Cooperação Econômica e Técnica
Internacional- SUBIN e Secretaria de Controle de Empresas Estatais- SEST.
Al101- dos órgãos de assissoria direta ao Ministro de
Esta_do __e dos que prestam suporte administrativo, estão
subordinados ao Ministro: A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; a Fundação
In$tituto de Planejamento Económico e Social- IPEA;
o Conselho Nacional de DesenvolvimentO Científico
Tecnológico -CNPq;- a Financiadora de Estudos e Projetas- F!NEP; o Banco Nacional de Desenvolvimento
Er.:onõmico e Soci_al- BNDES; o -Centro Brasileiro de
ApOiO-à Pequena e Média-Empresa- CEBRAE; a Empresa Dígital Brasileira S.A.- DIGIBRÁS; e a Superintendência Nacional de Abastecimento- SUNAB.

e

De acordo com a Portaria Ministerial n? 23, de 3 I de
dezembro de 19"09, e alterações subseqUentes, incumbe à
Secretaria GeraJ.da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, como órgão central do sistema de
planejamento federal e S(;!torial do sistema de programação financeira, desenvolver uma ·sêrie de atividades,
dentre as quais vale mencionar as seguintes:
. . . :. . coordenar a elaboração dos planos e programas gerais de governo e promover a integração_ dos planos regionais e setoriais;
......, acOmpanhar a eXecução desses planos e programas;
-assegurar, mediante normas e procedimentos orçamentários, a apl(c::ação de critérios técnicos; econômicos
e admin~strativos para _o estab_elecimento de prioridades
entre às atividades governamentais;
~illodeii1izar as estruturas e procedimentos da administração federal. objetivando seu contínuo aperfeiçoamento c maior eficiência na exeçução dos programas de
governo;
-estabelecer fiuxos permanentes de informação entre
as unidades comPonentes do sistema de phmejamento federu.L_a fim_O~facilitar os processos de decisão e coord~----
naç-J.o dus atividades governamentais;
-promover o acompanhamento fisico e finanCeiro_
dos projetas, atividades e programas estratégicos governamentais;
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-coordenar as atividades relativas à integração do
plancjamento do setor póblico dos estados com o do se~
tor público federal;
-coordenai as atividadt:S relativas ao controle de recursos e dispêndios das empresas estatais passíveis de
ajustamento À programação governamental;
-coordenar as ativídades relativas à cooperação ecô·
nomica e técnica internadonal;
-coordenar a execução da política cartogrãfica nacional.
Para atender aos objetivos do requerimento que ensejou a Constituição desta Comissão, julgo oportuno pormenorizar as Funções atribuídas à Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional- SUBIN e à
SeCretaria de Controle de Empresas Estatais- SEST.
Á Secretaria de Controle de Empresas Estatais SEST incumbe:
-coordeila:r,--por delegação do Ministro-Chefe da
SEPLAN, as atividades das empresas estatais que envolvam recursos e dispêndios suscetíveis de ajustamento à
programação Governamental, tendo em vista os objetivos, as politicas e diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento - PND;
- assessorar o Secretário-Geral da SEPLAN nos assuntos referentes ao Subsistema de Controle de Recursos
e Dispêndios de empresas estatais;
-elaborar, com base n_as informações fornecidas pelas empresas estatais, propostas de fixação de limites mãximos de dispêndios Globais a serem aprovados pelo
Presidente da_ República, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econõmico - CDE;
_
-emitir parecer sobre o reconhecimento de prioridade do empreendimento, projeto ou programa específico,a destinação da operação de crédito e a capacidade de
endividamento ou disponibili_dade orçamentária do interessado, para fins de contratação ou renovação de operações de crêdito externo ou interno, inclusive operações
de arrendamento Mercantil, e de obtenção da concessão
de garantias dessas operações em nome da União ou de
entidade da administração indireta federal, por parte das
empresas estatais, bem como de órgão da administração
di_(e_ta federal, entidades descentralizadas da administração dos_ Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios e de fundações por eles mantidas total ou par~
cialmente;
-elaborar propostas de fixação de limites globais de
valor, a serem aprovadas pelo Presidente da República
no ámbito do CDE, para importação dircta de bens e
serviços e pará Compra e locação ou arrendamento mer~ .
cantn de bens de origem externa no mercado interno, por
parte das empresas estatais e dos órgãos da administração direfa federal;
-elaborar propostas de fixação de limites globais, a
serem aprovadas pelo Presidente da República no âmbito do CDE, para aquisição de Combustíveis, Destinados
a Veículos automotores, por parte das empresas estatais
e dos órgãos da administração direta federal;
-propor, em articulação com a SUBIN, critério de
identificação dos programas e projetas passíveis de obter
financiamento externo junto aos organismos financeiros
internacionaiS; .
-participar, em articulação com a SUBIN, das fases
de elaboração, análise, negociação e execução de proje~
tos e program~s que contemplem financiamento de organismos financeiros internacionais, particularmente com
vistas a identificar as necessidades de contrapartida _federal e sua inclusão nos respectivos orçamentos, e promover a avaliação final dos programas e projetas apêis sua
implantação;
b) a Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica
Intemacional - SUBIN tem as seguintes atribuições:
....... estabelecer a política interna de cooperação técnica
internaciOnal~

- pãrticípar das negociações bilaterais e multilaterais,
para efeito- de colaboração externa, principalmente no
tQcante a comércio, financiamento e coOperação técnicocientífiCa.
: . : . . . ptómover, em articulação com o Ministério da Fazenda, os entendimentos com as intituições fi"ii.anceiras
inte-rnacionais, para a elaboração dos respectivos pro~
gramas anuais e pluriana-u.iiL~- e cõlaboração financeira
com o País.
Como podeni- observar, Srs. Senadores; bastante ampla é a ação da Secretaria de Planejamento da Presidên-
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cia da República e, dentro dela, a da sua Secretaria Ge~
ral, uma vez que as funções de planejamento e orç:Jmento -as suas tarefas Básicas- exigem a macro visão do
contexto económico e social do País.
É por isso, também, que a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República é levada a participar de nu-

merosos órgãos colegiados, nos quais são amplamente
debatidos os assuntos que envolvem mais de uma atividade setorial.
Com efeito, a ação da Secretai{a--de Planejamento _da
Presidência da República é, basicamente, de coordenação dos sistemas de planejamento, orçamento e modernização administrativa, política de desenvolvimento
económico e social, política de desenvolvimento científico e tecnológico e de coordenação de assuntos afins ou
interdependentes que interessem a mais de um Minis-tério.
Na área do comércio exterior, a atuação -da Secrctaría"
de Planejamento da Presidência da República se desenvolve através de sua participação no Conselho Nacional
de Comércio Exterio-~ -- CONCEX, na Comissão pam
Concessão de Benefící6S Fiscais e Programas Especiais
de Exportação - BEFIEX e na Comissão de Comércio
com a Europa Oriental - COLESTE.
-Ao CONCEX cabe criar as condições externas e internas capazes de conferir maior capacidade competitiva
aos produtos bmsileiros no exterior. Integra o CONCEX
a Comissão de Política Aduaneira- CPA, que tem por
objetivo orientar c_coordenar a execução da polftica
aduaneira.
A BEFIEX tem, principal atribuiÇão, a cOncessão de
reduções ou isenções do Inipostõ- de ímportaçilo e do imposto de produtos industrializados sobre bens de capital,
com o objetivo de reduzir custos de investimento em projeto de instalação, ampliação e modernização, que destinem parcela significativa da sua produção para o mercado externo.
Em relação à COLESTE, creio seriam dispensáveis
maiores esclarecimentos, uma vez que sua estrutura e
seus objetivos foram amplamente informados e debatidos em depoimentos anteriores nestii ComissãO.
Cabe, finalmente, Srs. Senadores, uma análise, para
melhor compreensão, do modo de operar da Secretaria
de Planejamento da Presidência da RepúblLCa no que
concerne especificamente aó tema de interesse desta douta Comissão, isto é, quanto ao comércio extii:rior e, eril
particular, ao comércio com o Leste Europeu e a Polónia.
Para sistematizar a exposição, vou dividi-la em quatro
áreas:
a. A iniciativa quantO às negociações.
b. A forma de atuação da Secretaria de PI:üi"cjamento
da Presidência da República.
c. O grau de interveniência da Secretaria de Planejamento da Presidência da República nas negociações e, finalmente
d. O grau de sigilo -das negociações.
A. A iniciativa de negócios de comércio exterior parte de empresas privadas ou estatais que tenham interesses comerciais em operações de compra e venda de mercadorias e serviços, segundo as conveniências de preço,
prazo de entrega, e!-ipecificação e qualidade.
Na grande maioria dos casos, essas negociações são
feitas sem qualquer intefVCniência da Secretaria :de Planejamento da Presidência" da República, inidândo-se e
concluindo-se no âmbito das próprias empresas interessadas.
Tratando~se, porém, de importações do setor público
e financiadas, torna-se necessária prévia definição de
prioridade por parte da Secretaria de Planejamento da
Presidência da Repúblíca, a fim de que possam ser con~
cretizadas. Se, adiclonalmente, é requerido o aval do tesouro nacional, o trâmite Cilvolve também o Ministério
da Fazenda, responsável pela sua outorga. A Secretaria
de Planejamento da Presidência da República reconhece
a prioridade da importação, desde que isso consulte as
diretrizes globais do Governo, não lhe interessando, in
caso, a orlgem ou as características dos pro"dutos a serem
importados, nem tampouco as condições da importação.
Quando a importação pretendida contempla financia~
mentes a prazo superior a 360 dias, há necessidade de se
atender ao disposto nos Decretos~leis n~' 1.312, de 15-274, _e nt? 1.558, de 17-6-77, e no Decreto nt? 84.128, de 29-
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W-79, onde se exige a emissão, pela SEPLAN/PR, de
prévio e expresso pronunciamento sobre o grau de prioridade do projeto ou programa específico ao qual sedestina a operação de crédito, dentro dos planos e programas nacionais de desenvolvimento, bem como sobre a
capacidade de pagamento ou de empréstimo pelo órgão,
ou disponibilidade orçamentária do interessado.
No exame da solicitação de financiamento para importação de bens e serviços, a SEPLAN/PR se atém aos
aspectos genéricos, especialmente limites de crédito programados para a entidade em cada exercício, nos respectivos orçamentos. Assim, as especificações dos bens ou
serviços a serem importados não são da competência da
SEPLANfPR, mas, sim, das entidades solicitantes. Os
exames de similaridade e preço são de alçada da CACEX; en"i:jUarito as coridições do financiamento incluem- _ se:-·na alçada do Banco Central do Brasil - BACEN,
Vale notar qu-e, na maíoría das vezes, são feitas consultas
prévias a essas entidades envolvidas, antes da emissão da
prioridade propriamente dita, para ver-se da viabilidade
de acolhimento, por taiS órg~os, das condições apresentadas pelas importadoras.
No caso de importação por órgão público, além da
prioridade da SEPLANfPR e do credenciamento do
BACEN/FIRCE para a contratação da operação de crê·
dito, é indispensável que o valor da importação esteja incluído no Seu limite de importações diretas para o exercício, segundo o disposto nos Decretos nt?s 84.268, de 7-1279, e 85.632, de 7-l-8!.
Esse limite é fixado, por valor, a cada exercício, para
cada ministério ou entidade especifica, através da aprovação de exposição de motivos submetida ao Presidente
da República, cujo total geral é compatibilizado com as
estimativas de desempenho da balança comercial para o
mesmo exercício, pois triis limites se referem às entradas
físiCas, no caso de bens, e ao fechamento d_e câmbio, no
caso de serviços. Observe-se, no entanto, que no caso de
bens, embora os limites sejam para entradas físicas (concretizadas pelo desembaraço alfandegário), existe acordo
entre a Secretaria de Planejamento e a CACEX no sentido de não serem emitidas guias de importação além desses limites, sem prévio conhecimento da SEPLAN/PR.
Estas são as normas básicas que regem as importações. Contudo, há casos especiais decorrentes de acordos bilaterais, de Governo a Governo, assinados com
objetivos específicos de equiHbrio da balança comercial
entre dois países, nos quais então se definem previamente os tipos genéricos de produtos a serem transacionados.
Note-se que, mesmo nesses casos especiais, a decisão
da escolha do produto, sua especificação e características
- e a definição das condições de preço final dos bens importados são de responsabilidade da entidade exportadora ou importadora que, além dísso, se sujeita ao cumprimento das condições e trâmites mencionados anteriormente.
Como se observa, a atribuição espedfica da SEPLAN/PR cinge-se ao reconhecimento da prioridade do
projeto ou programa e à capacidade do endividamento e
pagamento. Mesmo quando se tratar de emissão de reco~
nhecimento de prioridade para a concessão do aval da
União ao financiamento, o -que é feito através-do Ministério da Fazenda.
B. Quanto à forma de atuação da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, importa salientar que ela não participa da transação comercial propi'íi~
mente dita, assunto que fiCa restrito ao comprador e ao
vendedor.
C. Como conseqílência, facilmente se depreende que
a Secretaria de Planejamento da Presidência da República intervém na fase de definições gerais do comércio, sem
qualquer ingerência no detalhamento das operações, assunto que fica adstrito às empresas intervenientes, e apenas elas conhecem os pormenores transacionais de seus
próprios interesses.
D. Finalmente, a interveniência da Secretaria de -Planejamento da Presidência da República é feita sem qualquer Sigilo, reserva ou confidencialidade, realizada que é
em órgãos colegia:dos, formais, ou em reuniões informais
com a participaç_ão de numerosos servidores, representando diferentes entidades que tenham envolvimento no
assunto.
Nessas reuniões, as posições individuais são francas e
exaustivamente expostas e debatidas, de modo a que se
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consiga obter o grau de consenso indispensável à conciliação das diferentes visões, sob o prisma único do interesse nacional.
No que diz respeito especificamente ao comércio com
o Leste Europeu, a ação da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República se desenvolve no âmbito da
COLESTE, da qual é um dos membros, resultando, da
sinfonia entre os órgãOs ali representados, diretrizes de
60verno consetãneas com as caractertsticas daquela área
geogrâfica.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República, portanto, Srs. Senadores, não autoriza ordens
de compra nem ordens de serviço de qualquer empresa.
A sua ação é sempre condicionada a aspectos globais e
genéricos, bem como à observância de limites orçamentários. Como exemplo, podemos citar a Portaria 118, da
SEPLAN/PR, de I l de agosto de 1983, baixada pararegulamentar o Decreto-Lei N9 2.037, de 26 de junho de
1983, que estabelece disciplina para os gastos de investimentos das empresas estatais.
A regulamentação, que tem por finalídade operacionalizar os objetivos do citado Decreto-Lei, determina
que, antes de vir a ser comprometido qualquer gasto com
investimento, quer para aquisíçào de bens, quer para
execução de obras, as empresas estatais (e não a SEPLAN/PR) emitirão notas de empenho (NE's) ou ordens de comprar e de serviços (OCS's), de maneira que
seja possível, a qualquer momento, apurar se a soma dos
seus valores não ultrapassará o teta de investimento
aprovado pelo Presidente da República para cada empresa determinada.
Portanto, cabe às empresas emitir OCS's ou NE's em
favor de' quem melhor lhes convier, desde que respeitados os princípios e normas da administração pública,
quanto à concorrência, ficando claro que é a entidade
que escolhe o fornecedor ou empreiteiro, sem que, neste
processo, haja qualquer ingerência da SEPLANjPR, salvo se os valores estiverem acima dos limites de investimentos aprovados pelo Presidente da República, quando, então, a operação não se concretiza.
Ademais, a fim de preservar as normas e procedimen~
tos já adotadoS petas empresas estatais que, atualmente,
permitem informar, a qualquer momento, os valores já
por elas comprometidos, prevê também a portaria que a
aplicação do citado Decreto-Lei pode ser feita com a
adoção dos mesmos procedimentos, desde que contenham eles as ·jmformações necessárias para que se possa
verificar se essas empresas realizam gastos Sem cobertura
orçamentária, prindpal causa dos atrasos de pagamento
junto a fornecedores e empreiteiros.
Com base nas OCS's e NE's que vierem a ser enl"itidas
por empresas estatais, poder-se-á., a qualquer momento,
calcular os custos dos projetas de investimentos realizadoS por qualquer uma delas isoladamente ou por todas
em conjunto,
De vez que uma cópia da OCS's ou NE's deveró, obrigatoriamente, ser entregue ao fornecedor ou empreiteiro,
garante-se, com essa medida, que os empreiteiros e fornecedores disponham de documento hábil indicando a
fonte dos recursos necessários para pagamento do evento, impedindo-os de aceitar o iníciO, o reinício, ou a con·
tinuidade de obras sem que os recursos a elas destinados
estejam explicitados e dentro dos tetas aprovados. Caso
contrário, se e quando, por hipótese, as auditorias comprovarem uma eventual conivência dos empreiteiros e
fornecedores, a eles serão aplicados penalidades, o que
também ocorrerá com os dirigentes das estatais quedes:
respeitarem os tetas de investimentos.
O Decreto-Lei e a Portaria não interferem na fórmula
contratual; apenas introduzem um limite corretor de até
0,95% para a fórmula, sempre que houver reajuste, para
que a produtividade seja repassada também ao setor
público.
Em resumo, com esse procedimento a SEPLAN/PR
não está atribuindo a si qualquer tarefa de monopólio de
compras ou de cOntratação de serviços, pois esta função
é das empresas.
Quanto à necessidade de a SEPLAN/PR emitir avisos
de prioridade, prévios à contratação de cada operação de
crédito das estatais, não se trata de procedimento novo,
mas de obediência à legislação existente desde 1974, representada pelo Decreto-lei N'1 l.312j74, modificado
pelo Decreto-Lei Nl' 1.558/77, pela Lei n'16.263f75 e peJos Decretos N9s 84.128/79 e 85.421/80.
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Conforme delermína a citada_ legislação, as entidades
da administração pública, di reta e indireta, somente poderão contratar empréstimos ou finanCiamentos no país
ou no exterior, após prévia eexpressa autorização da SEPLAN/PR, sendo que, nos casos dos recursos externos,
ainda necessitam de credenciamcnto pelo Banco Central
do Brasil (BACEN), particularmente, para defiriir o nlomento de sua ida ao mercado_.
Na maioria das vezes, quando da tomada de empréstimo, a prioridade é concedida sem que se saiba qual o
banco credor, e sem que se co_nhe_ça o beneficiário final
que receberá o recurso que a empresa estatal utHizarã.
No financí<imento vinCUlaOO, os pedidos são encaminhados pelas estatais à SEPLAN/PR, já com a indicação
do fornecedor e a identificação d_o órgão financiador, cabendo à SEPLANjPR, apenas verificar se os dispêndios
estão dentro_ dos limites aprovados e, quando de financiamento externo, considerar as repercussõe.o; no" balanço
de pagamento, não lhe cahendp discutir o nome do fornecedor ou benfidário, matéria de exclusiva competência das empresas.
Nas operações de crédito com garantia da União, a
prioridade dada pela SEPLANjPR é comunicada ao
Ministério da FMenda, onde se decide a concessão de
garantia.
_
Da mesma forma, quanto ao crédito externo, a concessão de prioridade pela SEPLAN/PR não representa o
final do processo de autorização, uma vez: que é indispensável a emissão, pelo BACEN, do certificado de credenciamento prévio à referida contratação pam que o
contrato seja registrado e, em conseqíiência, possam ser
realizados os pagamentos referentes a amortização e encargos.
Portanto, todas as decisões da SEPLAN/PR quando
da concessão de prioridades para empréstimos internos
ou externos, não significam que pas-se ela a monopolizar
ou a decidir no que se refere a compras ou realizã.ção de
serviços. A SEPLANjPR somente concede autorização
para que a empresa possa firmar um contrato financeirO
que assegure cobertura às compras e serviços escolhidos
pelas empresas, naturalmente com obediência aos procedimentos de concorrência_ e_m__Yigor,
Em anexo, ofereço a V. Ex•s a íntegra do Decreto-Lei
o(' 2.037, de 26 de julho de 1983, e da Portaria N9 118, de
II de agosto de 1983 (DOCS. N•s
), os
quais, aliás, foram objeto de numerosas referências elogiosas.
Exm9s Srs. Senadores, antes de concluir, creio ter PrOporcíorüldo a V. Exfs, com todo o respeito que merecein
este Poder e esta Comissão, uma explanação ampla da
participação da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e da sua Secretaria Geral nas n~_go
ciações bilaterais ou multilaterias brasileiras com o exterior.
Finalmente, permito~me reafirmar que a atuação da
Secretaria de Planejamento da Presidência da__ República
e de seus servidores -entre os quais me incluo, sempre
tem sido desenvolvido objetivando antes e acima de tudo, no exclusivo interesse do Brasil.
Agradeço a oportunidade de poder prestar esses escla~
recimentos e coloco-me à disposlção- de V. El<i.'s. Mui_tQ
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex' tem a palavra.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Dr. Pécora:--Apesar do esforço de V. S' em nos prestar eSsas informações, desejo, em primeifo lugar, manifestar a V. S•
que boa parte dessas informações decorrem do funciona~
menta normal da Secretaiía -de Planejamento, embora
do detalhe os Senadores não estejam infOrmados. Mas é
útil que sejam. No geral nós sabem_os. E não há d_e ser,
portanto, a respeito do funcionamento da SEPLAN, das
funções institucionais da SEPLAN que esta Comissã"o
terá de dedicar seu tempo. Devo dizer a V, S• que a mim
me constrange ter de fazer uma série de indagações por
razões que V. s~ há de sentir quais sejam, mas sou obrigad·o a fazê-las e que não dizem respeito ao funCionamento da SEPLAN, mas ao objeto da nossa ComisSão,
que é a investigação a _respeito, em primeiro lugar,- da
política relativa ao comércio com o leste - nós femoS
que ter uma avaliação da procedência dessa política de
interesse dela para o Brasil e de quais tenham sido os
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seus efeitos - e, em segundo lugar, dado que a origem
nesta Comissão foram denúncias apresentadas pelo Jornal O Estado de S. Paulo e trazidas ao Congresso na sua
ap-reensão, pelo Senador João calmo o, Precisamos de informações de v. s~ que nos permitam esclarecimentos específicõS sobre sua participaçaõ nesta matéria.
Começaria por perguntar a V. S• se na gestão do Ministro Delfim Netto, durante o Governo do Genefal Mé-dici: se V. s~ foi. Secretário-Geral da SEPLAN e até
quando?
OBR. FLÁVIO PÊCORA- Fui Secretário-Geral do
Ministério da Fazenda, de 1969 até 15 de março deJ974.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Então, queria perguntar a V, S• se, na qualidade, tinha
conhecimento de acordo firmado entre o Banco Central
do Brasil e Handbank da Polônia.
O SR. FLÂ VlO Pf:CORA -Há via inúmeros acordos. Não sei especificamente ...

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Refiro-me ao acordo firmado em li de janeiro de 1974, a
respeito da operação casada de exportação de têxteis em
contrapartida com a importação de enxofre.
O SR- FLÁVIO Pí!:CORA- Não conheci os termos
_.do convênio, mas set que existia um convênio nesse sentido.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- A
minha pergunta tem razão óbvia, é que V. s~ em seguida
passou- pelo que era sabido já por nós e pela imprensa,
é público e, aliás, ê normal que assim seja, mas foi reafirmado agora mesmo por V. s~- que passou a exercer
funções no setor privado, numa empresa que se tornou,
depois, a representante do Governo da Polônia no Brasil. E que operou nesta área de exportação de têxteis e
cfUe -teveurrf sucesso apreciável e isso ê louvável- eu repctt aqui ih-úmetas vezes que o sucesso comercial não nos
assusta, dado às regras que funcionam no nosso sistema
éconômico.- Mas aqui houve um acordo firmado anteriormente a V. s~ para trabalhar nessa empresa comercial, quando estava V. S• no Govern_o. Em_S.eguida, V. s~
se dedica a um setor privado que vai viabilizar este acor~
do. t certo?
O SR. FLÂ VIO PÊCORA- Sim, o acOido exiStia em
74 e vigiu daí por diante,
- -
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to difícil, porque se tem a sensação de que todas as decisões são tomadas em termos de colcgiados. h claro que
sabemos como funcionam as burocracias, até por termos
já participado delas, algumas até internacionais e por ler
a respeito do assunto. Mas pasma~nos, com toda a sinceridade, ver, COmo se foi cria-rido aqui um regime de irresponsabilidade, no sentido específico, irresponsabilidade
no sentido em que não se sabe a quem atribuir a decisão.
Como V. s~ tem uma- :Posição ·central nesse sistema, eu
gostaria de Ouvir com atenção, espedalmente a última
parte do discurso de V. S•.-e eu não gostaria que ela fosse
interpretada como mais uma pessoa que nos diz que as
coisas ocorrem porque ocorrem, num plano geral. Eu
gostaria de saber de V. s~: quanto ao protocolo firmado
entre o Brasil e a Polônia que previa que houvesse o
equilíbrio de contas, quando ele se transformou num
C:Ontrato de crédito, quem_ deu essa U!Jtorização? De que
maneira essa autorização está registrada? Quem assume
perante o País, coma alguém que exerce o Go'verno, a
responsabilidade pessoal pelas decisões dessa transformação das negociações entre o Brasil e a Polônia. Sabe
V. S"l
O SR. FLÃVlO P~CORA- As decisões na área governamental são efetivamente alcançadas depois de amplo debate, muitas vezes, em comissões formais, muitas
vezes, em grupos informais. As que.<>tões dos créditos- ao
átfü:ior São de responsabilidade di reta do Banco Central
do Brasil, como, aliás, já foi dito por diversos depoentes.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Mas, aqui não se trata de uma decisão de crédito, tratase de uma relação entre o Brasil e a Polônia, um modo de
negociação entre dois países, em que se muda um sis_tema, que é um sistema de equilíbrio de contas para um
outro sistema em que existe contrato de crédito. Não
acredito que o Presidente do Banco Central possa tomar
tul decisão. Acho que seria uma delegação indevida do
Banco Central.
O SR. FLÃVIO PÉCORA - A decisão de fornecer
créditos à Polônia começou basicamente em 1975, com o
acordo firmado entre o Ministro da Indústria e Comércio, naquela oportunidade, e o Governo polonês, para
uma compra de carvão, onde se convencionou fornecer o
crédito de__l72 milhões de dólares para o financiamento
da expansão da produção polonesa de carvão.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Então V. Ex' vê que, como o Ministro da Indústria e
Imagino que nos costunl.es da República já nada espanta, e não seria o único caso, mas quero ser totalmente-- - Comércio daquela oportunidade chegou à conclusão eu creio- não posso afirmar porque não participava do
leal na minha pergunta com V. S•, para registrar, porque
Governo daquela época- depois de entendimentos com
houve um acordo firmado que caracterizava um tipo de
iodos os responsáveis das diferentes áreas pelo setor. E a
-comércio e dePois esse comérciO foi implementado por
formalização dessa concessão de crédito foi feita depois
empresa da qual V. S• TOi respOnsável no setor privado.
pelo Banco Central do Brasil.
O SR. FLÁVIO PÉCORA- Não, acho que o acordo
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- E
era de ordem geral, para todas as empresas.
a fixação das taxas de juros e dos prazos de finãnciamen~
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO tos nesse comércio também são de atribuição do MinisNão, sem dúvida, eu não faço objeção ..
- tro da IndUstria e do Comércio?
O SR. FLÂ VIO P:t:CORA- Não, mas quero deixar
bem claro, justamente para atingir o objetivo a que V.
Ex• se propõe, que é deixar as coisas bem claras. O acordo existia em caráter g_enérico e a sUa efetivação só se
concreti_z_ou__ na empresa COMEXPORT,- mUitOS anos
depois, mais de dois anos depois.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.Em todo__o c;aso, a precisão que eu gostaria de ter para o
meu es-clarecimento era exatamente essa.
Há outra questão que eu gO~i;ria de levantar, porque
tenho m_uitaS questões, mas não vou fazê-las todas_ hoje,
porque se V. S• tiver interesse posso depois,-se a Comissão permitir, passar a V. s~. pois acho que é muito importante um documento com esses pontos, de uma maneira cabal, como já tive oportunidade até de expressar.
O SR. FLÁVIO PeCORA -

Perfeílo!

O -sR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Mas eu gostaria até de fazer algumas questões.
Assistimos aqui, várias vezes, nesta Comissão depoimentos de funciqnários públicos brasileiros, como V, S•,
ou que exercem função pública, e que nos dão informações ·que francamente nos deixam numa situação mui-

O SR- FLÁVIO PtCORA - Algumas foram atribuição do Ministro da Indústria e do Comércio; em
1978, o Minjstro da Indústria e do Comércio propôs
uma linha de crédito atê específicamente para a exportação de têxteis com prazos e taxas de juros definidos,
que depois foram fixadas pelo Banco Central e à luz de
uma grande dificuldade que o setor têxtil passava, naquele momento, no Brasil, no mercado interno e grandes
dificuldades de exportação, principalmente pela colocação de quotas no mercado europeu e nos Estados Unidos.

O SR_ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - E
seria possfvel que esta Comissão obtivesse as resoluções
e a especificação de quem assumiu a responsabilidade em
cada um desses casos?
O SR. FLÁVIO Pl::CORA- Esses créditos todos são
formalizados por documentos do Banco Central d_evidamente assinados e publicados.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Então, repito, se eu qui~er saber quem foi o responsável
por ter fixado taxas extremamente baixas, seria o Presidente -do Banco Centiã1? _V. S' afirma- isSoT
- -
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O SR. FLÂ VIO PÉCORA- Estou dizendo o seguin·
te: não disse que as taxas de juros são extremamente baixas.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO --

Não-Tüi eu que disse.

0 SR. FLÃ VIO PÉCORA- O Presidente do Banco
Central é que tem a responsabilidade de firmar, aliás, eu
agora não sei se é o Presjdc:nte do Banco Central ou __um
dos setores da área ext.ema, mas_ é na área do Banco Ccn·
trai em que são formalizadas as linhas de crédito e as ta·
xas de juros também.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Quer dizer que hoje, no modo de proceder do Governo
brasileiro, da-se esse imenso grau de liberdade a um dire·
tor do Banco CentraL Não existem critérios fixados por
uma autoridade superior?
O SR. FLÁVIO PÊ CORA- Conforme eu disse, há
reuniões formais. No caso particul<Jr Leste Europeu, ge·
ralmenle as reuniões são feitas em nome do Coleste,
onde cada representante expõe o seu ponto de vist:.~ na
área da balança de pagamentos, na área dos financia·
mentes externos, na área das exportações. Através deste
debate amplo chega-se a uma resolução colegiada, A formalização é feita pelo B<lnco Central.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Portanto, vou requerer Imediatamente que se ouça uma
vez mais o responsável pelo Comércio exterior no Banco
Central, porque me parece que, pelos dados de que dís·
pomos, hú duas questões que me preocupam, numa avaliação geral do comércio com o Leste Europeu: uma, é
por que- c vou perguntar a V. s~ para que nos ajude a
entender- por que foi possível, quando já parecia tudo
ser catastrófiCo, na Polõnia, manter e ampliar linhas de
créditos? E o outro: Como foi possível determfilar tii.XáS
de juros abaixo dos dado.s de que dispomos da taxa de
juros que normalmente eram concedidos? V, S• se exime
de responsabilidade nessa matéria, portanto?
O SR._ FLÁVIO PÉ CORA - Inclusive, em grande
parte desses dias, eu nem pertencia ao Govern-o.
Quero dizer que as deciSões são tomadas depois de
amplos debates com todos os participantes emitindo as
suas posições específicas e o resultado final representa
uma conciliação de todos os intervenientes nas reuniões.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- E
qual é a explicação de V. S•? V. S' participou, em algum
momento. nessas negociações, portanto, dessa qualidade
ou alquém do Ministério da Secretária do Planejamento?
Até esse momento cu não consegui entender, e tenho feito perguntas de boa fé, pam que isso possa até formar
um juízo realmente objetivo na matéria, sem nenhum ânimo outro que não seja de se entender essa política.
Não cons_egui entender como foi possível depois que
os jornais, revistas., como Journal Economics, Foreing
Affairs, tinh:.~m mostrado que havia uma queda imensa
no produto interno bruto polonês, em 1979, já isso era
bastante claro, e de que existia já, até mesmo informações do próprio ltamarati, como foi possível ampliar
esse comércio.
V. S! teria alguma palavra que nos esclareCesse a respeito disso?
O SR. FLÃ VIO PECORA - Se analisarmos a evolução do nosso c-omércio com a Polõnia, verificarerúOS
que esse comércio crcsceU-Oe forma muito aceniU.ada;até
1979/80. Até então nós não tínhamos nenhuma razão
para reduzir o nosso fluxo de comércio com a Polónia,
tínhamos interesse em assegurar o fornecimento por parte do Brasil em minério de ferro e alguns produtos manuf<Jturados e, ao mesmo tempo, assegurar o recebimento
da Polônin de enxofre e C<l:rvão. Ã luz deste_objetivo é
que foi intensificado o nossõ comércio com a Polónia a
ponto de ele se transformar no nosso maior parceiro co-mercial no Leste Europeu. Em !981, foi a primeira vez
que a Polônia reveloU uma dificuldade de pagamento,
atrasando_,o _seu pagamento de alguns dos seus compromissos para com o Brasil e, em geral, para com o mundo
inteiro. As notícias de que a Polónia vinha em dificuldades eram a nível internacional. Contudo, todos os países
do mundo. todos os bancos continuaram a emprestar dinheiro para a Polônia, porque ninguém previu um desenlace tão dramático, como de fato ocorreu. E, em 1981,
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quando em março, a Polónia, pela primeira vez, atrasou
o seu pag~mento, imediatamente tomamos todas as providências para conter a expansão do comércio com a Polónia. Foi em outubro de 1981 que a Polónia, efetivamente, se decl~rou incupacit~da de p~gar. Então, vemos
claremente que, a partir de 1981, o nosso fluxo comercial
com a Polónia foi substancialmente modificado; passamos de uma exportação de 523 milhões de dólares, em
1980; pam 500 milhões de dólares, em 1981; e para 175
milhões_ de dólares, en1 1982. Ao mesmo tempo, com o
objetivo de fazer com que as nossas contas tivessem seu
sinal modificado, aumentamos de maneira substancial as
nossas importações com a Polónia, a tal ponto que neste
ano de 1983, temos um saldo negativo em relação à Polónia, depois de termos reduzido esse saldo da ordem de
450 milhões de dólares em 1980/81, para 66 milhões de
dólares em 1982.
O Brasil, a maioria dos países e a maioria dos banqueiros continuaram a operar com a Polónia até o momento
em que ficou claro a dificuldade polonesa em enfrentar
os seus compromissos_ internacionais e, rieste momento,
de forma r~pidu, o Brasil tomou todi.ls as provid~ncias
para alterar o fluxo comercial com a Polónia.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Mas V. s~ há de convir comigo que, em 1980, o Iiamaritti
já havia alertado para esta situação. Que antes disso, em
1979, como mencionei, as publicações internacionais já
haviam alertado para esta situação. Não parece a V. s~
que faltou relo.
O SR. FLÃ VIO P'ÊCORA - Não creio, acho que
quando sentimos que a situação realmente se apresentou
grave, porque não ê só O Ctue se diVulga sobre a situação
econômica dos ~aíses, mas vamos compreender, também, que todos os exportadores e todos os banqueiros
C<frftlnuaram a exportar para a-Polônia. Este também é
um dado importante na hora da tomada das decisões.
Tanto é que o Brasil ê um dos credores da Polónia.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Sei, mas o fato do Brasil ser um dos credores da Polónia
é o que estou questionando.
Começo Por questionar, como fiz, a mudança do critério, quando se passou a conceder créditos. Em seguída,
pergunto-lhe Por que dar mais créditos depois, quando
_se via que_q desastre era iminente?
O SR. FLÁVI_O P'ÊCORA- Hoje, talvez, seja simples dizer que se via que o desastre era iminente. Naquela
oportunit.!ade, as decisões furJ.m tomadas à luz das informações- daquele momento e o Governo brasileiro fichou
que não era o momento da tomada da decisão da reversão. Tomou, aSsim que o quadrO se apresentou de maneira maís óbYiit riiais palpável e os rCflexOS eStão expressos- no resultado da balança comercial.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
S• me permitirá, mas a minha crltica eu a guardo. Ou Seja, parece-me que, depois de 1979, a concessão de crédi~
los- e vejo que o argumento que V, S' utiliza é que na
época não se viam tão claras as coisas. Acho que as coisas já estavam claras. E o_ão sou eu quem acha, porque
na época, talvez, nem achasse e nem poderia achar. Mas,
pela documentação de que dispomos o Itamaratijâ havia
alertado e os órgãos de divulgaÇão econômica internacional já salientavam isso. De modo que me parece que,
neste ponto, não vejo o argumento, à luz_ do interesse nacional, mencionado por V. s~ ...
O SR. FLÂ VIO PÊ CORA - Um dos argumentos êque a Polõnia vinha pagando, pontualmente,_ todos os
seus compromissos com o Brasfl até múço de 198 L Isso
foi dito aqui por representantes do Banco Central e pelo
rep-r.-e-sentante do ltamarati. É um dado importante para
definição de critério.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- É
um dado, mas a mim me parece falta de cautela, de qualquer maneira. Em todo _caso; é um mero julzo pessoal e a
Comissão não tem por que respaldá-lo. Mas quero registrar que até agora- e com as palavras de V. S'- continuo perdido em incertezas de por que não foram toma·
das medidas no tempo oportuno.
Vou colocar algumas outras questões a respeito de depoimentos que foram prestados aqui nesta Comissão por
outras pessoas. E vamos nos referir ao depoimento do
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Sr. Alvaro Leal, extenso e importante depoimento prestado aqui a esta Comissão. Nesse depoimento o Dr. Alvaro Leal nos disse que no caso da Coroa-Brastel, ele
atuou, em nome do Sr. Paim. E eu perguntei intensamente <l ele se essa atuação derivava de obrigação contratual
dele. Ele até leu extensamente quais eram as obrigações
contratuais, e n~o haviu nenhuma que se referisse a esse
tipo de atuação. Mas, perante esta Comissão e Creio que
perante a opinião pública, também, ele mostrou que
atuou decisivamente na negociação de créditos adicionais para o Sr. Pairo, junto ao Banco Central do Brasil,
quando houve a liberação da importflncia de 30 bilhões
de cruzeiros para atender as necessidades imediatas de
caixa da Brastel. E a explicação que ele nos deu, de por
que atuou foi a de que o Sr. Paim estava impossibilitado
de atuar, tomado que estava de um:.~ espécie de crise nervosa. Então, a sua atuação foi mais como amigo do que
propriamente por obrigação contratuaL E neste momento ele nos informou, ainda, que, na ocasião, eles mantiveram entendimentos com V. S• a respeHo dessa decisão
do Banco Central. V. s~ confirma que negociou com o
Dr. Leal a respeito do caso Paim?
O SR. FLÂ VIO PÉCORA- Nego categoricamente.
Vou historiar o fato, para esclarecer.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Acho um ponto muito importante, porque o depoimento
ouvido nesta Comissão foi este. Gostaria, portanto, de
dar oportunidade nesta Comissão a V. S• para a resposta.
O SR. FLÁVIO PÊCORA- Acho que é importante
apreender bem ~orno as coisas ocorreram. V. Ex~ falou
que eu teria negociado com o -Dr. Álvaro Leal. Eu nego
peremptoriamente.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ••Negociado". Não vai nisso acusação alguma.
O SR. FLÂVIO PÉCORA- Sim. Mas tambêm acho
importante e não vejo nisso nenhuma desconsideração,
Apenas acho que é importante deixar as coisas no seu
sentido preciso, quando V. Ex• se referiu à palavra irresponsabilidade." A SEPLAN tem as portas abertas a todas as pe..<;soas que a procuram para colocar questõeS de
seu interesse. Sou procurado, como qualquer funcionário, por empresários que recorrem_ a mim espontaneamente: por empresários que me procuram através de
amigos, por empresários que me procuram através de co~
nhecidos, por empresários que são meus conhecidos. por
empresários que não são meus conhecidos, por" empresários que me procuram através de parlamentares. Enfim, ~!!mos uma interface muito grande, com grande múmer_o de pe~~oas co~ diferentes situações e poSições.
Este entendimento, este encontro, a que o Dr. Álvaro
Leal se refere, ocorreu depois de um telefonema que ele
me deu, dizend_o que efetivamente o Dr. Paim o procurara, alegando estar enfrentando uma dificuldade de li quedez na sua empresa, e que ele julgou que, pela forma com
que o telefonema fora dado, que se achava diante de um
quadro muito grave e que seria desejável um encontro do
Dr. Assim Pais com as autoridades da área federal.
Ora, a empresa, ou grupo do Dr. Assis Pairo era um
grupo. que envolvia inómeras empresas comerciais, fin~ncetras, com mais de 10, 12 mil empregados ele envolvia um gra-nde número de letras das suas entidades financeiras, de mo_d9 _gue achei que o assunto que me havia
sido colocado exigia de minha parte um encaminhamento p<1ra as autoridades competentes. Então, disse ao Dr.
Álvaro que iria providenciar um encontro do Dr. Assis
Paim com as autoridades competentes para ele levar o
assunto adiante. De fato, no dia seguinte, houve o enc?~tro. na Secretaria do Planejamento, porque, por coinctdencta, estava se realizando uma reunião entre os Ministros Delfim Netto, Ernane Galvéas, o Presidente do
Banco Central, o biretor do Banco Central, o Dr. Meireles, eu e outros funcionários.
Encerrada a reunião, no final da tarde, o Dr. Álvaro
foi convidado a entrar na sala na presença dessas pe..<;Soas
a que me referi e comunicou que havia sido procurao
pelo Dr. Assis Paim que the havia colocado um quadro
de dificuldades financeiras. Depois de algumas considerações, os Ministros acharam que o assunto deveria ser
tratado na área técnica do Banco Central à luz da legislação vigente. A reunião foi encerrada e o Dr. Assis Paim
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se encaminhou ao Banco Central de onde reuniu-se com
dirigentes do Banco Central e, a partir daí, o problema
desenvolveu-se exclusivamente no âmbito do Ban_co
Central. A única atitude tomada, nessa reunião a que me
referi, foi o encaminhamento do assunto para a decição
técnica no âmbito do Banco Central do Brasil.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Então, V. S• vai me permitir, ·mas o que disse o Dr. Leal
foi justamente o que disse V. Ex• aqui. O fato a que me
referi foi esse a que ele se referiu, que huve uma aproximação que ele fez com V. Ex•, para tratard_oassuntoem
tela do Dr. Assis Paim e que houve, em seguida, o encaminhamento do problema ao Banco Central. As razões
de negativa de V. Ex• não as vejo, mas confirma o que
disse o Dr. Leal. Ele não disse nada além do que disse V.
Ex~, agora. Disse V. Ex• que foi encaminhado ao Banco
Central pam, de acordo com as normas técnicas, serem
atendidas. Acha V. Ex• que a concessão de 30 bilhões seguiu normas técnicas?

O SR. FLÁ V10 Pt.CORA- Não posso fazer um julgamento desta natureza. Seria até um julgamento subjetivo para mim que não conheço a_ forma pela qual trãtóu
o Banco Central.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - "
Então, V. s~, também não tem nenhuma responsabilidade por isso?
O SR. FLÃ VIO PÊCORA -

Em absoluto.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Seria então o Presidente do Banco Central.

O SR. FLÁVIO PECORA- Esse assunto é estritamente da área do Banco Central. lndiscutivdmente.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- A
responsabilidade é do Banco Central?

O SR. FLÁVIO Pt=:CORA- Indiscutivelmente.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~
Parece_que vamos ter que chamar de novo o Banco Central.

O SR. FLÁVIO Pf:CORA -Aiiãs,-issoestá dito num
jornal por um Diretor do Banco CentraL
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Devo dizer a V. Ex• que isso me deixa uma impressão penosa do Governo. Quero dizer com toda franqueza. Um
assunto dessa importáncia passar a responsabilidade
para um funcionário de menor hierarquia, tendo sido do
conhecimento de autoridade de maior hierarquia, a mim
me parece uma coisa pouco aceitável. Digo mais, fiz esta
mesma pergunta ao Senado_r Severo Gomes quando ele
veio depor, porque ele foi Ministro. Perguntei quem era
o responsável. Ele nos disse que era ele e o General Geisel. Assumiu a responsabilidade. Parece-me que a responsabllidade de decisão dessa natureza deve ser assumida por aqueles que são responsáveis perante a Nação.
Em todo caso, estou apenas fazendo considerações de
política geral, podemos perfeitamente discordar. Mas,
gostaria de registrar que uma vez tendo sido levado ao
conhecimento de Ministros- foi o que disse o Dr. Leal
- e do Secretário-Geral da SEPLAN - um caso desta
natureza, parece.me que um Diretor-Geral de Banco
Central não deveria ser o responsabilizado, mas vejo que
teremos que responsabilizá-lo, se responsabilidade houver.
Gostaria de saber de um_da_d_Qque foi publicado num
documento reservado do Banco Central que gerou uma
crise, a que os jornais se referem. nO decorrer desta semana, que parece, até mesmo Comissões de Inquérito foram consider<ldas a respeito desta questão, se tinha V.
Ex• conhecimento desse documento ou se, de alguma

maneira, conhecia esse processo.
O SR. FLÁVIO PÉCORA- Não, desconhecia totalmente.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Quer dizer, a SEPLAN não é tão poderosa quanto se
imagina, nem quanto se diz. 1:. uma coisa boa.

Eu teria mais algumas perguntas, mas não queria
formulá-las agora.

O SR.

P~ESIDENTE(ltamar

Franco)- V. Ex• tem

a libcrdadt:- total para fazê-1m;.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Posso depois voltar a formular perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao Senador Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
Srs. Senrtdores, Dr. Flávio Pécora:
Sinceramente, eu teria preferido que o nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso fosse mais exaustivo, que
S. Ex~ esgotasse todas as suas dívidas.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Dívidas não as tenho.
O SR. MARCONDES GADELHA - Dívidas para
com a sua responsabilidade, para com a sua consciência
pcmnte aqueles que lhe conferiram-o seu munus e que S.
Ex' leva com tanta seriedade e com tanto aprumo até às
últimas conseqüências. Eu não gostaria que S. Ex• saísse
daqui sentindo-se em falta, que tivesse faltado alguma
:coisa, que deixasse de completar o seu pensamento, já
que esta é uma oportunidade rara e importante, uma vez
que estamos aqui com o Dr. Flávio Pécora, funcionário
do mais alto escalão da Administração Pública, funcionário importantL~simo e em condições de esclarecer profundamente esta matéria.
Vejo, Sr. Presidente, que corremos o risco de começarmos a derivar para aspectos setoriais de determinadas
transaçõcs e nos desvirtuarmos do objetivo precípuo desta Comissão que era o de investigar o relacionamento
Comercial do Brasil com a Polônia, particularmente no
que diz respeito ao desempenho da COMEXPORT no
período sobretudo di 1981 até a presente data.
'Y~jo .que, neste primeiro aspecto, o objetivo da CPI seria o de investigar a existência ou não de dolo em toda
esta matéria. Não quero antecipar o juízo do Relator a
respeito, mas a cada dia que passa são cada vez mais sumidas as questões a serem invocadas nesta matéria, que
eu começo, Sr. Presidente, a me convencer que só há efetivamente um ponto importante a se discutir aqui: é aquestão da cobrabilidade dos títulos a que se referem as
transações que envolviam a COMEXPORT e outras empre.<ms exportadoras, pois as questões levantadas pelo
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso: por que
manler e ampliar as linhas de crédito com a Polónia, por
que conceder mais linhas de crédito depois do episódio,
por que não conseguimos nos antedpar aos fatos, por
que não conseguimos lobrigar, com alguma antecedência, a situação de insolvência irriinente em que se encontrava a Polónia. Tenho a impressão- de que esta matéria
já é bas"tante esclarecida e sobre a qual não pesam maiores dúvidas. Penso que incori:'errios miilla certa margem
de imprevisibilidade no caso da Polónia dentro de um
conserto geral em que todas as nações também se envolveram. Agora, essa pergunta: por que manter e amplíar
linhas de crédito com a Polônia? Por que conceder linhas
de crédito a mais com a Polónia? Esse é o mesmo tipo de
pergunta a que certamente estão remetendo agora os
nossos parceiros comerciais, ante as solicitações do Brasil de mais linhas de crédito nesse momento. O mundo
inteiro sabe das dificuldades em que nós nos ~contra
mos, após os cortes de Ouxo de capital a partir de setembro de 82. O m_undo inteiro sabe das nossas dificuldades, em relação à balança de pagamentos, após as altas taxas de juros, após as perdas sucessivas em relações
de troca. No entanto pedimos mais créditos, e vamos
obtê-los dos países emprestadores. A outra alternativa
que nos tem sido proposta com certa freqUência seria íazer a mesma coisa que a Ploônia fez em relação ao Brasil;ignorar as Contas, ou seja, passai- o calote. Essa sugestão
tem sido feita aqui internamente. E não me consta, Sr.
Presidente, que a moral dos negócios varie conforme os
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questionado aqui, e é o que pergunto ao Dr. Pécora, é
como as COisas se pâSsarão daqui por diante, o que importa ao Brasil é se teremos condições de reaver esses recursos investidos, se existe realmente margem de cobrabilidade, se há uma perspectiva de recuperação da eco·
no mia internacional, se há algum concerto de algum pool
neste momento, se podemos, através da interveniência
do Clube de Paris, se p-odemos, através da intervcniência
de outros países do Pacto de Varsóvia, conseguir sanear
a situação da Polónia em relação ao Brasil. Essa é a minha primeira pergunta.
Com relação ao envolvimento do Sr. Assis Paim Cunha, o problema da Coroa-Brastel e as razões por que o
Banco Central emprestou trinta bilhões, confesso ao Sr.
Assis Paim, numa situação extremamente difícil que S.
S• se encontrava, não aperia·s do ponto de vista de solva-.
bilidade, mas até de condições emocionais- aqui foi declarado pelo Sr. Álvaro AnnUndo Leal que o Sr. Assim
Paim se encontrava em estado de nervos, acho que usou
do adjetivo deplorável, não sei bem-, a mim me interessaria muito saber o porquê. Deve haver alguma razão
de ordem técnica, _de ordem lógica, só que eu penso que
isso foge, Sr. Presidente, ao escopo desta Comissão. Se
tomarmos um fato isolado, por que foi concedido naquela condição crnergencial, nós teríamos que fazer uma
avaliação, muito ampla, de todas as razões por que a
Coroa-Braste\ chegou àquela situação, qual a participação das autoridades nisso tudo, se as autoridades,
também, não seriam responsabilizadas por não agirem
diante de uma empresa que tinha responsabilidades seriíssimas com doze mil empregados, mutuários etc., se
não se pagaria por ter cão, _ou por não ter cão, no final
da história. Se eu tomar um fato isolado, spiciendo, acho
até uma forma de diversiorüsmo. Teríamos, então, de
criar aqui uma CP! autónoma, para investigar todo esse
caso e analisar. Porque simplesmente indagar por que
naquele momento foram concedidos trinta bilhões de
cruzeiros ao Sr. Assis Paím, poderia aplicar aqui um raciocínio médio; um paciente em situp.ção extrema e o médico errasse ainda mais a aplicação de um medicamento
inteiramente fora, dado à situação de extrema gravidade
em quc-secncontrava. Acho, então, que não cabe investigação aqui no âmbito desta Comissão, nós iríamos entrar em ramificações c nos p·erdermos nos nossos objetivos, salvÓ melhor juízo. Caso V. Ex• concorde, eu levantaria uma questão de ordem, que considerasse prejudicada essa indagação do Senador Fernando Henrique Cardoso, a menos que esta Comissão se disponha a scguirad
infinitum, investigando, também, o problema da Coroa~
Brastel. Aí então nós teríamos algum relacionamento lógico, algumas razões a serem investigadas.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Presidência vai responder a V. Ex~ A Presidência até agora não
interferiu e dentro do possível não interferirá nas questões levantadas pelos Srs. Senadores. Evidentemente.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nem o relógio ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu diria o mesmo. Evidentemente, não tenho o poder de penetrar, pelo menos
até :,~gora, no pensamento do Senador Fernando Henrique Cardoso, quando ele formula essas questões. Não sei
que raciocínio lógico levaria S. Ex• a essas indagações. !'!
claro que, quando o Senador Fernando Henrique Cardoso formula uma séria de questões, ele o faz com um
ponto de vista, buscando alguma coisa, algo que ele quer
a51iociar. E nessa associação de idéias- e lhe é pennitido, pelo mCnos a Presidência assim o entende- a Presidêndã continuará permitindo não só a ele, como a V.
tx~, ao Senador João Calmon e, particularmente, ao
Senador-Relator, que tenha o direito, quando entender,
de intervir e chamar a própria atenção da Presidência.
Portanto, o racionício lógico do Senador Fernando Hen~

meridianos do Globo. O fato aconteceu. A Polônia

rlque Cardoso pode conduzir a uma série de indagações.

quebrou e nisso foram atingidos vários países, inclusive
o Brasil. Isso acontece, também, em mi~roeconomia, isso
acontece, também, em economia de empresa. De repente
uma empresa quebra e vários credores ficam em dificul-dades. Seria, realmente, uma elevação extraordinária do
grau-de análise s.e tivéssemos capacidade de prever tudo
que pode acontecer no mundo dos negócios, no que diz
respeito a empresas, no que diz respeito a países. De
modo que acho que o ponto fundamental que deve ser

E até agora a Presidência não vai considerar a questão de
ordem levantada por V. Ex~ e mantendo as perguntas
formuladas pelo Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. MARÇONDES GADELHA- Apenas queria
justificar a V. Ex• que considerasse essa questão suscitada pelo Senador Henrique Cardoso tão instigante, que
eu acho que isso levaria a uma nova análise que não teria
mais fim. Foi sô por essa razão.
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foram devidamente anotadas.

O SR. MAR CONDES GA01llHA - A única pergunta que eu tinha a fazer é a respeito da cobrabilídade
desses títulos.
O SR. FLÁ V lO PE:CORA - As notas promissóriaS
foram implementadas a partir de 78, porque, atê então,
os créditos eram concedidos sem nenhum documento paralelo. A partir de 78 foram concedidos créditos cujas
utilizações eram representadas por· notas promissófías,
remetidos pelo Anglo Banck, que é o Banco Central polonês, com base no que instituiu um acordo de 5 de maio
de 78, em duas séries: uma série A, cobrindo 33% dos
montantes utilizados cm cada trimestre e pagáveis em
banco internacional indicado pdo Bllnco Central. Nos
vencimentos, havendo saldo credor da conta principal
do clearing, o Banco Central se obrigava a transferir
imediatamente àquele btJnco. As notas promissód.ii.s po~
deriam ser negociadas pelo Banco Central mediante con~
sulta prévia ao Anglo Bank que teria o direito de solici~
tar a postergação da negociação por período de trinta
dias.
O Banco Central declarava que não era de sua prática
descontar notas promissórias, emitidas a seu favor, em~
bora se reservasse o direito de fazê-la à sua conveniência.
A série B, que cobria 67% dos vafores utilizados em cada
trimestre, pagãveis mediante débito à conta do Anglo
Bank junto ao Banco do Brasil de Nova York, ou outro
banco naquela cidade que fosse convencionado, ou ainda, por solicitação do Anglo Bank a débito da conta
principal do clearing caso ali houvesse reCUrsos diSpoilíveis. Tais notas promissóriaS ·não deveriam ser neg9ciadas sem prévia concordância do Anglo Bank.
Em 5 de setembro de 1980, foi feito um ajuste complementar quanto à livre negociabilidade das notas promis~
sórias. Como registrado anteriormente, em documento
em separado, de 5 de setembro de 1980, foi firmado- um
acordo de negociabilidade, livre das notas promissórias e
eliminando a negociabilidade condicionada de· todas as
notas promissórias, rcpre·sentantivas de todas as linhas
de crédito, concedidas pelo Banco Central, desde 1977_----,
tendo portanto, efeito retroalivo - e extendess_e tal
princípio á novas linhas que eventualmente viessem a "Serabertas. Quanto à legitimidade da documentação e
cobrabilidade da dívida- estou lendo aqui o relatório
do Banco Central -, "a plena cobrabilidadt; das notas
promissórias. emitidas pelo Sanco Central Polonês, o
Anglo Bank, cm favor do Banco Central c, bem assim, a
legitimidade da documentação que lhes dá respaldo, es~
tão evidenciadas cm nota tlo Departamento Jurídico des~
te Banco, do qual destaco o item finaL~ "Em conclusão, a
documentação que lastreia a dívida da Polônia ê legíti~
ma, para os efeitos de recuperação do crédito brasileiro,
sendo ainda os títulos negociáveis e cobráveis pela via
ordinária,_que se distingue da via executiva, apenas por
adotar duas fases," antes do final executório".
Sr. Presidente c Sr. Relator, este parecer está anexo à
documentação entregue pelo Banco Central a esta Co~
missão.
"Isto, não ob.:;tantc, cm data de ontem, nova nota, jâ
produzida por aquele dejour, especificamente sobre as
questões de notas promissórias, representativas da dívi~
da da Polõnia, por conterem elemento adjeto ao texto
tradicional previsto em lei, teriam, por isto mesmo, sido
condicionadas, quanto ao pagamento à existência de li~
nha de crédito devedor nQ_Brasil, sua simples leitura evi~
dcncia, clarumente, que a resposta é negativa, estando o
Pu is habilitado a exercer os seus direitos de cobrança da
dívida."
Eu Ii o relutório que o Banco Central preparou e há
um parecer do Departamento Jurídico do Banco Cen~
trai, afirmando de maneira categórica quanto à cobrabi~
Iidade das notas promissórías. Este parecer também está
aqui na documentação entregue à Comissão.
Sr. Senador, gostaria de dizer que, em favor do quees~
turnos dizendo, além do fato de que a Polônia, nunca, em
nenhum momento, deixou de receber os seus compro~
missas para com o Brasil, lastreados por essas notas pro~
missórias e de outra natureza. Portanto, elas, do ponto
de visttJ não formal, seriam.recoohecidas como legítimas.
Tenho :.~qui uma nota promissória, que acabou de ser
paga pela Polóni:.~, por ocasião das negociações, encerra~

das agora. Então, a Polônia acaba de pagar uma nota
promissória a nós, no valor de 3 milhões e 600 mil dóla~
res, o que é um testemunho inequívoco, primeiro da dis~
posição da Polônia em, pagar os seus débitos, assim que
tiver recursos. E segundo, de que, implicitamente, fica
reconhecido a cobrabilidade dessas notas.
O SR. MARCONDES GADELHA- Este pagamen~
to foi ft::ito quando?
O SR. FLÁVIO PÉCORA- Agora, no mês de no~
vcri1bro, quando da vinda desta Missão Polonesa ao Bra~
si!, onde acertamos uma quitação, no valor de 80 mi~
lhões de dólares, do nosso saldo credor, das contas comerciais.
O SR. MARCONDES GADELHA- Este título é igual
a todos os outros?

o SR. FLÃ vro PÉCORA- E igual a todos os OU·
tros, e o deixarei aqui à dlsposição da Comissão. É uma
nota promissória, vencida em 1981.
O SR. MAR CONDES GADELHA- Tem cláusula
adjeto final?
O SR. FLÁVIO Pf".CORA- Tem clãusula adjeio fi~
na!. Tem tud_o. Eu deixarei este documento aqui, porque
acho que é o testemunho formal de que elas são çob_rá~
veis e estão_ sendo pagas.
O SR. MAR CONDES GADELHA - Realmente é
um documento muito importante e pediria ao Presidente
que o incluísse no nosso acervo.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - O documento, evídentemente, serâ incluído ao nosso acervo. E,
neste instante, vou passá-lo às mãos do Sr. Relator.
V. Exl'- terminou, Senador Marcondes G,adelha?
O SR. MARCONDES GADELHA - Terminei.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) João Calmon, V. Ex~, com a palavra.

Senador

O SR. JOÃO CALMON _-Dr. Flávio Pêcora, o objetivo da nossa Comissão Especial, obviamente, é apenas
_realizar inve_stigações, formular indag.ações. O objetivo
dela não é julgar, não é absolver e nem condenar. E apenas de recolher dados que, eventualmente, poderão ser
encaminhados a julgamento pelo poder competente, que
é o Poder Judiciário. De· qu"alquer forma, como as denúncias sob-re o comérdo feito entre o Brasil e a Polônia
tiveram uma extraordinái"ia. repercussão, que foram inicialmente veiculadas por um dos mais importantes órgãos da imprensa mundial, que é O Estado de S. Paulo,
eu começaria as minhas indagações, com a seguinte p.ergunta: No dia 16 de agosto de 1983, o Jornal O Estado de
S. Paulo publicou declarações do Ministro Delfim Netto, com o seguinte título, a propósito do chamado escândalo_ das Polonctas. o episódio das Polonetas.~ "Para Delfim denúncia ~Jolice". Ora, trata~se de um problema que
envolve uma cifra que gira em torno de 1 bilhão e 600 ou
70Q milhões de dólares.
V. s~ entende que esta denúncia é tolice ou realmente. é
uma denúncia que merece profunda e ampla investigação, já que a quantia que _está sendo focalizada, daria
para pagar uma boa parte dos juros das nossas dívidas
atrasadas çom alguns países?
O SR. FLA. VIO PÉCORA - Sr. Senador, acho que
não me cabe fazer nenhum julgamento sobre a maneira
pela qual o Ministro pelfim Netto exterioriza seus pon·
tos de vista, a respeito de qualquer questão. O que posso
dizer a V. Ex~ é que consiPr:ro esta denúnç:i_a_totalmente
improcedente, apoiada em informações amealhadas e ar~
ticulada~ com alguns defeitos importantes e que lhe tiram _toda a credibilidade. Agora, sendo uma denúncia
que envolve a atividade de homens públicos, acho que
elas devem ser devidamente apuradas, certamente, despi~
das de toda_~ adjeti_vação pr~liminar, preconcebida, por~
qu-e~-acho q~e o homem público está sujeíto a este tipo de
risco. vamos dizer._Mas o que realmente é de lamentar é
que em alguns momentos, ísso tenha saído do campo da
objetividade, para resvalar ao campo até da agressão
pessoal. Agora, quanto ao interesse da opinião pública
em ver isto devidamente esclarecido, acho que é uma coisa perfeitamente legítima e desejâveL Também considero
a minha presença aqui como uma maneira de botar mais
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luz sobre isto e mostrar que este episódio todo não sereveste daquelas características que se pretende atribuir.
Acho que não há fato que determine a colocação de
qualquer culpabilidade._ Acho que os fatos ocorreram,
como eventos de ação da administração pública, de ho~
mens no exercício da sua atividade profissional. Esta é a
minha opinião.
O SR. JOÃO CALMON - Para mim é um pouco
contrangedor formular indagações ao Dr. Flávio Pêcora,
porque eu o conheço há muitos anos. Tenho acompanhado o seu trabalho em postos importantes da adminis~
tração pública, mus tenho de colocar a nossa amizade e o
nosso relacionamento em um plano secundário, jâ que o
provocou a constituição desta Comissão Especial foi a
defesa do que imaginamos ser o interesse público. No decorrer dos trabalhos desta Comissão Especial foi a defesa do que imaginamos ser o intersse público. No decor~
rer dos trabalhos desta Comissão V. Sa. fOiVftima de ai~
gumas acusações e em relação a um dos depoentes, V.
Sa. foi alvo de um verdadeiro libelo. Então, eu gostaria
de lembrar que no depoimento do Dr. Ãlvaro Armando
leal, que foi o seu companheiro de direção na COMEXPORT, efe fez uma referência a um fato e a certa <Jltura,
diz o seguinte:
"A entrada de D. Ione foi por necessidade de serviço.
Ela -foi nossa colega de faculdade, foi nossa conlemporâ~
nea."
Adiante ele declara que uma determinada carta foi en~
tregue na casa de V. S• e que foi recebida por um filho
seu. Então ele declara: ~~Acredito que essa carta tenha
sido entregue na casa do Dr. José Flávio Pécora". Mas o
seu filho trabalha na Consultaria - deve ser na CO~
MEXPORT, desde a fundação como os meus dois filhos,
também." Logo adiante ele declara que continuam a tra~
bulhar atê hoje na COMEXPORT não um mas dois fi~
lhos seus.
V. Sa. teve uma oportunidade excelente de fazer cons~
tar dos Anais da nossa Comissão a sua informaçãO, a sua
versão ou o seu relato sobre essa suposta participação de
sua Exm• esposa na COMEXPORT ou sobre a vinculação, como empregados, de dois filhos seus na CO~
MEXPORT. Isto realmente parece importante. Em-últi~
ma anãtise, o que se está discutindo em várias reuniões
da nossa Comissão é suposto ~e eu faço questão de repetir - um suposto vículado de V. s~ e a COMEX~ PORT, mesmo depois da sua posse como Secretário~
Geral da SEPLAN, porque V. s~ realmente deixou a
COMEXPORT, e deixou de ter qualquer vinculo com
essa organização, renunciou ao cargo de Presidente do
Conselho de Administração, se não me engano, deixou
também de ter participação acionária.
Entretanto, de acordo com o depoimento de Dr. Álvaro Armando Leal teria continuado a prestar serviços a
COMEXPORT a o~ IOne e como empregados estariam
ainda até hoje prestando serviços a COMEXPORT dois
filhos seus. Ninguém, como V. s~. mais autorizado para
dar à nossa Comissão um depoimento sobre a continuação desses vínculos empregatícios ou acionários entre pessoas da_ sua família e a COMEXPORT- e ai entra o episódio focalizado pelo nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, que foi comentado pelo Senador
Marcondes Gadelha.
O Sr. Álvaro Armando Leal entrou nesse episódio, en~
volvendo a Coroa·Brastel, porque ele era um dos inte~
grantes_da Dirctoria da COMEXPORT, quando V. S•
era Presidente do Conselho de Administração. Então,
através do depoimento do Dr. Álvaro Armando Leal e
das indagações que lhe foram formuladas, poderia ocor~
rer a quem não o conhece bem a idéia de q\le o seu antigo
relacionamento com o a COMEXPORT, onde foi colega
o Sr. Álvaro Armando Leal, teria permitido que ele tivesse um acesso mais fácil ao ~eu gabinete de tr.abalho na
SEPLAN e tivesse conseguido, por isso mesmo, um con~
tato com os responsãveis pela ãrea econôm_ico~financeiro
do nosso País, na área do Poder Executivo o Ministro
Delfim Netto, Ministro- Ernane Galvéas e o Presidente
do Banco Central. Aproveitaria, também, a oportunida~
de para esclarecer que o Presidente da nossa ComisSão
tem sido muito liberal em relação aos nossos trabalhos.
Nós não temos nos limitados aqui a tratar exclusivamente do caso do comércio entre o Brasil e Polônia. Focali~
zamos o problema, por exemplo, dos guindastes- isso
se refere à República Democrática da Alemanha. Nós
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nos preocupamos aqui com revelações sobre o contrato
operação Berisford, uma firma que tem sede em Londres. Nós nos ocupamos também, dos negócios entre o
Brasil e a União Soviética, O problema de exportação de
açúcar. Nada disso, rigorosamente, estã incluído nQ objetivO aparentemen-te único- desta Comissão Especial.
Como autor do pedido de instalação da Comissão ~
pedal, devo esclarecer que quando encaminhei a solici-

tação à Mesa do Senado e, posteriormente a solícitação
for aproVada, eu me referi, de uma maneira ampla, a todas as reportagens publicadas pelo jornal Q Estado de S.
Paulo. É por isso que surgiram todas essas vinculações
que transcendem do tema "Comércio Brasil e Polônia".
Ainda antes da sua resposta, Dr. Flãvio Pécora, eu
gostaria que V. s~ anotasse,_ para nos dar algum esclarecimento sobre que informaç-õeS- pos-si.IT V. S• sobre o Sr,
Jean Vejan que fez aqui nesta Comissão um vefdadeitó
libelo contra o atual Secretário-Geral do Planejamento.
Eu me dispenso da leitura dessas acusações, desses dados
que constam inclusive de cartas enviadas por ele ao Ministro Delfin Netto. Uma delas é datada de 3 de setembro de 1982. Seria útil para a nossa Comissão uma
informação de V. S• que deve conhecer esse exportador
ou presidente de uma associação de exportadores do
Brasil, segundo nos declarou aqui.
Então são estas as primeira-s indagações que apresento
a V. S• cumprindo o meu dever de lhe dar uma oportunidade de se defender nesta Comissão que foi o cenário de
tantas acusações, de um libelo tão radical contra a figura
desse servidor, que é v. s•
O SR. FLÁVIO PÉCORA - Excelentíssimo Sr, Senador João Calmon, eu--gostaria: inicialmente de dizer
com toda- até _sob respaldo do nosso longo período de
conhecimento - que- respondo a essa pergunta como
também muito constrangido e até com tristeza porque
vejo õ erivolvimcnto de pessõas da minha famHia até
como um ferimento aos direitos humanos. Porque acho
que as coisas deveriam se esgotar na minha pessOa: um
homem público acho que está sujeito a acusações atê
acusações improcedentes. Mas__you responder.
Em primeiro lugar cu gostaria de dizer a V. Ex' que
houve uma confusão en~ç COMEXPORT e Pêcora &
Leal. Meus filhos nunca trabalharam na COMEXPORT, minha mulher nunca trabalhou na COMEXPORT. O meu relacionamento com a COMEXPORT foi
exclusivamente meu, como pessoa física. ConforrÕC eu
disse na introdução ao meu trabalho, entrei, fui convidado para ser Presidente do Conselho de Administração
dessa empresa, depois que saí do Governo e fiquei nessa
empresa durante algum tempo, até t978 quando medesliguei. Não sou acionista dessa empresa - nunca fui;
não fui fundador e tenho, na verdade, um número de
ações que se não me falha a memória deve ser em torno
de I00 ações que recebi por ocasião da assunção ao cargo de Presidente de Conselho de Administração e para
atender as exigências legais.
O SR. JOÃO CALMON- t tudo confirmado o que
V. S• está dizendo: conformado. A informação é de partiCip-ação em Pêcora & Leal e não na COMEXPORT.

O SR. FLÁVIO PéCORA- !L Na firma Pécora &
Leal, realmente, eu, no iníciO de 1976, logo no inicio em
que a Pêcora & Leal começou a trabalhar, tanto_ min_h_a
mulher que é economista entrou como sócia-_ no começo da __empresa- e eu coloquei meus filhos até naquele tempo eram estudantes c eu os queria ver trabalhando
comigo, deixã-los aproveitar uma oportunidade de um·a
experiência profissiOrial. E realmente os iriclu[ como empregados da empresa, em 1976, aproximadamente.
Quando eu passei para a SEPLAN, eu me desliguei da
empresa na qualidade de quotista da empresa, eu e minha mulher. Mas não vi razão para que meus filhos, que
eram simples empregados da empresa, até se poderia dizer, quase estagiários, estavam lá mais no regime de convivência inicial de suas ativ1d_ades profissionais para evitar que eles ficassem perambulando pelas ruas em busca
de aventurM menos desejáveis sob o ponto de vista social, eu achei que não havia nenhum impedimento que
eles continuassem a trabalhar, como continuam trabalhando até hoje, na qualidade de colaboradores, exclusi- _
vamente de colabora.dores. Não há nenhum vínculo,
portanto, direto, lndiretb, ostensiVo óú veta:ao, entre a
minha atuação, seja na COMEXPORT, seja na Pécora
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& Leal, empresa da qual me desliguei em caráter definiti-

vo.
Quanto ao problema de que o fato de o Dr. Álvaro
Leal ser meu amigo poderia ensejar um acesso mais fãcil,
eu retornaria urri pouco à resposta que dei por ocasião
da interpelação do Exm~' Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, de que nós temos na SEPLAN um cantata
imeriso com inúmeras pessoas. Recebemos diariamente,
posso dizer a V. Ex•, telefonemas de empresários que estão enfrentando problemas em todas as áreas. O nosso
papel, quando o assunto chega para mim, é se for da área
da SEPLAN encaminhar ao· setor competente da SEPLAN para analisá-lo; se for de área fora da SEPLAN
nós o encaminhamos para fora da SEPLAN, para que
seja apreciado sobre o ponto de vista técnico.
A maneira pela qual o Dr. Álvaro Leal se aproximou
de mim nessa oportunidade foi a mesmo com a qual se
aproximõ:lria qualquer pessoa, seja minha amiga, seja minha conhecida ou até um empresário que, sem me conhecer, estivesse enfrentando um momento de grande difLculdadc. Eu nunca me furtaria a encaminhar o seu assunto para a devida apreciação a nível técnico e ao sabor do
que determina tanto a legislação como a ética.
Quanto ao caso do Dr. Jean Vejan, realmente eu oconheço muito pouco. Ele me procurou quando eu estava
fora do Gove-rilo, em 1975/1976, propondo-me um negócio de importar produtos químicos da Polônia e de ou~
tros paises do leste Europeu. eu já era membro de Administração do Conselho da COMEXPORT, e não me cabia__fazer nenhum negócio com ele. Eu, imediatamente,
disse-lhe que não me interessava. Ele, então, disse que eu
tinha arrumado 500 milhões de dólares de importação de
produtos químicos da Polônia. Inicialmente, eu queria
dizer que eu nem trabalhava no Governo, não poderia
arrumar importação da Polônia, e 500 milhões de dólares de importação naquele tempo era um negócio espantoso, mais espantoso se fosse de produtos químicos. Ai
ele disse que eu tinha vendido_essa brilhante idéia à ÇOMEXPORT que;- desde o tempo em que foi fundada até
agora, recentemente, por dados estatísticos, que foram
entregues a esta Comiss:Jo, orçãm em torno de 16 milhões de dólares. Portanto V. Ex~ vê que a acusação é totalmente infundada, é uma acusação fantasiosa.
Estivemos recentemente, numa Comissão Parlamentar
de Inquérito na Câmara dos Deputados que aprecia o
e-ndividamento externo, e essa questão também foi siiSCi_tada. E, naquela oportunidade, esteve presente, também,
o Dr. Carlos Viacava, Diretor da CACEX, que mostrou
documentos, caracterizando que o Dr. Jean Vejan, a empresa de que ele é acionista, nunca exportou e nem importou nada, apesar de estar registrado na CACEX há
mais de IO anos. Portanto, é realmente uma pessoa que,
sinceramente, eu não vejo nenhuma procedência e não
vejo porque me preocupar com acusações que ele faz. E
há até coisas pitorescas, se V. Ex~ me permite. E aqui estão os dados da CACEX. Em 1979, o Sr. Jean Vejan até
me deu um diploma de personalidade econômica marcante, por sua destacada atuação e dedicação em favor
do nosso País e dos nossos problemas econômicos e nacionais. De modo que ê um figura talvez um pouco oscilante, e que, realmente_, eu não _me sinto atingi_do pelas
acusações invúídicas que ele fez aqui nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Senador.
O 'SR JOÃO CALMON- Nada_como dar uma_
oportunidade a pessoas alvo de acusações de apresentar,
_
não diria a sua defesa, mas os fatos que conhece.
O Sr. GOLOLUST, que é o Presidente da COMEXPQRT, compareceu aqui a esta Comissão e prestou um
longo depoimento. Realmente, ele quase tem as características de uma vedete aqui nesta nossa Comissão, porque ê a figura mais importante da COMEXPORT e tem
algumas características não muito rottneir.á.s. Ele nasceu
na Polônia, naturalizou-se cidadão americano, está operando no Brasil, representa o Governo da Polônia e, nessas negociações com O "Brasil, ganha, portanto, comissões do Governo da Polônia, e nisso não há crítica a ser
feita, porque o ramo de negócio dele é esse, e é lícito ganhar comissão por prestação de s_erviço e ganha comissão, também, aqui no Brasil. Então, ele é persona grata lá
na Polônia, persona grata aqui no Brasil.
Desses depoimentos, Dr. Pécora, constam informações sobre a presença do Sr. Goldlust em reuniões no
Palácio do Planalto, com a participação de figuras im-

portantes da Secretaria de Planejamento, do Ministério
da Fazenda, do Serviço Nacional de Informações e da
próprla Presidência da República. :t: rotineira, ê habitual
essa presença de exportador nessas reuniões de tão alto
nfvel realizadas no Palácio do Planalto?

O SR. FLÁVIO PÉCORA- Quando da criação das
comissões mistas, a partir de 1976 e, particularmente, no
caso do Mercado Comum Europeu, conforme, aliás, um
depoimento feito aqui pelo Embaixador Rubem Barbosa, se esllpulou se é desejável trazer empresários para
participar de reuniões. Então, conforme o assunto a ser
debatido, eram convidados os empresários que participavam des&as reuniões. E, mesmo quando há reuniões de
comissões mistas no exterior, é comum a presença de empresârios que têm mais vínculo com produtores de paises
onde essas c_omissões se reunem. É, portanto, absolutamente_ normal, eu diria, a participação de empresários
nesses debates. São debates abertos de comissões cole- giadas, e eles trazem o seu subsídio da especialização.
Agora, apenas me parece, Sr. Senador, que há um pequeno lapso, quando_ se diz que essas reuniões são realizadas no Palácio do Planalto, às vezes com a presença do
- Presidente da República.
O SR. JOÃO CALMON -Não! Representantes da
Presidência da República?
O SR. FLÃ VIO PÊCORA - São reuniões realizadas
por servidores públicos, exatamente desses órgãos todos
que têm interface com o problema, tanto representantes
do ltamarati, da CACEX, do Banco Central etc. Eles
participam e dão a sua colaboração na quatidade de observadores. Ê um fato comum, não é um fato excercional.

O SR. JOÃO CALMON --Sr. Presidente, eu ousaria
submeter à apreciação de V. Ex• uma sugestão. Mas, antes de apreserltar a sugestão, gostaria de citar palavras de
um discurso do nosso Presidente da Comissão Especial,
hoje, no plenário do Senado.
O Senador Itamar Franco declarou, a propósito do
episódio da COf-oã=Bfoistel e da presença do Sr. Álvaro
Armando Leal, lá no Palúcio do Planalto, numa oportunidade já focalizada na tarde de hoje, que o Sr. Paim e,
segUndo, depois o Sr. Álvaro Armando Leal nesta Comissão, não tinha condições tisicas nem mentais, se ·não
me engano, para sequer exprimir o seu pensamento. O
nosso Presidente foi até um pouco mais longe, ele estava
hoje talvez mais inclinado do que habitualmente à irreverência, e disse assim: se ele, sem ter condições mentais
conseguiu 30 bilhões de cruzeiros, em plena nornlalida-~
de, ele teria, se não me engano, levado o Banco Central
todo. Foi uma irreverência ...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Exatamente, V. Ex~ tem razão. Eu usei essa expressão.
~--·

---

_-

-

-

-0 SR. JOÃO CALMON - Então, como V. S•, Dr.
Pécora, atua no mais alto nível do Poder Executivo Pe·
dera!, o chamado o limpo governamental, e dentro dessa
linha de vinculação de vários assuntos, jâ que o Sr. Armando Leal foi sóci_o da firma Pêcora e Leal, numa época_ em que não havia nenhuma proibição de ordem legal
- _e nenf há - de partidpação de um ex-Secretário Geral do Ministério da Fazenda numa empresa de consultaria -ou de assistência técnica.
Neste momento em que o Sr. Paim surgiU-no· Palácio
do Planalto, tentando obter_~~e C?tp.prêstimo, que finalmente obteve, estaria em foco um interesse do então
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o General Golbery do Couto e Silva, em relação a esse episódio. Segundo os jornais, inclusive O Estado de S. Paulo e
o Jomal do Brasil, o General Golbery do Couto e Silva,
que apesar de militar era Chefe da Casa CiVil da Presidência da República, tinha um filho que era Diretor da
Corretora Laureano. Essa corretora entrou em dificuldades e, effi- conseqüência disso, o -Governo teria decidido
armar um esquema para evitar a explosão, Odeblaque da
Çorretora Laureano, em virtude da presença lá de um fi.
lho do General Golbery do Couto e Silva.
Chegou V. S• a tomar conhecimento dessa vinculação
entre um filho do General Golbery do Couto e Silva e a
Corretora Laureano, já que essa vinculação é que teria
tOrnado possível uma reunião rara da diretoria do Banco
Central, teria começado, segundo depoimento às ll ho-
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ras da noite ou_a me:ikJ1..0ile._e se prolongando até altas
horas da madrugada?
Então, como essa pers-onagem não tem sido focalizada
em todo esse episódio da Coroa-Brastcl e como agora te-

mos oportunidade de ouvir a versão de um homem sobre
a qual, pelo menos eu._nã_o tenho nenhuma dúvida sobre
a sua correção, gostaria de ouvir a sua informaçãO sobre
se realmente havia esse vínculo de um ffiho do então

todo poderoso Chefe da Casa Civil da Presidência da
República e a Corretora Laureano, corretora que foi encampada, através desse esquema combinado a altas horas da madrugada no Banco Central pela organizaçãO:. do
Sr. Paím Cunha.

muit::t~ da~

quais já respondidas até por alguns depoentes
que aqui estiveram antes de mim.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Fernando Henrique Cardoso, V, Ex• quer ouvir o relator?

O SR. FERNANDO HENRtQUE CARDOSO- O
Relator é-seiripre o último a falar, homenagem que sempre presto ao meu amigo Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) palavra volta a V. Ex.~

Então, a

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -

O SR. JOÃO CALMON - Porque, se fosse fazer
uma interpelação sobre tudo que tem aqui, em relação à
vincülação do Dr, Flávio Pécora com esses outros assuntos, pelo menos atê meia-noite teria perguntas a faZer e ia
superar, amplamente, o recorde do nobre Senador Fábio
Lucena, por ocasião do depoimento do Presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool.

Queria em primeiro lugar, nessa segunda rodada, justificaro por quê das minhas perguntas e aquilo que me parece não ser procedente da objeçào feita pelo meu companheiro e amigo Marcondes Gadelha. -O Senador João Calmon explicou qual ê o objetivo
desta Comissão. Estamos aqui para discutir sobre as Polonetas. Nessa questão o Joinal O Estado de S. Paulo,
que foi quem suscitou o assunto, levantou uma série de
outras questões. E trata~se não apenas de julgar a polftica do Brasil com a Polónia- esse é um aspecto. Mas há
uma acusação que foi reiterada pelo Redator-Chefe_ do
O Estado de S. Paulo, que haveria uma cumplicidade de
uma teia de relações de amizade, de convivência com o
poder e de informações filtradas através dessa convivência no pode{ que beneficiaria o grupo privado. Então, temos que realmente ir ao miolo da questão,
Gostaria, também, e por isso tenho feito essas perguntas sem nenhum outro propósito senão o d_e verificã:r QUe
teia é essa, se ela existe, se há responsáveis ou se funciona. E a expressão não é minha, porque aqui foi chamado
de coisa nossa, ou seja, um sistema burocrático não responsâvcl e que acaba beneficiando não se sabe por que,
mas, se sabi quem, Ê essa a questão que estamos discutindo nesta Comissão.
Nessa mesma linha, eu gostaria de voltar a algumas
questões que comecei a levantar.
Em primei r lugar, até me alegro de ver aqui que a Polónia pagou 3 milhões de dólares, porque, com tanto pes~
simismo que nós estamos, veja na alegria do Senador
Gadclha o começo de recuperação dos créditos do Brasil.
Só gostaria é que nós tivéssemos para com os nossos
credores a mesma atitude da Polónia que, numa dívida
de um bilhão e 700 milhões de dólares, paga três milhões
e nós ficamos contentes. Acho que se se aplicasse essa regra, seria magnífico em defesa dos interesses nacionais,
mas vejo que-não. Quando se trata do interesse do Brasil
na discussão com o Fundo Monetário Internacional não
se trata de pagar 3 mílhões de dólares e ficar contente.
Não, trata-se de uma capacidade de interferência de mudar as políticas, para que possamos pagar. E é isso que
nós não tínhamos com relação à Polônia.
Que a Alemanha empreste, que os Estados Unidos
eniprestem; ereS têm méios de pressão; o Brasil não, nós
não temos a menor capacidade de pressionar o governo
da Polônia e ficarmos contentes - veja -ã alegria do
Secretário-Geral da SEPLAN - ao passar um documento de três milhões de dólares, para justificar uma
dívida atrasada, desde 1981, de l bilhão e 700 milhões de
dólares.
De modo que não posso participar desse mesmo
princfp"io de alegria pela recuperação das finanças brasi~
_leiras, porque me parece que é insubsistente o documento, na proporção da dívida é insubsistente. Permanece o
fato. E mais ainda, disse o Secretário-Geral, Dr. Pécora,
que a partir de 1981, jâ era visível que já não se podia.
Pois bem, aqui nesta Comissão, o Dr. Serrano e o Dr.
Langoni nos disseram que em março de 1981, foi concedjdo 1,101 _cr:i';dito de 450 milhões de dólares à Polónia,
março de 1981. Sei que esse crédito não foi usado, foi
cortado mais adiante, sei. Mas não estou, portanto, me
referindo ao fato dele ter sido utilizado, estou me referin~
do a que grau de imprevidência chegamos posto que em
março de 1981, quando já tudo era visível, concede-se
mais 450 milhões de dólares, Isso são comentários à margem do que eu realmente gostaria de continuar conversando com o Dr. Pécora.

O SR. FLÁVIO P~CORA - Acho que é uma. boa
oportunidade que o Senador João Calmon me propicia
de fazer uma resposta sistemática às questões suscitadas,

Disse V. S• aqui que, na verdade, a SEPLAN não interfere, não _autoriza, não vende, nem com-pra qualuer
empresa, ela apenas fixa normas. Tem assim quase que

O SR. FLÁVIO PÉCORA- Acho que esse episódio
ocorreu agora, quando o Ministro Golbery jâ não fazia
mais parte do Governo ...
O SR. JOÃO CALMON - Não, perdão, a encampação da Corretora Laureano pela Paim. O Gen. Golbery era o Chefe da Casa Civil.
O SR. FLÁVIO Pf:CORA- Desconheço como sç:
desenvolveu esse episódio. Não tive a menor participação nesse episódio, que foi desenvolvido diretan1.enfe
pelo Banco Central, com_ a interveniência de: _Qutros
membros do Governo, mas, eu não tive nenhuma participação itesse negócio e não posso lhe afirmar quem teria
interferido ou pedido. Infelizmente não posso dar-lhe nenhum esclarecimento sobre esse ponto.

O SR. JOÃO CALMON -
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Quanto à sugestão do

nobre Senador Itamar Franco é a seguinte: disponho
aqui, graças à iniciativa de S. Ex~. de nada menos de SOO
ou 600 páginas que me foram fornecidas graças à utilização dos computadores do PRODASEN. Ao longo
dessas centenas de páginas, o nome do Dr. Flávio Pécora
foi citado mais de lOO vezes em várias oportunidades
porque V, s~ dirigiu uma missão brasileira à Russia ...
Então, Como estamos a menps de 48_ horas de encerramento da primeira fase das investigações dessa Comissão
Especial, eu creio que para permitir que o Dr. Pécora
possa exercer em toda a sua plenitude o direito de defesa,
o direito de fornecer informaçõ~s sobre fatos aqui citados, se seria possível fornecer, também, ao Dr. Flâvio
Pécora, para um exame mais detalhado, essa sêrie de depoimentos, jâ que não se trata de depoimentos confidenciais. Foram resumidamente_divulgados noslornais e V.
S• teria oportunidade de responder depois de nossas
férias, em março do ano que vem, ponto por ponto a to~
dos esses aspectos do problema.
Creio que a solução é razoável, mas, de qualquer for~
ma, eu a submeto à apreciação do Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franc-o) - Senador
João Calmon, se o Dr. Flávio Pécora solicitar ou requisi:
tar a documentação já hoje indexada aos nossos termi~
nais, a ConlisSão, pela sua Presidência, não tem nada a
opor. Evidentemente dependerâ de V. S• Se ele o deseja;r ... Mas, creio que a documentação que o Dr. FláVio
Pécora tem em mãos jã deve constar todos esses- doCumentos. De qualquer· forma, a Presidência está à disposição, desde que devidamente solicitada.
O SR. JOÃO CALMON- Se realmente o Dr. Pécora
já dispõe de todos esses depoimentos, retirO a minha su~
gestão e não há, portanto, necessidade, V. S• já dispõe
desses depoimentos prestados ao longo desses quase dez
meses?
O SR. FLÃ VIO Pl!:CORA- Sr. Presidente, vou me
aproveitar dessa oportunidade e, talvez, requisitar, para
ter uma visão mais ampla dos dados pertinentes. Farei
uma revisão mais ampla de todo o meu material e, se
achar desejável, eu me permitiria usar o privilégio que o
Presidente me confere.

uma atividade semelha_nte à nossa, que não temos poder
nenhum de interferência. Pois bem, não obstante, no
protocolo que tivemos acesso aqui a respeito das nego~
ciações com a PORTOBRÁS, foi incluído o nome de
uma empresa, STILL. Esse protocolo foi feito na SEPLAN. Aí não se trata de uma norma e a nós chamou
atenção por que isso? Por que incluir esta empresa? As
explicações que nos foram dadas, a mim não convenceram. A mim não convenceram, porque seria a idéia de
que a STILL é a representante no Brasil da TAkRAFT.
!:: uma contrapartida, mas nesse caso não é necessârür.
explicitá~la: Bastaria o acordo com a TAKRAFT._ Mas,
não ê isso que estou discutindo agora, quero saber se é
certo isso, porque está no protocolo que a STILL foi colocada aí nessa questão relativa à montagem dos guindastes. Devo dizer ainda mais, que na questão dos guindastes há reclamações constantes dos jornais e afirmações- que cu espero que não tenham base- no sentido de que houve, também, um pressão por parte da SEPLAN, para que fossem comprados guindastes na República Democrática Alemã e que, quando houve uma
negociação e que se diminuiu o número de guindastes
que lá foram comprados, os fabricantes brasileiros acabaram por concordar, porque seria o único meio que teriam para obter alguma coisa. E, assim foi feito. Foram
cortadas as compras aos guindastes brasileiros e foram
importados e pagos, pagos em moeda forte, os guindastes na República Democráica Alemã. Não sei se é certo.
Mas, o que consta, e, por isso está V. Ex~ aqui, para que
se conste, se transforme numa informação, é de que isso
veio .por parte da SEPLAN. Seria certo isso?

A outra questãO, que eu gostaria, também, de insistir,
diz respeito ao seguinte: o acordo a que eu me referi
aqui, de janeiro de 197, entre o Banco Central e o Handlobank da Polónia, que, na verdade, caducou, mingou
durante um longo período, até 1978. E foi reativado a
partir de 1979, quando, exatamente, tanto o Ministro
Delfim Netto quanto V. S• voltaram ao exercício do Governo. Então, houve um acordo que foi feito numa certa
época, estava V. S• Já. Era um acordo para troca de têx~
teis por produtos de enxofre. Depois ele é reativado em
1979, q-ülinçlo voJta a mesma equipe ao Governo e, fato
coincidente,- a COMEXPORT é, simultaneamente, a firma que tem a capacidade de representar a Polónia na
questão do enxofre e é uma grande exportadora de têxtil,
ganha dos dois lados. E, participa das negociações porque, dado ao sistema vigente, .as empresas participam
das negociações e, mesmo que não fosse dado ao sistema
vigente- e é só por isso que nós levantamos as questões
. :. . :. dado as teias de relações entre o Dr. Armando Álvaro
Leal e o Dr. Pécora, as informações fluem. Então, o que
ê preciso ficar esclarecido, que disso se trata, é que hã
muitas circunstâncias que nos preocupam, como devem
preOcupar a V. S• Porque elas são circunstâncias, eu sei.
Não são provas de nada, nem eu acuso. Mas, hã circunstâncias que não ficam claras. E, que as decisões se aceleram ou deixam de acelerar-se, há uma empresa que sebeneficia nas duas pontas do negócio, ela se tranforma em
agente do país estrangeiro- perdão sem nenhuma alusão de outra natureza - , agente comercial do país estrangeiro aqui. E, ao mesmo tempo, ela promove nossas
exportações para lá. São muitos os benefícios, não é mal
ter benefícios. Mas, é mal, suponho eu,· ter a capacidade
de dá-los e, ao mesmo tempo, recebê-los direta ou indiretamente através da empresa. Por isso, estas perguntas,
não há nenhuma outra razão e eu não vou fazer nenhu~
ma pergunta relativa a familiares, não é minha intenção
de longe. E, acredito que quando o Dr. João Calmon as
fez, foi nessas mesmas circunstâncias.
O SR. JOÃO CALMON - Fiz em depoimentos de
outros, jamais entraria _nessa ârea.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
não vou entrar nessa área tampouco.
O SR. JOÃO CALMON- Tenho que cumprir o meu
dever.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Evidente. Então, é esse o nosso propósito, quer dizer, e a
nós causam estranheza essas coincidências cumulativas.
Eu gostaria de ouvir de V. St qual é a sua opinião a respeito disso. Primeiro, elas existem? l)e fato foi"assim? De
fato a COMEXPORT ganha lã e sanha aqui? De fato,
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por circunstâncias sabe-se o que vai acontecer e se firma
um acordo ou se acelera um acordo, depois os acordos
beneficiam essas mesmas empresas? Acha V. S• que isso
é procedimento que separa bem a ordem privada dares
publica, para que possamos. responder e esta, que é a
questão.
Depois eu continuo.
O SR. FLÃVIO PÊCORA- V. Ex• não quer completar?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não, eu preferiria ouvi-lo.
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Em carta de )4_de agosto de 1980, o Presidente da
PÜRTOBRÁS- esclareceu ao Exmo;. Sr. Ministro dos
Transportes:
"A PORTO BRÁS, consciente da importância de
significação dos portos para atender a incremento
cada vez maior do comércio exterior bra:5ileiro, notadamente na exportação de produtos rrianufaturados, matérias-primas e a importação de insumos básicos, como: fertilizantes, carvão, e ainda com o notável crescimento de movimento de carga contenerizada, deu início a um amplo programa de reaparelhamento dos portos.
- Dessa forma, e à vista do recebimento da proposta da MACHINE EXPORT~ da República Democrática Alemã, oferecendo financiamentO pãra aqüi--sição de guindastes no valor de 80 milhões de dólares, bem como as especificações dos eqüipamentos
que analisados pelos setores técnicos da empresa foram considerados aceitáveis, a PORTO BRÁS acei~ _
tou a oferta da República Democrática Alemã".

O SR. FLÁVIO PtCORA - Em _primeiro lugar,
acho que eu gostaria de fazer uma afirmação peremptória quanto a estas insinuações de informações filtradas, porque isso não é preciso ter vínculo com empresa
nenhuma. Inclusive, se algllêm quiser prestar informações aqui, depende é do estofo moral de cada pessoa.
E, nesse assunto, eu afirmo de forma defiriitiva e- peFoi um negócio entre a Alemanha e a PORTO BRÁS.
remptória, que nunca usei, de nenhuma forma, o meu
Proposta oficial foi encaminhada à PORTO BRÁS, em 5
cargo público para prestar qualquer informação seja a
de maio de_ 1980, e rubriCada pelos respectivos titulares
qualquer pessoa. Por outro lado, também, acho que esda$ duas enlpresas.
tou aqui para responder a todas as questões que me foEm 3 e 4 de novembro de 1980, visitou o Brasil o Dr.
rem feitas. Não há nenhuma razão para eu me furtar a
Gerardo
Bayon, Secretário -de Estado do Ministério do
responder a qualquer uma delas.
Coinércio Exterior da República Democrática Alemã,
Quanto ao problema de que a quitação da promissória
quando, então, solicitou definição do Governo brasileiro
de 3 milhões de dólares ê insubsistente, ela seria insubsis- sobre proposta feita anteriOrmente. No memorando fitente, se eu estivesse me referido a ela como uma prova
nal da visita-, ao Brasil, firmado pelo Exm~ Sr. Ministro
de que a Polônia tinha quitado o seu débito total, ou que
Saraiva Guerreiro, fixou-se a data de 30 de novembro de
ela era expressiva em relação ao débito total. Troux.e o
1980 para a decisão final por parte do Governo brasileidocumento aqui apenas para provar que ela é cobrável e
ro.
cobrado, como foi. É evidente que ê uma quantia muito
Seguiramase entendimentos entre as empresas alemãs,
pequena em face do débito totaL Mas sabe V, Ex.•, em
se-ui representantes no Brasil, a PORTO BRÁS, a in-dúsprimeiro lugar, que o acordo feito com a Polónia agora
tria nacional e a CACEX, que culminaram com um acorfoi de quitação não de três, mas de 87 milhões de dólares,
do homologado em 16 de fevereiro de 1981 na qual a
o que já representa uma quantia, senão definitiva, exPOR TO BRÁS não mais compraria 96 guindastes à Repressiva.
pública DemOcrática Alemã, mas apenas 20, ficando o
Por outro lado, as cobranças das demais promissórias
restante
para ser adquirido na indústria nacional. Esse
estão s_endo feitas sob o amparo, como também sabe V. _
aco~do não se materializou pelas seguintes razões: aReEx•, das negociações do Clube de Paris. De modo que é
importante salientar que a portada do documento à Co- --- pública Democrática Alemã considerou insatisfatória a
quantidade de guindastes importados -haja visto que
missão, não foi para dizer que a dívida polonesa tinha
ela havia cumprido sua parte no acordo de 1978 - e
sido quitada, mas para dizer que a Polônia reconhecia a
aqui tem um dado importante, é um acordo de comércio,
dívida e que as promis.~órias foram quitadas.
a Alemanha havia cumprido todos ás seus compromisQuanto ·ao problema do protocolo e a presença da
sos, e o-Brasil ainda não o havia cumprido. O que a AleEmpresa STILL, eu vou me permitir ler alguns dados
manha cobrou do Brasil era o cumprimento da nossa
sobre a questão dos guindastes.
parte no acordo.
"As operações de compra de guindastes portuários à
A ·companhia Vale do Rio Doce e a INTERBRÁS,
República Democrática Alemã, pela PORTOBRÁS,
desejavam
exportar para a República Democrática Aleinsere-se no quadro normal de comércio entre esse dois
mã, adicionalmente ao acofdo existente: minério de ferPaíses, com amparo de um acordo de_comérciQ de pagaro,
tecidos,
máquinas, ferramentas, café solúvel, no total
mento, de 5 de novembro de 1975. Entre 4 e 7 de abril de
de SO milhões de dólares, o que melhoraria, ainda mais, a
1978, reuniu-se em Berlim a II CorriisSão Mista Brasilrelação entre as exportações e importações brasileiras.
República Democrática Alemã quando, então, foi assiEm conseqüência, a SUBIN promoveu uma série de reu~
nado o memorando de entendimento entre empresa econiões de entendimentos com tOdos os interessados, que
mércio exterior de ambos os Países. Entre outras coisas,
re_sultou na seguinte solução conciliatória: a PORo memorando estipulava:
TOBRÃS importaria 50 guindastes e encomendaria 46 à
a) Outras empresas não haviam firmado o documento
indústria nacional. A República Democrãtica Alemã
que poderiam aderir posteriormente ao acordo.
comprometer-se-la a associar-se à indústria brasileira,
b) Para cada dólar que o Brasil comprasse à Repúbica
para promover a exportação de guindastes para a África
Democrática Alemã, este país comprometia-se a come América Latina. Fornecimento pela República Demoprar 2,5 dólares do Brasil.
crática Alemã de asistência téCnica e transferência de tecc) Equipamentos portuários e transportes poderiam
nologia para· as _empresas brasileiras, participantes do
ser comprados na República Democrática Alemã, isso
memorando de entendimentos.
entre 75 e 78.
Em 17 de agosto de 1981, foi assinado memorando de
Porque equipamentos portuários? Porque desde 1966
entendimentos em que figuravam por parte brasileira a
a República Democrática Alemã já- forrieceiJ áõ Brasil
PORTOBRÁS,
INTERBRÁS, a STILL, a BAR241 guindastes de vários tipos e capacidades, sendo que
DELLA, a VILLARES e a TORQUE. E pelo lado ale227 dess_es guindastes, com idade média de 15 anos de
mão a firma TAKRAFT, sucessora da MACHINE EXfuncionamento, encontram-se em excelente estado e com
POR'(
desempenho satisfatório tanto nas partes mecânicàs
Pelo Aviso 91, do Ministério dos Transportes, fazendo
como nas partes elétricas: motores, cabos, caixas de enreferência aos antecedentes das negociações, tendo em
grenagens, -conforme parecer da PORTO BRÁS.
vista'
a necessidade de ajustar a balança comercial com a
Em princípio de 80, visitou o Brasil o" Dr. Haenold,
RDA, informou que, como a questão junto à indústria
Diretor-Geral do Ministério do ComérCiO Exterior da
nacional
foi devidamente conciliada e que as condições
República Democrática Alemã. Na oCasião- o Sr. Hãe~
oferecidas pelos alemães foram ajustadas às disponibilinold solicitou o cumprimento pelo Brasíl do acordo de
dades previstas no orçamento de 82, restringindo-se aos
1978,já que a parte alemã o vinha cumprindo. PosteriorcinqUenta guindastes, peças de reposição e caçambas a
mente, foram mantidos cootatos com.o_ Ministro _dg__i
serem entregues no período -âo 82f85, solicito o- reconheTransportes, o Dr. Eliseu Rezende, quando os alemães
cimento da prioridade à SEPLAN, para contratar o fiforam- autorizados a iniciarem entendimentos com a
nanciamento de 45,5 milhões de dólares çom o aval da
PORTOBRÁS.
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União, para cobrir 80% de custos desses equipamento~
nas condições de juros de 8, 75% ao ano_ e prazo de pagamento de 8 anos com Q_ meses de carência, após os devi~
dos exames pelo Aviso n~ 618 de 7 de julho de 1981, dirigido ao Ministério da Fazenda, a SEPLAN atendeu asolicitação da PORTO BRÁS.
Os ajustes realizados pela PORTO BRÁS e a Indústria
Nacional foram homologados pela CACEX em 16 de fevereiro de l98 l, e condicionavam a aquisição de cinqUenta guindastes importados à encomenda simultânea
de 46 guindastes no mercado interno.
Em I~> deju_lho de 1982, a PORTO BRÁS assinou contrato com as empresas nacionais BARDELLA, VILLARES e TORQUE.
Para viabilizar financeiramente o contrato, o Ministro
dos Transportes, através do Aviso n~ 190, de 28 de maio
de 1982, solicitou à SEPLAN autorização para a PORTO BRÁS contratar operações de crédito no valor de
31,5 milhões de cruzeiros dos quais 19 bilhões de cruzeiros, diretamente com a FINA ME, e l2,5 bilhões de cruzeiros com agentes financeiros nacionais. Foi, então, firmado o contrato entre a PORTO BRÁS e a empresa alemã exportadora e a interveniência da STJ LL não depende_u_da SEPLAN, a interveniência da STILL foi determinada pelo fato de que a STILL é a representante doBrasil da empresa alemã, uma representação comercial normal, como qualquer empresa tem representantes comerciais. Agora, o contrato, a partir desse momento, não envolveu nenhuma ação da SEPLAN, conforme fica claro
aqui - envolveu um contrato entre a PORTO BRÁS,
compradora, e a empresa alemã, vendedora.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
portanto, nega que a SEPLAN tenha induzido a entrada da STlLL explicitamente no memorando de entendimento. Não foi a SEPLAN que sugeriu a STILL.
s~.

O SR. FLÁVIO PÉCORA- A STILL entrou como
representante da empresa alemã, não foi a SEPLAN que
sugeriu.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não, há um acordo entre a PORTO BRÁS e a empresa
alemã_TAKRAIT. Numa certa altura, além disso, entre
a STILL e paga-se a parte.
Ó SR. FLÁVIO PÊCORA -Quer dizer a STILL é
uma empresa.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Paga-se du_as_ vezes, essa é a questão, paga-se a
TAKRAFT por um serviço e a STILL por outro serviço.
A explicação de que a STILL é representante da
TAKRAFT, então, torna mais incompreensível ainda o
contrato. Porque, se _ela é representante da TAKRAFT,
basta um.
O SR. FLÁVIO Pf.CORA - Posso lhe dizer que a
SEPLAN não teve a menor interferência na definição da
STILL. Quanto aos detalhes dessa operação, acredito
que o Presidente da PORTO BRÁS esteve aqui e já deve
ter dado as explicações.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Mas não a esse ponto, e nem o Presidente daSTILL veio
aqui - nós estamos requisitando a presença dele, esse
ponto continua para mim obscuro.
O SR. FLÁVIO PÉCORA- Eu posso dizer...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não - digO-_que o ponto coil.tinua para mim obscuroquer dizer, se não foi a SEPLAN quem mencionou a
STJLL e se há uma relação da PORTO BRÁS com _a_
TAKRAFT, por que3. STJ L L? E o que significa STILL?
Por que pagar isso? Não é claro; V, S• apenas me disse
que, também, não sabe por que. Ê isso?
O SR. FLÁVIO PECO RA - A minha impressão,
pelo que eu li dos depoimentos aqui prestados é de que
isso decorreu do fato de que a STILL, sendo representante da empresa alemã aqui, exercitou algumas tarefas
por conta da empresa alemã.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- A
representante é a mesma, não é? O paradoxo deriva disso. Assina-se um contrato com matriz e com filial. S um
pouco paradoxal para nós. Precisamos ainda, aprofun-
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dar um pouco mais, para entender qual foi a razão pela
qual a STILL entrou.
E com relação à questão do enxofre?

O SR. FLÁVIO P~CO_RA - Com relação ao proble~
ma do enxofre, o acordo fot de 1974. A COM_EXPORT
conseguiu uma autorização melhor dizendo - uma representação da empresa produtora e exportadora de enxofre em 1976, o .acordo final foi firmado em 1980. Ora,
eu não tinha bola de cristal para saber que algum dia viria a fazer parte do Governo, para fazer uso deste contrato de 1976. O que ocorre ê-_o_-seguinte: que a COMEXPORT, que era uma empresa que tih.ha atuação importante na Polônia, e que encontrava dificuldadeS em venda na POlónia- por causa do grande saldo comercial
que nós tínhamos, achou relevante encontrar_ produtos
que pudessem importar da Polónia e, portanto, trabalhar nos dois sentidos. Viõ, então, no enxofre uma-põssibilidade de obte-r esse fornecimento, possibilidade importantíssima na extenSãO-em que o enxofre era um produto com poucos produtores mundiais.
Ora, efetivamente, em 1980, eu estava no Governo e
não sabia disso em 1976, e em 1980 ocorreu um fato importante; o Brasil passou a ser um grande produtor de
fertilizantes e passou a aumentar, de maneira considerável, as suas importações de enxófre, e passou a ficar onerado de maneira severa, pela necessidade de comprar
esse ênxofre com divisas. com dólares, com moeda forte,
porque os fornecedo_res são basicamente MéxicO, Canadá e os Estados Unidos. Então foi uma solução natural
tentar fazer a importação do ênxofre da ~olónia, país em
relação ao qual nós temos grandes crêditos comerciais.__
Isto foi exatamente a direção escolhida para amenizar
ou reduzir os grandes superávits comerciais qi.J.e o Brasil
tem.
Agora, estabelecer ligações entre esses eventos e a minha participação, realmente eu acho _que não há nada a
ver.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Relator, Senador Virgílio Távora.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Dt". Flãvio Pécora, acho que V. S' é muito feliz, quando a ComisSão
adota esse sistema de colocar no computador_todas as referências ao acervo do qual ela encarregada é. E por uma
razão muito simples, que aí nós vemos, é calado tanto o
Presidente, como o Relator, muitas afirmativas, muitas
alegações de depoimentos aqu1 prestados que depois poderemos passar às mãos de V. s~ Mas, desde já, fazer os
reparos necessários antes do interrogatório.
Não houve ninguém afirmando aqui, a não ser reportagens, de que houvesse, D' lone ou v. s•. com açêles,
com quotas na COMEXPORT. Ficou bem claro pelo
depoimento do Dr. Álvaro Armando Leal.
Então, fica bem claro que era da sociedade que depois
se transformou em EXPAND e não da COMERXPORT, que havia essa participação de quota.
Segundo, aqui foi afirmado pelo Sr. Armando Álvaro
Leal- quem tem leitura dinâmica leva essa grande vantagem. Enquanto vocês estavam falando aí eu prestava
atenção no ouvido e lendo todo esse cartapácio cá- justamente o contrário do que V. s~ afirmou que: o proble-_
ma da Coroa-Brastel foi jogado exatamente para o Banco Central, depois da reunião aqui havida.
Mais além, em outro depoimento, é sempre perguntado porque o Banco concedeu a linha de crédito ao Sr.
Assis Pairo, sem entrar no mêrito da questão- porque
como estamos vendo, estamos aqui sempre procurando,
tanto quanto possível, nos adstringirmos ao Comércio
Brasil-Polônia - todos os documentos serão, conforme combinamos com o Sr. Presidente, anexados ao nosso parecer nesses diferentes Casos colaterais, objetos de
reportagem do jornal o Estado de S. Paulo, sem entrar
no mérito da questão, foi também aqui explicado, fruto
da Resolução n~> 374, do Banco Central.
Essas eram afgumas das retificações que gostaríamos
de fazer a declar.açôes aqui prestadas, mas confessamos
que levamos a vantagem de ler muito depressa e, portanto, poder ter dentro de toda a documentação fornecida
_
pelo PRODASEN e fazer as retificaçôes.
As nossas perguntas vão se restringir bastante, tanto
quanto possível ao comércio Polónia-Brasil. Então, inicialmente, é um sim ou rião.
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Todas as negociações comerciais e fmanceiras do Brasil a nível internacional são ou não inerentes ao Poder
Executivo?

Leal como pessoa jurídica, no tempo em que V. s~ pertenceu àque_la associação. São os pontos aqui, o resumo
de tudo o que está aqui, mais para lá, mais para cá, assuntos importantes são esses para, finalmente, dar uma
opinião do Relator sobre como poderíamos esclarecer
pontos outros que a uma hora desta da noite é impossível-fazermos.

O SR. FLÁVIO PECORA -

Sim.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - As negociações do Leste Europeu são ou não orientadas pela
COLESTE?
O SR. FLÁVIO PECO RA -Sim.
O SR. ~ELATOR (Virgílio Távora)- Pécora & Leal
nunca deu a assesroria à COMEXPORTI
O SR. FLÁVIO PÊCORA- Veja V.
to melhor, I, 2, 3 e vai mais rápido.

Ex~s

que é mui-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- E
bom registrar porque aí há contradição com o depoimento de...
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Depois, eu estou escrevendo aqui..
O SR. FLÁVIO PÉCORA- A pergunta foi feita se
Pécora & Leal, que é uma empresa de consultaria prestou alguma vez assessoria à COMEXPORT. A minha
resposta é nunca. A minha ação da COMEXPORT se
prendeu como pessoa física, seria uma vinculação com a
Pécora & Leal, não havia um contrato de assessoria entre uma e outra.

O SR. JOÃO CALMON- Ah, bom, ê como pessoa
tisica.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- V.-s~ reafirma
que Jean Vejan nada exportou ou importou?
O SR. FLÃ VIO PECORA- Reproduzo informações
da CACEX.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Houve negociações sigilosas com a Polônia em que V. S• tenha tomado parte?
O SR. FLÁVIO PECORA- Não.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Há esse enorme débito de 5 bilhões de dólares com os paises do Leste
Europeu, em relação ao Brasil?
O SR. FLÂ VIO Pf:CORA -Não, esse débito é com
a Polônia que está entre 1,6 e 1,7 bilhões de dólares.

O SR. FLAVIO PÉCORA- A empresa PÉCORA &
Leal foi constituída em 23 de maio de 1974. Era uma sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada, com
capital com participações iguais de dois cotistas, eu e o
Dr. Álvaro Leal. O nosso objetivo era trabalhar no ramo
de co,nsultoria e assessoria no setor privado. Em 21 de junho de 1976, foi realizada alteração contratual, mudando o endereço de Pécora & Leal. Em !~> de agosto de
1976, através de instrumento particular de alteração de
contrato social, foi admitida na sociedade a Sr• Ione
Rossi, e Pécora, Economista, sendo que a empresa passou a ter a segutnte estrutura: José Flávio Pécora, 1.500
cotas Álvaro Armando Leal 1.926 cotas; e Ione Rossi Pécora, 426 cotas; total, 3.852 cotas. Em 24 (le janeiro de
1979 ocorreu nova alteração contratual para mudança
de endereço e em 12 de outubro de 1979, através de instrumento particular de alteração de contrato social, eu e
lonc Rossi Pécora nos retiramos da sociedade, que passou a ter dois cotistas: Álvaro Armando Leal, 3,826 cotas c Breno Granja Coimbra, 26 cotas. COnforme o mesmo instrumento particular- a alteração contratual- a
sociedade passou a operar sob a denominação de Spand
Consultores Associados LTDA, da qual fará uso agerência somente nos negócios sociais o seu sócio Dr. Álvaro Armando Leal. Portanto, a minha participação na
Empresa foi na qualidade de cotista entre 23 de maio de
1974 e 12 de outubro de 1979. Não sei se respondi adequadamente.
Na_ empresa COMEXPORT, eu entrei em 1974 como
Presidente do Conselho de Administração, na qualidade,
portanto, de pessoa física e me retirei em 1978, também,
como pessoa tisica. Nunca houve nenhuma relação entre
as pessoas jurídicas COM EXPOR T e pessoa jurídica Pécora & LeaL Nunca houve nenhuma relação. As relações
foram sempre uma empresa Pécora & Leal e eu naCOMEXPORT, sempre como pessoa fisica. Nunca houve
nenhuma vinculação,_ de nenhuma natureza, entre as
duas empresas COMEXPORT e Pécora & Leal, para enfatizar, na qualidade de pessoa jurídica.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- É em 1968,
quero sa~er o resto.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O
drama da mulher de César.

O SR. FLÁVIO PÉCORA- O resto não, estamos em
dia.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Poderia V. S'
agora nos prestllr os seguintes esclarecimentos; aqui esteve o Ministro Eliseu Rezende em seguida compareceu o
Dr. Arnon e colateralmente- permita-me sair um pouquinho do comércio Bmsil-Polónia que não desejávamos fazê-lo- deu as explicações referentes à compra de
guindastes, dando como justificativa a mesma que V. S•
já fez: a cobrança pela RDA de um equilíbrio na sua balança BRASIL-RDA e, ao mesmo tempo, a tradição
que já tínhamos de nossos guindastes portuários em números de 271, se não me engano, ou 277 ou 271 já serem
daquela procedência. A afirmativa feita pelos dois depoentes aqui é que a STlLL era a representante_da MACHINE e depois da TAKRAFT. Quando MACHlNE
se transformou dipois em TAKRAFT; e que dentro do
acordo- por isso que perguntamos se V. s~ tem conhecimento ou não - cabia para os guindastes importadõs;
em número de 50, a STILL, como representante da
TAKRAFT e da tec-nologia de que era detentora, fazer
montagem desses guindastes, aqui, no Brasil. V. S' tem
conhecimento de que havia dentro do acordo, também,
esta obrigatoriedade de utilização da STILL, da representante, portanto, da TAKRAFT, para montagem dos
guindastes? V. S• vai receber, conforme decisão do Presidente, nós lhe passamos um cartapácio, que o PRODASEN nos dá, de todas as passagens, reportagens, depoimentos em que o nome de V. S' é citado. Mas, gostaríamos de deixar aqui, já de uma vez para sempre, bem explicitad~ que fosse V._S• b~m claro na explicação de Pécom & Leal, quando se separaram, a pessoa física, a
atuação de Pécora, como pes~·oa fisicã e de Pécora &

O SR. VIRGILIO TÁVORA - 0 drama da mulher
de César, m,as a mulher de César era honesta.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
sei, o drama da mulher de César.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Então, ficou, pareceme, bem preciso o conjunto das suas declarações. V. Ex'
viu que no_ "sim" c "nào" era para que ficassem registrados aqui nos depoimentos.
Sr. Presidente, mais uma vez, faço minha a sugestão
apresentada já em plenário, para que o Dr. Pécora recebesse o cartapácio. Naturalmente é só um auxiliar dele
que vai ler e nào se assuste, porque há, praticamente, repetição em muitos desses trechos, porque quando fazemos remissão ao seu nome e ao nome de Pécora & Leal,
vem todo o c<:~tatau. Daqui a pouco o Sr. Armando Leal
depõe. Entll.o, vem a remissão dentro do PRODASEN
de tudo o que o Sr. Armando Leal disse e de tudo o que
diz respeito ao Sr. Armando Leal. Quando o Sr. Jean Vej<:~n aqui apresenta, tudo o que ele diz com referência a V.
Ex', à COMEXPORT, à Armando & leal,então é repetido. De maneira que, na realidade, quem for ler isso vai
ler a quarta parte e verifica rã que muitas são puras repetições.
Sr. Presidente, através dessas perguntas, que era o que
o Relator desejava bem saber e que vão constar dos nossos Anais, nós nos damos por satisfeitos na indagação
feita ao Dr. Pécora, na certeza de que- como disse o
Senador Fernando Henrique Cardoso, a mulher de Cés<:~rparecer, mas ela era. Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Dr. Flávio
Pécora, para as suas considerações finais, se o desejar.
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O SR. FLÁVIO PÉCORA- Eu.gostaría de, apenas,
expressar a minha satisfação em comparecer a esta Comissão, porque propriciou a oportunidade de prestaresclarecimentos que me parecem muito importantes para
que a mulher de César nào s_ó se saiba ser honesta, como
também fique parecendQ-honesta. Eu qUero em ·referir
especialmente a citações de todos os inquiridores no sentido de que o assunto é feitO em terrilos totalmente objc>ti vos, em busca de fatos, em particular às referências ao
meu respeito feitas pelo Senador João Calmon e agradeço, portanto, aos Srs. Senadores por esta oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex~ com
a palavra, Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.

Ex:• estava para encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE_(Itamar Franco) - Não, ia
apenas dizendo que, atende~do à indicação do Senador
João Calmon e do Relator,_já ia passar às mãos do Dr.
Flãvio Pécora toda a indexação do PRODASEN e antes-de encerrar, inclusive, vou convocar a Comissão, mas V.
Ex• tem a palavra para as suas considerações.
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ma sexta feira, 18 de novembro, no jornal o Estado de S.
Paulo, que termina dizendo o seguinte:

O coronel Pamplona, que depôs na CPI do Congresso Nacional sobre os negócios do IAA com a
holding Costa Pinto, deixou claro que não gosta dos
políticos:. "As perguntas eram feitas com interesse
_de_lesa-pátria e por aqueles cidadãos que desperdiçam o dinheiro do povo".
No contexto,_ele refere-se à Comissão de Inquérito da
Câmara dos Deputados. Mas, esta é urna afirmação extremamente grosseira e mais do que isso, insultuosa. _Se
for reafirmada por ele, precisamos tornar alguma medida, porque não tem nenhum cabimento considerar-nos
lesã-pátria e desperdiçadores do dinheiro do povo, mormente quando estamos aqui tentando examinar corno o
dinheiro do povo é gasto.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Os Srs. Senadores que estão de a_cordo c_om a solicitação do nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso, para ouvirmos
novamente o Dr. Costa Pinto_, conservem-se_como se
-- acham.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Queria, Sr. Presidente, sugerir que a Comissão ouvisse O -Dr. Hermano Wagner Wey, do Banco Central, porque
vârias das questões levantadas aqui dependem de esclarecimentos na ãrea do Banço Central. Acho que deveríamos ouvir novamente o Sr. Costa Pinto. Elejã deu seu
depoimento aqui, depois tivemos a presença do Coronel
Pamplona, mas creio que hã muitas questões que ainda
estão obscuras. Por isso acho que deveríam(lS chamá-lo
outra vez, se ele consentisse em vir aqui.
-Quer,ia, também, trazer aqui a minha estranheza sobre
uma nutícia, que espero não seja certa, publicada na últi-

O SR. MARCONDES GADELHA - Gostaria de
saber quantos depoentes estão listados até o final da Sessão Legíslativa.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre se:..
nadar, Marcondes Gadelha, vamos exatamente ouvir
amanhã o Ministro César Cais e depois de amanhã teremos a presença do Dr. Shigeaki Ueki. Face ao recesso,
vamos encerrar os depoimentos.

O SR. MARCONDES GADELHA- Então, os demais ficariam convocados para o ínicio da Sessão.L.egislativa?
O SR .. PRESIDENTE (lta]Ilar _Franco)- Ex.atamen-

te.
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Quanto às observações do Coronel Pamplona, vamos
tomar as providências cabíveis.
Srs. Senadores, o Ministro César Cals estava convidado a prestar o seu depoimento amanhã às 17 horas. S.
Ex• acaba de informar ao Relator que não poderá com·
parecer neste horário. Solicita a benevolência da Comissão para ouvi-lo às 9 horas e 45 minutos.
Consultaria aos nobres Srs. Senadores se há algum
problema para que mudemos o horário do Sr. Ministro
César Cais?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
rtão poderia, mas não é necessária a minha presença, tenho que fazer uma viagem. Seria um prazer estar presente a esta Comissão. Mas, hã outro membro da Comissão
que poderia vir.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Gostaria de dar uma
explicação à Comissão.
Não se trata_ de má Voillãde do Ministro, que estã chegando hoje da África: V. Ex• sabe que é uma emulação
esportiva que existe entre nós. Ele não poderá comparecer à Coniissão às 17 horas, porqueestarã indo para Fortaleza, à reunião dos Vereadores, a qual eu não poderei
comparecer.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Creio que a razão é mais do que considerável. Portanto,
acho que a ComissãQ_deve se reunir amanhã cedo. Estou
apenas jUstificando a minha ausência, por antecipação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - -Quero
agradecer, em nome da Comissão, a presença do Dr.
--Flávio Pécora na certeza de que os nosso trabalhos prosseguirão na busca sempre dos altos interesses do País.
A Comissão fica convocada para amanhã, às 9 horas e
45 minutos, para ouvirmos o Ministro César Cals.
Estão encerrados os nossos trabalhos.

(Levanta-se a reunião às
tos.)

horas e

minu-
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso NacionaLaprovou, nos termos do art. 44, item III, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1985
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País.
Art. I• É o Sennor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País em visita oficial à República Oríental
do Uruguai, no período compreendido entre os dias li e 14 do mês de agosto de 1985.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente.
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Oficio do Sr.
Deputados

1~'-secretário

da Câmara dos

Encaminhando à revisao do Senado .autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Decreto Legislativo nl' J l/85 (n'
87/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Interna<:ional do Cafê, de 1983, concluído em Londres, a 16 de setembro de 1982.
1.2.2 - Pareceres encaminhados ~ Mesa
1.2.3- Leitura de projetes
-Projeto de Lei do Sena-do n9 173/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acreSCenta dispositivo.s à Lei n9 4.504, de 30_de novembro de 1964,
que d1spõe sobre o Estatuto da Terra, com vistas a estabelecer restrições à alieJU~,ção de terras havidas
através da distribuição da refornia agrâria.
-Projeto de Lei do Senado n' 174/85, de autoria
do Sr. Senador Roberto Saturnino, que dã nova redução a dispositivos da Lei n" 7.183, de 5 de abril de
1984.

1.2.4 Comunicação da Presidência

1.2.7 -Leitura de projetos

Referente à indicação do Sr. Senador Albano
Franco para participar, no Suriname, da Reuníão de
Ministros da Org'anização Latino-Americana de
Energia- OLADE.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURNJNO, .cQmo
Líder- Documento elaborado por ocasião da Conferênci::J. "Brasil Frente à Crise Centro Amf:ricalla",
realizada no Rio de Janeiro.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Deliben_lção tomada com relaçãO-à dívida externa
parses devedores, por ocasião da VIl Conferência Interparlamentar da Europa e da América Latina.

-aos

SENADOR MURILO BADARO, como LlderNota do PDS, de contrariedade com o reajuste das
prestações da casa própria.
SENADOR HELIO GUEIROS agrária.

Reforma

1.2.6- Com-unicação da Presidência

Convocação de sessão extraordináfía a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que- designa.

-Projeto d.e Lei do Senado n~'l75/85, de autoria
d.o Sr. Senador Carlos Alber~o~ _que instituí o reajuSte
trimestral do salãrio mínimo.
-Projeto de Lei do Senado n~ 176(85, de autoria
do Sr. Senador Carlos Alberto, que dâ nova redação
ao art. 45 da Lei n9 6.251, de 9 de outubro de 1975,
que institui normas gerais sobre desportos.
- Projeto de Lei do Senado n"' 177/85, de autoria
do Sr. Senador Alfredo Campos, que altera a alínea a
dos itens I e IJ, e elimina o pará:grafo único do Artigo
5"' da Lei""' 3.373, de 12 de março de 1958, que dispõe
sobre o Plano de Assist_ência do Funcionário, estendendo ao marido e à filha maior de 21 anos o_djreito
à pensão.
-Projeto de Lei do Senado n" 178/85, de autoria
do Sr. Senador Alfredo Campos, que- dã nova redação ao item I do artigo li da Lei n9 3.807, de 26 de
· a:gosto de 1960, estendendo ao marido e à filha maior
de 21 anos o _direito à pensão, na forma que estabelece.
~Projeto de Lei do Senado n"' 179/85, de autoria
do Sr. Senador Virgílfo Távora, que dispõe sobre o
cálculo do imposto de renda na fonte dos servidores
públicos civis, no período de ]9 de julho a 31 de dezenibro de r985.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRA.FICO DO SENADO FEDERAL
DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a ,esponsabilidade da Mesa do Senado Federo[

JOSÉ LUCÇNA DANTAS
ASSINATURAS

Õiretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diietor AC:Iministrotivo
Semestre

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

-Cr$' 3.000,00

Ano

Oiretor Industrial

Cr$ 6:000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cr$ 50;00

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exeniplares.

1.2.8- Diseursos do Expediente (t:ontinuação}

SENADOR V!RGILIO TÁVORA- Justificando
o Projeto de Lei do Senado n~> 179/85, lido anteriormente.
SENADOR GASTÃO MULLER -Indagando da

Presidén.:ia sobre a tramitação e a abrangência do
projeto de lei do Senado de autoria do Senador
Virgílio Távora.
!.3-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Cámara nl' 37 f8l (n~'
1.795(79, na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo ao art. 65 da Lei n~' 4.504, de 30 de novembro
de l%4, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto_ de Lei da Câmara n"'_ 52/82--(ril>1.076/79, na Casa de origem), que veda novas inscriçôes no quadro de provisionados na Ordem dos
Advogados do Brasil e, mediante alterações da Lei n"'
4.215, de 27 de abril de 1963, assegura aos atualmente
inscritos nesse quadro, o amplo direito de exercício
da profissão de advogado. Votação adiada por falta
de quorum.
- Requerimento nl' 57/85, de autoria dos Líderes
Gastão Mllller e M_oacyr Duarte, requerendo urgência para o Oficio S/2,de 1985, do Governadord_o Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de
crédito externo no valor de cinqUenta milhões de
dólares. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n~' 58/8~, de autoria dos Líderes
Gastão Mlller e Moacyr Duarte, solicitando urgência
para o Ofício n"' S/8, de 1965, através do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (GO), solicita-·aütorização do Senado para que aquela Prefeitura possa
realizar operação de empréstimos externo no valor de
US$ 3,500,000.00. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 233/81, que fixa
percentual mínimo para aplicações em educação pe- 1
las empresas em que o Estado tem partiCipaÇãO acíonária majoritária. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n~' 53/83, que dispõe
sobre a realização de palestra, nos cursos de 1"' e 2Y
graus dos estabe_lecimentos de ensino ·do País, sobre
personalidades que s~ destacaram no plano nacional
ou estadual e dá outrUs providências. VotaçãO adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 18/84, que acrescenta a categoria profissional do Contador no grupo

das profissões liberais. Votação adiada por falta de
quorum.
1.3.1 -

Diswrsos após a Ordem do Dia·

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Anãlise
do Plano Nacional de Reforma Agrária.
SENADOR ALFREDO CAMPOS - Considerações sobre o artigo do jornalista Aloysio Biondi,
publicado-_em órgãos da Jmpie-riSã, sob o títuro Mutuário do BNH. esse "ai Jesus" Nacional.
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Assinatura de contrato com representantes do Banco Mundial, pelo Governador João Alves Filho, de financia~
menta para aplicação do Projeto Nordeste no Estado
de Sergipe.
SENADOR GASTÃO MULLER- Artigo de autoria do Eng"' Luiz Carlos F. Bernardes, intitulado
Soja: a C-arta do Centro-Oeste.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessi·
dade de .se fazer uma campanha nacional de prevenção contm incêndios. Telex re_cebido do Prefeito
de Salvador, reivindicando liberação de recursos
para realização de pagamentos de obras que menciona.
SENADOR JOSE /GNÃC/0 FERREIRA -Do·
cumento formulado pelç Sindicato Nacional dos Oficiais de Radiocomunicações da Marinha Mercante,
visando medidas no sentido da diminuição de acidentes a bordo de navios de linhas internacionais.
SENADOR CESAR CALS- Defesa da liberação
de verba para recuperação do teleférico de acesso à
gruta de Ubajara-CE. Pesca predatória de camarão
que ora se registra no Estado do Ceará.

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4 - ENCERRAMENTO

2-ATA DA I07•SESSÃO,EM20 DE JUNHO
DE 1985
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 -

Mensagens do Senhor Presidente da Re-

pública

- N~' 135/85 (n9 321/85, na origem), de agradecimento de comunicação.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de
sua pré~ia aquiescência:
- Nl' 133/85 (n9 319/85, na origem), referente à
escolha do Sr. Fernando Paulo Simas Magalhães,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Dipio-

mata+ para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à Delegação Permanente do Brasil junto à As~
sociação Latino-Americana de Integração.
Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto de lei:
'----'Projeto de Lei do Senado nY 180/85-0F, que
reajusta os vencimentos, salários, soldos e proventos
dos servidores civis e da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e
dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministêrio Público, e dâ outras
providências.
2.2.2 - Oficio do Sr. 1~'-Secretário da Câmara dos
Deputados
- Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos
do seguinte projeto:
Pr'ojeto de Lei da Câmara n~' 48/85 (nv 5.684/85,
na Casa de origem), que estabelece normas para a
realização de eleições em 1985, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto do analfabeto e dá outras
providências.
2.2.3 - Pareceres encaminhados à Mesa
2.2.4 -

-

Expediente recebido

Lista n9 4, de 1985.

-2.2.5 -

Comunicução da Presidência

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto
de Lei do Senado n~' 180/85-DF, lido no Expediente.
2.2.6 -

Leitura de Projeto

Projeto de Lei do Senado nv 181/85, de autoria do
Sr_ Nelson Carneiro, que estabelece normas de assistência ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional- FUNASE, e
dá outras providências.
2.2.7 -

Comunicação

Do Sr. Senador César Cais, que se ausentará do
País
2.2.8-- Requerimentos

N"' 155/85, de autoria dos Srs. Murilo Badaró e
Humberto Lucena, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara nv 47/85, (nv 5.462/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir crêditos
suplementares até o limite de cr$ 23.507.600.000.000,
e dá outras providências.
N9 156/85, de autoria dos Srs. Murilo Badaró,
Humbt!rto Lucena e José Lins, de urgência para o
Projeto de lei do Senado n<:> !53, de 1985. que intra-
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duz modificações na Lei n~' 7.232; de 29 de outubro
de 1984, que dispõe sobre a Polítíca Nacional de ln·
formática, e dá outras providências, e no Decreto· lei
nl' 288, de 28 de fcvereíro de 196 7, que altera as disposições da Lei n\' 3.173, de 6 de junho de 1957, e regula

a Zona Franca de Manaus.
2.3 -ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n~' 251, de 1984 (n'~'
4.517/84, na Casa de origem), que altera a estrutura
da Categoria Funcional de Assistente Social, do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, edâ outras providências. Aprovado. À sanção.
-Projeto de Lei do Senado nl' 122, de 1980, que
dispõe sobre a colocação em caderneta de poupança
de depósitos JUdiciais. Aprovado o substitutívo da
Comissão de Economia com subemenda da Comissão de Finanças. À Comissã.o de Redação.
2.3.1 - J\']atérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da_Cãmara n'i' 47/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n'i' 155/85.-lido no Expediente~_Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra na sua
discussão o Sr, Itamar Franco e n_o encaminhamento
de sua votação os Srs. Humberto Luc;ena, Virgílio
Távora e Milton Cabral. Â sanção.
- Projeto de Lei do Senado n~' 153/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n'i' 156/85
lido no Expediente. Aprovado, em primeiro e segundo turnos, tendo usado da palavra na sua discussão
os Srs. Nelson Carneíi'Ob Fábio Lucena. À Comissão
de Redação.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'
153/85, em regime de urgência. Aprovada. Â Câmara
dos Deputados.

DOCONQ~SO

2.3.2 -

NACIONAL (Seção II)

ComUnicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
2.4 - ENCERRAMENTO.
3 -ATA DA 108• SESSÃO, EM 20 DE JUNHO
DE 1985
3:1 -ABERTURA

3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 -

Requerimentos

N~'

157 j85, de autoria dos SrS. Senadores Humberto Lucena, VirgJlio Távora e Niva1do Machado,
requerendo urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câffiara n<:> 42/85 (n~' 4.982/85, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional
de Técnico de Cobrança e Pagamentos Especiais, cá~
digo NS-944 ou LT-NS-944, e dá outras providências.
- N"' 158j85, de autoria do Sr. SenaDor Humberto
LUcena e outros Srs. Senadores, requerendo urgência, nos termos do a.rt. 371, alínea "b" do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do SenadO n'i' 99/85~ de
autoria do Sr. Senador José Lins, que sistematiza as
ações do_ Governo Federal. no _Nordeste, no que tange aos problemas das âguas.
-

3.3 -

ORDEM DO DIA

- Redaçào final, do Projeto de Decreto Legislativo nl' 9, de 1984 (n<:> 79/8 I, na Câmara dos Deputados) que aprova o novo texto da Convenção Interna-
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cional para a Proteção dos Vegetais, assinada em. Roma, a 6 de dezembro de 195 L Aprovada. À Promüt:
gação.
- Projeto de Lei do Senado n' 45, de 1982, que
"Institui" o Dia NaciOrial da Conservação do Sol_o a
ser com-emorado, em todo o País, no dia 15 de abril
de -cada ano". Aprovado ein 1' turno.
3.3.1 - Maté-rias apreciadas após a Ordem do Dia
- Projeto de Leí da Câmara n'i' 42/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n~' 157/85,
Hdo no Expediente. Aprovado, após pareceres das
Comissões Competentes. À sanção.
-Requerimento n~' 158f85,lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 99/85.
Prejudicado por falta de quorum para votação, após
usarem da palavra os Srs, Virgílio Távora e José
Lins.
3.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.
3.4- ENCERRAMENTO
4 - DISCURSO PRONUNCIADO El\-l SES.
SÃO ANTERIOR
Do Sr. Cid Sampaio, proferido na sessão de 11-685.
5- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N'i' 18, DE 1985
6-ATAS DE COMISS0ES
7- MESA DIRETORA
8- LIDERES E VI CE-LíDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMAMENTES

Ata da 106\1 Sessão, em 20 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura_

Presidência dos Srs. José Fragelli, Guilherme Palmeira e Mário Maia.

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AClJAM-SE ['RESENTES OS SRS. SENA!)Of/,f;/i·

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Luc_ena Odacir_ So_8res . ,. ,. ,_ AloySio Chaves -Gabriel Hermes-Hélio Gueiros - Américo de Souza- Alberto Silva.....:.
Helvídio Nunes -João Lobo- Cesar Cais -José Lins
- Virgilio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadclha- Cid .s-arripaio- NivaldO Mach-ado- Lou-iival Baptista- Jutahy Magalhães- Lo manto JúniorLuiz Viana- José Ignãcio Ferreira- Nelson Carneiro
- Roberto Saturnino - Ttiimar Franco - MurHo Badaró - Fernando Henrique Cardoso- Gastão Müller
- Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miran~
da- Álvaro Dias- Enêas Faria- Jorg_e Bornhausen
- Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença itcusa o comparecimentO de40 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de' Deus, inicíamos

~ossos

trabãlhos.

O Sr. l'i'-SecretáriO ii""ã proceder à_ leitUra -do Expedien-

te.

É lido o seguinte

MENSAGEM
N• 196, de 1983

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. 1~'-Sccretário da Cimara dos Deputados, enc-9minhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO
N• 11, de 1985
(N• 87/85, na Câmara· dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio Internacional do Café
de 1983, concluído em Londres, a 16 de setembro de
1982.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }'i' Fica aprovado o texto do ConvêniÜ-Iniernacional do Café de 1983, concluído em Londres, a 16 de
setembro de 1982.
Pa~ágrafo_ ún_~co. Quaisquer atos ou ajustes compleR
mentares, deq ue possam resultar revisão ou modificação
do presente Acordo, ficam sujeitos à aprovação do Congresso NacionaL
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

EXcelentíssimos Senl:wres Membros do
Congresso Nacional:
IDe confcmnidade com o disposto no artigo 44, Inciso I, da Constl tuição Federal,
tenho a honra de $Ubmeter à elevada consideração de Vossa Excelência, acompanhado de lilx!posição de Motivos do Senhor Mi.!listro de Estado das Relações ExtePOl"\lS, o
texto do Convênio Internacional do .C'afé
de 1983, c9ncluído em Innd'res, a 16 de setembro dl! 1962:
Bra.sU!a, 7 de junho de 1983. - .foão Flguriredo.

EX!P()SI[ÇAO DE :M<>'TIIV<JEI. DP!l/DA[!SIAL/
102/661.333 (00) DE LO DE .TUNRO DE
1983, DO MINTSTSR!O DAS RELAÇõES
EXTERIORES-

A Sua Excelência o Senhor
Joãb Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República

1948

Sex.ta~feii:a

21

Senhor Presidente:
Tenho a honra de levar ao conhecimento
•~e Vossa Excelência que o Representante
do Bra.s!I junto às Nações Unidas assinou
no dia 10 de maio de 1983, em nome do
vemo brasileiro, o COnvênio Intemaclonal
do Café de 1983, cujó.téxto foi aprovado ao
final da 38.• Sessão do conselho da Organização Interamexicana do Café, realizada em
Londres, !nglaterra, no período de 6' a 16
de setembro de 1982.
-

Go:

2. O Convênio. de 1983 é ·o quarto de
uma série de instru~entos de gênero, dos
. quais o Brasil tem sido Parte Contratante
e em cuja elaboração, por sua qualidade de
maior pTodutor e exportador mundial de
café, tem sempre tido ativa e destacada
participação. Resulta, como seus cOngêneres de 1962, 1968 e 1976, da disposição da
grande m-aioria das nações prod u_tóras -e
consumidoras de dotar o mercado I'ntemaclonal do produto de estrutura Institucional, fundamentada em mecanismo de controle do comércio, que lhe permita operar
de forma· ordenada, garantindo receitas
adequadas aos exportadores e abastecimento
regular aos importadores.
3. O Acordo Internacional do Café temse revelado com efeito, instrumento de razoável eficácia pará a disciplina e ordename.nto do mercado__ internacional. o Convênio Internacional do Café de 1976, que ex~
pirará no p-róxlmo dia 3ú de set·em bro, após
ter sido prorrogado por um período de um
ano, mostrou-se: a partir do ano-convênio
80/81, quando, suas cláusulas eeonômlcas
(quotas, controle e faixas de preço) passaram a operar, um mecanismo decisivo para
a preservação de uma certa estabilidade no
mercado.
4. o novo Convênio, fruto de árduo processo de negociação, iniciado em janeiro de
1982, mantém, em suas linhas gerais, a. estrutura básicas do Acordo de 1976, incorporando, entretanto, com relação aos anteriores, significativos avanços conceituais e
apect'eiçoamentos técnicos, sobretudo no tocante as suas clãusulas econõmicas.
5. Na atual conjuntura cafeeira mundial, caracterie-ada por ex-cedentes em praticamente todos os países e agravada por
conhecidas difi<lllldades pa come"cia!lzaçãor não resta dúvida de que o Convênio_
de 1983, pelo mecanismo de quotaS-preços,
constltuirá instrumento útil para o discipllnamento do mercado mundial do produto, com evidente benefício para prõdUtores e consumidore~.
·
6. Para o Brasil, o Convênio tem-se mO$trado Importante coadjuvante de nossa política de comercialização, sust_entando razoavelmente as cotações externas sem inibir
o esforço de recuperação do mercado em
que estamos empenha:dos desde 19&0.
7. No Convênio_ Intern_acional do_ .Café
de 1983, o Bras!! assegura, para ,o primeiro
ano de vigência. o ano-;;;nonvênio 33/84, uma
participação de 30,83% na quota atribuída
ao~ paise.s sujeitos à quota básica (responsãveis por 96% do suprimento global); permanecendo abertas, para discussões futura,s, as quotas a serem aplicadas nos demais
anos de vigência do Acordo.
8. Quanto às demais disposições_ que o
novo Convênio contempla - sistemas de
ajustainentos de quotas. retenção de ex:cédente-u.e produção, medidas relativas a pre-
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ços. direitos de voto, :Pol~tioo de promoção e
out1·as - a _posição. do Bra&l encontra-se
devidamente r:esguardada.
9. O prazo estabelecido para o depósito
dos instrumentos de ratificação encerrase-i no dia 30 de setembro do corrente
::t'['lO~ Caso obtenha o número mínimo de ratificae.õ.e.s _nrevisto no seu texto; o Convênio
d~verá entrar em. vigor a 1.0 de outubro de
1983 por um período de seis anos, podendo,
no ..entanto, ser renegociado ou prorrogado,
com ou sem modificações, a partir de 30 de
<etembro de 1987.
lo. O Ministério da Iíiilústr!a· e do Co- mér!Cio. consultado, emitiu parecer favorável -à· participaÇão brasileira no Acordo e
indicou que as despesas-·decorrentes __ dessa
narticipação continuarão. a exemplQ ·dos
Convênios_ anteriores, a cargo das dotações
orçamentárias específicas do Instituto Brasileiro do Café.
11. Nessas condições, Senhor Pre.Si"-ente,
por considerar de interesse nacional a ratificação JJelo Brasil do Convênio Internacional do café de 1983, encaminho à alta eonsid'eração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, juntamente com cópia
autêntica do Convênio em português, para
que, se' tal aprover a Vossa Excelência, seja
a matéria submetida à apreciação do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos __ do me~ mais profundo respeito. -

1.0 alcançar um equilíbrio razoável entre a ofer~ e a procura mundlals d·e cwt'é,

Saraiva Guerreiro.
CONVI;:NIO INTERNACIONAL
DO CAFW: DE 1983

Texto Autenticado em Português
PREA'MBULO

Os Governos si_gna tários dO preseri te Convênio,
Reconhecendo a exce})'Clorial iniportância
da c.arfé para as e·conomlas de muitos paises que depefiâem consideraVelmente deste
produto para suas receitas de eXJpOrtação e;
por conseguinte, para a oontinu:_ação de seus
programas de desen,volvimento econômico e
sooial;
Considerando que uma- estreita cooperª'ção internaJCional no comércio de café fom-entará a diversificaç.ão .econômica e o desenvolvimento dos países produtores de :café, reforçará as relações políticas e .ec.onômi-cas entre produtores e consumi'dores e
contribuirá para aumentar o consumo de
café;

Reconhe·cendo a _conveniência de ·evitar
entre a produção e o consumo desequililbtlo. capaz de provocar acentuadas flutuações- de preço, preju'diciais a prQldutores e
_COl?-~umidores;

Convencido& de que. a adoçli.o de oortas
medidas no plano internacional pode concorrer pará corrigir os efeitos de tal desequilíbrio e para garantir receita adeciuada
aos pradutores por meio de __preços remunerativos;
·Reconhecendo- as vantagens decorrentes
da cooperação internacional que r·esultou
'da aplicação dos convênios internacionais
do café de 1962, de '196~ e de 1976,
Acordam no segUJ.ri. te:
CAPi'I1ULO I

··objetivos
MI.TIGO 1.0
Obletivos
Os objetivos do presente Convênio são.

em bases que asegurem, aos consumidores
o abastecimento adequado de café a preços
eqüitat!vos e, aos produtores, mercados pa:ra _o __café a preços remunerati vos e que
contdbuam para um .equilíbrio a lorÍgo prazo entre a produção e o consumo;
2.0 evitar flutuaçõe,s excessivas dos niveis mundiais de a'bastecimento, estoques e
preços, que são prejudiciais tanto a produtores como a consumidores;
3. 0 eontrll;mir para o desenvo!rvlmento
-dos_ recursos produtivos e para eleva·r e
manter os níveis de emprego e de renda nos
países Membros, concorrendo desse_ modo
para a obtenção de salários jUstos padrõeS
de vida _mais elevados e melhores éondições
de traoalho;
4.0 elevar o poder aquisitfovo dos patses
exportadores de café. pela manutençao dos
preços, em conformidade com os termos do§ 1.0 deste artigo, e pelo incremento do
consumo;
5.0 fomentar e aumentar, por t<>dos o.s
meios possíveis, o consumo dê ca·fé; e
6.0 _ de maneira geral, reconhecendo a
relação entre o Comércio doe café e a estabilidade econômica dos mercados de produtos industriais, Incentivar a cooperação lntemacional no domlnio dos problemas mundiais do café.
·
MI.'I'IGO 2.0
Compromissos Gerais dos Membros
1.0 OS Membros se coniprometem a con-

duzir sua politica comercial de maneira a.
que possam ser aleaniia:dos os objetivos
enunciados no art. 1.0 Os MemJbros se comprometem, ademais, a alcançar esses objetiv(}S por meio da rigorosa observância das
ob>igações e dlsj)Osições do Convênio.
2.0 Os- Membros reconhecem a necessidade- doe adotar políticas que mantenham os
preços -em nivei'S que a,ssegurem remuneração adequada aos produtores, e procurem
assegurar que os preços de _ca:flé aos con-sumidores nã_o prejudiquem o aumento desejável do consumo. Quando e.sses objetivos
estiverem sendo alcançados, devem os Membros abster-se de tomar Iniciativas multilaterais que possam influenciar os preços do
café.
3.0 OS Membros .ex!JlOrtadores comprom~tem-se a não .a:dotar nem manter quaisquer ~isposições governamentais que possam permitdr a venda de café a países nãomembros em condições comerciais mais fa-.
varáveis do que aquelas que estão preparados -a--oferecer. ao mesmo tempo, •aos Membros Importadores, tomàdas em consldexaç_?es as práticas comerciais correntes.
4.0 O êóni!elho procederá à revisão periódica da observância d"" ,disposições do
parágrafo 3.0 deste ·artigo, podendo exigir
dos Membros o fo.rneclmento de informações: adequa~a.s, nqs termos do artigo 53.
6.0 Os Membros recon1l,ecem· que os certificados de origem são uma fonte vital de
informações scJbre o comércio de café. Nos
períodos em que as quotas estiverem suspensas, recai sobre os Membros exportado- ~
res a responsabilidade pela correta u tllização dos certificados de orlegm. Contudo,
embora estejam desobrigados de exigir que
esses .certificados acompanhem as partidas
de café quando as quotas não estiverem em
vigor, os Membros importadores cooperarão
plenamente com a Organização no recolhimento e na verificação dos certificados relativos a partidas de café recebidas de

~unho
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Membros e~ortadores, a fim de assegurar
~ todos os Membros acess_o ao maior número de informações possível.
CALPíTULO n
Definições
ARTIGO 3.0
Definições

Para os ilns do presente Convênio:
1.0 "Caié" significa o grão e a cereja
do cafeeiro, seja em pergaminho, verde ou
torrado, e Inclui o café moldo o descafelnado, o liquido e o solúvel. Estes _termos têm
o seguinte significado:
a) ucafé verde" significa todo café DF
forma de grão descascado antes de ser torrado;
b) "café em cereja seca" significa o fruto
seco do cafeeiro; obtém-se o equlvalimte
do café em cereja seca em eafé_verde, mui~
tipllcando o peso líquido da cereJa seca
por 0,50; ·
c) "caié em pergaminho" significa o grão
de café verde envolvido pe!o pergaminho;
obtém-se o equivalente do café em pergaminho em eaié verde multlpllcarrdo o_peso
liquido do café em pérgaminho por 0,80;
d) "café torrado" significa o café __ Ven:ie
torrado em qualquer grau e inclui o caié
moído; obtém-se o equivalente do café torrado em café verde, multiplicando o peso
l!quido do café torrado por 1,19;
e) "café deseafeinado". significa o café
verde, torrado ou solúvel, do qual se tenha

extraído a_ cafeína; obtém-se o equivalente

.do café desca!einado em café verde multlplleando o peso liquido do· café verde, torrado ou solúvel descafelnado, respectivamente por 1,00, 1,19 ou 2,6;
f) "caié liquido" significa as partícula.:;
obtidas do café torrado e dissolvidas em_
água; obtém-se o equivalente .do café li,quido -em café verde, multiplicando o peso
liquido das partículas desidratadas, contidas no café liquido, por-2,6; e
g) "café· solúvel" significa as partículas
desidratadas, solúveis em água, obtidas do_
ea!é torrado; obtém-se _o equivalente do
café solúvel em café verde, multlpllcando
o peso liquido do café solúvel por 2,6.
2..0 "Saca" significa 60 quilos, ou 132,276
libras-peso, de café verde; "tonolada" slgulfica uma tonelada métrica (1.000 quilogramas, ou 2.204,6 libras-peso); e "libra-peso"
siguiflca 453,597 gramas.
3.0 "Ano cafeeiro" signifiCa o periodo
de um ano, de 1.0 de outubro a 30 de se-

tembro.

4.0 · 'tOrganização", "Conselho" e rtJunta"
significam, respzctivamente, ·a Organização
Internacional do :Oaié, o COnselho Intemaclonal do Café e a Junta Executiva.
5.0 'uMembro" significa uma Parte Contratante, inclusive uma das organizações
intergovernamenta1, mencionadas no § 3.0
do art. 4.0 ; um ou mais territórios d~gna
dos com respeito aos quais tenha sido feita
uma declaração de participação separada,
nos- termos do art. 5.0 ; ou duas ou ma.l-s
Partes COntratantes ou tGrr!tórlos designados, ou ambos, que participem da Organização éomo Grupo-Membro nos termos dos
a.rts. _6.0 ou 7.0
6.0 ''·Membro exportador" ou upai.s exportador" significa, ra.spectlvamente, um
Membro ou pais que seja exportador liquido
de café, Isto é, cujas exportações ex-cedam
as importações.

'1.0 "M-embro importador" ou "paLs 1m ..
portador" significa, respectlvamente, um

Membro ou país que seja Importador líc
quido de café, isto :é, cujas importaçõzs exc_edam as exportações.
8,0 ''Membro produtor" ou "pa!s produtor" significa-; respe-ctivamente, um Membro

ou país que produza cal-é em quantidades
comeJ:.cialmente sigulflcativas.
9.o "Maioria distribuíd.a simples" significa. a maioria dos votos expressos pelos
M.ambros _exportadores presentes e votantes, e a maioria dos votos expressos pelos
- Membrcs !lnportadores presentes e votantes, contados separadamente.
10. "Maioria distrlbulda de dois terços"
significa a maioria de dois terços dos vo.tos
expr.ossos pelos Membros exportadores uresentes e votantes, e a maioria de dois ter·
ços dos votos expressos pelos Membros importadores presentes e votantes, contados
separadalnen te.
11. "Entrada em vigor" significa, salvo

disposição e.m contrário, a data em que o
co:nvênlo entrar em vigor, seja pr'ovisória
ou definitivamente.
lJ2 ,, ('PrOdução expotlávcl" si!?J111fica a
produção total de café de um pais exportador, e;m determinado ano caf2eiro ou anosafra, menos o volume destinado ao consumo_ interno no mesmo ano.

13. "Disponibilidade para exportação"
significa a produção exportável de um pa<s
exportador, em determinado ano cafeeiro,
acrescida dos estoques aeumulados em .anos
an terlores .
14. "Direito .de exportação" sign!fica o
volume total de caié que um Membro está
autorizada-=.a exportar, nos termos das vá-

rias disposições do convê~o, excluidas as
exportações que, nos termos do art. 44, não
são de'bitadas a quotas.
_
u;_ •'lnsu!!clêncláF slgnÍflca a -difÚença para mais entre o direito de exportação
anual de uiíl-Membro _exportador, em dado

ano cafeeiro, e o volume de café, determinado dentro dos_ primeiros seis mesas do
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2.a um Membro pode p=ar de uma categoria para outra, segnndo condições que
o Conselho estipule.
s.o Toda referência feita no COnvênio
a um gOverno será interpretada eomo extensiva à Comunidade Econôm!ea Européia
ou a qualquer Or.ganização intergoverna--

mental que tenha competência comparável
para

n-egociar~

concluir e aplicar convênios

internacionais, em particular convênios sobre produtos de 'base.
4.o Tal organização !ntergovernamental
não terá, ela própria, voto algnm, mas, caso
se v.ote sobre assuntos de_ sua competência,
terá direito a votar coletivamente em nome
de seus Estados Membros. Nesses casos, os
E.<tados Memhros da organização intergovernamental não poderão exercer individUj!.lmente seu direito de voto,
5!' O disposto no § 1.0 dÓ art. 16 não se
aplicará a uma tal organização intergovernamental, que pod·erã, contudo, participar
nos debates da .TlUlta Executiva sobre assuntos de sua competénc!a. Caso se vote
sobra assuntos de sua ·competência, e não

obstante as disposições do § 1.0 do art. 19,
o& votos que os Estados Membros têm direito
a emitir na .runta Executiva podem ser emitidos coletlvamente por CJ:Ualquer um desses
Estados.

A!RTIGQ '5.0
Participação separada de
territórios designados
Toda ·Parte COntratante que seja importadora líquida de café pode, em qualquer
momento, mediante a notificação prevista
no § 2.0 do ·art. 64, declarar que participa
na Organização separ!!Jdamente de qualquer
dos territórios por ela design'a.dos, que sejam
exportadores liquidos de caié, e por cujas
relações Internacionais essa Parte Contratante seja responsáv-el. Em tal caso, o território metropolitano e os territórios nãoc;tesignados constituirão um único Membro,
e os :tci'rttórios deslgnadoo terão participaçãO' separada como Membros, seja individual ou coletivamente, conforme se Indique
na notificação.

Rno cafeeiro, que:

a) o Membro tem disponível para expor-tar, calculado _na base de seus estoques e
na previsão de sua colheita; ou

b) O ~mbro declara tencionar exp(Ji-tar,
com destino a mercados _em re-gime de quotas, ne~ mes~o ano cafeeiro.

16 _ . "Déficit de embarque" significa a difel:ença entre o direito de exportação anual
de um Membro exportador, em tlado ano

- -c-areeiro, e o volume de café exportado por
esse_ Membro,_ co_m destino a marcados em
regime de quotas, nesse mesmo ano cafeeiro, a menos que essa _diferença ç.orresponda
a uma '4insuficiência" tal oomo definida no
§

15 desta. artigo.

-

CAPíTULO Ill
MembrOs

ARTIGO 4.0
Participação na Organização
1.° Cada Parte Contratante, )lllltamente
com os territórios aos quais se aplica o C.onVênio nos termos do § 1.? do art. 64, constituirá um único Membro __ da Organização;

salvo disposição em contrário dos arts. s.o
6.0 e 7.0

ARTIGO 6.0
Participação inioíal em grupo
L0 Duas ou mais _Fartes Contratantes
que_ sejam"_ exportadoras l!quidas de café
podem. mediante notificação apropriada ao
conselho e ao Secretário-Geral das Nações
Unidas, ao depositar os respe'Ctlvos instrumentos de aprovaçã,o, ratifl.cação, aceitação
ou adesão, declarar que entram para a or..

ganização como Grupo-Membro._ o terriqual oo apllqli" o :Convênio nos
termos do f 1.0 do art. 64, p<Jde rarer parte
de tal grupo, ae o governo do Estado responsável POT SUM r&lações !nternaciona!B
houver feito notificação ne.'!Se sentido, nQS
termos do § ~-~ do. art. 64. Tais Partes Conltratantes e territóirlos designados devem
sat!sfarer às seguintes condições:
a) declarar que estão dispostos a assumir,
!n'Cllvldual e eolet!vamente, a responsabll!dade pelas obdgaçõu do grupo; e
b) apresentar subseqüentemente ao Conselho prova saJ:tsfatórla do seguinte:
i} de que o g!-upo tem a organJ.,.ção nece.ssârla para aplicar uma. política cafee!ra

tório, iio

comum) e de q\fe dispõem, juntamente adxn

os outros ·Integrantes do itUpo, dos meios
para cumprir as obr!t;ações decorrentes do
Convênio; e
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do· parªgr_afo 1.0 do artigo 6.• Imediata-

dos alternadamente por Membros das duas
categOrias.
3.0 Nem o Presidente nem qualquer dos
Vice-PresJdentes, nQ e~ercício da Presidência, terá direito a voto. Nesse. caso, o
respeCtiVo suplente exerce os direl~o.s áe
voto do Membro.

ü) ou de que foram t>OOnhecldos ruJl!O~
grupo num acordo internacional de c,afé
anterior; ou
üi) de que têm uma politica comercial
e .econômica. com wn ou coordenada. co~
respeito ao café e uma política monetária
e financeira coordenada, bem como os órgãos necessários_ à sua execução, de modo
que o Conselho :>e certifique de que o grupo
está em condições de cumprir as pertinentes obrigações coletivas.

2.0 O Grupo-Membro colllllituirã um
únfoo Membro d.a Organl~ação, devê:ildo,
porém, cada Integrante do gruPO ser tratado individualmente,. como Membro, no
que diz respeito aos assuntos decorrentes
das seguintes disposições:
a.) artigos !1 e 12 e § 1.• do ai-t. 20;,
b) artigos 50 e 51; e
c) artigo 67.
3.0 As Partes Contratantes e territórios
designados que ingressem como GrupoMembro e.speclflca:rão o governo ou ~ organização que as representará no Conselho
em a.ssuntos decorrentes do Convênio, exceto os especificados no § 2. o deste artigo.
4.0 Os direitos de voto do Grupo-Membro serão os seguintes:
a) o Grupo-Membro terá o mesmo número de votos básicos que um pais Membro
que ingresse na Organização a titulo individual.

Estes votos- básicos serão atribuídos ao
governo ou à organização representante do
grupo, que deles disporá; e
b) no-caso _de -=a votação sobre qual-_
quer assunto deeorrente das disposições !lo
parágrafo 2.0 deste artigo, os integrantes
do grupo podem ~ispor separadamente dos
votos a eles atribuidos nPll termos· dos pa"
rágrafos 3.0 e 4.0 do artigo 13, como se cada um deles fosse Individualmente Membro da Organização, exceto no que se refe:re
aos votos básicos, que continuam atribuidos unicamente ao govern:o ou à organiza.- __
ção que represente o gru:po.
5.0 Toda Parte _Contratante ou território designado que faça par~e de um_ GrupoMembro pode, mediante notificação ao -Conselho, retirar-s_e d_o_grupo e tornar-se Me:m-_
bro a titulo individual. A retirada terâ
efeito a partir do momento em que o Co_!l::selho receber a notificação. se um dorf-lntegrantes de um Grupo-Membro retirar-se _
desse Grupo, ou· deixar de participar na
Organização, os demais lnte_grantes do grupo ·podem requerer ao -Conselho que mantenha o grupo, o qual continuará a existir,
a menos que o Conselho não aprove o requerimento. Se o Grupo-Membro for dissolvido, cada um dos seus Integrantes tornarse-à Membro a titulo Individual. O Membro
que tiver deixado de pertencer a um grupo
não pode tornar a integrar-se em grupo
algum durante a vigência do presente Con- _
vênlo.
ARTIGO 7.0

Participação subseqUente em grupo
Dois ou mais Membros exportadores podem, a qualquer momento após o ConVênio
ter ep..trado em_ vigor, requerer ao Con.se1ho au corização para se constituírem em
Grupo-Membro. O COnselho aprovará o requerimento, se considerar que a declaração feita pelos Membros e as provas por
eles apresentadas satisfazem os requisitos

mente -~ó.s a aprovação ficará o GrupoMembro- sujeito . às disposições dos parágrafos 2.0, s.o, 4.0 e 5.o daquele artlgo.

C.I\P!TULO IV
Organização e Admin!stração
ARTIGO 8. 0

Sede e Estrutura da Organização
Internacional do Café
1.0 A Organização Internacional do Café,
estabelecida pelo Convênio de 1962, continua em existência a fim de executar as
disposições do presenté convênio e super!n- tender o seu funcionamento.
2.0 A Organização tem sede em Londres,
a menos que o- ·eonselho, por maioria. dis.trlbuida de dois terços, decida de outro
modo.
3.0 A Organização exerce as suas funções por intermédio do Conselho Internaclc>nal do Café, da Junta Executiva, do Dlretor-Executlvo e do pessoa.!.

ARTIGO 12

SeSsões tfo Conselho
Como regra geral, o· Conselho reunir-se-á
du;as -y?Zes· .PQr - á'nó. eín sessão ·ordinária,
poden_tlo. reunir-se em sessões extraordiná-

rias, se assim o decidir. Podem igualmente
celebrar-se sessões extraordinárias a pedido
seja da Junta Exeeu~tva, ·seja de cinco
Membros, seJa de -um. ou vários Membros
que disponham de, pelo menos, 200 votos.
As sessões do Conselho serão convocadas
com uma antecedência de, pelo menos, 30
dias, exceto em casos de· emergência. Salvo
decisão em contrário do Conselho, as sessões
realizar-se-ão na sede da Organização.
ARTIGO 13

Votos
ARTIGO 9. 0

Composição do Conselho Internacional
do Café
1.? A autorldide supi:ema da organiza~
ção é_ o Conselho Internacional do Ca:té,
que é composto de todos os, Membros da
Organização.
2.0 Cada Membro designará, para o Conselho, um- representante e, se assim o- desejar, um ou mais suplentes, podendo igualmente designar um ou mais assessores de
seu representan~e ou suplentes.
-ARTIGO 10
~-'-POderes

-e-:FüiiçõeS--do consethi;-

1.0 O Con:>elho fica lnvestido de t.Q49S os

poderes-que -llie são especificamente con-feridos pelo Convênio, e tem ós poderes e
desempeilha as funções necessárias à exe_- cução . .das_ diSPOsições do Convênio.
2.0 O conselho, por maioria distrlbuida
~e-~d9~ -~_rçC?s, __ .e§}ã.berecer~_: ~ -no~mas e os
regulamentos necessários à execução do
Convênio e eom o mesmo compatíveis, inclusive o seu próprio regimento interno e
os regulamentos financeiros e do pessoal
da Organização. O Conselho pode estabelecer, em seu regimento, um processo que lhe
petínita, sem se reunir, Q.ecidlr de questões espec!ficas_
3.0 o- Conselho manterá a documentação neces.sárla ao .desempenho das funções
que lhe atribui o Convênio e toda a deroJl.ls
documentação 'que eo!l.Gidere conveniente.
ARTIGO nEleição do Presidente e dos

Vice-Presidentes do Conselho
O Conselho elegerá, para cada ano
cafeeiro, um Presidente e um primeiro, ·um
1.0

segundo e üm terceiro Vice~Pre.sidentes.
2.0 ,Como regra geral, 'tanto o Presidente
como o primeiro Vlce-Presidente serão eleitos .seja deritre os representantes dos Membros exportadores, seja dentre os representantes dos Membros importadores, e o segundo e· a terceiro Vice-Pre.sldentes serão
eleitos dentre os rO]lresentantes da outra
categoria de Membros. De ano para ano
cafeeiro, esses cargos serão desempenha-

1.0 __Os -Membros exportadores disporão'
conjuntamente de 1.000 votos e os Membros

importadores disporão conjuntamente de
~.000 VotoS, distribuídos entre os Membros
cada uma das categorias - isto é, Membros exl)çirtadore.s e importadores, respectivamente - como estipulam os parágrafos
seguintes deste artigo.

de

2.0 Cadá Membro disporá de cinco votos
bá.sico.S, desde que o número total de votos
básicos em cada uma das _categorias não
exceda 150: Caso haja mals de 30 Membros
exportadores ou mais de 30 Membros lm,portadores, o número de votos_ básicos de
c-a"da Mên'ibro dessa categoria será ajustado,
de modo que o total de votos básicos em
cada categoria rtâ9_ ultrapasse 150~,
3.0 OS Menibro.s e:&portadores r;lacio-nados no Anexó 2 terão, além dos votos básicos, qs v-otos indt~os na coluna 2 do dito
Anexo:- ú Membro exportador que, nos termos do § 3. 0 do art. 31, optar por ter quota
-básica não será abrangido pelas disposições
deste parágrafo.

4. 0 Os votos restantes dos Membros exPOrtadores serão divididos entre os Membro,s que t~m quotâ. básica de maneira pro~
porclonal ao volume médio de suas respectivas exportações de café oom destino a
Membros importadores nos quatro anos ci'lls precedentes.
, 5.0 OS votos restantes dos Membros lmpú:Dtadores serão divididos entre. estes Membros proporcionalmente ao volume médio de
suas re~pectivas importações de café nos
quatro anos- civis .precedentes.
6.0 A distribuição dos votos será determinada pelo Conselho, nos termos deste artigo, no início de cada ano cafeeiro, permanecendo em vigor durante esse an_o, exceto nos c~o.s-prevlstos no § 7.o deste artigo.
7. 0 Sempre que ocorrer qualquer modificação no número de Membros da Organização, ou forem suspensos ou restabelecidos, nos terinos do artigos 26, 42, 45, 47, 55
ou 58, os direitos de voto de um Membro,
o Conselho procederá à sedistribuição doo
votos, de acordo com o que dispõe este artigo.
8.• Nenhum Membro pode dispor de
mais de 400 votos.
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g_o Não se .admite fração de voto.ARTIGO 14

Proced'lmento de votação no- Conselho
1. o Cada Membro· disporá de todos o~ votos a que tem direito, mas não os poderá
dividir. Qualquer Membro pode, no entanto,
diSpor de forma diferente dos votos que lhe
sejam atribuídos nos termos Jio § 2. 0 deste
artigo.
2.0 Todo Membro exportador pode autorizar outro Membro exportador, e_ todo
Membro importador pode autorizar outr.q_
Membro importador a representar seus interesses e- exercer seuo_ dir~ito de voto em
qualquer reunião do Conselho. Não. se aplicará, neste cas_o_, a ___ lim~tação preVista no
§ s.o do art. 13.
ARTIGO 15
Decisões do Conselho

1.0 Salvo disposição em contrário do presente Convênio, todas as decisões e todas as
recomendações do conselho são adotadas
por maioria distribuída simples.

2.0 As decisões do Conselho que, s·egundo
o con vên!o, exijam a maioria distribuída
de dois terços, obedecerão ao seguinte procedimento:
a) se a moção não ·obtém a maioria distribuída de dois terços, em virtude de voto
·negativo de, no máximo, três M·embros exportadores, ou de, no máximo, três Membros importadores, ela é novamente submetida a votação. dentro de 48 horas, se
o Conselho a.sslm o decidir por maioria dos
Membros presentes e por maioria dl.stribuída simples;
b,) se, novamente, a moção não obtém a

maioria distribuída de dois terço~ de votos,
em virtude do voto negativo de um ou dois

Membros exportadores, ou de um ou dois
Membros impOrtadores, ela é n<>vam·ente
submetida a votação, dentro de 24 horas,
desde que o Conselho a,s.s!m o decida por
maioria dos Memb:r:os presentes e por maioria distribuída simples;
c) se a moção não obtém ainda ·a maioria distribuída de dois terços na terce:i~a
votação, em virtude do voto negativo de
apenas um Membro exw-rtaQ.or, ou de apenas um Membro importador, ela é consic):erada adotada; e
d) se o Conselho não submeter a moção
a. nova votação, ela é considerada rejeitada.
3.0 Os Membros CQtnp_rometem:-se a aceitar como obrigatórias todas as decisões que
o Conselho adote em virtude das disposições do Convênio.
ARTIGO 16
CGmposiçã.o da Junta
1_0 A Junta Executiva compcre-se de oito
Membros exportadores e de oito Membros

importadores, eleitos por cada ano cafeeiro
nos· termos do art. 17. Os Membros podem

ser reeleitos.
2.0 Cada Membro da Junta designará um

'representante e, se assim o desejar, um .ou
mais suplentes, podendo igualmente cteslgnar um ou mais assessores do .seu representante ou suplentes.
3.0 A Junta Executiva terá qm Presidente e um Vice-Presidente que são eleitos pelo

conselho para cada ano cafee4'o e que po-

dem ·ser reeleitos. Nerri'o Presidente nem o
Vice-Presidente no eXercício da presidência

têm direito de voto. Se um repre::;entante é
eleito Presidente, ou se o __Vice-Pre.sidente_
exeree a :presidência, vota em seu lugar o
respectivo suplen_í,e. Como__ regra g~ral,_ o
'Presidente .e o Vi.ce-Presldente. para. cada
ano cafeeiro serão eleitos dentre os repre-sentantes da mesma categoria de Membros.
4.0 A Junta -reuni:I;"-Se-á normalmente na
sede da Organização, embora possa reunirse em outro _locaL
ARTIGO 17
Eleição da· Junta

,---1.0 Os Membros exportadores e imiHJortadOres dã. Junta serão eleitos em. . .séSSâo do
~Çonselbi> pelos Membros exportadores e .importadores da .Organização, respectivamente. _A eleiçã_p dentro de cada categoria obedecerâ às disposições dos parágrafos seguin~
teS deste ~artigo.
2.° Cada Membro vota,rá por um só candidato, conferindo-lhe todos os votos de que
dispõe nos termos do art. 13. Um Membro
pode conferir a outro candidato os votos de
que disponha nos termos do § 2.0 do art. H.
3.0 Os oito candidatos que re_ceb.er_em .o
maior número âe voto.s são eleitos, mas nenhum candidato será eleito, no primeiro ~es
crUtínio, com menos de 75 votos.
4.0 Se,~ de acordo com o disposto no § 3.0
;leste artigo;. menos de oito candidatos cforem eleitos no primeiro escrutínio, proceder-se-á a novos. escrutínios, dos quais só
!l)articiparão os Membros qqe não houverem votado por nenhum dos candidatos eleitos. Em cada _escrutínio, O_mínimo de votos
necessários p_a::t;"a ser eleito diminui sucessivam~nt·e_ de cinCQ unidades,_ at~ _que os_9ito
candidatos tenham sido eleitos.
_ 5.0 o Membro que não houver votado por
nenhum dos Membros ele! tos atribuirá seus
votos a um deles, respeitedo o disposto nós
§§ s.o e 7.o deste artigo.
6.0 Considera-se que um Membro dispõe dos votos que re-cebeu ao ser eleito bem
como dos voto.s que Ilhe~ &ejam atribuídos,
não pOdendo, contudo, nen!hu.m Membro
ele! to dispor de mais de 400 votos.
7. 0 Se os votos obtidos por um Membro
·eleito ultrapa.ssarem 499, oS Membros que
nele votaram, oú que a ele atribuiram_seus
votos, providenciarão entr;e .si para que .Ulll
ou mais lhe retirem os '\t"llJtO$. e os .COIIlfir~
ou tiansf!ram i!. outro Membro eleito, de
:tn.Odo q1,1e ·nenhum dos eleitos receba mais
de 499 V'otos_ ~
IA!RTllGO 16

Competência da .Junta.
- 1. 0 --A Junta é responsá'l'el per:tilte o Co:nselho e funciona sob sua direção geral.
2.0 o ConSélho _pode, por maiOl'if.a distribuída de dois terços, delegar à Jrmta o
exer:cício de qualquer ou de todos os seus
poderes, COI!tl eXCeção dos seguintes:
a) aprovação do orçamento. a<Ü!J,ÍniStrativo e "fixação das contribuições, nos termos do artigo 25;
b) suspensão dt>s direitos de voto~ de uJn

Membro, nos termos dos artigos 45 ou 58;

c) decisões de litiglos, nos termos do artigo <iS;
~-d) estabe·eclmento das condições para
adesão, nos termos do artigo 62;
e)- de·CiSão · de -excluir uln Membro1 nos
~termos do artigo 66;
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f) decis:ão a respeito da renegociaÇão;
piorr9gação ou terinLnação deSte Oo·nv_ênio,
nos termos do artigo 68; e
g) recomendação aos Mem'broo de emenda.s ao convênio,· nos termos do artigo 69.
a.o O _COiiSi:üho Pode, a qualquer momento, por maioria distribuída simples, revogar quaisquer poderes que tenha delegado
à Junta.
-~
-

AIRTIGO 19

Procedimento de votação na JWita
1.° Cada Membro da Junta disporá dos
votos por ele recebidos nos termos_ dos parágrafos 6. 0 e 7 .o do artigo 17. Não será
pernútido o vo1to por procuração. Não será
permitido aos Membros da Junta divtdir os
.seus votos.
2.0 Toda decisão da Junta exigirá ma!O-r.ia igual à que seria necessária para ser
tomada pelo Conselho.
ARTIG020
<!_uorWi:l para o Conselh~ e para a Junta

1.0 O quorum para qualquer reunião do
Conselho _consistirá na i)rese"ng:a da m.aiorla
dos Membros que detenham a maioria distribuída de dois terços do total dos votos.
Se não houver quorum na hora marcada
para a abertura de uma reunião do Conselho, pode ·o Presidente adiar a abertura da
reunião para, no minimo, três horas mais
·tarde. Caro não haja quorum à no:va hora
fixada, pode o Presidente adiar uma vez
.miú.s a àbertura da reunião do Conselho
por, no mínimo, ·três horas. Estes adiamentos podem repetir-se até hav•er quorum
à .hora marcada. A representação, nos termos do parágrafo 2.o do artigo 14, será considerada como _presença.
__ 2.0 O quorum para qualquer reunião da
Junta oon.sistirá na presença da maioria dos
membros que detenham a maioria, distribuída de dois terços do total de votos.

AIRTIGO 21
Diretor~Exe_cutivo

e Pessoal

_1.0 Com b3.1Se em recomendação da Junta; o Conse ho designará .O Diret<lr-Executivo. As respec'tivas· condições de emprego serão estabelecidas pelo Conselho e devem ser análogas às de funcionários de
igual categoria em organizações intergovernamentais .similares.
2.0 O Dlxetor-Executivo é o principal
funci-onário administrativo da Organização,
sendo resporf.sável pelo cumprimento das
funções que lhe competem na administração deste Convênio.
3. 0 o Diretor-Executlvo nomeará o pessoal, de acordo com o .regulamento estabelecido pelo COns-elho.
4. 0 Nem o Diretor_,Executivo nem qual.:.
quer funcJonário dev·e ter interesses finrunceiros na indústria, no comércio ou no
tran~porte do café.
5. 0 No ex.ercicio de suas funçõe.s, o Diretor-Executivo e o peSsoal não solicitarão
nem receõerãó instruções de nenhum Membro, nem de nenhuma -autoridade estra.D.4a
à OrganizaÇão_ Devem abster-se de atos inc
compatíveis com a sua condição de functonãrios internacioQnais, responsãveis unicamente p~ran te a Organização. 03 Membros
comprome-~e:m-se a res.peitar. o caráter exc,lu.slyamente internaciona;! das responsabilidades do Diretor-Execut!vo e do~ pessoal e
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a não tentar influenciá-los no desempenho

de suas funções.

-- -

selho pode, todavia_ .exigir o pagamento de

-

e:inolum'entos por determinados serviços.
3.o O eXJeTcício financ-eiro da Organiza- ção coincidirá com o ano cafeeiro.

O Con.selho pode tomar medida-s para
consultar e c-o.operar_ com as Nações Unidas,
suas agências ·especia1lzadas, e outras orga:-_
nlzações· lntergov·emamentais apropriadas.
Entre essas medidas pode·m contar-.se as de
carãter financeiro que· o Conselho_ julgar
convenientes para a realização dos objetivos do Convênio. o Conselho pode convidar essas orga.nizações e quaisquer outras
que se o.cupeni ·de café a enviar observa:do-=
res· às suas ;reuniões.

ARTIGOC25
Aprovação do orçamento e f"aação
'de contribuições
1.o Durante o _segundo semestre de cada

ARTIG021};
Cooperação com outras Organizações

CJI,l>íTULO V

Privilégios e Imunidades
A:ll.TllGO 23

Privilégios e Imunidades
1.0 , A Organização possui personalidade
jurídica. Ela é dotada, em especial, da capacidade de ürmar contratos, adquirir e
alienar bens móveis e imóveis e d-emanda.r
em juizo.
2.0 A situação jurídica, os priv!'églos e as
.imunidades da Organi.zação, do D:rüorExecutivo, do pessoal e dos pe.rito.s, bem
como dos represent·ante.s de Membros que
se encontrem no território do Reino Unido
da Grã::Bretam.ha..,-Irlanda do Norte com,

a finalidade de exercer suas funções, continuarão sendo governados pelo acordo de

sede c~lebrado, em 28 de· maio de 196~, ~ntre

o Gov-erno· do Reino Unido da Grã. . .Bretanha
e Irlanda do Norte (a seguir chamado "governo do país-sede") e a OrganJ:<ação.

3.0

o

acordo mençionado no parágrafo

2.0 de.ste. a:i:tigo será independente 00 COnvênio, podendo no entanto terminar:
a) por acordo· entre o governo do paissede ·e a Organização;
b) na. eventualid·a:de de a sade da Organização ser tran.sferldaAo território do go'\o-:erno do pais-sede; ou
c) na. eventuall<la.de de a. Orga.nlzação
deixar de eXJ.stir.
4.0 A Organização pode celebrar com

outro ou outros Membros acordoo, a serem
aa>rovados pelo Comelho, relativos aos privilégio.s

~imunidades

~unho
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que sejam_ indispen~â

ve1s ao bom funcionamento do Convênio.

5. 0 O.S governos das pafses 'Me;mbros, comexceção "do .país-sede," co,ederão à Orga~
nização a.s mesm·as fa-cilidades que são conferidas às agências especializadas das. Nações Unidas em mattéria de restrições ·monetárias e de câmbio mrunutenção de contas
bancárias e transferência de dinheiro.
CAl'íTULO VI
Finanças
ARTIGO 24
Finanças
1.0 As despesas das delegações a<> COnselho e dos representantes na Junta. ou em

qualquer da.s _ooifihssões do Qonselho ou da

Junta serão financiada.s pelos respectivos

governb.s.

2. 0 .As demais despesas necessárias à
admintst.ração do COnvênio serão financiadas por contribuições anuais dos Membros,
fixadas nos teÍ'lllos do artigo 25.' O COne

exerclcio financeiro, o COnselho _aprovará o
orçam'ento administrativo dà Orgai;J.lzação
-para o ·exercício finaneeiro .s-e-guinte e- fixará-a oorttribuição de cada Membro para

esse_-·çrçam-ento.

2:<> ,A cori1lr!iJ1!lÇão de cada 'Membro para
o orça·men to de cada- exercício financeiro é
propo.i-cional à relação que 'existe, na data

em· que- for aprovado o orçamento para
aquele .exercício _financeiro, entre 10 número
de seus votos e o· total dos votos de todos
os· -Membros. se, todavia, no inicio do-e:X!erCício financeiro para o qual foram fixadas
as contribuições, houv.elr -alguma modificação na distribuição de: votos .entr:e os M.em"~bros, em virtude do cllsposto no parágrafo
- 6.0 do artigo 13, -a.s contribuições oorresponden tes a esse exercício serão devidamente
ajustadas. Para- fixar as contribuições, o
número de-votas- de cada Membro será de- __ _
terminado sem_ to·mall' _em conSideração a
suspensão dos direitos de voto d!e _qualquer
Membro ou a- .redistribuição de votos que
de~X)SS~ res1llta.r·
,2.0 "A oontrlbulção inicial de qualquer
Memoro, qU.e .entru; para a Organização depois de o COmzênio ter entrado em vigor, é
!fixada pel'!) Conselho com- base no número
de votos que lhe são atribuídos e em função
tio período [!"estante do ~ercício financeiro
em curuo_,- _permanec-endo inalteradas as
contribuições flxadas aos outros Membros
pára -esse ~exercício fina:nceiro.
ARTIGO 26

Pagamento das contribuições
1.0 , As oontrlbuições para o orçamento
aWninlstrativo de cada exercido f!nancei- ro serão _pagas em moeda livremente convexsível e exigíVJeis no primeiro dia dó .respectivo .exercício.
2. Se um Membro não tiver_ pago integralm:;nte a contribuiçãO pa.ra o orçamento
administrativo, dentro de 'Scis meses a contar da:-aa_ta: ein qu1e tal--coiltribllição-é eXigíVel, ·ncãm suspensos, at;é- que tal oontrlbuiçlíJo seja paga, tanto os seus direitos de
vot'O no Conselho como o direito de dispor
dmrs:eus- võtos na Jurita. Todavia, a m·enos
que o Conselho MJSim o decida por maioria
distribuída de dois terços, tal Membro não
fica privado de nenhum outro direito nem
e.xi))1ido de :nenhuma ·cta;s obrigações que lhe
impõe o presente COnvênio.
0

3. 0 -Os Membros, cujos direitos de :voto
tenham sido suspensos nos .te_rm.os do parágrafo 2.0 _deste artigo ou noS_ termos dos
artig<;~s__4_2, 45, 47, 55 ou 58, permanecerão,
entretanto, responsáveis pelo pagam-ento de
sua.s respectivas contribuições.

ARTIGO 27

V.erificação e publicação das oontas
-o-rnais c-edo possive-1 após o .encerramento
de cada exercicto finandeiro, será apresentada ao Conselho, para aprovação e puplicaÇão,- a -prestação de contas da.s receitas e
despesas da OrganizaçãO refeDimte a esse
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exercício, verificada por perito em- oontabilidade estranho aos quadros da Organização.
, CAPíTULO VII
Regulamentação 'daS Exportações e
Importações
ARTIGO 28
Disposições Gerais
1.o Todas as decisões do con.selho rela-'tivas à'S disposições destle capítulo sérão
adotadas por má.ioria distribuída de dois
terços.
2!' "A pála.vra "·anual" significa, neste
capítulo, qualquer período de 12 -meses
estabelecido pelo Co!bSelho. O COn.s·elho,
porém, podJe adOtar providências paTa que
as disposições deste capítulo sejam aplicadas por p-eríodos de mais de 12 meses.

ARTIGO 29

Mercados em regime de quotas
Para os et:eitos do_ presente Convêni'O, o
mercado mundial ele café é dividido em
mercado.s de países MembrosJ sujeitos ao
regime de quotas, e m-ercados de países nãoniem_broo, isentos desse regime.
ARTIGO 30
Quotas básicas
1.0 Respeitadas as disposições do.s artigos 31 e 32, tocro Membro exportador terá
direito a uma quota bá-sica. Respeitadas as
disposições do parágrafo 1.0 do artigo 35,
aS qUotas báisicas servirão para di·stribuir a
pa.Tcela fixa da quota anual de acordo com
os termos do parãgrafo 2.o daquele artigo.
2P O _mais tardar até o dia 30 cie- setembro de 1984, o conselho •eitabelecerá para.
um p_eriodo minimo de dois anos as quotas
bãsicas que se aplicarão a partir do dia .1.o
de outUbro de _1984. Antes de expirar esse
·período, o Conselho estabelec·erá, se n~ce.s~
sá.rlro. as quotas básicas para o ·resto da.
-vigência do convênio.

s·.o Se o Cons.e'llro não estabelecer as qUotas básicas de acordo com o pre'Vi.sto no
,parãgrafo 2.0_ dest~"'!'1;iz<>d,_.A_ mei19s "9.)le
esse órgão decida de outro modo, as quotas
sa"ão suspensas, não obstante o que dispõe
o artigo 33.
-.4.0 -As quota-s poderão -S~er restabe1ecidas,
em qualquer momerito após sua suspensão
nos termos do parágrafo s.o deste artigo,
tão _pronto tenha o Conselho estabelecido as
quotas básicas nos termos do parágrafo 2.0
deste artigo, sob condição de ser.em preenchidas as pertinenties condições de preço
mencionadas ~o artigo 33.
5. 0 As diSposições de.ste a11·tigo serão
apl!cadas a Angola nas condições estabelecidas no An-exo 1.
"ARTIGO 31

Membros exportadores isentos
de quota básica
0
-1. Excluindo _Burundi e Ruanda, será
atribuída à totalidade dos Membros relacionad-os ono Anexo 2 uma quota de- ~r
tação correspondente a 4,2 por cento da
quota anual global fixada pelo COnrelho de
eonfotmidade com o artigo 34.
2.0 A quota mencionada no parágrafo !.o
deste artigo o;erá d!.strlbulda ent"e os Membros relacionados no An1exo 2'_ segundo as
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percentagens indicad'a.s na coluna 1 do ditQ

Anexo.

--~

3.0 TOdo Membro ex]JOrtador relacionado no Anexo 2 poderá, a qualquer momento,
oollcitar ao Conselho que lhe seja rutrlbuida
uma quota básica. Caso seja atribuída quota básica- a um desse$ Membros, a percentagem indicada no _parágrafo l.O· deste artill<> será reduzida de !orma proporcional.
4:0 Se .um pais exjl'Ortador adertr ruo Cl>nvênJo e f!'car sujeito_ às disposições de.ste
artigo, o Oonselbo atribuir-lhe-á uma quota, e a percentagem indicada no parágrafo
1.0 deste. artigo será .aumentada proporcionaJmente.
5.0 . Só ficarão sujeitos á.s dlspo.sições dos
al'tigos 36 e 37 'OS Membros relacionados no
Anexo 2 cuja qlWta anual é superior a ....
100.000 sacas.
6.0 Burnndi e Ruanda terão, cada um,
as se'gUintes quotas ·anuais de exporta,çãO:.
a) no ano ca~eeirro de 1983/84, 450.000

sacas·;

b) nQs anos cafeeiro subseqüentes, du-

rante a vigência do presente Oonvê!!lo,

470.0()() sacas.

7.0 Sempre que o Conselho estabelecer
qu<>tas básicas de conformidade com o disposto no parágrafo 2.0 do artigo 30, a percentagem indicaJda no parágrafo 1.0 e a
qua.ntidade indica<la na il.!inea b do .. parágrafo 6.o deste artig<> serão' reVistas poderão ser modificadas.
8.0 Observadas'"""- disposições . dos artigos- 6.0 e 41, as insuficiências_ daclarad,as pe_los Membros exportadores relacionados no
Anexo 2 .serão d!skibuidas próporcionalmente a '.suas respectivas quotas anuais· entre os outros Membros relacionados no referido Anexo que estejam em condiçõ.S e
dispostos a eJO!lortar o volume d,as insuficiências.

e

ARTIGO 32
Disposições para o ajustamento
de quotas básicas
'
1.0 O Conselho ajustar.á as quotas básicas resultantes da apl!cação do disposto no
artigo 301 semrpr-a que .se tornar Mem·bro da
Organização uril pais· importador que não
tenha sido Parte CQptratante 11em do Convênio Internacional d9 Café de 1976, nem
do Oonvên!o Internacional do Café de 1976
Prorrogado.
·
·
-

2.0 O ajustamento II!ene!onrudo no parãc
grafo 1. 0 deste artigo levará. em conta ou
a média das exportações .de cada Membro
exportador com destinà ao. pais impa<tador
em apreço no período de 1976 a 1982, ou
a participação de cada Membro exportador
na média das_ importações daquele pais,
durante o mesmo períodQ._
3.0 O Conselbo aprovará os dados que
devem servir de base. para os cálculos necessários ao ajustamento das. qu,otas básicas _bem conlo os critérios a seguir para
aplicar as disposições deste artigo.

ARTIGo 33
Disposições yara a Coiltinua:ção, suspensão
e restabelecimento de quotas
1.0 Se o Conselho nãQ _estabe~ecer a~_ con-:
d.!ções a que deve .obdeceT a aplicação do
regime de quotas nqs termos dos _pertinentes artigos deste capitulo. e ·a menaç que
aquele órgão decida de outro modo.· as. quo-
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tas cont1nu_arã9 em vigor ao iniclar':"se um
P9'Võ~ a®_ Cafeeiro, se _a: média móV~f de 1_5
dias do preço indicativo composto for iguáJ
ou inferior ao preço mais elevado determinante do ajustamento ascendente das quotas dentro da faixa_ de prec~os est~'belecida
:P·elo ConSelho, nos te:rmos do artigo 38, para o ano cafeeiro precedente.
_2.0 A menos que o Coriselho decida._ de
as quotas serão suspensas uma
vez preenchida uma-- das Seguintes con'd.ições:
• a) se a média móVel de 15 dias do preço
indicativo composto permanecer, .par 3() dias
consecutivos de me:rca.Q.o, 3;5 por oento ou
n:uus acima do preço mals elevado determi:o.ante 'do ajustamento ascendente das quotas dentro daJalxa de preços vigente, desde que já tenham sido efetuados todos os
ajustamentos ascendentes pro rata. aplicáveis à quota anuaJ global f!xruda pelo Conselho; ou
·

~gutro _modo,

.

b) se a média móvel de ilrdias do preÇo
indicativo composto .. pen1mane',cer, par 45
consecutivos de mercado, 3i5 -pqr _-cento
or .tnais acima do preço mais elevado de- _ te.L·minante do ajustamento- ascendente das
quotas dentro 'âa faixa de preçosVigente, e
desde que quaisquer ajustamentos ascen- ·
dentes restantes sejam a,p!1cados na data
em que a média móvel de 115 dias atingir
aquele preço.
3.0 Se, em virtude 'ào previsto no parágrafo 2.0 deste artigo, as quotas esUver.o:tn
Suspensas durante mais de 12 meses, o Conselho reunir-se-á a fim- de proceder à revisão e, possivelmente à modificação da
faixa ou faixas de preÇos estabelecidas nos
termos do artigo 38.
4.0 A menos. que o Conselho decida de
outro modo, as quotas serão restabelecidas
de conformidade com o que d\l;põe o parágrafo 6.o deste artigo, se a média móvel de
15 dias do preço indicativo composto for
igual· ou inf-erior a um preço correspondente. ao ponto médio, acrescido . de 3,5 POr
- cento. eptre o preço mals elevado determinante do ajustamento ascendente das quotas e o preço mal.s baixo determinante do
ajustamento descendente das. quotas dentro da mais recente faixa. de preços _estabelecida pelo Cl>nselho.
diPC(

5. Sa, em vlitude do previsto no parágrafo 1.0 deste artigo, as quotas continuarem em vigor, o Diretor-~ecutivo fixará
_ ,ilnediatamente uma quota anual global tomando como base o volume do desaparecimento de café. nos mercados em regime de
- quota. calcuJado .segundo ·os _critérios enunciados no artigo 34.. Essa quotà será distribuída entre os. Membros exportadores de
acordo com as disposições dos artigos 31 e
35. A m-enos que o Convênio estipule em
sentido diferente, 'as quotas serão fixadas
para um período de quatro trimestres.
0

6.0 SeJ;D.p~-e que satisfei~s as p~rtin~-n..:
de preço mencionadas no paragrafo 4.0 deste artigo, as quotas entrarão
em vigor o mais cedo possível e, em todo_ o
caso, o mais tardar no trimestre que se se.gn!r ao preenchimento das citadas condições de preço. As quotas são fixadas para,
um período de quatrC> trimestres, ressaJva•
dos __os casos em que este Convênio dispõ_e
de outro modo. Se a quota anuaJ e as quotas trimestrais não tiv·erem sido previamente tixadas pelo Conselho1 competirá ao Diretor-·Executivo fi~ar uma quota;_ s~do a
forma __ prevista no parágrafo ~.0 deste ãrtigo. Essa quota será distribn!da entre os
Membros ·exporta<lores de acordo com as
disposições dl)s artigos 3l e :15.

~--~ ___c_q~diçoes
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7~~ o,. ConselJ:l9.- será convocado:
a) durante o primeiro trimestre do ano
-cafeeiro, no ca.so· de as quotas continuarem
em··vigor nos- termos do parágrafo 1.0 deste
artigo; e
b) durante -o Iirim-eiro trimestre que se seguir ao restabelecimento das quotas de conformidade com as disposições do .parágrafo
4.0 deste artigo.
O :Oonselho estabelecerá uma. ou mais
faixas de preços e procederá à revisão das
quotas, mmlifican'do-as se neeessárlo, para o período que_ julgar acoríselhável, desde
que este período não seja superior a 1-2 :meses a ·contar do prim-eiro dia do ano cafeeiro se as qUOtas .continuarem em vigor, ou
a contar da data do restabelecimento das
qUOtas. consoante for o caso. Se, durante o
primeiro trimestre, após terem sido aplicadas as disposições dos parágrafos 1.0 e 4.o
deste art[go, o Conselho não .estalbelecer
uma ou mais faixas de preços e não c-hegar
_a ãJC()rdo quanto às quotas, serão suspensas as quotas estabelecidas pelo D!retorExecutivo~

-'-Ml.TIGo 84
F!xàção da quota anual global
Observrudas l!S disposições do artigo 33,
estabeleaerá o Oonselbo em sua última
sess~o _ordinária do ano cafeeiro, uma quo·ta anuaJ global, levando em co'nta, inter
alia, os seguintes elementos:
a) a estimativa do consumo anuaJ dos
Membros iniportadores;
b) a estimativa das importações efetuadas pelos Membros, procedentes de outros
Membros importadores e de países nãomembros;

c) a estimativa da var!açáo do volume
dos estoques existentes em pa!ses Membros
importadores e em p_ortos livres;

!I> a observânCia das dlsposlções._do artl-·
go 4()

ção; e

sobre insuficiência e, sua .distr!bn!-

e) para os ·efeitos d·e· restabelecimento
de quotas, nos termos do parágrafo 4.o do
artiilo .33,
expOrtações etlltuadas peloii
Membros exportadores com destino a Membros "importadores e a países não-membrQs,
durante o período de 12 meses que precede
o restabelecimento de quotas.

as

,A$tTliGO 35

Atribuição das quotas anuais
1.0 A luz da decisão tomada nos termos
do artigo 34, e depois de deduzido o volume
de café n.ecessár!o para dar cumprimento
às .disp<>sições do artigo 31, as quotas anuais
dos Membros exportadores com direito a
quota básica_ para o ano · cafeeiro de
1983/84, ser-lbe-ão atribuíd.as segundo as
proporções estabelecidas na Anexo 3.
2.0 A partir do dia 1.0 de outubro de
1984, as quotas anuais serão atribuidas, em
-uma pal,"Céla fixa e uma parcela variável,
aos Membros exportadores com direito a
quota básica, à luz da decisão tomada nos
termos do artigo 34 e depois de deduzido o
volume de café necessário para dar cumpr!mento ãs disposições do artigo 31. Apar-.
eela fixa corresponderá a 70 por cento da
quota anual global. devidamente ajustada
para cumurir as disposições do artigo 31, ,e
será distribuída entre os. Membros exportadores segundo o.s termos do artigo 30. A par-cela variável corresp·onderá a 30 por cento da quota anual globaJ, devidamente ajus-
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tada para cumprir as disposições. do arti-

go 31. O Conselho pode modificar estas
j:rronorcões. _ma.s a parcela :rixa jamais será.
Inferior a 70 por cento. Observadas as disposicões do parágrafo 3.0 deste artigo, a
parcela variável será distrlbuida .entre os
Membros exportadores na pronor-ção existente entre os estoques verificados de cada
Membro exportador e o total dos estoques
verificados de todos . os Membros _exportadores que .têm quota bo:i,c~lca. aob ressalva
de que a menos que o C'ons~lho estabeleea
um outro Ilmlte. nenhum Membro receberá
da narcela variável da quota quinhão su"elior a 40 nor cento do volume total da
parcela variáveL
3.0 Os estoques a serem tomados em ·considerar.iio para os fins deste artigo serão
os verifi'cad os de_ a-cordo-_ com as nonnas
baixadas para efetuar a verificação dos éstoques.
_

IARTIGO 35
Quotas. trimestrais
1.0 Imediatamente. após a atribuição das
quotas anuais nos termos dos parãgtafos
1.0 e 2.0 do artigo 35, e observadas as disposições do artigo 31, o Conselho atribuirá
quotas trimestrais aos Membros exportadores com o pro pós! to de assegurar o abastecimento ordenado de café ao mercado
mundial. durante o periodo para o qual sá.o
fixados quotas.
2.0 A menos que o Conselho decida de
outro' motlo. essas quotas deverão, normalmente, representar 25 por cento da quota
anu~l de cada Membro. O Conselho pode
autorizar que sejam alteradas as quotas
Trimestrais de dois ou mais Membl'Qs, sob
condição d·~ isso não alt-erar o volume_ ·glo-_
bal da quota do trimestre. Se, em determinado trimestre, as exportações de um Membro forem inferiores a sua quota desse trimestre, o saldo por exportar sorá adic!oc
nado a sua quota do trimestre seguinte.

As disposições deste artigo aplicamse também à execuçá.o do ,disposto nos §§ 5.0
3.0

e 6.0 do 'Rrt. 33.
4.0 Se, em virtude de c!rcunstàncias
excepcionais, um Mambro ·exportador considerar provável que a limi taçá.o prevista
no ~ 2.o deste artigo venha a causar sérios
prejuízos à sua ec_onomia, pode o Conselho,
a pedido desse Membro, tomar as medidas
pértinentas, nos termos do art. 56.

O Membro intere~ado tteve apresentar
provas dos prejuízos e fornec,er garantias
adequadas quanto à manut-enção da estabilidade dos preços. O Conselho, no entanto,
.am caso __ algum autorizará um Membro a
exportar mafs de 35 por cento de sua Q.uota
anual no prlmeiro trimestre, mais de 65
por cento nos doi:;; primeiros trimestres e
mais de 85 por cento nos três primeiros
trimestres.
ARTIGQ37
Ajustamento das quotas anuais
e trimestrais
Lo Se as condições ,do m~rcado o e't.ig1rom, pode !' Conselho modificar as quotas
anuais e trimestra's atribuídas nos termm
dos arts. 33 35 e 36. Observadas. as disposições d-:-s §§ 1.'? e 2.0 do art. 3.5, e excetuando
o dispos.to no art. 31 e no § 3.o do art. 39
as quotas de câd:;t Membro _exportaQ..or s.erão
mod!f:cadas .mt._igual percentagem.
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2.o Não obstante as disposições do § 1.0
d·este_ artigo, pode o Con~elho. se verificar
que as condições do mercado assim o exigem, ajustar as quotas dos Membros exportadores para o trimestre em curso e para
os- :ç~tan~_ trJmestre.s! s~m. no entanto,
modifl'car as quotas anuais.ARTIGOô8

~d;tS ,:-etaiivas a preços
1.0 O Oonselho estabelecerá um sistema
de preços indicativos que proporcione um
preço indicativo composto diário.
2.0 . Com Qase em _tal.stste:rila, pode o COnselhO -est,3:beiec-er fS.ixB.s. d~ -preços e diter·encials_ de preços para os principais grupos
cte café,- assim -como uma fàixa de preço
composto.
3.0 Ao estabelec_er_ e ajustar quaisquer
faixas de preços para os fins «;].esta artigo,
o Con_selho tomará em eonsi!deração o nível
e a tendência predominantes dos preços de
~a:fé, inclusive as influênCias que sobre eles
possam ter:
- os níveis e ,as ten4êP.cia3 cio ·consumo e
da produção, a.sslm como os estoques ~m
pai ses importadores e exportadores;
- mudanças no ,sistema monetário mUJ1dial;
- a tendência da Inflação ou da deflação mu.ndial; e
- quaisquer outros fatores que possam
prejudicar a consecução dos .obj.e_tivos do
Go'nvênio.
o :õii·~tor Executivo fornecerá os dados
nec-essários ao exame apropriadO-- dos elementos citados.
ARTIGO 39
Medidas adicionais para o ajustamento
de Quotas
1.'!- -'""qasp_ as quota$ se eitçQ.ntrem em vi-.
gc.r, o Conselho será convocado ___ a fim- de
in,<l!tuir
~is tema _de ajustamento pro
rata das quotas em função das flutuações
dtLprêço. indicativo campos~, como_ pr·evistil no -art. 38.
2.0 O referido Sistema coln],)teenderá
disposições acerca de faixas de preço_s 1 nú-mero de dias de mercado abrangidos pela
-contagem~ e número e amplitUde de ajustamento.s.
3.0 O- Conse'ho poderá estabelecer um
sistema de ajustamento das qu.otas em função da evolução dos- preços· dos principais
~rupos de café. O conselb.o procederá a unt
estudo de vlabil!dade de um tal sistema. O
ConSelho decidirá da aplicação de um tal
sistema durante o ano cafeeiro de -1983/84.
Do m·esmo modo, o Co11$elbo .decidirá da
aplicação de um tal sistema sempre que,
nos termos do parágrafo 1.0 deste artigo,
estabelecer uma faixa de preçO Indicativo
composto.

-= .

AR.T!GO 40
Insuficiência e Déficits de Embarque
1.o Quãndo as quotas estiverem em_ vigor no começ~ do ano cafeeir.o_,_ todo Mero~
bro exportador declarará _qualquer insuüct~ _que preveja em ·relação á seu res·
p.e_c;tiy9 dire!to de expor~ção, de _forma a
permitir a sua redis~ribuição, no mesmo
ano cafeeiro, entre 05: Membros exportadores Q.U.e _estejam _em condj,Ções e dispos:os a
e]el)oit~.r- 9_. Volume d.as _lnsufici~ncias. Um
v_olum.e de café- ___equiv_~ei;tte ~ lns,ufi~ências que não tenham Sido declaradas nos
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Primeiros seis meses do ano eafeeiro e, por
conseguinte, não redistribuídas nesse mesmo ano cafeeiro, ser~ adicionado à quota
do ano seguinte para ser distribuído exclusivamente entre os Membros que não tiveram insuficiências não declaradas.
2.. 0 Provi-dências e~peciais poderão ser
adotadas quando as quotas são . introduzidas no decurso de um ano cafeeiro.
3.0 Antes de ternilnar o ano cafe~iro de
1983/84, o conselho adotará a necessária
regulamentação para os efei:os deste artigo, a fim de assegurar o cumprimento
das declarações e redistribuições de Insuficiências e da Identificação dos déficits de
embarque.
ARTIGO 41
bil-eito de Exp<irtação de um
Grupo-Membro
Se dois ou mais Membros formarem um
Grupo-Membro, nos termos dos artigos 6.0
ou 7.0 , as. quotas básicas OU 1 se for o caso,
os direitos de exportação desses Membros
serão adicionados, e o total rel;lultante será
c<rt.l§ider.;a..do çopto uma só quota básica· ou
um só 'direito de exportaçá.o para os fins
deste capitulo.
ARTIGO 42
Observância das quotas
1. 0 -Os Membros exportadores adotarão
as medidas necessárias a assegurar a inteira_ observãn_cia de todas as disposições.
deste Qonvênlo relativas a quotas. Além· de
quaisqu,er medidas que os próprios Membros possam adotar, o Conselho pode exJ.g!r
que- esses Membros adotem medidas suplem_e:p,tares para o efetivo cumprimento do
sistema de quotas previsto no Convênio.
2.0 Os Membros exportadores não ultrapassarão as quotas anuais e trimestrais
que lhes forem atribuídas.
3.0 · Se um Membro eXJ>Ortador ultrapassar. sua 'luota em qualquer trime~tre,
o COnselho dedtízir_á de: uma ou vanas ae
suas quotas seguintes uma quantidade igual
a 110 por cento do excedente.
- ~o _S!l. tim-Membro exportador ui trapassar sUa quota -trrmestral pela segunda vez:~
o· Conselho aplicará· nova dedução igual. à.
previs:a no parágrafo a.o deste artigo.
5.0 Se um Membro exportador ultrapassar por três ou mais ve:zte.s sua quota- trimestral, o Con~elho aplicará a dedução
prevista nocparágrafo 3.0 deste artigo, e os
direitos de voto do Membro ficará.o suspe_ll?OS até o momento em que o Conselho
decidir se esse Membro deve ser exeluido
da OrganizaçãO, nos termos do artigo 66.
6.0 As deduções previstas nos parágrafos a.o, 4.0 e 5.0 defite artigo serão consideradas como lnsuliciências para os efeitos
do parágrafo 1.0 do artigo 40.
7. 0 O Conselho aplicará o disposto nos
parágrafos 1.o a 5.0 ·deste artigo tão pronto
di&ponha das informações necessáriaS.
ARTIGO 43
Certificados de_ Origem e Outras Formas
de Certificados

1.0 Toda exportação de café feita por
um Membro--será amparada por um certificado de origem '\Tálldo. Os certificados de
origem· serão emitidos, de acordo com o
regUlamento estabelecido pelo Conselho, por
í.Íina agência qual!ficada, escolhida pelo
Membro e aprovada pela Organização.
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2.o ·Quando as quotas estiverem em vigor, ·toda reexportação de_ café feita por
um Membro serâ. amparada por um certificado -de reexportação válido. Os certificados de reexportação serão emitidos, de acordo com o regulamento estabelecido pelo
Conselho, por uma agência qualificada. escolhida pelo Membro e aprovada pela Orgazrlzação, e servirão para certificar que o
café em apreço foi importado de acordo
com as disposições do COnvênio.
3.o O regulamento m~cionado neste
artigo compreeJ!.derá disposições que permitam sua aplicação a grupos de Membros
importadores que comtituam uma. união_
aduaneira.
4.o O Conselho pode baixar regulamentação que governe a imDressão, validação,
emissão e u:1llzação de certificados~ e ado_~
tar medidas para distribUir selos de expor"
tação de café, que serão pagos à razão que

o Conselho determine, e cuja afixação aos

certificados de origem poderá constl tUir
uma das formalidades a serem preenchidas
para a validação destes. o Conselho pode
tomar providências semelhantes para a validação de outros tipos .de certificados e
para a emissão, em condições a definir, de
outros tipos de selos.
5.o Todo Membro comunJcará à organização qual a agência governamental ou nãogovernamenteJ incumbido de desempenhar
as funções especificadas nos §§ 1.0 e 2.0 deste artigo. A Organi""-Ção a.provará especlficam:ente as agências não"-governamentaiS,
depois de ter recebido do Mem:_bro em apreço provas satisfatórias de que a agência proposta está dtsposta e em condições de se
desempenhar das obrigaçõe.'l que compete.m
ao Membro de _acordo com os normas regulamentos' estabelecj.dO$ nas terwo$ do
Clonvênio~ Havendo motivo Justif:cado, o
Conselho pode, a qualquer_ momento, declarar que deixa de considerar _aceitável
determinada agência não-govern-amental.
Quer diretamente, quer por intermédio de
uma organização mundial internacional reconhecida, o Conselho tomará as providências necessárias P!!Ia. a qualquer momento,
assegurar-se de que <>& ~r~çados de todos
os tl.pos estão sendo corretaln<!n.te emitidos
e ut!Jlzados e para apurar as quantidades
de café ex!Íortadas por cada Membro.
6.0 A agência não-gOvernamental, aprovada corp.o .agência certi•ficadQra _nos ter;nos
do § s.o deste artigo, conservará, por um período não inferior a ·quatro anos, reglstros
das certificados emitidos e da oorrespondente documentação justificativa. Para ser
aprovada· como agência· certi·ficado:ra, nos
termos do § a.O deste artigo, deve a agência
não-governamental concordar previamente
em permitir à Organização examinar tais
regtstros.
7.0 Se as quotas estivere:Jn em vigor, os
Membro&, observadas a;, di.sposiçõe.'l do a_:t.
44 e as dos §§ 1.o e 2.0 do àrt. <15, prolb!rao
a ImportaÇão de toda partida de café que
não esteja acompanhada de certificado 'l'ál.!do, emitido de confonnldade com o regulamento baixado pelo COnselho.
8.0 Pequenas quantidades de ooJ:é, na
forma que o Conselho dete:rminar, e o c-ar_e:---.para consumo direto a bordo de navios
aviões e outros meios de transporte internacional, ficarão isentos das diSposições doo
§§ 1.0 e
deste artigo. · .
·
9.0 N""ao obstante as disposições do § a.O
do art. 2.0 e as dos §§ 2.0 e 7.0 deste artigo,
·O Conselho pode exigir dos Membros a a.plicação das disposições ,destes parágrafos
quando as quotas não estiverem em vigor.

z.o

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

10. O Conselho baixará norm>as acerca _
dOs efeitos do estabelecimento de quotas ou
de seu .ajustamento sobre co:ütr..tos celebradas antes de teJ estabelecimento ou ajusta~ento.

Exportações ·não debitadas a quotas
L o De confonnidade com o disposto no

art. 29, as exportações eom destino _a país~
que não são Parte d.o Convêmo nao serao
debitadas às quotas. O .Conselho pode obalxar normas para regulaJ:", inter alia, a condução e ~lscallzação deste comércio,. a ma- '
neira de proceder e as penalidades a impor
no caso de desvios e de reexportações de
--paíSes não-membros ~ara países Membros
e a. documentação necessária para amparar
as exportações . destinadas a paj,ses Membr.os e não-membros.
2.0 As exportáçõe.'l de eail:é em grão, como
materia-prima para tratamento industrial
com:. outros fin& que não o oonsumo humano
oomocbeb!da ou alimento, não serão debita- das às quotas, desde que o Conselho co_ns.idere, à luz das informações prestadas pelo
Membro ex;portador, que o café em grão será
de fato usado para aqueles fins.
- 3. 0 O COnselho pode, a pedld.o de um
Membro •exportador, decidir que não são debitáveis à quota desse Membro as e"P<Jrtaç.ões.de café feotas para .fins humanitários ou
quaisquer outros propósitos não comerciais.
All.TliGO <15

Regulamentação das importações
1.o- A fim de evitar que PaíSeS- D.ão- mem~
bros aiun.enteri:t suas ~xportações a expensas de. Membros .exportadores, cada Membro
limitará, sempre que as quotas estiverem em
vigor, as suas importações anuais de café
.proeedent~s de ~Lses não-membros que não
tenham. sido Parte COntratante do COnvênio
Internacional do Café de 1968, a um volume Igual à média anual das suas importações de café procedentes de países nãomembros efetuadas ou nos anos civis de 1971
a .1974 inc!uslre, ou nos anos civis de 1972
a 1974 inclusive . Sempre que um pais nãom,embro aderir ao convênio, proced-er-se-á
·-ao correspondente ajustamento do limite
imposto às Jlniportações anuais de cada
Membro procedentes: de paíSes não-;m.em-_
bros. o novo limite será aplicado a partir
do ano cafeeiro segUinte.
2-.9 Sempre .que a.s quotas ·estivereni -em
vi.gor, os Membros limitarão igualmente -as
suas· importações anuais de café PrOcedentes de todo pais não-membro que tenha sido
Parte Contratante do Convêulo Internacional do Café de 1976 ou do Convênio Internacional do Café de 1976 Prorrogado, a um
volume que não exceda wna. percentagem .
da médiã anual das importações proeedentes desse País não-membro nos anos cafeeiros de 1976!77 a 1981/82. No ano cafeeiro
4e 1983/84 ess.a percentagem será de 70 por
cento e nos anos cafeeiros de 1984/Ba a).lHl8/
1989 essa pe-rcentagem. OCorrespOnderá à proporção eXistente entre a !Parcela f~. e ·a
quota anual global,t_ de conformidade com
as disposições do § 2.0 do art. 35.
3.0 Antes de terminar o ano Cfl.feeiro de
1·983/84, o Conselho procederá à reviSão dos
limites guantitat'vos resultantes da aplicação das disposicões do § 1.0 deste artigo,
tomando em ooiÍsideração anos de referêp.~ .
cta m.a1.s r.ecentes que os indicados. naquele
parágrafo.
·
4.0 As obrigações estabelecidas n~,:; parágrafos anteriores deste artigo não derrogam quaisquer outras. obrigações bilaterais
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~,_multilaterais com· elas em conflito, a.sC?..mldas pelos Membros importadores com
países não-membros antes da ~trada em
vigor-- do Convênio, desde que os Membros
importadores que tenham a&Sumi·do tais
obrigações conflltantes as cumpram de tal
modo que se torne mínimo o conflito com
as obrigações estabelec' das nos parágrafos
anteriores. Logo que posslvel, esses Membros tomarão medidas para harmonizar suas
onngações com as disposições dos § § 1.0 e
2.0 _deste artigo, e informarão o Conselho
dos pormenores d~ssas obrigações bem co=-mo das medidas tomadas p:ara atenuar ou
eliminar o conflito.
·s.o Se um Membro importador não cumprir as dlspos· ções deste artigo, o Conselho
pode suspender os -seus direitos de voto no
COnselho e o direito de dispor de .seus votos
na Junta.
CAPITULO vrn
Outras disposições de ordlem. eConómica

ÁRTIGO 46
Medidas relativas ao
- - Café industrializado
1.~ Os Membros reconhecem a necessi-:
dade que _têm os países em, desenvolvimento
de ampliar as ba&es de su_as economias, por
melo, inter alia, da industrialização e -da
exportação de artigos manufaturados, inclusive a industrialização do café e a exportação de café industrlalizad<,>..
2.0 A este respeito, os 1\fembros e_vita.rão
a adoção de medidas governamentais que
po.ssam d-esorganizar o setor cafeeiro de
outros Membros.

3.0 'Caoo um Membro con.sidere que as
disposições do § 2. 0 deste artigo não estâo
sendo .ob.sarvadas, deve consultar os outros
Membros interessados, tõmando devidamente em conta ó disposto no art. 57. Os
Membros _em apreço tudo farão para chegar
a um entendimento amigâvel de caráter
bilateral. Se estas consultas não conduzirem a urila solução satisfatória para as
Parte.s em que.stão, · qualquer delas pode
submeter 'R matéria à can.side:ração do Oon.selho, nos termos do "art. 58.
4. 0 Nenhuma disposição d·este cOnvênio
prejudica o direito ·de qualquer Membro de
t-omar medidas para prevenir ou remediar
a desorganização de .seu setor cafeeiro causada pela Importação de café industrlali'Zado.
A!R.T];GO 47

Proru.oção

l.O Os Membros oomprom.eter:.se a fom.entar, por todos o.s meios poSJ?íveis, o consumo de café.
~-io para a con-secuçãÕ_- desse objetiVo,

>cóiil;Jnua;râ tunclonando o Fundo de Pro~oção, de cuja administração será incum'bido um Comitê integrado por todos as
Membros exportadores.
3.0 o Comitê aprovará o_s seus próprios
estatUtos, pDr maioria de dois terços, o mais
tardar até o dia 31 de março de 1984. 'I'odas
as -deci.sõ~ do Comitê- serão :idotadas por
maioria de dois ti)rços.
4.0 O Comitê definirá em seus estatutos
"-" modalidades de as.sisténcla a prestar aos
Mem·bróS exportadores· para· foinentar seu
consumo interno de ~f~.
5.0 Em seus estatutos, o Comitê proverá
também a raalização de consultas sobre as
ativida'des de promóção- prop05tas, com ·as
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entidades competentes dos Membros im-

portadores em cau.sa.
6.0 o Comitê poderá estabele·cer uma

cqntrlbuição obrigatória a pagar pelos Membros exportadores. Outros Membros poderão, também, contrtbuir para as finanç:as
dO Fundo, em c,ondiçõe.s a aprovar pelo Comitê.
7.0 OS _recursos do Fundo serão utilizados exclusivamente para financiar campa-

nhas de promoção, patrocinar estudos e
pesquisas acerca do consumo de café e cobrir
as des})esas administrativa.s decorrentes de
ta.ls atividades.
8.0 kcontribuição prevista no § 6.o deste
a:rtigo será paga em dólares dos Estados
Unidos da América, sendo depositada em
uma conta especial, à disposição do Comitê,
e designada COnta do_F'l:!,ndo de :E'romoção.
· 9.0 As contriliulções fixadas j)elo COmitêserão liquidadas segundo as condições para
1.sso estabelecidas. As sanções aplicáveis por
falta de pagamento serão as seguintes:
a) se um Membro estiver atrasado mais
de três meses no pagamentO de sua con-

tribuição sarão automaticamen~ suspen.sOs
seus direitos de voto no Comitê;
b) se .o atraso no pagamento da contribuiçi\o ,chegar a seis meses, o Membro perderá, também, seus dire!too de votO na Junta
Executiva e no COnselho; e
c) se o atraso no pagamentO da. contribuição for superior a seis meses, o Membro
beneficiará de um prazo adicional de 45 dias
para proceder à llquidação da contribuição
em atraso. No ca.;O de não ter sido !!quidada a contribuição ao expirar este prazo
adicional, o Dlretor Executivo reterá uma
quantidade de selos de exportação equivalente ao volume de .café que corresponde à
contr.lbuição devida, notificando Imediatamente o Membro i+ltaressado., .o D!retor
Executivo comunicará todos estes casos à
J.unta Executiva, que pode modificar ou
anular as providências por ele romadas. o
Dlretór Executivo liberará os selos retidos
1;ão pronto seja efetuado o pagamento.
10. o 10om!tê aprovará os planos e programas de promoção comuma antecedência
mínima. de seis meses a contar da data prevista para sua Implementação. Sé assim não
suceder, os recursos que não tenham sido
empenhados sarão_ d~volvidos aos Membros,
a menos que o Comitê decida de outro modo.
11. O Diretor Executivo desempenhará
as funções de Presidente· do COmitê, compet!ndo-Ule Informar periodicamente .o
COnselho das atividades de promoção.
ARTl!GO 48

Remoção de obstáeulos ao consumo
1.0 Os Membros recopllecem a importãncia vital de conseguir-se, quantO antes,
o maior aumento possível· do consumo de
café, principalmente por maio da elimir.ação gradual dos obstáculos que podem entravar esse aumento.
2.0 Os Membros reconhecem que C<lrtss
medidas atualmente em vigor ppdem, em
maior Qu m~nor grau, entravar o aumento
do c.oru;nlmo do café, em particular:
a) certos regimes de Importação aplicáveis ao café, inclusive tarifas preferenciais
ou de outra natureza, quotas, operações de
monopólios governamentais e de' agências
oficiais de compra, e outros reguiamen tos
acl!nin~Stmtivos e. práticas comerciais;
l>) certos regimes de exportação, no que
diz respeito a subsidies dlretos ou lndiretos.
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-e outros regulamentos administrativos e
-prátl-ca.s comerciais; e

c) certas condições de comercialização interna e certes disposições legais e administrativas Internas que podem prejudicar o
consumo.
3.0 Tendo presente os objetivos acima
mencionados e as diSposições do § 4.o deste
artigo, os Membros esforçar-se-ão por proceder à redução das tarifas aplicáveis ao
café, ou por tomar outras medidas destinadas a eliminar o.s obstáculos ao aumentO
do COD.$:utn0.
4.0 Levando em consideração seus interesses mútuo.s, os Membros se comprometem a buscar os meios necessários parn. que
os obstáculo.s ao desenvolvimento do comércio e do consumo, mencionados no § 2.0
deste artigo, possam ser· progressivamente
reduzidos e, finalmente, sempre que possiVel, eliminados, ou para que os efeitos desses obstáculos sejam consideravelmente atenuadQS.
-5.0 Levando em consideração os compromissos assumidos nos termos do § 4.0 deste
artigo, os Me:mbros comunicarão anualm.en;..
te ao COnrelho todas as medidas adotadas
no sentido de dar cumprimento ás disposições deste artigo.
6.0 O Dlretor-Executivo preparará pe~
riodlcamente um estudo sobre os obstáculo.s
ao consumo para submeter à apreciação do
Conselho.
7.0 Para atingir os objet!vos deste artigo, o COnselho pode formular recomendações a-os Membros, que informarão o Conselho, o mais cedo posslvel, das medidas que
hajam adotado para implementar essas recomendações:.

.A'RTl!GO 49

Misturas e 'Substitutos
1.0 Os Membros não manterão em vigor
quaisquer regulamentos que exijam a mistura, o tratamento ou a utilização de outros
produtos com o café para revenda comercial como café. Os Membros esforçar...se-ão
por- proibir a. venda _e a propaganda, .sob o
nome de café, de produtos que contenham
meno.s do eqUivalente a noventa p9r cento
de café verde como matéria-prima básica.
2.0 O COnselho pode solicitar a qualquer
Membro a adoção das medidas necessárias
para assegurar a observância das dlspo.s!ções deste artigo.
3.0 - O D!retor-Executivo submeterá ao
ConSelho um rela tório periOdiCo sObre a ob:servância das disposições deste artigo.
ARTIGO 5()

Política. de Pro.dução

1.0 A fim de facilitar a consecução do
objetivo estabelecido no § J.o do art. 1.0, os
Membros exportadores comprometem-Se a
adotar e implementar uma politica de produção.
2.0 · O Cons:elho estabelecerá, por maioria
distribuída de dois terços, procedlmen tOs
para coordenar as políticas de produção
mencionadas no § 1.0 deste artigp, Esses procedimentos poc!em abranger medidas apropriadas ·de diversificação ou tendent-es a estimulá-la, assim como os meios pelos quais
os Membros possam obter. assistência técnica e financeira.

3.0 O COnselho 'pode fixar aos Membros

el::portadores uma contribuiçãO que permita
à Organização levar a efeito os estudos técnicos apropriados, com o fim de ajudar os

Membros exportadores a adotar as medidas
necessárias à aplicação de uma politica adequada de produção. Essa contribuição, a ser
paga em moeda conversível, não excederá
dois centavos de dólar dos EU'A, por saca
de café exportado com destino a Membros
importadores~

AIRTIGO 51
Política de Estoques
1.0 Para complementar as disposições do
capitulo VII e do artigo 50, o Conselho estabelecerá, por maioria distribuída de dois
terços, as diretrizes a seguir com relação. aos
estoques de café nos países Membros produtores.
2.0 o Conselho adotará medidas para
apurar anualmente o volume dos estoques
de café em poder de cada Membro exportador, nos termos do artigo 35. Os Membros
Interessados facll!tarão a realização dessa
verificação anual

3.0 Os Membros produtores assegurarão
a existência, em seus r-espectivos países, ·de
Instalações apropriadas ao armazenamentO
adequado dos estoques de café.
4.0 O COnselho realizará um estudo sobre a viab!lidade de ·contribuir para os objetivo.s do convênio por melo de um estoque internacional.

ARTIGO 62

Consultas e Cooperação com o COmércio
1.0 A Organização manterá estreita ligação com as organizações não-governamentais que se ocupam d<> comércio Internacional do café e com peritOs em assuntos
cafeeiros.
2. 0 Os Membros exercerão as suas atividades abrangidas pelas disposições do COnvênio em harmonia com as práticas comerciais correntes, e abster-se-ão de práticas
de venda de caráter dlscrim!nllltório. No
ex:ercicio dessas ·atividades, esforçar-se-ão
por levar em devida conta os interesses legitimas do comércio cafeeiro.
ARTIGO 53

Infonna.ções
1. 0 A Organização servirá de centro para
a compilação, o intercâmbio e a publicação de:
a) Informações estatlsticas relativas à
!Produção, aos preços, às exportações e Importações, à dlsttlbuição e. ao 09nsumo ele
eafé no mundo; e
b) na medida em que Q julgar converuente, informações técnicas sobre o cultivo, o
tra,tamentó e a utilização .do café.
2.o o conselho POde solicitar. aos Membros as iJ>formações sobre café que considere necessárias às suas atividades, lnclus!ve relatótlos e.statfst!cos periódicos sobre
produção e suas tendências, exportaçõe~ e
lmportsções, distribuição, consumo, estOques, preços e lmpostçs, mas não publicará
nenhuma Informação que permita identificar ativldades de pessoas Ou empresas que
produzam, industrializem ou comercializem
café. Os Membros prestarão as informações
solicitadas da maneira mai.s, minucio.sa. e
precisa passive!.
·
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3.0 Se um Me.mbro deixa de prestar, ou
encontra dificUldades ·em prestar, dentro de
prazo razoável, informações estatísticas

Uln

ou outras, solicitadas pelo Conselho e neeessál'ias ao bom funcionamento <ta Organização, o Conselha pode solicitar ao Mem c

bro em· apreça que explique a.s razões da
não-observância. Se considerar necessário
prestar assistência técp.ica na 1n·atéria, o
Conselho pode tomar a.s medida.s pertinentes.
4.0 Além da.s medida.s previstas no § 3.0
deste artlga, pode o Dlretor Executivo suspender a distribuição de selos ou de outras
autorizações equivalentes de exportação,
prevU.ta noartiga 43, depois de prévia notificação, e a menos que o Conselho decida
de outro modo.
ARTIGO 54

Estudos
1.0 o Conselho pode promover estudos
relativos à economia da produção e da dU.>trlbuição do café, ao Impacto de medld.as
governamentais nos · paises produtores e

veis nas condições para Isso êstabelecida.s
pelo Comitê. As .sanç_õeB aplicáveis'par falta

de pagamento serão as seguintes:

a.) se um Membro estiver atrasado mais
de três nieses no pagamentO de sua contribuição, -serão automaticam·ante suspensos
seus direitos de voto nc.'comitê;
b) se o at.raso no pagam-ento da cori.tribuição chegar a seis meses) o Membro perderá, também, seus direitos de voto na Junta Executiva e no Conselho; e
. ·c) sa· o atraso no pagamen~ da co~tri
.buição for superior a seis rneses7 o Membro
se beneficiará de um prazo adicional de 45
dia.s para proceder à liquidação dá con trlbuição em atraso. No caso de não ter sido
llquldada a contribuição ao expirar este
prãzo adicional, o Diretor Executivo_ rzterá
uma quantidade de- selos de exportação
equivalente ao volume de café__ que torresponde à contribuição devida, notificando
!mediatamente o Membro lntaressado. O
Dlretor Executivo comunicará todos estes
casos à Junta Executiva que pode ·modificar
ou anular as pro~ldênc!a~ por ele tomad...,.
O Dlretor Executivo liberará os selos retidos
tão pronto seja efatuado o pagamento.

consumidores sobre a prDdução e o consumo

de café, às oportunidades,para o aumento
do consumo de café, tanto para usos tradicionais cotno pa.r3. novo.s usos, e aos efeitos do funcionamen~o do Convênio. sobre
pal.ses produtores e consumidores de café,
Inclusive no que se retere a seus termos de

troca.

2.0 A Organização pode estudar as possi-

bilidades práticas de estabelecer padrões
minlmoo para as exportações de café· dos
Membros produtores.

ARTIGO '56
Dispensa de obrigações
1.0 O Conselhe> pode, por maioria distribuída de d<>ls terços, dU.pensar um Membro
de uma obrigação, em virtude de circunstâncias excepcional.s ou de emergência, r.a-

zõas de força maior, obrigações constitucionais ou obrigações_ ln ternacionais decor-

rentes da Carte das Nações Unidas com
respelw a territórios administrados sob o
regime de tutela.
2.o Ao conceder diSpensa a um Membro,

ARTIGO 55

Fundo Espooial.
Será constituido um Fundo Especia;J
destinado a P<Jrmit!r que a Orgaulzação
adote e financie medidas adicionaU; necessárias para pôr em prática disposições pertinentes ao funcionamento do Convênio,. em
particular a verlfl>Cação de·estoques prevista
no § 2.0 do art. 51.
1.0

2.0 Os pagamentos ao Fundo consistirão
numa contribuiçãe> a ser paga peJps Membros exportedores proporcional às suas respectiva.s exportações com destino a Membros
Importadores.

3.0 Simultaneamente com o orç:amento
a:dministrativo mencionado nó art. 25, o
Dlretor Executivo apresentará um plano das
atividad1!S '1- serem financiadas pelo Fundo
!Espacial e respectivo orçamenw, que deverá
ser aprovado pelos Membros exportadores
por uma ll).aiorla de dois terços de votos.
4.a Tendo em conta. o orçamento do
Fundo Especial, será estabelecida a contribuição de cada Membro expe>rtador, a qual
será paga em dólares dos EUA na ·mesma
data em que sejam exigiveis as con trlbuições para o orçamento administrativo.

6. o Fundo será gerido e adm!nlstrâelo _
por um Comitê constituído pelos Membros
exportadores que integram a Junta Executiv-a, em ~operação com o Dirretor Executivo, e. ficará sujeito a auditoria anual
independente da mesma forma que o art.
27 dispõe para as conllas da Organização.
6.0 ·As contribuições calculada.s segundo
o que dispõe o § 4.0 deste artigo são exlgi-

o Conselho Indicará expllcitamento os ter- mos, as. condições e o prazo de duração
dessa dispensa.
3.0

~

menos que o COnselho decida de
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independente, que Utilizará sem( bons ofíciOs
para conciliar as partes. As despesas com·
a comissão não serão lmputada.s à Organização. Se uma das partes não coricordar

que o Dir<!tor Exocutlvo constitua a comis-

São, ou se as consultas .não conduzirem á
uma solução, a matéria ·Potde ser encami~

nhada ao Conselho, nos termos do art. 58.
Se as consultas conduzirem a uma solução,
será apresentado relatório ao Dlretor Executivo, que o di.stribuirã a todos -os Membros.
ARTIGO 58
Lití!iios e rec!ama.çóeli
1.0

Todo

ll~lgio

relativo à interpretação

ou aplicação do Convênio, que não seja resolvido por meio de negociações~ será, a

pedido de qualquer um dos .Membros litigantes, submetido a decisão do Conrelho.

2.0 Sampre que um litígio for submetido
ab Oo:nselb.-o, nos termos do § 1.0 deste artigO, à màioria do.s Membros, ou os Membros que disponham de, pelo menos, um

terço do número total dos votos, podem
solicitar que o Conselho, depois de debater
o caso e antas de tomar uma decisão, ohte-

nha o parecer da collli.ssão con.sultiva, mencionada no § 3.0 deste artigo, sobre as. ques-

tões em l!tigios.
3.0 a) A menos que o Conselho decida
unanimementa de outro modo, integram a
comissão consultiva:
i)

duas pessoas designada.s pelos Mem-

bros exportadores, unia >delas com .grande

experiência em assuntos do tipo a que se
"refere e> Iltíglo, e a outra com autoridade e
experiência jUiidica;
- ü) · duas pessoa.s com Idênticas qual!fieações, designadas pelos Membros importedore-s; e
iii) um :presidente ~scolhido, por unanimidade, pelas quatro passoas designadas segundo os incisos i e ü .ou, em caso de desa-

têncla, no· pais Membro requerente, em um

cordo, pelo Presidente do Canselho.
b) Cldadão.s de palses cujos governos são
Parte Contratante do :comrênio podem integrar a comissão consultiva;
c) As pessoa.s designadas p-ara a comU.são consultiva ·atuam a título pessoal. e não
recebem Instruções de nenhum governo.
d) As despesas da comissão consultiva
- sã<> pagas pela .OrganizaçãO.
4.0 O parecer fundamentado da comU;-

ou mal.s anos, de produção exportável superior às exportações. permitidas, ou que

são COJ;lsultiVa é submetido ao Conselho:

que decide do litígio depois de pond>radas
todas as informações pertinentes.

por pàrte do Membro .da.s disposições dos
arts. 50 e 51.
s:o O Conselho pode baixar regulamentação sobre a.s normas e os critérios a que

5.o Dentro do praoo de Beis me·ses a contar da data em que o litígio é submetido
à sua apreciaÇão, deve o Consalb.o eml t1r

outr{) modo, se a dispensa concedida provocar um aumento do direito anual de ex-

portação do respectivo Membro, a.s quota.s
anuais da todos os outros Membros exportadores com direito a quota básica serão
ajustadas proporcionalmente de forma a
não sofrer alteração a quc.ta anual .global
4.0 · O COnselho não considerará pedidos
de dispensa de obrigações relativas a quotas, fundamentedos·exc!usivamente na ~xU.

- ,s.ej am conseqüência do não-cumprimanto

deve obedecer a concessão das dit:;pensas.
CAPl'I'u:LO IX

Consultas, litlgios e reclamações
ARTIGO '57
Consultas

0

Todo Membro acolherá favoravelmente

a.s dU!gência.s que possam ser feitas por
outro Membro sobre . toda matéria relacionada com o Convênio, e proporcionará opor-

tunidades adequadas para a real!zação de
consultas a elas relativas. No decu~o dê
tal.s consultas, a podido de qualquer das
·partes, e com o assentimento da qutra_, o
Dlretor Executivo constituirá uma comissão

seu parecer sobre o litígio.
6.0 Toda reclsmação ·quanto a- fitlta de
cumprimento, por· parte de um Membro,

das obrigações decorrentes do Convênio, é,
a pedido do Membro que apresentar a reclamação, •submetida a decisão do Conselho.
7.0 Só 'P'Oi! maioria di.strlbuida simples
ser imputada 1a um :Membro a falta
de cumprimento ·das obrlgações decorrentes do convêii.l.o. Qualquer conctusão que
diemonsbre ter o Membro fal~o ao cumprimento das obrigações decorrantes do
!lonv.ênlo especificará Igualmente a nruturem da inf.ração .
'P"d;e

a;o Se considera.- que um Membro faitou
obrlgaçõe~ decorrenibes

a<> cumprimento das

1958
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do Convênio, pode o Conselho, sem prej u.iro
das demais mec!Jdas ooereltiV<lB prevJstas
em outros arlig100 do Convênlo, SUSJl€nQer,
por maioria. distribuída de dois terços, os
direitos de 'Vú'to desse Membro no Conrelb<>,
bem. como· o direito de dispo;t" de seus vo.tos
DJa. Ju.nta., até que o Mem.bl'Q cw:iJ,pra suas
obrigações, podendo ainda o· Con.selho deeldlr, nos ·termos do artigo 66, excluir ""'*'
Membro da O~zação.
9.o Todo Membro pode solicitar o pluião
prévia. da Junta EXecutiva. .em qua.iquoc
questão que seja. objeto de litigfo•ou rec1a~Jh~~tes de ser a :matérla. debatida. Jl€J:o

CAPíTULO X
Disposições finais
ARTIGO 59

Assinatura

:ore

1-0 de i~ de 1983 a 30 de junil:to de
1983 inclusive, ficará o :presente Convênio
!liberto, ""' sede <l<Ls Nações "Ull.\das, à assinatura das Partes Con.trrutantes do Convênlo InternJa.elon!lil do C!ufé de 1976 ou do
Convênio ~oi!a!l dll Clúé de 1976
J>IIC)rrogado, e doo governoo que te!ill.am sido
<><mv:lda.dos a pa.rt!cllpar das sessões do ConSélho Internacional do café convocado ooin
o objeti.vo de negoo.ta;r o .presente Convênio.

ARTIGO 60

Ratificação, aceitação, aprovação
1.0 O presente Convênio fiCa. sujeitO à
llaltiiicação, ace,ttação o.u a:proWl.Ção dos governo~S signa.rtáf1oo, de acordo com os- seus

<"eSJl€CtiVUB

proce&Sos

constltuclollais.

das Nações Unidas até 30 ·de setembro de
1983, d" que se comprometa a <apllca<r provisoriamente este Convênio e a procurar
obter a sua re tlflcação, QCe!tação ou a[>ro-

gos 6_0 ou 7.0 , pode tazê-Io m<>dlante 1110tlf!-·
cação nesse sentido ao Seereté.i"lo-Gera! das
Nações Unidas, por .oca.slão do depóslJto de
seu Instrumento de mtlflca.ção, aceitação
ou adesão, ou em qualquer d:a.ta. posterior.

OOiliStitueiona!s.

3..0 Toda. Parte Contratante que tenha
feito declaração nos termos do § 1-0 deste
artigo pode, em qualquer data JtOSterior,
mediant• notificação ao &lcretário-Geral
das Nações Unidas, declarar que o Convênio
deixa de se aplicar ao território Indicado
na notiflC'Ição. A partir da data dessa notificação, o Convênio deixa de se aplicar
a;~ tal t<>rrltórlo.

v<ação o mais ~apidamente poosível, de
acordo ooru. os seus respeetivos pl"'OOSSQIS
o governo que sé _comprometer a aplicar provisori'am.ente o Convênio
aité efetuar o depósito de seu Instrumento
·de ratificação, aceitação ou aprovação passa. a. ser provlsorlamente oonslid.erado PlLI'te
do Coruvênio até 31 de dezembro de 1933 lnclustve, a :tn..enos que antes dessa data, deposite o competente l·nstrumento de rat!flooção, ·aceitação ou aprovação.. o· Conselho
pode conceder uma prorrogaçãO do prazo
dentro do qual um _gpve:rnq q"Q:e ~steja aplicando o Convênio provisoriamente pode
eret= o depósito de seu instrumento .de
rrutlficação, aceitação ou aprovação.
3." Se, no dta 1.0 de outubro de 1983, o
Convênio não tirer e111trado 10m vigor, definitiva ou 'provisoriamente, nos termos dos
pará-grafos 1.0 ou 2.0 deste artigo, os governros que· tiverem depositado os instrumentos de mt!ficação, R<!eitação, <aprovação ou
adooão,. oru que tiverem -efe,tuado notificações comprometendo-se a aplicar provisorlam.ente o Convênio e a obter a sua l!atificação, aOOlita.ção ou apro,.ação, podem, IPOC
acordo mútuo, deeidlr que o Con.vênlo passa a. vlgo"a.r entre eles. De igual modo, oaso
o convênio .tenha entrado em vigor Pl"O'Viooriaménte, roas não def.in.Ltlmme·nte, em
31 de dezembro de 1983, os governo.s que tiverem depositado os seus instrumentos de
r,.tiflc:ação, aceita.~. a~·vação ou adesão,
9U, e!etua.do as ·notifioaçoes mencionadas no
_parági"afo 2.0 deste artigo, podem, por aoor-:dlo mútuo, decidir que, en.tre eles, o Cúnvênio continua a vigorn,r provisoriamente- ou
!J'I.SS8. a v:lgorrur defln.Lti'"amente.

2;0

iExl'Otuando o disposto no ar.tlgo 61, os
instrumentos de ratificação, lroeitação ou
aprovação serão deposttedos com o Sec.retárJo..Geml das Nações Unk!as <até 30 de
set€11llbro de 1983. O Conselho pode, contudo, COilCeld.e<" prorrogações de [pl"a.zo a. go~oo slg=tá.rios que se vejam iiil!P<»sibllita.doo de elletuar o referido d(!!pÓSito a.té
aquela. data..
ARTIGO 61

Entrada. em vigor

1-0 o presente Convênio entra definitivamente em vigor no dia 1.o d" outubro de
1983 re, :nessa d<a.Da, os govenws de, pelo
menos, 20 "Membros exportado.res com, no
:in.lmmo, 80 po.r cento dos votos doo M<>!llbms expor.teK!o.res e, Jl€1<> me:noo, 10 Membros Importadores com, no mlnimo, 80 por
oollito dos votos doo Membros Importadores,
segundo o cálo)llo feito em 80 d.e Sieteunl:)ro
óe 1983, tiveram d"PPsitado oo seus lnstruDJAl1>tos de ratificação, aceitação ou a.proV~v-
ção. AlternrutiVIll!meil!te, ·o Convênio 'elli1Jra
definitivamente em vigor a qU!Iilquer momento dãpols do dia. 1.0 de outubro de 1983,
desde que se encontre provlsoriíanumte em
vigor, nos ten:oos do parágraf<> 2.o deste rurt!go, e 0\S instrumentos de ratif!c<ação, aoelta.ção ou aprovação d"poslta.d<>s satisfaÇam
estes requisitos <lie percentagem.
2.0 o :p.rese'llte Convênio pode entrar
pmv'lroriamerute em vigor no dia '1.o de ou~'!br<> de 1933. Palra_~ftm,- ·C!JIDSidera.:Se
ter o mesmo e!eltb de um instrumento de
mtifiooção, aceitação ou <apr<>l'ação, a notificação feita por um governo signatário
ou por qualquer das :E>aortes Contratantes db
Convênio Intemacional do Café de . 1976
Pirorroga.do; rec!)bfda. pelo Seeretá.rlo-Geral
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4.0 Quando um território, ao qual seja
aplicado o convênio nos termoo do § 1.0
deste artigo, tornar-se Independente, o governo .do novo Estado pode, dentro de 90
dias após a i:ndependência, declarar, mediante notificação ao Secretário-Gera! das
Nações Unidas, que assume os direito.& e
obrigações de uma Parte Contrrutante do
Convênio. A partir da data da. notificação,
esse governo se torna. Parte Contra ta.nte do
Con'Vênio. O Conselho pode conceder uma
prorrogação do_praw dentro do qual essa
notificação pode ser feita.
~TIG065

Retirada voluntária

Toda Parte contratante pode retirar-se
qualquer momento, m<>dlante
notificação, por escrito, ao Secretário-Geral
das Nações Unidas. A retirada se torna e!etlva 90 dias após o recebimento da notificação.
·
·
·

oo Convênlo a

Mlll'TGO 66

Exclusão

ARTIGO 00

Adesão
1.0 . O Governo de quw1quer Estado-:Membro dias Nações Unidas ou de qua.iquer de
su;as a.gêricias especializadas pod~ aderir ao

Convênio, n<as condições ·que o Conselho venha a estabelecer.

=

2.0 . Os instrumellltos de adesão serão depositados
o SecretáJ:lo-G<>raJ das Nações Unidas. A ad<>sáo vigorará a pa1'lir do

depó.stto do respectivo instrumento.

O Coll$elho pode, por maioria dlstribu!da
de dois terços, excluir um Membro da Organização, caso decida que e.sse Membro
infringiu as obrigações decorrentes dO convênlo e que tal !nfração prejudica serl.amente o funtlionamento do Convênio. oConselho notificará Imediatamente essa
decisão ao Secretário-Geral das Nações
Unidas. Noventa dias após ·a decisão do
Cons<>lbo, o Membro deixa de J)€rtencer à
Orgamização e, se for Parte Contratante,
deixa de ser Parte do convênio.

ARTIOO &3

Reservas

!Nenhuma das . disposições do
Convênio está. sujel1la. a """""""'·

ARTKJ9 67
presoote

ARIITQO 64
Aplfu<ação' do Convênio a.

Liquidação de oontas com Membros
que se retilrem QU sejam exclUídos

de ratificação, arettação, aprovação ou adesão, ou em qua.Jquer data !)OS!terror, notificar m> ~o-Geral das Nações Unidils
que o presente convênio se aplica a. q'Ualsquer territórlo.s por cujas ·relações lniterllla.clonals é a-eS]JOilBável. O Convênio apllcarse-á aos referidos terlrttórios a pa.rtk <la data. dmsa lllOtlfiooção..

1.0 O Cónselbo estabelecerá a liquidação de contas com .todo Mellllbro que se
retir-e ou seja excluído. A Organização retém as importanclas já pagas pelo Membro
em apreço, que fica obrigado a pagar quaisquer Importâncias que deva à Organização
na da ta em que tal retirada ou exclusão
se..tornar efetiva; todavia, no. caso de uma
Parte ContraJ,ante não poder aceitar uma
emenda e, conseqüentemente, deixar de
participar do COnvênio nos termos do § 2.0
do art: 69, o Conselbo pode estabelecer a
liquidação de contas que c<>nsldere eqültatlva.

2_0 · Toda Patlbe C<inmotante que <fureje
exercer <>S direito.& que lhe c<abem, 1llOS termos do <lll1l!go 5.o, com respeito a qualquett:
doo territórios P<Jil' euj as relações inJter.rua.c
clonal.s é resjJon.sá,vel, ou que autorizar um
desses ·territór:\Qs a !pll.l't!eLpaor de um Gru!JO-Membro ~tui<fu nos termos doo artl-

2.0 O Membro que tenha .deixado de participar do Convênio não terá direito a qualquer parcela resultante da liquidação· da
Organização ou de outros haveres desta,
nem será responsável pelo pa;gamento de
qualquer parte do déficit que possa. existir
quando da expiração do Convênio.

territórios dlesign:adoo
Todo gi<>Verno podie, lP"" ocasião da.
......maturo ou do depó.stto do instrumento
J.o
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AiRT.OClO 70

Vigência e termo

Disp<Jsições suplementares e
tr=sitórias

1.0 . o presente Convênio permanecera
em vigOr por um período de seis anos, até
3Q de setembro de 198ll, a menos que seja
prorrogado, nos termos do § 2.0 deste artigo,
ou t;armlnado, nos termos do § 3.0 deste artigo.·
A qualquer momento depois de 30 de
setembro de 1987, por maJoria de 58 por
2.0

cento dos Membros que representem, pelo
menos, a maJoria distribuida de .70 pór cento
da totalidade dos votos, pode o Conselho
.decidir 'qUe o presente Convênio seja renego-ciado ou que seja_prorrogado, com ou sem
modificações, pelo prazo que determl:ç.e.
Toda Parte Contratapt~ que, até a data
da entrada em vigor desse Colivêíiio renegociado ou prorrogado, não tiver notificado
· ao Secretário-Geral das Nações Unidas sua
aceitação do Convên!,o renegociado ou prorrogado, e todo território .iiue seja Membro
ou integrante <!e um Grupo-Membro, e em
cujo nome não tiver sido feita taJ notificação atê aqu.,la data, deixará, a partir de
então, de participar desse Convênio.
3.0 o conselho pode, a qualqUer_ ·momento, e pel_a maioria dos Mem'brDs que
representem, pelo menos, a maioria distrlbulda de dois terços, por termo ao presente
COnvêlliO e, se assim o decidir, fixará a
data de entrada em vigor de sua 'decisão. Não obstante •haver tarmin~;~.do o presente Convênio, 'o COnselho c~mtínuarã: em
existência, pelo tempo que _fo.r ne~árlo
para liquidar a· organização, fechar as· su~
contas e dispor de ~eus haveres. Durante
esse periodo, o Conselho terá Qs poderes
e as funções que para. esse fim sejam .necessários.
4.0

nas.

dat~ que
a.ssin~;~.turas.

1.0 O p-resente convênio é continuação
do' Convênio Internacional do Café da 1976
Prorrogado.
2.0

Sexta-feira 21

A fim de fae!Utar a continu;..ção inin-

terrupta do Convênio Internacional do Café dp 1976 Prorrogado:

a), permanecem- em vigor, a ·menos que
modificados por disposições do presente
Convênio, todos os aJ;os praticados peJa or- ganiza·ção _ou em seu nome, ou por qualquer de .seus órgãos, com _base no Convênio
Internacional do Café de 197~ Prorrogado,
que estejam em vigor em 3a de $etembro
de 1983 e cujo.s termos não prevejani a ex:.
pir-ação nesta data; e
h) todas as decisões que o Conselho <!eV!'
tomar, durante o anu cafeeiro de 3.982/83,
p_ara aplicação no ano cafeeiro de 1983/84,
serão tomadas pelo conselho no ano cafeeiro de 1982/83 e aplicadas, em base pri>visórta,como se. o presente convênio já es..ti ves.se em vigor.

AlltTIGO 71

Textos Autênticos do COnvênio
Os textos do presente Convênio em espanhol, francês, inglês e português são
igualmente autênticos: o Secretá;rio-Geral
das Nações Unidas será depositãrio,dos re,s·pectlvos originais.

EM ~ DO QUE, os abaJxo-~ados, devidamente_ autorizados por seus respectivos
goveril-o.s; :firinaram o presente Convênio_

apareee:r;n ao lado de suas

REPúBLICA POPULAR DE ANGOLA

1.0 O mais tardar atê o dia 31 de julho

de cada ano, Angola notillcarã ao .Diretor
Executivo a quantidade dé café que CO!lta
disPor para exportação durante o ano cafeeiro seguinte. A quota d!' Angol~;~. para
esse ano caféeiro será "' quantidade 'llSsim
indicada, desde que não seja .SUperior _ao
direito de exporta&ão_de A!'@~C~Icula~
com ba.se _na ~;~.plic~;~.Ção das disposiÇões -dos
artigos 30 e 35 do_ Convênio InternliLclonaJ
do Café de 1976, e desde que a quantidade
indicada pelo Membro seja confirm~;~.da pelo
Diretor Executivo.
2.0 À quota anual de Angol~;~. estabelecida nos termos do § 1.0 deste An&o flcarã
isenta de ajustamento descendentes ou ascedentes ·de ·quota e será deduzida da quota
anual global, flxadiiL pelo conselho de conformidade com as disposições do artigo 34
antes da liLtrlbulção de quotas anuais
Membros exportadores com direito a quota
bâS!ea nos termos- if~ Toea:<; <Ío· arti~
go 35.

aoo

3.0 Se ·~;~. quantidade de cliLfé que Angola
tiver ;lecmrado dispor para exporta~ em
d~~minac:Io ano cafe~iro, ultr81passát· ·a
quota a que ter!~;~. direito n<>S terrnés dos
artigos 3a e 35 do Convêulo Internacional
do Café de 1976,, serão suspensas as m<idídas determinadas no presente Anexo e - lhe-á atribuída uma quota básica, observa-das todas as disposições do Convênio aplicáveis a -Membros eXportadores com 4ll'elto·
a quota bãsica. _
·
-

ARTJQO 69
Emenda

1.0 O Conselho pode, por ·maioria distribuída de dois terços, recomendar ·às Partes
Contratantes uma emepd\J. .do Convênio. ,A_
emenda entra em vigor 100 dias após haver
o Seor<ltário-Geral das Naçõec Unidas recebido notificações de aceitação de . Partes
COntratantes_ que representem, pelo menos,
75 por cento <los pliL!ses exportedores com,
no minimo, 85 por .cento dos votos dos .Mem.:bros exportadores, e·de Parte eontrata11tes
que representem, pelo menos, 75 por cento
dos pailles impontadores com, no miulmo,
80 por cento dos votos dos Me;mbros importadores. o Conse}ho fixa1-á às Paites
Contratantes o pra:ro para que notifiquem
ao Seoretár!o-Geral da.$ Nações Unidas a
sua acéitação da eme:oda. Se, ao expirai- o
prazo, não tiverem sido registradas as perc<>ntagens necessárias p'a.ra a entr<!'da · em
vigor da emenda, esta é -considerada comoretirada.
2,0 Toda Parte Contratante que: nãp tenha feito, dentro do pra:ro fixado pelo Conselho, a notificação de aceitação <;la emenda, e toqo território que sej<> Membro ou
fintegtrante de um Orupoi-IM"embro, e em
cujo nome tal n<>tif!cação não tenha sido
feita atê ">J!!ela date, delxa, a par-tir da
darta em que a referld~;~. ·é!!lendá entrar em
vigor, de participação do Convênio.
s.o As disposições deste. artigo não prejudic= nenhum dOS poderes investidos n9
COnselho, n-o.s termos do Convênio, para modificar qual'qtler um de seus an~xos.

ANEXO 2

MEMBROS -EXPORTADORES SUJEI'l'OB AS_piSPOS;tÇOES DO ARTIGO 31
Mctmbro
exportador

TOTAL

incluindO a 'OAMCAF
O:i) ex:cluíndo a 6-AMCAF
(a)

Percentagem 1/

Núffiero de Votos adicionais
aos votos básicos 2/

(')

(')

100,00
70',62

44
3&

Bolívia
Bortindi ff/
Gana
Gtüné
Haiti
Jamaica
Libéria
Malaui
Nigéria
Panamá
Paraguai
Ruanda :>.f

>erra Leoa
lri Lanka.
Tailândia

Trlnidad e Tobago

Venezuela
·zimbábue
OA1v!CAF

'Berúm
Congo
--Gabão

República Cen_tro-Africana
'togo
1/ Refere-s.& nos Memb:ros que sli.o

4,65

2
7

2,1~

o

4!25
16,99
0,74
5,52
0,99

·s-;;n
2,79
4,81

2
7

o
2

o

o
o
2
•7

9,94
2,29
4,44
1,45
3,40
3,31
29,38
2,24
-_:-1,7G
1,7G
11,32
12,42

o
2

o

o

o
g

o
o
o
4

&b~ldos pelas cl~siçOe~~ d.o pnrágra:ro z.o do artigo 31,

2/ -Rcrere·sc à.1 disposlç(Scs dO- parágr-afo 3.o do &rt\go l:i.
3/ Ver plll'áiTa!o a.n do n.rtlgo 31.

1959'

1960
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PERCENTAGEM DA QUOTA GLOBAL DO ANO CAFEEI!lO DE 1983/84 Q1JE
CABE AOS MEMBROS EXPORT.I\DORES COM DlREITO A QUOTA BASICA

Percentagem

Membros exp<Jrtadores

100,00

TO'I1AL --

Suaves Colombianos
Colômbia
Quênia
TanzànJa

20,12
16,28
2,48
1,36

Outros Suaves
costa. Rica
E! SalVador
Equa<lor
Guatemala
Honduras
índia
:México
N!carâgua

23,36
2,16
4,48
2,17
3,47
1,49
1,24
3,65
1,28
1,16
1,31
0,95

P&i;ma- Ne>va. Guiné
Peru
República Dominicana

33,46
30,83
2,6:!

Arát icas brasileiros e outros àrábicas

Brasil
Etiópia

Indonésia

23,07
4,55

OAMOAF

11,96

Robustas

4,44
2,12

Uganda
Zaire

Nota.: E atribuída. às FntplnM, em 8UA qualidade de Membro exportador com di~tto a quota bâ.sicu,
uma quota. anual de 470.000 sacas para. o ano cateetro de 1983/84, estando .essa. quota. auj~tta aroa:
ajustamentos · a.pl1câ.ve1s M quota.s. dos Membros .xporttld.ores com direito a quota. ~âsica., segundo
estipula o Convênio.

PARECERES
N<>s 164 e 165, de 1985
PARECER N• 164, DE 1985

Da Comissão d~ Finanças, sobre o Oficio "S", nO?
17/85 (nO? 660000214/85, na origem), do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando autorização do Senado Federal para controlar empréstimo externo no valor de US$ 66,500,000.00 (sessenta
e seis milhões e quinhentos mil dólares norteamericanos), destinado ao Programa Rodoviário daquele Estado.
Relator: Senador Saldanha Derzi
O Senhor_Governador do Estado de Mato Grosso so~
licita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV,
da Constituição, a competente autorização para- que
aquele Est:.1do possa contratar uma operação de empréstimo externo, no valor de US$ 66,500,000~00-(5-ess_eitta e
seis milhões e quinhentos mil dólares), destina_da__a_fin_anciar o Programa Rodoviário daquele Estado, conforme
discrimin_adQ na_ folha 14, do processado.
Para ate~ de~- ãs disposiÇões· do Regimento Interno e
da Legislação pertinente, foram anexados ao processado
oS seguintes documentos:
a) cronograma do dispêndio anual com o serviço da
dívida intralimüe (principal + juros + encargos),
inclusive as garantias;_
b) cronograma do dispêndio anual com o serviço da
dívida extra)jmite (principal + juros + encargos),
··
inclusive as garantias:

c) cronograma do desembolso anual com o serviço da
dívida externa em dólar ou outra qualquer moeda,
compreendendo o principal + juros -t encargos;
d) cronograma de dispêndio do presente empréstimo
(real ou previsto);
e) posição atual do endividamento interno, na forma
do que estabelece a Resolução nO? 62, de 1975, do Senado
Federal (art. 29, itens r, II, TJI):
f) informação sobre a finalidade do empréstimo pteiteado (integralização de capital, financiamento específi-

co de obra, serviço ou programa);
g) posição da dívida intralimite;

h) posição da dívida extralimite;
i) posição da dívida externa;
j) r6ceita arrecadada no exercício anterior ao do pedido;
I) operações de crédito realizadas;
m) feCdta líquida córrigida até a data do pleito;
n) plano de aplicação (projetos, especificações, etc .. );

-Limit-e.s-do
Art.2~'da

p) publicação oficial com o texto da autorização do
legislativo estadual;
q) parecer_ do órgão competente do Poder Executivo.

De acordo com as informações contidas no processado, a situação geral da dívida fundada do pleiteante,
apresenta-se conforme quadro abaixo:
POSIÇÃO DA DIVIDA FUNDADA
CrS Mil
Em 28-2-1985
I -Dívida lntralimite:
226.212.763
2 - Dívida Extralimite:
317.374.099
3 - Díyida Externa:
671.670.000
4 -Operação sob exame:
262.741.500
Montante global:
1.877.998.362
Levando em conta os critérios objetivos estabelecidos
pela Comissão de Finanças, para efeito de análise sobre
a Capacidade de pagamentO real do Postulante, teríamos
a seguinte sítuação:

Posicã2 da d!CrSMil

vida fundada
CrSMil

Oper-ação
sob exame
Cr$ Mil

343.348.195

1.615.256.862

~2.741.500

Res.62/75
Montante global
Crescimento
- real anua(
Díspêndio anual
crná_ximo

o) mapa de apuração da Margem de Poupança Real
(mapa III, do Banco Central);

Situacão posterior
à contrataçio
CrSMil
1.877.998.362

98.099.484
73.574.613

229.881.045

78.832.}37

270.868.719
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Considerado u·quadro anterior. verifica-se que, antes
mesmo da realização da operação sob exame, o endividamento total do Estado de Mato Grosso já extrapolaria
os limites fixados pelos ilens 1 e 111 do art. 29 da mendonada Resolução n'? 62/75. Com a inclus~o da aludida
operação aurrientaria tal extrapolação, assinalando, todavia, que tal comparação não é uma ex-igência lega1, viSto tratar-se de operaçaa·extef-na· nã-O sujeita a:O tratamen-

do Brasil, nos termos do art._ 19, item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências -dos órgãos encarregados da execução da política
econõ-mico-financeira do Gover.no Federal e, ainda. o
disposto na Lei Estadual n9 4.829, de }9 de março de
1985, autorizativa da o_peracão.
3. Para atender às-disposições do Regimento Interno
__ e da legislação pertinente, foram anexados ao processato da citada Resolução.
dq qs seguintes documentos, além dos exigidos pela CoNão- obstante, o orçamento daquele Estado, para o
missão de Finanças, conforme _o exame do parecer da__
_·
ano em curso, Prevê a realização de uma receita lí_quida _ _-que\a Comissàq_~ _
a) C~6pia-·âa"Lei""Estadual n9 4.829, de !9 de março de
Cr$ 1.267.495,0 milhões (Receita total menos operãções
1985, autorizando o Estado a contratar uma operação de
de crêditos por antecipação -da receital e sua margem de
crédito externo até o limite correspondente a US$
poupança real i_f~~ 312.387,3 milhões) ~9stra-se_i!:!E..~
66,50G;OOO .00;
rior a:o maior dispêildío (Cr$ 270.869,0 milhões) que sua
dívida fundada apresentará após a realização da opeb) Aviso n9 93/85, de 4-2--85, da SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação bem como a caração pretendida.
Assim ·sendo, do ponto de vista das Fiitanças PUblicas,
paCidade de -pagamento do Estado;
entendemos que a assunção de tal compromisso rião de-c) Exposição de Motivos n9 57 de 12-3-85, do Exm 9
verã acarretar ao Estado em_questão maiores]ires!KSes-na--Sr;- Ministro da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor
execução orçamentária de seus futuros exerclcios, tenao
Pie:Sidente da ~epública, propondo o seu eQcanünha- _
em vista que os encargos financeiros decorrenteS da premento ao Senado Federal, para fins do art. 42. iteriliV,
sente operação de crédito serão financiados pela própria
da Constituição;
-margem de poupança real apurada no orçamento fiscal
d) Oficio (BACENJF!RCE/CREDE) do Departado Estado de Mato Grosso.
---~mento.de f"iscitlização e Registro de Capitais EstrangeiAnte o exposto, opinamos pelo acolhimento da soliciros dq Bane~ Çentral di? Bra!>il, creden!=iando a operação
tação, nos termos do st;guinte:
em tela, coln baSe-nãs-atribuiÇõesC:ollferidas pelo "becfeto n<? 65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n9 84.128, de 29PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, DE 1985

10-79.

4. Conforme se verifica do exposto a matéria foi de-talhadamente examinada pela Comissão de Finanças
que após cumpridas todas as exigências regimentaís (art.
403, alíneas a, b e c), opinou pela aprovação da solicitação do Governo do Estado de Mato Gross.o, nos termos do Projeto de Resolução que apresentou, na forma
do art. tOS, item VI.
5". No que -compete a esta Comissão examinar- aspecto jurídico-constitucional - nada hã que possa ser
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
Sála -das Comissões, em 19 de junho de 1985. -J-osé
Ignácio Ferreira, Presidente. - Roberto Campos, Relator. - Nivaldo -Machado - Octávio Cardoso - Hélio
Gueiros - Alfredo Campos - -Jutahy Magalhães Heh·ídio Nunes - Nivaldo Machado.

Autoriza o Governo do Estado d~ Mato Grosso a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 66,500,000.00 (sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:

Art. l ~ E o Governo do Estado de Mato Gros~.o autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de USS
66,500,00-ü.-oo--(seSsenta e seis milhões e quinhentos mTI
dólares norte-americanos) ou equivalente em outras
moedas~ de principal, jUnto a grupo- financiador a ser-indicado, destinada a. financiar o Programa Rodovi~rio
daquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprOVa--dos relo Poder Exec1:1tivo Federal, in~lusive o exame das
conO.IÇÓ~ creditícías da operação a sef ifetuada pelo Mi~
nistério da Fazenda em articula_çã__o com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decr~fo n~
74.157, de 6 de junho de 1~74, obedecidas as demais e_xigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômiCo~-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei EstadtJal n9 4.829, de {9 de março de
1985, autorizativa da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala _das Comi_ssõe:s, etl) 29 ·ae maio de 1985. - Lomanto Júnior, Presidente. -Saldanha Derzi, RelatorMartins Filho- João Castelo- Jorge Kalume- Helvídio Nu'nes - Alexandre Costa - Roberto Campos ~
Gastão Müller - Benedito Canelas ---J utahy Magalhães.

O SR. PRES-IDENTE (lo sê Fragelli)- O Expedlente
lido vai à publicação.
. _S_obre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr
r~-s~cretário,

São lidos os seguintes

cPROJETO DE LEI DO SENADO
N• 173, de 1985
Acrescenta dispositivos à Lei n~' 4.504 de 30 de novembro de 1964, que "dispõe sobre o Estatuto da Ter-ra", com vistas a estabelecer restrições à alienação de
terras havidas atra,·és da distribuição da reforma
agrária.
O_ Congresso Nacional decreta:
_
Art. {9 São acrescentados ao art. 25 da Lei n9 4.504,
de 30 de novembro de 1964, os seguintes§§ 5~' e 69.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 24, de 1985, da Comissão de
Finanças que '"autoriza o Governo do Estado do __
Mato Grosso a realizar operação de empréstimo ex~
temo no valor de USS 66,500,000.00 (sessenta e seis
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos),
destinado à execução do Programa Rodo"·iário daque~
le Estado".

"§ 59 As terras distribuídas em conformidade
-com o disposto neste artigo não poderão ser alienadas, assim como dadas a arrendamento_ou parceiia
rural antes_ de decorridos dez (1 O) anos, no mínimo.
§ 69 f..pós o prazo de que trata o parãgrafo anterior, a_ alienação, o arrendarnent:o ou a parceria
rural somente poderá realizar-se com prévia anuêncta do INCRA e p1ediante _expressa declaração do
sindicato local de que o pretendente é tabalhador
_rural."
Art. 2~ Esta Lei entrarã em Vigor na data de_sua
publiC'Jç-Jo.
Art. 39 Revogam-se as disposicõef> em contrário.
Justificação

_ó" GoVerno- ~a Nova República te~ dito e reafirmado
-

- aínda há pouco vem de fazê-lo atraVés da própria palav.ril do Presidente José Sarney- que a refonna agrãria

1961

é irreversível e que se farã na c-onformidade estrita doEstatuto da Terra (L_ei n9 4,504, de 30 de novembro de·

1964).
Assim, dado o fato bastante divulgado de que se trata
de legislação insuspeita Qá que editada nos primeiros
termpos do governo revolucionário), bastante avan-çada,
mas nem por isso perfeita, cremos ser necessário
corrigirem-se certas omissões ou imperfeições, a fim de
que essa tão generosa quanto corajosa iniciativa governamental ve-nha a sofrer prejuízo logo ao início de sua
efe_tiva apl_i~ação.
É preciso, por exemplo, que não se permitam alienações apressadas dos lotes de terras obtidos através da
reforma agrária, pelo menos dentro de certo razoável
lapso de tempo, para evitar a repetição dos lamentáveis
acontedmentos que marcaram a pretensa reforma urba~
na da Lei n~' 4.3.80, de 1964, em que muitos mutuários do
Sistema Financeiro de Habitação imediatamente venderam a terceiros os imóveis residenciais obtidos através de
financiamentos vantajosos, tão logo os receberam para
sua moradia.

No caso da reforma agiária tais alienações, além de
não se coadunarem com o espírito da iniciativa do Go_verno, poderiam resultar em novas aglomerações de
porções de terras e, pois, em novos latifúndios improdutivos, à força da pressão que os detentores de capital
exerceriam sobre os beneficiários.
O mesmo Se diga quanto aos arrendamentos ou parcerias rurais, que facilmente poderiam disfarçar aquisições
de terras ou mesmo o uso delas por quem o plano dare-forma certamente não beriefici_aria.
De outr_a parte, é: pre_ciso ter em conta que o assentamento pretendido pela reforma agrária, ao menos nos
termos em que ela estã concebida na Lei n~' 4.504/64, não
tem caráter individualista nef!L visa favorecer ao especulador, senão -que familiar e sempre tendo em mira o aumento da produtividade.

Daí por que se tornam indispensáveis as medidas aqui
preconizadas, relacionadas com o estabelecimento de
restrições tanto à venda das terras adquiridas através da
reforma agrária, quanto ao seu arrendamento ou utilização em parceria A alienação ou qualquer das duas
formas de utilização atrás indicadas somente estarão liberados após dez anos e, mesmo assim, mediante prévia
anuência do INCRA e comprovação de que o pretendente é lavrador.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 1985.- Nelson
Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.504, DE 30 DE NOV6MBRO DE t964
Dispõe sobre o Estatuto da Terra.
• o o o •••••• o •••

PARECER
N• 165, DE 1985

Relator: Senador Roberto Campos
A Comissão de Finanças, nos termos regimentais,
apresentou Projeto de Resolução, que autoriza. "o Governo do Estado do Mato Grosso a realizar, com a garantia da União, operação de empréstimo externo, no
valor deUS$ 66,500,000.00 (sessenta e seis milhões_ e quinhentos mil dólares americanos), destinada à execuçàÇJ
do Programa Rodovi§.rio daquele Estado.
2. A operação realizar-se-á nos termos aprovados
pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das.
condições creditícias da operação a_ ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Centr'ãl
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Art. 25. As terras adquiridas pelo Poder Público,
nos termos desta Lei, deverão ser vendidas, atendidas as
_condições de maioridade, sanidade e de bons antecedentes, ou de.. reabilitação, de acordo com a seguinte ordem
de preferência. e~)
I -ao proprietário do imóvel desapropriado, desde
que venha a_explorar a parcela, diretamente ou por intermêdio de sua família;
II -aos que trabalhem no imóvel desapropriado
como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendaK
tários; (2 6 )
III- aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade familiar da região;
IV- amf agricultores cujas propriedades sejam comprovadamente insuficientes para o su"stento próprio e o
de sua família;
V- aos tecnicamente habilitados na forma da legislação em vigor, ou que tenham comprovada competên·
9a para _a prátiça das atividR:des_ ag!ícolas.
§ Iii Na ordem de prererencia de que trata este artigo, terão prioridade os chefes de família numerosa cujos
membros se proponham a exercer atividade agrícola na
área de ser distribuída.
§ 29 Só poderão adquirir lotes os trabalhadores sem
terra, salvo as ~ceções previstas nesta Lei.
. § 39 _Não poderã ser beneficiário da distribuição de
terras a·quese·refere este artigo o proprietário rural, salvo nos casos dos incisos I, III e IV, nem que exerça
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função pública, autárquica Ou cm -órgão parilestatal, ou
se ache investido de atribuições parafiscais.
§ 4':' Sob pena de nulidade, qualquer alienação ou
concessão de terras públicas, nas regiões prioritárias, definidas na forma do art. 43, será precedida de consulta ao
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que se pronunciará obrigatoriamente no prazo de sessenta dias.
(Às Comissões de Constituicão e Justica e de Agricultura.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 174, de 1985

Dá n~va redação a dispositivos da- ~i n~> 7.183, de
5 de abril de 1984.

O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 O art. 33 e seu§ 19, da Lei n9 7.183, de 5 de
abril de 1984, passam a vigorar com nova redação;
"Art. 33. São assegurados ao tripulante, fora
de sua base domiciliar, acomodações, individuais
para seu repouso, bem como transporte, ou o seu
ressarcimento, entre o aeroporto e o local de repou~
so, e vice-ver.Sa."
§ {9 Exceto no transporte regular, o emprega~
dor, ao jnvés de ass_egurar transporte cjou hospedagem ao aeronauta, poderá ressarci~Io das respectivas despesas.
§ 2'
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O que era antiga reivindicação dos aeronautas, vem de
se concretizar: conforme os subsídios- que noS Toram entregues pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos exatamen~
te no dia 3 de maio pp., em audiência de conciliação do
Tribunal Superior do Trabalho, três das maiores. em pie~
sas concordaram em. "assegurar acomodação individual
para todos os aeronautas, quando pernoitando fora de
sua base contratual a serviço da empresa", enquanto. "as
empresas regionais terão sua situação resolvida, através
de entendimentos diretos com o sindicato".
Saudando o encaminhamento e solução correta desse
problema, principalmente por ter sido encontrada por
acordo, propõe-se que tal norma passe a constar na própria lei específica dos aeronautas, cujo art. 33 já trata do
assunto.
Ao mesmo tempo, cuidou~se de dar melhor redação ao
dispositivo, de modo a evitar dubiedades, tanto ao art.
33 como ao seu§ 19, sendo que af amplia-se o direito de
ressarcir os tripulantes de hospedagem e/ou transporte
também aos operadores da aviação geral, a todos os operadores, enfim, que não sejam de transporte regular, se
assim for de seu interesse.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 1985.- Roberto
Saturnino.
LEG!SLAÇÀO CITADA
LEI N' 7.183, DE 5 DE ABRIL DE 1984

Regula o exerdcio da profissão de aeronauta, e dá
outras providências
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base domiciliar, acomodações para seu repouso, tran;porte ou ressarcimento deste, entre o aeroporto e o local
de repouso e vice·versa._
_
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DOCUMENTO ANEXADO PELO AUTOR DO
PROJETO À SUA JUSTIFICAÇÀO

ATA DA AUDinNCIA DE CONCILIAÇÃO E
INSTRUÇÃO, DO PROCESSO DE
DISSIDIO COLETJVO NÚMERO DC-08/85
Aos três dias do mês de maio do ano de um mil novecentos e oitenta e cinco, iia Sala das Sessões do Tribunal
Superior do Trabalho, realizou-se a Audiência de Conciliação e Instrução, do processo de Dissídio Coletivo nú~

mero DC-08/85 (oito barra oitenta e cinco), tendo como
suscitante ProcuradOriã."Gefãl da Justiça do Trabalho e
suscitados Sindicato Nacional dos Aeronautas e Sindicato Nacional das Empresas Aeroviãrias, Ãs dezessete homs e trinta minutps sob a Presidência do Exm9 Sr. Miriis·
tro Marcelo Pimentel, Vice-Presidente, foi declarada
aberta a Audiência, pre.-rentes pelo SNEA: Dr. Aguina[d~j_u_n_queira, Presidente, Dr. Ursulino Santos Filh_Q,_ad-:
vogado, e Dr. Isaldo Neves, Diretor-Tesoureiro; Pelo
SNA: Dr. Pedro Luiz Leão Veltoso Ebert, Advogado,
Comte. José Caetano Lavorato Alves, Presidente,_Ro·
dolfo Grissi, Diretor,- Arthur Carlos Tinelli, DIEESE, e
Ivan Barbosa Hermini, Vice·Presidente; Dr' Maria Lú~
cia Farah de Mesquita, Subsecretária do Tribunal Pleno,
em exercíci_g_;_e Dr. Wagner Antônio Pimenta,
Procurador~Geral da Justiça do Trabalho. Às 7:20 horas
do sábado do dia 4 (quatro), chegou·se a um termo de
entendimento, mediante as seguintes _c_ondições: I - A
greve cessat!J. às 7Jl0 horas do dia quatro de maio; 2.As empresas serão aconselhadas pelo Presidente do seu
Sindicato a estabdecerem um clima de concórdia e harmonia das suas atividades _nas relações- patrãoempregado, enquanto a direção do Sindicato dos Empregados se compromete a estabelecer o mesmo clima, manifestando os empregadores Opi-apósito de não havei- retaliações e os empregados um retorno as suas atividades
normais de empregado. Ficaram conciliadas as seguintes
cláusulas: I - abono - I. concessão de uma antecipação salarial, não incorporada aos salários e sobre _a
qual não incidirá qu~guer tipo de repercussões salariaís
correspo·ndente_a 20% (vinte por cento) dos seus salários
para os empregados que perceberem até 15 (quinze) salários mínimos rel.ativarnente aos meses de ma,rço _e abril
de 1985; 2. concessão de antecipação salarial correspon~
dente a 30% (trinta por cento) para os empregados aeronautas que percebem até lO (dez) salários mínimos (valor
do mês d!! março/85, não reajustado) relativamente ao
mês de_maio de 1985; 3. conceSsão de antecipação saiã:rial correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus salários para os empregados que perceberem até 15 (quin~
ze) salários mínimos relativamente aos meses de setembro e outubro de 1985 (s~lãrio mínimo relativo ·a
maio de __ l285, reajustado); 4. concessão de antecipação
salarial correspondente a 30% (trinta por cento) para os
empregados aeronautas que percebem até lO (dez) saláriosmínj.mos (valor de maio de 1985), relativamente ao
mês de novembro de 1985; 5. para os emprigados-não
compreendidos nos itens anteriores, porque os seus salários superam os tetas de 15 (quinze) ou 10 (dez) salários mínimos, assegura-se o pagamento de antecipação
do valor fixo nO montante de quinhentos mil cruzeiros
(Cr$ 500.000) r~lativamente aos meses de março, abril e
maio de 1985, e no valor fixo de novecentos e noventa e
nove mil, trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 999.360), relativamente aos meses de setembro, outubro e noVembro
de 1985; 6. todos esses pagamentos terão o caráter de antecipação compensável por ocasião dos reajustamentos
salariais compulsórios, os quais dar_-se-ão em J9 (primei~
r_o) ~~ _j~n~o de 1985 e [9 (prinie1ro) de dezembr~ de
1_985, II ...=:_ FiCI! estabelecido que haverá _o reajuSte salarial de 100% (cein-por cento) do INPC, retroatiVo a dezç_rnbro de 1984, compensável para as empresas que já
efetuaram o pagamento a mesmo título, resguardado o
direito daquelas que não tiverem capacidade económica
de comprovarem sua situação na justiça; o mesmo índice
será aplicado no reajuste do mês de junho de 1985. UISalário de Admissão- os comissários serão admitidos
na e_Jl?-presa a partir de 19~6~85 (primeiro d~junho de um
mil novecentos e oitenta e cinco), com o mfnimo de CrS
1.500,000 (um milh1lo e quinhentos mtl cruzeiros). Parágrafo primeiro - esse piso será reajusfado na mesma época e pelo mesmo critério-do reajusie salarial de comissário~ d~!erminado por lei; Parágra(o segundo -_ essa
cláusula nàõ--Se aplica aos alunos e estagiários em início
de carreira- fase que termina com o primeiro vôo produtivo. IV - Diária de Alimentação- a diãria de alimentação, quando paga diretamente ao aeronauta, terá
o valor de uma U PC por refeição principal. V- Dentro
de uma mesma empresa, sendo idêntica a função, a todo
trabalho igual, prestado no mesmo equipamento, corresponderá salário igUal, ressalvadas as v~tagens de caráte_r pessoal. VI - Acomodação individual- a acomodação incüvidual para todos os aeronautas, quando pernoitando fora da sua base contratual a serviço da empre-
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sa, terã o seguinte tratamento: as r;;mpresas VARIO,
Cruzeiro e_ T~ansbrasil a partir de 3 t-5-85 (trinta e um de
maio Qe um mil nqvecentos e oitenta e cinco) assegura.rào a acomodação__ individual; as empresas regionais te·
-- rrurSua situação resolvida, através de entendimentos diretas com o sindicato. _VII -Garantia de empregofica assegurada a garantia de emprego para os represen;.
tantes sindiCais eleitos em assembléia específica pelo
período de um mandato de 3 (três) anos, coincidente
com a diretoria, na seguinte proporção: 1 (um) empregado por empresa e 2 (dois) outros de escolha livre. O Sindicato comunicará à empresa, a eleição do repres~ntante
sindical imediatamente após a eleição e o prazo deduração do seu mandato. VIII- Escala de tripulantesA empresa fixará no seu Quadro de Avisos, em local de
fá~il acesso, a escala de tripulantes onde é habitualmente
afixada. IX- Creche- atentos à especificidade, em re,.
lação aos aeronautas, da matéria de que trata o artigo
389 da CLT, as empresas e o Sindicato Nacional dos AerOnautas se emPenharão em levar avante o projeto de
instituição e organização de creches que funcionem 24
(vinte e quatro) horas por dia, mantendo-se, para esse
fim, a comissão mista já instituída. X - Percentual de
senioridade__ - será estabelecido um percentual do
salário-base relativo à senioridade a ser pagb pelas empresas que ainda não o tenham institufdo. XI- Comissão paritária- através de uma Comissão Paritária a ser
constituída, o sindicato das empresas e o sindicato dos
empregados, discutirão para o efeito de encontro de fórmulas consensuais___de aplicação sobre Gratificação de
equipamentos, Gratificação por línguas faladas, percentuais propt;>rcionais ao salário básico do comandante
para co-plilotos de empresas regionais, proporçãO de re-muneração enTre ITtecânico de vão e comaridante domesmo equipamento. XII- Convenções anteriores- ficam
revigoradas todas as cláusulas da convenção coletiva fir·
mada, acordadas em 29-12-83 (vinte e nove de dezembro
de um mil novecentos e oitenta e três), salvo as Cláusulas
Primeira, Terceira, Quarta, Vigésima, Vigésima Primeira, Trigêsima SeguOda e Trigésima Terceira, XIII- As
partes, 60 (sessenta) dias antes de expirada a vigência do
p·rese·nte acordo, cuja data-base fica mantida em ]9 (primeiro) de dezembro, iniciarão entendimentos com vistas
à revisão da conver:tção. Fica esclarecido que o percentual rela~i~o_ à seniorid<1:de não terá qualqúer efeito retroativo, sendo uma cláusula de intenção para aplicação
fl!tuia. XIV- Descontos do dia_~egreve-_as empresas
descontarão os dias dit greve em duas parcelas mensais.
E por se encontrarem justos e entendidos, firmam o presente acordo que será levado a homologação do Egrégio
Tribunal Pleno. Com a palavra, o ilustre ProcuradorGeral da Justiça do Trabalho louvou o esforço das partes no sentido de_encontrarem base para um acordo que
pusesse fim ao movimento grevista. EmitiU -seu- p3recer
de pronto pela homologação do acordo e em regozijo
pelo encontro da forma que permitiu a cessação da greve, retirou a sua preliminar de apreciação da legalidade
do movimento. O Presidente agradeceu as manifestações
de carinho demonstradas a sua pessoa e procedeu ao sor~
teia do relator. Foram sorteados relator o MiniStro Ba~
rata SilVa, revisor O Ministro Alves de Almeida e notificadas as partes de que o processo se encontrará em pauta
a partir ~a próxima quarta-fei~a, dia 8 (oito) de maio.
(Às Comissões de Constitulção e Justiça, de Leiislar:ào Social e de Transportes, Comunicaçõei"e ObraS
Públicas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Devendo realizar-se, no período de 25 a 28 do mês em
curso, no- Suriname, rêuníão de Ministros da Organização Latino-Americana de Energia- OLA DE, a Presi~
dência, atendendo a solicitação de S. Ex' o Ministro de
Estado das Minas e Energia, Antonio Aureliano Chaves
de Mendonça, e não havendo objeção do Plenário, designa, para comparecer àquele conclave, o nobre Senador
Albano Franco.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, na qualidade de Líder do PDT.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não ê mais possível para nós, brasileiros, para nós,
latinoRameriCanos, assistirmos, de braços cru,zados Q!l_
com expressões apenas declaratórias ao esmagamento da
Nicarágua, do povo e da Nação nicaraguense sem uma
atitude mais decidida de solidariedade e; de apoio ao povo daquele país centro-americano, povo que escolheu
o Governo Sandinista, Governo que resultou de uma
Revolução que derrubou uma ditadura de décadas e gue
foi confirmada através de eleições; eleições que foram
presenciadas, testemunhadas por observadores internacionais, absolutamente isentos e que atestaram a liberdaR
de com_ que se realizaram aquelas eleições.
Trata-se, portanto, de um Governo que representa efetivamente o povo da Nicarágua, que decidiu livrar-se,
enfim, de décadas de umª ditadura cru_el, de uma ditaduR
ra alienadora dos interesses do país, que o Sr. Reagan;
Presidente norteRamericano, pretende restabelecer com o
uso do velho instrumento políticO, do chamado big stick.
Como se não bastasse, Sr. Presidente, o financiamento, o treinamento e a ajuda ffsica mesmo dos mercenárioS, que estão pela força tentando derrubar o regíme
sandinista, como se não bastasse a colocação de minas
nos portos da Nicarágua, agora, o Governo Americano
impõe, ainda, o bloqueio c_qm_ercial, juntamente corri
aquela declaração chocante, por parte do próprio Presidente Reagan, recusando-se a ~:econhecer os pronunciaR_
mentes, as sentenças da Corte Internacional de Haia,
que já havia condenado a._operação de minagem dos portos nicaraguenses.
Não é possível que nós, latino-americanos, em especial
nós, brasileiros, continuemos com o apoio apenas discreto aos esforços paciticadores do _Chlilll_ado Grupo de
Contadora.
Acho, Srs. Senadores, ·que chegou a _hora de ajud~r
mos mais objetivamenle, ajudarmos mesmo materialmente o povo da Nicarãgua.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex'um_ aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO - Já permitirei!
O que está em jogo, Sr. Presidente, é o relacionamento
futuro dos Estados Unidos da Améi'lca com a América
Latina. Se este relacionamento sofrer_á um t~torno àqu~~
le velho estilo dos tratamentos dados aos povos de qurntal, ou se esse relacionament_o passará a ser entre nações
soberanas, entre nações que merecem respeito e que têm
que ter reconhecidos o direito de autonomia, o direito de
escolha livre das formas de solucionar os seus problemas
internos.
São no fundo nossos interesses, interesses b~asileíros,
interesses latinoRamer~canás que estão em jogo. A "ques~
tão, por exemplo, da dívida externa, que é vital para nós,
coloca-se no çontexto geral_ deste relacionamento entre
Estados Unidos da América e América Latina como um
todo. E este relacionamento está posto em jogo na forma
pela qual se vai resolyer o conflitO :Pela América Ceritral.
Se se resolver pacificameflte, como quer o Grupo de
COntadora, como declara que quer o Governo brasileiro,
sim, o futuro desse relacionamentQ s~rá um futuro largo
e um futuro que pode até ser brilhante.
Se os esforços do Governo Reagan para derrubar pela
força, pela violência, o Governo sandinista, tiverem êxito, voltaremos., lamentavelm_ente, àquele tipo retrógrado
de relacionamento que só vai resultar em obstaculização
do desenvolvimento dos povos da América Latina, só vai
resultar, enfim, num crescimento c_rescerite das tensões
Norte - Sul e das t~ns9es :mesmo dentro do próprio
Continente americano.
Eram as colocações que eu queria fazer, antes de dar
conhecimento à Casa do documento que resultou da
Conferência "Brasil frente à Crise Centro-americana",
realizada no Rio de Janei(O-, eriff_eJ l e !4dejunho último.
Antes de dar conhecimento dcss_e documento, ouço o
aparte do nobre Sena.dor _Benedito F!!rreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Roberto
Saturnino, é mais que louvável esse posici"onaili.enfOâ"e
V. Ex•, sobretudo tendo em vista a proximidade da Nicarágua em relação ao nosso território, é um país latino.
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Mas o que deploro, Senador Roberto Saturnino, é que, a
par dessa preocupação de V. Ex', e sobretudo não pondo
em dúvida os bons propósitos, sadios propósitos humanitários de V. Ex•, o que eu deploro, repito, o que lastimo,_ e aproveito a oportunidade para registrar aqui este
meu protçsto, é que, a par da forma como V. Ex• deplora
essa sit~ação verificada na Nicarágua, e tenho acompanhado, através da imprensa, com muito pesar, óS "doíS
pe.<;os e duas medidas". Otiando se trata de.um governo
esquerdista, de um governo esquerdizante ou paracomunista como é, sem dúvida e inequivocamente, o caso da
Nicarágua, há orquestração no Brasil, principalmente na
chaJ?ada Igreja Progressista, apesar de o cler.o hoje, com
exceção daqueles que ocupam cargos do Governo da Nicarágua, estar todo sendo esmagado naquele país. Apesar_ dos talvez milhões, hoje, de _descéndentes Iibanenses
agui no Brasil, e da contribuição que essa raça generosa,
essa raça amigª tem dado, ~té como exemplo edifiCarite
para outros povos, quando eles- ninguém querendo- ali
-acolheram os p!ilestinos, cede~am o seu territóiíO -para
receher os expulsos, os rejeitados - pOis bem, hoje o
Líbano ê teatro de uma guerra muito mais inçlecente,
~!J~to mais imoral do que ~e quantas já se teve -notícia.
Porque o terrorismo, lá, é uma constante, ·e, a pretCxto
de pacificar o Líbano, ele tem sido constantemente ocuR
pado, esmagadó pelas tropas sírias a serviço da Rússia.
Aí, não ~uma intervenção indevida; agora, se quer evitar
uma nova Cuba aqui no Continente, a esquerda;f'estiva
e, de um modo especial, essa Igreja gue leva a marca de
Caim, porqu~ é_ a igreja dos preguiçosos, é a igreja dosmaus servos, ·é a igreja que tem biria em- relação àqueles
que produzem a terra - pois bem, aí eSsa Igreja e, lamentavelmente, gratide segmento da nossa imprensa, defende _o_ combate a intervenção norte-americaila na Nicarágua. Como eu disse, V. Ex~ está .certQ, ê u-m povo irmão, são nossos vizinhos, merecem a nossa solidariedade, mas não nos esqueçamos, nobre Senadór Roberto
S3.tllrnino, nã-o da dívida br-<i.sifelr:a, mas na dúvida da
hLimitdade pãra col!l o povo libailés que está sendo lá eSmagado, sofrendo, não ameaçado mas sofrendo, de fato,
a intervenção dos russos, através do braço impiedoso da
Síria. Muito obrigado a_Y.. Ex~
O SR. ROBERTO SATURNINO deço ...
O

Eu que agra-

sr.- AlcidesSaldanha- PenTiité.V. Ex~ um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO - ... nobre Senador Benedito Ferreira. Acho que V. Ex• tem completa
razão. Quero diz;er-lhe que estou de acordo com o aparte
de V. Ex• e acho que deyemos, da mesma forma, condenar a agressão síria ao Líbano, aplaudir a atitude de__Is~
rael, que retirou suas tropas do sul do Líbano, cqmo
condenar a agressão soviética ao Afeganestão, da mesma
forma que condenamos a agressão norte-americana ao
povo da Nicarágua. V. Ex• tem total razão, e agradeço
muito o seu aparte, que muito reforça. o pronunciamento
que estou fazendo nesta tarde. __
Sr. Presidente, passo a ler o referido documento.
CONFF:RtNCJA ""BRASIL FRENTE: À CRISE:
CENTRO AMERICANA"" RIO DE JANEIR-O, JJ14 DE JUNHO DE 1985

O BRASIL NÃO PODE ASSISTIR
IMPASS1VEL Ã DECLARAÇÃO DE
UMA GUERRA NO CONTINENTE
1. O povo brasileiro, que foi às ruas para mu- dar, reafirma hoje seu direito de exjgir da Nova República uma política externa também nova, coerente com os valores democráticos.
2. Esta política deve baseurRse nos princlpios de
auto-determinação dos povos dentro de um projeto
latino-americano, respeito aos direitos humanos e
democratização efetiva de todas as nações do Continente.
3. ~ A-- forma mais efetiva de concretinr estes
princípios é empenharRse na construção d! um novo
sistema latino-americano, capaz de superar, porcaminhos autônomos, crises como a centro-americana
e a da dívida externa do Continente.
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4. A curto prazo, esta nova política externa
deve enfrentar o desafio de dar um tratamento prioritãrio à crise centro-americana, grave ameaça à paz
-em todo o Continente.
5. A crise tem suas raízes mais profundas na
miséria, injustiças e desigualdades sociais, historicaR
mente presentes na área, agravadas pelas sucessivas
intervenções dos governos norte-americanos, impeR
dindo a soberania destes povos em função dos seus
interesses estratégicos. Definir a crise como parte do
conflito Este_..Oeste signitica, portanto, encobrir as
suas verdadeiras causas e Tmpedir que soluções efetivamente democráticas, fundadas no direito internacional, sejam alcançadas.
6. _A política do governo norte-americano de
aprofundar a crise no plano militar estã conduzindo:
.a uma crescente militari.zação da Costa Rica, em
detrimento da sua proclamadu neutralidade e da sua
formação democrática;
.à ocupação militar de Honduras por tropas
norte-americanas, que atenta contra a sua soberania
e provOCa uma reação anti-norte-americana de proporções crescentes em todos os setores sociais;
.a elevar os níveis de destruição humana e mate-rial da sociedade salvadorenha e a erguer um obstáculo mais forte para que as partes em conflito em El
Salvador possam -desenvolver um processo_ de soR
lução política negociada;
.ao fustigamento militar, económico e político da
Nicarãgua, violando seriamente seu direito ã autodeterminação e o consagrado princfpio da nãointervenção;
.à repetida violação dos Trata.dos _TorrijosCurter,_(que impedem a utilização da zona sob controle norte--americano para ações militares ofensiVa:s) provocando um grave rctroce~so nas relações
ínterarilerícanas;
.à Yiolação, pelo Governo norte-americano, dos
seus compromissos jurídicos internacionais como a
jurisdiÇão da Corte Internacional d.e Jus_tiça e orespeito ao Direito dos Povos;
.ao estreitamento do poder negociador do Grupo
de Contadora, através de: influéncias Que -tentam
desviá-lo dos seus propósitos oríginais de encontrar
uma solução política negocíriêfa para a crise centroamericana, baseada no estrito respeito ao Direito
Internacional.
7. O Brasil, per sua responsabilidade de grande
nação latino-amer'.cana e por seu interesse na paz e
numa estabilidade continental duradoura, tem um
papel especial a desempenhar diante desta crise. Poderá contribuir decisivamente para o tim da escalada intervencionista na área e favorecer uma solução
política negociada dos conflitos através de ações
concretas não apenas no plano político~diplomático
mas também no plano económico, financeiro e comercial.
8,. No plano político:
a) devo{ver à sociedade civil, através dos seus representantes no Legislativo, o controle das decisões
estratégicas sobre a política externa brasileira;
b) passar de um apoio meramente formal a um
apoio efetivo ao Grupo de Contadora, com base no
direito internacional e nos princípios de nãoR
intervenção e auto-determinação;
c) pronunciar-se firmemente em favor des..tes objetivos nos foros internacionais;
d) manifestar ao_ _governo norte-americano_ a
convicção br~si!eira de que a segurança dos Estados
Unidos não serr obtida com ri. desestabilização e militarização do nosso Continente;
e) insistir na condenação do bloqueio comercial
norte-americano à Nicarágua e, ao lado dos outros
países, adotar e estimular iniciativas que rompam o
bloqueio dos Estados Unidos;
9. No plano econômico:
a) renegociar a dívida da Nicarágua com oBrasil pelo menos nos mesmos termos em que o nosso
Pals busca renegociar sua divida com os bancos internacionais; mas, se o Brasil quiser assumir a liderança na abertura de um novo caminho de renego-
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dação da dívida latino-americana, deve renegociar
a dívida nicaraguense em termos mais favorãveís e a
mais longo prazo ou unir-se à Suêcia e cancelar a
dívida como uma compensação pela agressão;
b) simultaneamente, abrir novas linhas de financiamento para viabilizar a imediata importação de
produtos brasileiros;
c) adotar um programa de cooperaçã-o económica em conjunto com outros pafses da AmériCa Latina, a Comunidade Econômica Européia, os países
nórdicos e outros, promovendo a integração dos
países da Amêrica Central na perspectiva de uma
nova ordem económ-ica continental e internacional;
d) desenvolver programas de intercâmbio comercial, tecnológico e de cooperação técnica com a
Região, com base no domtnio brasileiro de tecnologias mais adequadas às condições ecológicas da Região, assim como na experíêncía acumulada nos
seus programas de_ cooperação com países afdCanos
e com a própria Nicarâgua.
lO. No plano social, facilitar todas as iniciativas surgidas da sociedade dvíl para colaborar com a
democratização e a auto-determinação dos povos
da AmériCa Central.
Os signatários deste documento consideram-se
em estado de vigília cívica até que seja interrompida
a escalada militar norte-americana na América Central e adotada uma solução pacífica e democrática
q'ue garanta uma paz duradoura na__ Região e_ em
todo o Continente.
Lista de assinaturas

namento interOàcíonal, em busca daquilo a que toda a
_hu_manidade aspira. que é a paz. Mas, infelizmente_, na
pi'ópria ONU, admite-se a chamada sobe-rania relãtiVa,
que implica no desrespeito à soberania dos paíSes fracos,
dos países menos poderosos. Por isto é que chegamos à
evidência_ tri_st~ de que- como já se disse- na atmosfera retórica dã.ey. N:ações Unidas todos os países_são-iguais,
mas, na verdade, há uns mais iguais do qu_e outros.
O SR;- ROBERTO SATURNINO- É verdade.

O Sr. Nivaldo Machado- De maneira que a nossa pOsição, a posição do Senado, a posição que V~ Ex• yem
pregando aqui, que é a do Brasil, é esta de respeitar esses
prindpioS, porque somente eles podem comandar a luta
peJa aspiração-- mã.Xima da humanidade, que é a paz
mundial.
O-SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nóOie Senador. o aparte de V. Ex• enriquece o meu pronunciamento, reforça-o bastante.
E fica, Sr. Presidente, a expressão da nossa ma:is completa solidariedade ao povo da Nicarágua, ao seu governo legitimado pelas eleições e a nossa mais veemente
condenação à agressão armada norte--americana que, hoje, já não se pode mais dizer que é indireta; trata-se, evi_dentemente, de uma agressão direta a toda essa campanha que se desenvolveu no seio da sociedade americana
contra o Governo sandinista e a nossa preocupação com
o futuro da América Latina, com o futuro do relaciona'"m"entó entre Estados Unidos da América do Norte e os
--=parses,--asnacoesau---'-meriCa'"LitLrlãem-gera:r,qu:eseesta--jogando, neste momento, em torno da crise da Amêrica
Central e dR_ Nicarágua em particular.
Es_te: __dQk!IDle:nto_é_ bastaot~ _expressivo, bastante importante e acaba de ganhar, neste momento, a assinatura
__ do Senador Mário Maia. E deixo à Casa o regi$tro e_::,~.
-_ -transcrJça-=o;·nosAn-a!s-ao Senaci.O~-ae· iOdas-as Siias-ex=pressões, na esperança de que este pronunciamento e este
doc;:_l,l!TlCJltO haverão _de Jnf1uir decíSí~am~nte, d~n~ro_ do
- Congresso Nãcio-naf,-D.Umã tomada_di-posiÇão-inals ffr- me, mais decidida, mais ostensíVa--do Brasil a favor da
___auto_de_te_rminaç_ã_o_d_o_s__ povos latino-americanos, da Ni_carágua em particular. E veemente contra a agressão
norte-americana que se realiza em torno daquele país.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
c

Os presidentes de todas as Organizações Patrocinadoras da Conferência. ---Governador Leonel Brizola, do Estado do Rio de
Janeiro.
Modesto da Silveira, Diretor RegiOnal dO ·rN-

CRA.
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América Latina estão cada vez mais conscientes e empenhados em afirmar esse interesse, que é um interesse legítiiito, de grande importâi-tcia política, de! grande expressão política, que tem que encontrar um desaguadouro,
uma solução, uma solução que seja negociada, mas que
respeite esses interesses. _A posição do Parlamento
Latino-americano, para a qual, seg_uramente, V. Ex• influiu de maneira d_ecisiva, e, como disse, repete aquela
posição já- afirmada por ocasião da visita de uma delegação de parlamentares a Washington e a Nova Iorque
--visita muito bem presidida por V. Ex• - essa declaração realmente acrescenta uma nova dimensão ao debate desta questão. E temos a ~perança, e mais que a esperança, a convie10ão de que. o Parlamento Latinoamericano será uma das grandes forças para levar nossos
países a encontrarem uma solução nessa questão da dívida., que realmente atenda aos interesses legítimos de cada
uma de nossas nações. Parabéns a V. Ex•, Presidente desta inStitUiçãO, -que "tão claram·énte, tão objetivam.ente-·se
pronuncia neste momento.

O SR. NELSON CARNEIRO -Agradeço a V. Ex•,
mas quero acentuar que a significação dessa deliberação
ê tanto maior quanto obteve a unanimidade dos votos
dos_representantes do -Parlamento Europeu; af estão 36
Deputados do Parlamento Europeu e essa deliberação,
que tinha sido discutida amplamente, foi sugerida oficialmente pelo representante da Inglaterra, um dos países credor~. o Mr. Fred Tuckman. De modo que, esse
também é um compromisso que está assumindo o Parlame-nto Europeu que representa muitos pafses credores.
A iniciativa do Pãrlamento Latino-americano se amw
plia para constituí{ uma afirmação dos dois Parlamentos, o que dá maior relevo à posição assumida pela VII
Conferência.
-0.-Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

O Sr. José Lins --Nobre Senador Nelson Carneiro,
Dom Tomás Balduíno, Bispo de Goiás, GO.
quero, sobretudo, realçar o papel de V. Ex• neste ConDom Mauro Morelli, Bispo de Caxias, RJ.
gresso
da ma-ior importância, que se realiza hoje neste
Paulo Ayres de Mattos, Bispo da Igreja Met9disPaís. O sucesso desse conclave certamente se deve aqui
ta, r~ Região.
-no Brasil ao esforço de V. Ex• na Presidência da InterSergio Marcus EiiitO Lope~, Secretário ReglOnar
parlamentar Latino-americana, que agora traz ao País
do CLAI (Conselho Latino-americano-de Igrejas).
n~o somente os_ Latino-americanos, mas, tambêm, os
-O SR. PRESIDENTE (JoSé Fragelli) -Concedo a
Parlamentªres da Europa Ocidental. E, certamente, o
Convidamos as pessoas que são de algum modo
r~presen~ati.vas _d~ s~cíe.dade b~asilei.ra (políticos, ?ipalavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,
Congfesso NaCionaL~irida não se conscientizou da ímng_entes e t_greJaS, smdtcat~s, assaCJ.ações:profissto- _ --=--=------------=--=------'--------=--=----'-----------=--~ --===-=---portância de uma reunião como esta. De modo que eu
nats e de batrro, etc.) a envJare_m seu endosso ao~-- __O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
quero parabenizar V. Ex• e fazer votos de sucesso desta
cument~ ao I~A~E (Rua VIcente de Souza, 29.
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
reunião, fazendo_ um apelo à Mesa do Senado para que
22251 RJO de Janetro. (021) 286-0348 ou 286-0794.)
A 7f Conferência Interparlamentar Europa/ Amêrica
dê todo o apoio da V. Ex~ porque eu sei que as dificuldaLatina termina seus trabalhos hoje, às 20 horas, com um
des são muito grandes, acompanhei a luta de V. Ex• para
Devo dizer, Sr. Presidente, que esle documento carrega a assinatur"a de dezenas, por enquanto, e acredito que
diSCUrso do Chanceler brasileiro O lavo Setúbal. Mas hoorganizar esse _conclave e faço votos _que a Mesa, realchegue a centenas ou milhares de brasileiros de grande
je;[iela manhã. foram vótadas as concluSões desse Enmente, ajude V. Ex• ã ultrapassar as dificuldades que tem
expressão na sociedade local. E aqui mesmo, dentro do
contra memorãvel e devo destacar, nesta oportunidade,
sentido e que certamente sentirá depois que o conçlave
Senado, já assinamos, alérri do orador que fala, os Sena-apenas uina deliberação entre várias: foi proposta por
terminar.
dores Jaison Barreto e Severo Gomes. Trata-se de um
Mr. Fred Tuckman, da Inglaterra, e aprovada, entre paiO SR. NELSON ~ARNEIRO- Agradeço a V. Ex• e
documento realmente sério, fruto de uma meditação, de
mas, pelas Delegações da Europa ·e da América Latina.
quero prestar um depOimento ou fãzer-umajustiça! Essa
um debate amplo que se processou no seio dessa ConfeEssa delib.!!'raç_ão é no sentido de afirmar, no documento_
conferência, que contou inclusive com a colaboração de
rência, que se realizou no Rio de Janeiro, com presenças
ofiCial da Conferência, que os pafses ôevedores nãO pcV._Ex•_,__g_u_~_@çl~-~--<!§_ins_talª-ções para que ali funcionasbastante expressivas da Amêrica Centr3J e de outros paídem contribuir com mais de 20% do total das receitas-desem
gabinetes dos representantes europeus, essa confe-ses do Continente. Este documento é de fundamental imsuas exportaçõeS para o pagainento da divida-externa, o
rência contou não só com o apoio do Senado Federal,
portância, razão pela qual achei que devia dar conhecique é realmente uma afirm-ação da maior sigriífica:ção e
não
só
com o apoio decidido da Mesa do Senado Fedementa à Casa, dando, ainda, total e completo apoio a toque continua aquela linha que nós, os latino-americanos,
ral, mas também teve sempre a honra da companhia do
das as expressões nele contidas.
. levamos à consideração dos Parlamentares, dos repreilustre Presidente desta Casa, o Senador Josê Fragelli.
sentantes do Departamento de Estado, do FMI e dos
O Sr. Nivaldo Machado - Permite-me V. Ex• um
Desde o primeiro momento, em todas as oportunidades,
banqueiros, quando da visita a Nova York e a Washingaparte?
S.
Ex• ali tem estado presente, honrando aquela reunião
-ton em maio passado.
e traduzindo a solidariedade do Senado Federal e do
Acredito que essa deliberação pode constituir um caO SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, com mui- Congresso
brasileiro. ~ uma justiça que, nesta oportuniminho Pª-ra 9.11e___O§_pg_v_o_,~ <!_eve_s;io_r:_e_s_ dl!_Amét_:ic~_J_ati_na
to prazer, o nobre Senador Nivaldo Machado.
dade; Quero T:izer -à--p-resença e à colaboração, sempre
imponham esse máximo de 20% da receita de suas exporO Sr. Nivaldo Machado - Nobre Senador Roberto_
que solicitada e às vezes até espontânea, do ilustre repret~ç_õ~s_ para o pagamento da dívida.
Saturninõ, todos sabemos que os princípios básicos que
sentante desta Casa.
o·sr~--ROberto SãiUfRinõ --PenTI-it~me um aparte, Se~
regulam o relacionamento dos povos são a soberania, a
Sr. Presidente, e_ra es~a a comunicação que eu queria
nadar Nelson Carneiro?
igualdade jurídica e a autodeterminação . De maneira
fazer para !ijze:~- q_u~.Pwlamentares Latino-Americanos e
que qualquer procedimento contráriõ a esses postulados
Europeus
se uniram numa tentativa de traçar um limite
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra,
só pode merecer _de nossa_ parte a maior repulsa, princimáximo para o pagamento da dívida externa, sem o sanobre Senador Roberto Saturnino.
palmente porque o nosso País vem se pautando, através
crifício das popUlaÇões-dOs-países subdesenvOlvidos. Ende s_ua História, pela observância dessas normas, Por
. _Q._.Sr._.Rgb~rto..S.ª-W_r_ni_q_o_~-S_en._a.Por Nelson C_ar_neiro,
tão, teremos Lornado realidade as palavras _com as quais
Presidente do Parlamento Latino-americano, acho que
essa razão condenamos, quer a invasão do Afeganistão
o Presidente José S_arney instalou a VII Conferência, de
- essa declaração é__ de_grande importância. PolíticoS, repela Rússia, quer outra qualquer afronta" a esses princíque "'não se poderia pagar a dívida com a rec_essão, com
presentantes, parlamentares de todos os países da
pios salutares, por parte de qualquer país, para o relacioa fome e o desemprego".
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O Sr. Nivaldo Machado aparte?

V. Ext me permite um

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra,
nobre Senador Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado - Senador Nelson Carneiro,
em primeiro lugar, eu quero dar o meu testemunho -da
eficiência de V. Ex• à frente __ desse certame,_ que é da
maior importância para o n-õ"sS:o 1>ãfs~ Estive presente na
sessão inaugura! e senti o respeito com que o seu nome é
pronunciado e é ouvido por todos os membros daqueles
que integraram a VII Conferência Européia e LatinaAmericana. E pai' isso é que como s"eU cõmpã.nheiro, que
o admira -_e já tive a oportunidade de dizer não só de
agora, a partir do conhecimento_ da sua contribuição
para a·exame da problemática nacional, mas de há muito
- devo aqui fazer esse-registro, ão mesmo tempo- dizer
que se deve a V. Ex~ o êxito do certame, sobretudo porque ele se ateve a um problema para nós importante
como o da dívida externa, a que o nobre Senador acaba
de fazer alusão, tese adotada pelo Presidente da República, e creio que esta é a dos devedores, não por serem devedores, os quais estão dispostos, a saldar a sua dívida,
mas que não podem de forma nenhuma faZê-lo à custa
do sacrifíciO dos seus habitantes. Por isso é que na hora
em que trago o meu testemunho, quanto à competência
com que V. Ex• se houve nesse conclave, quero também
registrar que o seu resultado foi PõSitiVo, sobretudo para
os países em desenvolvimento, e portanto para o nosso
País.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•,
nobre Senador Nivaldo Macbado, pela generosidade_de
suas palavras.
Mas, nesta oportunidade, Sr. Presidente, atenho-me
apenas a essa declaração, esperando voltar a esta tribuna
com um resumo de todas as deliberações tomadas pela
VII Conferência fnterparlamentar, que contou com asolidariedade e o apoio de todos os P.arlamentares brasileiros, especialmente de V. Ex•, do Senhor Presidente José
Sarney e do ilustre Presidente da Câmara, Deputado
Ulysses Guimarães.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli) - Conced9 a
palavra, para uma breve comunicação,- ao nobre Senador Murilo Badaró, que falará como Líder.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como
Líder, para uma breve comunicação.)- Sr, Presidente,
Srs. Senadores:
A Comissão Executiva do Partido Democrático Social, hoje reunida, distribuiu para, conhecimento da
Nação, a seguinte nota, que passarei a ler:
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL -

PDS

Presidência
Nota à Imprensa
Com a decisão de impor aos mutuârios do BNH
e do Sistema Financéíro da }Iabitação o aumento
absurdo de 246% nas prestações da casa própria, o
Governo· da Aliança Democrática revelou a face
cruel da sua política salarial, que não guarda qualquer relação com a retórica demagógica da campanha eleitoral.
A demora do anúnqio da decisão governamental,
precerlida de sucessiVas reuniões, -inclusive com o
Conselho Político integrado dos partidos que dão
sustentação política e parlatT!entar-áo Governo, fazia supor que se estivess~ proCurando fórmulas capazes de_ compatibilizar as promessas eleitorais com
as propostas da tecnocracia. Agora se verifica que,
em verdade, os tecnocratas subordinaram os políticos.
Os 246% de aumento, embora o Governo proclame a reversão da inflação que vinha declinando des·
de antes, representaram o maior índice até hoje aplicado no câlculo das prestações, muito acima dos au-

mentos salariais. Dentre as danosas conseqüências
dessa desastrada e infelíz decisão do Governo, está a
inevitável" elevação da inadimplência, com repercussões graves na estabilidade do próprio sistema.
Durante vários anos o PMDB, que agora patrocina e aplaude essa injusta medida contra os mutu~ri9~·- condeJ?C!U a_ política de reajustes da prestação Qa casa própria. Nos palanques em que prometeu mUdariças, a AlíançaDemocrâtica criou a expectativa de que na área da habitação a política seria a da equivalência salarial. Verifica-se, agora, que
tudo não passa de mais um engodo. Caiu a máscara
com que o PMDB iludiu nos palanques a opinião
pública e a boa fé da população brasileira.
O Partido Democrático Social denuncia esse
comportamento e condena essa polítíCa- que não
atende aos inte_resses dos adquirente:s da cas·a própria e cOloca eiri risCo a segurança do SFH. A jus.::
tiÇa já se prohüõciou em milhares de ações contra
aumefjtOS superiores aÜ-5 níveis da equivalênf:ia salarial estabelecida contraf.ualmerl.ie, eS-sas- aÇões vão
ampliar-se e o preço dessa medida desumana e insensívcl, será o agravamenfõ -do -desespero em que
hoje já vivem largas Camadas da população, particular~ente ·as mais pobres.
Brasília, 20 de junho de 1985. - A Comissão
Executiva Nacional do Partido Democrático Social.
Sr~ Presidente, Srs. Senadores, dispenso~me de quaisquer comentários adicionais. A nota- é por demais ex-:.
pressiva. O fato por ela profiligado é tão evidenle que me
exime de, sobre el_e:,_ tecer maiores considerações~ Mas
creio que não deveria deixar de colocar em evidência estafrase que soa como um anátema sobre o PMDB que, durante tantos anos, embaiu a boa fé da população brasileira, prometendo-lhe aquilo que não estava ao seu alcance
cumprir. Caiu a máscara com que o PMDB iludiu, nos
palanques, a opinião pública e a boa fé da população
brasileira.
~- Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

O SR. H~LIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orad_or.)::- Sr. Presi-dente, Srs. Senadores:
Outro dia, o competente oposiciO-nista Senador-JUfahy
Magalhães observou que não há unanimidade mais divergente, hoje em dia, no Brasil, do que a implantação
da reforma agrária. Todo mundo, quando abre a boca
em recintos abertos e públiCos, proclama o seu integral
apoio e solidariedade à implantação da reforma agrária.
Mas o Senador Jutahy Magalhães tem razão d~ssa sua
observação porque, na verdade, é uma unanimidade com
relação à possibilidade doutrinária de se di_s_cutir _o
problema. Mas quando chega_ a ameaça ou o risco de se
implantar verdadeiramente a reforma agrária, aí muita-gente é contra. Todo mundo é a favor da reforma
agrária, desde que ela não seja implantada. No começo
se dizia que a reforma agrária havia sido sugerida pelo
Governo com muito açodamento. E durante vários dias,
jornais, rádios e televisão reproduziram declarações de
eminentes autoridades, e personalidades, todas elas ressalvando, antes, o seu apoio; mas para denunciar-a pressa o açodamento com que se estava tentando implantar a
reforma agrãfia.
Quando se provou que a reforma agrária proposta
pelo atual Guver_no tem como base legal uma lei de 1964,
do falecido Marechal Castello Branco, e tem por base
também uma emenda constitucional também proposta
pelo Marechal Castello Branco, o tom da melodia (!Cou
diferente e se passou, então, a encontrar outroS obstáCulos, outros impedimentos para evitar até a discussão da
reforma agrária.

Sexta-feira 21

1965

ainda, nos tempos teocráticos dos judeus, quando tudo
vinha de cima e as coisaS eram sagradas. Mas não. Nos
dias de hoje, nos dias do apocalipse ainda há gente
achando que o direito de propriedade é sagrado no sentido de que ê intocado. Os judeus, alias, nunca consideraram ã propriedade um direito sagrado. Quem ler os Levítico, quem ler nútiiero_s--vê lá a declaração atribuída a
Deus de que a ninguém será dada a perpetuidade da terra.- E há entre os judeus uma festa chamada de Jubileu,
em que uma das comemorações é a devolução, ao se
dono original, da área de terra que, porventura, tenha
sido adquirida por outrem.
-ci-nqüenta anos depois que algum judeu comprava
uma área de terra, ele era obrigado a devolver aos herdeiros do dono origiOal daquela terra. Portanto, nem nos
tempos teocráticos do povo hebreu havia essa sacralização da propriedade. Agora, como por encanto, a propriedade-pasSa a ser sagrada, embora o que haja apenas
seja lim-a garantia na constituição de que a propriedade é
iriviolável. Isso ê que está Sr. Presidente, Srs. Senadores,
no art. 153 da Constituição: .. A propriedade é inviolál(el". É! Mas a honra também é inviolável. Ê! A vida e
inviolável; o direito do trabalho é inviolável.
Mas se perde honra, se perde vida, se não se tem trabalhado e nem por isso o mundo vem abaixo. Mas quando
se fala em direito de propriedade se faz logo a fantasia de
que ê uma coisa sagrada, intocável, intocada por quem
quer que seja, e ai daquele que ousar tocar na propriedade!
Mas, Sr. Presidente, é o mesmo artigo da Constituição
que diz que o direito ao trabalho, à vida e à propriedade
é invioláVel é o mesmo artigo, Sr. Presidente, que mais
adiã-nte-aeclara textualmente- e é isso que esses críticos
apressa:âõs precisãh1 1er tamb-ém e não apenas uma parte
da Co"nstituição- é o§ 22 do art. 153:
§ 22. É assegurado o direito de propriedade,
salvo o caso de desapropriação por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social, mediante
prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado o
dispostõ- no artigo 161.

Essa é _a primeira exceção à propalada sacralidade da
propriedade. Mas hã o art. 161, Sr. Presidente, em pleno
vigor, tão em vigor quanto este que diz que a propriedade é inviolável e que diz o seguinte:
Art. 161. A União poderá promover a desa·
propriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo
os critérios que a lei estabelecer, em títulos especiais
da dívida pública, com cláusula de exata correção
monetária, resgatáveis _no prazo de vinte anos, em
parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação~ a qualquer tempo, como meio de pagamento
atê _cinqilenta pof cento- do Imposto Territorial Rural e co_mo Ragamento do preço de terras públicas.
Esse princípio constitucional, Sr. Presidente, está em
vigor desde_ I964. Esta-mos em 1985. Não é invenção do
Ministério da Reforma Agrária, não é invenção do Ministro Nelson Ribeiro, e se o povo brasileiro, os proprietários de latifúndios não se achavam ameaçados em 1964
ou em 1965 e a9 longo de todos esses vinte anos, il.ão há
ROr que agora se sentirem correndo riscos, porque se pretende pôr em cumprimento um princípio -da Constituição, vigente desde 1964, uma lei também desde 1964,
da lavra ou inspiração do falecido Marechal Castello
Branco.
O Sr. Benedito Ferreira
apa'rtes?

~V.

Ex• não irá conceder

O SR. Ht.LIO GUEIROS - Concederei__o aparte na
hora oportuna. Ainda nem disse a que vim aqui.

Permite-me V. Ex'- um

-0 Sr. Benedito Ferreira- É uma questão de oportunidade+ V. Ex• inclusive injuriou ... V. _Ex• usou termos
bíblicos indevidamente ...

O SR. HtLIO GUEIROS- Entà~. Sr. Presidente-e
Srs. Senadores, arr;.!rijou-se uma otitra desculpa e secomeçou a proclamar que o direito da propriedade é uma
coisa sagrada. Eu até pensei que nós estamos vivendo,

O SR. HtLIO GUEIROS- Como eu ia dizendo, Sr.
PreSidente, tentou-se primeiro falar em açodamento. E é
engraçado - volto ao assunto do açodamento, porque
esses mesmos. críticos que classificiiffi de açodada a tentativa de diScussão da reforma agrária são os mesmos críti-

O Sr. Benedito Ferreira aparte?
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cos, que dizem que o atuai Governo do Presidente José
Sarney não estã fazendo nada, que ele está parado, que
precisa ter mais açã_o, precisa caminhar, precisa realizar.
E quando, no entanto, se vem falar na reforma agrária,
na discussão de uma proposta da reforma agrária, vem
logo até mesmo um Governador de Estado, da suposta
Oposição, que manda um conselho para o Presidente José Sarney: ''é bom ir devagar".
Se um Governador da Oposição acha que o Presidente
José Sarney precisa ir mais devagar, não é de admirar
que outros setores adversários também digam o mesmQ.
Mas o Presidente respondeu muito bem: eu não estou
correndo, o País é que estava paradO. E estava parado,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, pelo menos, na questão
da reforma agrária, hã 20 anos marcando passo no mesmo lugar.
Então, chega agora um Ministro da RefOrma Agrária,
mas, quem é esse Ministro? Aí vem o argumentei ad ho~
minem; como não podem mais discutir a h::i, a Constituição porque pode se esfregar na cara de qualquer um,
então se lança mão do argumento ad hominem; quem é
esse MinistrO? De onde? do Pará? _Mas, que coisa! Eu
nunca ouvi falar desse Ministro, disse ontem um exsuplente de Deputado Federal do PDS de São Paulo, famoso, por sinal, pelas bossalidades que diz; quem é esse
cidadão que não conheço, que nunca ouvi falar? __
Repetem essas criaturas as mesmas observações __de 2
mil anos, quando aqueles que se desagradavam da pregação do Evangelho de Jesus Cristo indagavam, como se
isso liquidasse a questão~_quem é_esse? Será que pode vir
alguma coisa boa de Nazaré?
Pois bem, estão querendo repetir com o Ministro Nelson Ribeiro a mesma coisa. Não se discute Q que ele propõe, não se discute o que ele deseja implantar, mas, simplesmente se tenta derrubar a sua autoridade, a sua idoneidade, pelo simples fato de ele pertencer a um Estado
do Norte.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é lá do N arte,
como foi lã de Belém, sem querer ter pretensões, que
pode vir a salvação ou a solução para o problema da reforma agrária. E como agora não se pode mais discutir
esses.fatos doutrinários, legais e constitucionais, se apela
para vitimar o Ministro Nelson Ribeiro, pretendendo
envolvê-lo em situações des_co_nf_o_rtáveis e desagradáveis,
para o que se utilizam palavras de trêfedos despeitados
Deputados aqui do Congresso Nacional para, baseado
nessas afinnações levianas, se republicar em jornais de
todo o Brasil para comprometer a autoridade e idoneidade do Ministro Nelson Ribeiro.
_
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, assim como não
se conseguiu parar, nem estancar a reforma agrária, através da sua discussão alta., elevada e limpa, também não
se vai pará-la, nem retê-la, nem retardá-la, com increpações de ordem pessoal ao Ministro Nelson Ribeiro,
porque se trata de um homem de competência, de probidade, de honradez e de honestidade a toda e qualquer
prova.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o motivo que se está
dando agora para tentar comprometer a idoneidade do
Ministro Nelson Ribeiro e um suposto envolvimento de
S. Ex' num caso de desapropriação de terras no Parâ, um
lote de terras chamado Aurá. E: evidente, Sr. Presidente,
que ninguém aqui neste Plenário e nem ningUém no Brasil sabe o que é Aurá, e em qUe"SITuãção foi feita essa desapropriação. Parece uma coisa recente, mas ~nná fé começa daí. O problema do Aurá e uma situação há mais
de um ano, que só agora está sendo levada a todo o Brasil, como se fosse um problema recente. As desapropriações no Pará ou em Belém para resolver o problema
da moradia é um fato comum, corriqUeiro na administração do atual Goverrio _dQ PMDB, do Governador Jader Barbalho.
S. Ex• deu prioridade a essa solução do problema da
moradia urbana em Belém do Pará. Todo mundo está
vendo que o BNH não tem condição nenhuma de resolver o problema da casa popular, e aí está -o aumento
anunciado ontem por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, que mostra perfeitamente que é um tipo
de aumento que não dá a menor condição pa.ra que uma
pessoa pobre possa atendê-la. Mas é preciso notar que
esse índice absurdo, escandaloso de 246%.não é obra do
atual Governo da Nova República. Esse índice é fruto da
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Administração passada que foi derrubada pela Nova República.!:: ainda fruto deletério da Velha República, e _o
Governo do Presidente Sarney não teve alternativa senão aceitar esses fatoS, porque esses fatos são aritméticos, são matemáticos e contra eles ni\o adianta muito argumento.
Mas,_ Sr_. Prc;:sidente, esse problema de desapropriação
para moradia urbana, em Belém, é comum na administração do Governador Jáder Barbalho. Nestes dois anos
e meio ele desapropriou uma área de terra, denominada
área da família Ferro Costa - um Deputado já esteve
neste Parlamento com o nome de Ferro Costa- quando
ele localizou 4 mil famílias. Depois desaprop'riou o Jardim Sideral, localizando ali 2 mil famflías; depois chegou
a vez do Jardim Esperança, que foi desapropriado ali, localizando 2 mi_! e 500_ famflias; depois o Bengui com 5 n1il
famílias; depois o bairro da Pratinha com I mil e 500
famílias; depois Radional com 1 mil e 200 famílias; depois a Nova República em Santarém com 4 mil famílias;
depois em Castanhal com l mil famílias; Capanema com
800 famnias, e quase um bairro inteiro em Belém chamado Cremação, que o Senador Benedito Ferreira conhece
muito bem, onde 30 mil famílias foram localizadas através desse_ programa de desapropriação do Governador
Jáder Barbalho. Então chegou a vez desse Aurá, que
agora está sendo tão falado, comentado e divulgado na
imprensa do Sul. Esse Aurá era uma áre de terra para a
qual havia s[do projetada uma quase cidade de 35 mil
moradias. O Governo do Estado, interessado na solução
do problema -e _dentro _da sua política, _fez a desapropriação dessa ârea de terra. Como sempre, como aconteceu nesses outros casos, foram desapropriações amigáveis, através das quais antes convencionou-se um pieço
certo para essa área desapropriada.
Então, Sr. Presidente e Srs. Ser.adores, como se trataVã realmente _de uma área muito expressiva dentro _da
área metropolitana de Belém começaram as especUlações. E um cidadão propôs uma ação popular contra o
Governo do Estado para desapropriar essa área. Mas é
preciso que o povo, que o Brasil saiba quem ê o autor
dessa ação popular: um advogado de uma área de terra
de um educandário chamado Eunice Weaver, dedicado
aos filhos dos leprosos. Como a medicina chegou à conclusão de que leproso não era mais para ficar em colónia,
nem seus filhos segregados, houve a desativação desse
Educandário, e um advogado começou a vender lotes de
terras pertencente ao mesmo, para particulares. O GoV"erno do Estado interveio, e como ele havia_doado antes
a terra pára õ Educandãrio Eunice Weaver, fez reverter
ao patrimóriio do Estado essa área de terra, onde instalou dois bairros de Belém, que são o do Benguí e o da
Pra tinha.
Então, Sr. Presidente, revoltado com a medida do Governo, esse advogado propôs essa ação popular para
anular essa desapropriação do Aurá, alegando, primeiro,
que a área pertencia ao Governo e que, portanto, não tinha çabirnento o Governo desapropriá-la. Porém, quando o Governo provou que a área _era particular- e que
havia reconhecido que a área era particular, foi o próprio Juiz dos Freitas da Fazenda Estadual, que havia determinado o registro público dessa propriedade-, _esse
advogado inventou uma nova estória para dizer que a
área não correspondia às medições especificadas na escrituni públíca. E, com isso, se criou esse drama, esse
problema do Aurá para comprometer o bom nome e a
reputação, não só do Governo Jáder Barbalho, como
também do Ministro Nelson Ribeiro que, àquela altura,
era o Presidente do Banco do Estado do Pará.
Mas é preciso notar, Sr. Presidente, que a mtervenção
do Sr. Ministro Nelson Ribeiro nesse episódío de desapropriação da área chamada de Aurá foi apenas para dizer que concordava, porque o proprietário da área era
devedor do Banco do Estado, e o Banco do Estado apenas teve intervenção, no caso, para concordar com essa
alienação. Um negócio altamente limpo, respeitável, idóneo, sem a menor mancha, sem a menor mácula, com
respeito à justiça, ao direito, à honradez e à honestidade
de quem quer que seja.

O Sr. Jk~edit~- Ferreira-::-_ Permite V. Ex_~ um aparte?
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O-SR. Ht!:LIO GUEIROS- Mas, por causa disto,
Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, um ano depois desse
acontecimento, quando o Ministro Nelson Ribeiro comanda corajo_samente a discussão do problema da reforma agrária, se pi-etende desenterrar esse episódio para jogar lama na honra do Sr. Ministro Nelson Ribeiro, para
imcompabilizá-lo com a opinião pública. É da técnica, ê
da tátíca daqueles que não se conformam com a nova
evolução das coisas no Brasil. É isto que está acontecendo, Sr. Presidente, tentam enlamear o Sr. Ministro N elson Ribeiro, pretendendo fazer crer que S. Ex• se envolveu em alguma coisa irregular, quando era Presidente do
Banco do Estado do Pará. Mas, a verdade é que tudo está sendo feito dentro da ordem, da decência, da honradez, da honestidade e dos princípios de moral que sempre pa].!.taram a vida do M!pis~ro Nelson Ribeiro, que é
ut:n homem religioso, sério, honesto, honrado, que desafia qualquer contestação. Um homem, que ao longo de
toda a sua vida, tem merecido o respeito, a admiração e a
afeição do povo par·aense.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' não vai me coilceder
o aparte?
_ O SR. HtLIO GUEIROS - Darei-lhe-ei o aparte,
nobre Senador, mas V. Ex• hã de compreender que quem
está discursando sou eu. Então, eu lhe darei o aparte na
hora oportuna.
O Sr. Benedito Ferreira -

Eu dispenso a grosseria de

V. Ex•

O SR. HELIO GUEIROS -

Não é grosseria.

O Sr. Benedito Ferreira - t grosseria, pois V. Ex•,
além de pecar contra a Bíblia, vai pecar contra o seu colega?
O SR. HtLIO GUEfROS - Mas, Sr. Pies1dênte e
Srs. Senadores, a verdade é que neste problema todo, o
que existem são reações à ação vigorosa, à ação decidida
e corajosa do Ministro Nelson Ribeiro com relação à reforma agrária. S. Ex• é um administrador competente,
capaz, honrado, e disso tem dado provas em suas atribuições e_ funções anteriores.
Agora, mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho
em mãos a revista Exame~. uma revista insuspeita, que
mostra a situação e a evolução dos bancos brasileiros estatais. E há uma referência bem airosa e bem distinta à
atuação do Banco do Estado do Pará, que até o ano passado era presidido pelo Ministro Nelson Ribeiro. Então,
verifica V. Ex• que no crescimento de empréstimos, o
Banco do Estado do Pará, dirigido pelo Presidente Nelson Ríbiifo, ocupaVa o quinto lugar de todos os bancos
estatais do Brasil, o Banco do Estado do Pará foi o quarto colocado,_ no ano passado, em rentabilidade do património; o Banco do Estado do Pará era o terceiro c_olocado no custo operacional durante todo o ano passado; o
Banco do Estado do Pará foi o segundo colocado erri lucro operacional, em rentabntdade de operações, e o Banco do Estado do Pará, no desempenho global sob a administração do aluai Ministro Nelson Ribeiro, ocupou o
primeiro lugar entre todos os bancos estaduais do Brasil.
O primeiro lugar coube ao Banco do Estado do Pará,
com _40 pontos, e o segundo lugar, ao Banco do Brasil.
Verifica-se portantO, Sr. Presidente, que o Ministro
Nelson Ribeiro é um_homem competente, honrado, honesto, probo, capaz, e disto tem dado prova ao longo de
toda a sua _vida pública. Professor univei'sitário, antigo
diretor do Banco do Amazônia, ele hoje cumpre a sua
missão à frente de_uma pasta das mais difíceis, que é a da
Reforma e do Desenvolvimento Agrário.
Muita gente achava que essa reforma agrá:i'ia iria ser
brincadeira para inglês ver; ninguém acreditava na seriedade com que_esse programa ia ser observado pelo Governo do Presidente Tancredo Neves e. agora, pelo Governo do Presidente José Sarney. A escolha de Nelson
Ribeiro foi do Presidente Tancredo Neves, e ele fez essa
seleção depois de muito meditar, e..:.tudar as candidaturas
levadas ao seu conhecimento, e depois de verificar que
com Nelson Ribeiro, haveria de ser implantada realmente a reforma agrária no Brasil. É o que S. Ex• está querendo e vai fazer, com o apoio e a solidariedade de todas
as forças vivas da Nação e do Presidente José_Sarney.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Presidente José Sarney, em sua excelente entrevista de poucos dias, respondendo a uma pergunta sobre reforma-agrária, disse:-''A
reforma agrária está no Programa dã Aliança Detnocrá-

tica. Nós assinamos aquele compromisso e o assin"amos
para que realmente fosse efetivado". Esse é que é o X do
problema. Muita gente pensava que a reforma agrária do
GOvernO--® Nova República ia ser apenas coisa d.P papel, ia ser apenas coisa para discussões nefilibáticãs, ia
ser coisa para discussões acadêmicas. Mas, tanto da parte do Presidente Tancredo Neves, como da parte do Presidente José Sarney, houve e está havendo ser:edade n_a
cond_ução do problema. E nós vamos ter, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a reforma agrária que há de redimir_ o
Brasil dessa situação dificil em que ele_ se encontra.
Realmente, Sr. Presidente, o pr6prio Presidente Sarney declara:
"Antes que a reforma agrária estivesse no compromisso da Aliança estava na consciência de todos
os homens responsáveis do Brasil. :t: impossível o
Pais avançar sem que se faça uma reforma profunda
no seu sistema funcfiárió, Essa reforma destina-se,
não a causar violência, mas, pelo contrãrio, a conjurar a violência, a restaurar a paz no campo, a me~
lhorar a produção, a evitar o êxodo rural e esse modelo que hoje temos da superurbanização e concentração urbana."
Sr. Presidente, poucos acreditavam que essa reforma
agrária seria para valer, pensavam que ela era para ficar
no papel, como há 21 anos, quando estava previstã na
Constituição e no Estatuto da- Terra s~m que ninguét"!l
ousasse vir a cumprir.
Como agora, Sr. Presidente, aparece José Sarney para
decretar a eficácia dessa reforma agrária e como e5cólhe
um homem realmente de fibra, de valor, honrado, hones.:- _
to e capaz para a sua execução imediata, começam a surgir problemas. Ninguém tem coragem de dizer que é contra a reforma agrária. Ninguém tem corageml Todo_s têm
medo de dizer que são conlra a reforma agrária. Fazeril
subterfúgios, inventam desculpas, imaginam, maquinam
situações para, na realidade, embaraçar o seu cumprimento.
Acredito, Sr. Presidente, que o Presidente Jos~ S{l.rn.ey
há de estar advertido contra essas manobras sibilinas, de
adversários impenitentes da verdadeira reforma agrária
no Brasil. Sua Excelência é de uma região sofrida, o Nordeste, e sabe que essa situação não pode mais perdurar
no Nordeste. Como Sua Excelência é meia 'parte do Maranhão, é também da Amazônia e sabe que hoje a ~ma
zônia é o centro dos piores conflitos fundiários do Pafs.
Morre-se, mata~se todo dia na Amazônia, a maior área
territorial do Brasil e do mundo e, no entanto, se mata e
se morre numa área dessas. t__y_lTI__ª_bs_u,rdo, é uma vergonha para o Brasil.
Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que_ o
Presidente José Sarney e o Miriistro Nelson Ribeiro, com
o apoio das forças vivas. e patrí6ticas do Congresso Nacional, haverão de transformar por completo o panorama do campo brasileiro, para dar terra a quem precisa de
terra; para dar assistência técnica a quem dela precise e
dar novos dias e novos horizontes ao Brasil.
Com o perdão do ilustre Senador Benedito Ferreira
por ter demorado um pouco· na c_o_ncessão, muito honro~ para mim, do aparte solicitado, passo a palavra a S.
- ~x•, pedindo outra vez desculpas pela demora.
. o· Sr. BeDedito Feri"iifa- StmãOor HéliO Cueiro-S, l:tíé.
posso acreditar porque sei que V. Ex• é um homem de
boa formação, que V. Ex• não tenha tido tempo ou, até
'mesmo a paciência para ler essa coisa que o MinistrO
Nelson Ribeiro assinou, apresentou e assumiu a respõrlsabilidade sem ter lido. Acredito que com V. Ex• também aconteceu isso~ Agora, a Bíblia, V. Ex'- que tem uma
formação evangélica, tenho certeza que seus pais obrigaram a lê·la, sei que nas escolas dominicãis que freqUentou, V. Ex• aprendeu suficientemente que essa falácia de
que a propriedade não é sagrada, que Deus não deu escritura de terra a ninguém, ela não comporta na boca de
uru evangélico como V. EJt•, ela cabe na boca desses "padres" e na boca dessas freiraS de minissaia qu~--ãnl;_iam
por aí. Na realidade, no primeiro livro de Moisés, Gêne-

se, capitulo XV, versículo XVIII, V. Ex• deve estar
lembrando, na aliânça de Oeus c_om Abraão, ali Deus
deu_a terra paraAbraão, ao seu povo e à sua descendência. Deus não só lav~ou a escritura na Escritura Sagrada,
mas, mais do que isso, Ele demarcou essas terras do Rio
do Egito até o gra_nde Rio Eufrates. Ora, Ex!-, não é justo
que V. Ex•, que cfónhece a Bíblia e o evangelho, pressurosamente está preocupado em defender o Ministro Nelson
Ribeiro, que acr~dito vftima da pressa, vitima da angústia de querer reatizar alguma coisa, subscreveu essa imo·
ralidade que atenta contra a Constituição, atenta contra
o Estatuto da Terra, Vou df:monstrar exaustivamente,
coin trabalho que trago, se V. Ex• puder me honrar ccim
a sua· atençãO, vou mostrar que s.- Ex~s nr:ssa propostã
também cometeram eqilívoc-o como o de VT Ex• Citam
tátOs--Oíblicos. ci_tam textoS da Constituição, mas·maliciosamente não citam aquilO que daria tranqUilidade ao
-razerideiro; ao pioprietái"io, como foi o casO- de V. Ex•
que, ao citar o Art. 161, não leu oS seus Parãgra(Os.por_que foram omitidos maliciosamente, também, nessa coisas que chamam proposta. Peço a V. Ex• que me releve e
que me honre com a sua atenção, porque, tenho certez.a.,
V. Ex• é um homef!l de boa fé, mas está sendo vítima
também da pressa e da impaciência. Eu s6 li até o- Jí1ial
essa coisa por pertinácia, por paciência evangélica, porque é tão repifitiva, é tão cansativa, que só mesmo quem
-tem o propósito de engordar seria capaz de elaborar essa
coisa; essa tal proposta. Muito obdgado a V. Ex~
O Sr. HêÜ()Gueiros --Nobre Senador Benedito Fer~
_reii-a:; '.':erifico que Y~.E~~ expõe ~enas conceitos silbjeti.:
vos e quem sou eu para ir -na sUa co-nsciência e pof
xeque isso._ V. ~x• di~ ess~_ coísa. Quer dizer, ate aí se preciSa de __umã. interpretã.Ção para saber o que V. Ex• quer di-_
zer com "coisa". Então, verificamos lo_go_ a sua-prevensão para a discussão do assunto. V. Ex• parece que não
tem serenidade, parece que não tem disposição aberta à
discussão do aS?I:lnto, porque ninguém define um documento como coisa.
- -_Isto_ é uma proposta, V. Ext- pode discordar dela, V.
Ex• pode fazer reparos a ela, mas não há necessidade
desse insulto gratuito:- essa coisa. Não há necessidade, é_
uma proposta.

em

0

O Sr. Benedito Ferreira - O que me emocionou foi
ver V. Ext-, como- hermeneuta, procurando socorro em
números e Ievítico, negar a letra da Bíblia do Primeiro
Livro de _Mois_és.
O SR. Hl'tLIO GUElROS se-nador.
O S.-. Benedito Ferreira -

Eu não neguei, nobre

Peremptoriamente.

O SR:. Hl!:LIO GUEIROS- Eu não neguei, pelo contrârio.
O S.-. Benedito Ferreira -

-gT'aOa:- --

Ora Ex•, busque a Taqui-

0 SR. Hl!:LIO GUEIROS - t=.u oão neguei e continuo não negando.
V. Ex• vai ter que admitir-que todo o mundo vai ter
que ser entregue jâ, já para Israel, para os judeus. Então,
vamos acabar com todos os povos árabes.
O Sr.- Ben.edfto Ferreira- Não, V. Ex• está se desviando da tese.
O SR. HI!:LIO GUEIROS - Então, vamos acabar
-com os povos árabes, vamos dar tudo para os judeus ...
O Sr. Benedito Ferreirea da tese.

V. Ex• está se desviando

O SR. Hi!:LIO GUEIROS - Não estou me desviando, é V. Ex~ que está me puxando para o Oriente Médio.
Eu estou querendo ficar aqui no Brasil.
O Sr. Benedito Ferreira- Eu chamei V.
lenda da Bíblia.

Ex~

para a

· · á-sR.-H:tLiO GiJEtltOS - Eu estOu_qllereildo ficar
aqui no Brasil e V, Ex• está me puxando pelo paletó para
o Oriente Médio. Eu quero discutir o prOblema aqui no
~rasil.
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Agora, se V. Ex• quer pegar ao pé da letra essas observações do começo do mundo ou do começo da civilização, então, temos que entregar tudo ao povo hebreu,
aos israelistas, porque, de acordo com a Bíblia, eles são o
povo de Deus, eles são povo escolhido, o povo que tem
direito a Canaã, o povo guerreiro, o povo vitorioso, que
tem direito de ficar com tudó e-os gentis não têm direito
a nada.
Acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nós aceitamos o Velho Testamento, mas também aceitainriS ó
Novo Testamento, que é a nova dispersaçãõ. É também
o cristianismo que nós aceitamos. E o Cristianismo é um
pouco ou muito diferente do judaísmo, embora tenha as
suas o_rigens rfõ judaísmo. O cristían!Smo, o Evangelho é
muito'djferente;-êâoama!-vOS uhs.aos outros, é do bemaventUrados os pobres, bem-aventurados os limpoS de
coração, bem-aventurados os pacificadores. É uma série
de_bem-aventuranças, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
reâlmente não têm nada a ver com a lei dura do povo
hebreu, do olho por olho, dente por dente.
O Sr. Benedito Ferreúã --Mas é a lei que V. EX• invocou.
O SR. HJ!:LIO GUEIROS -

Eu citei...

O Sr. Benedito Ferreira- V. E.xt- invocou o Velho
Testamento.
O SR. HtLIO GUEIROS- Eu invoquei, e continuo
invocando ...
O Sr. Benedito Ferreira -

É heresia, Excelência!

O SR. HELIO GUEIROS- ... como ilustração para
conhecer os fatos, para mostrar que nem nos tempos teocráticos, que nem os tempos em que se atribuía a Deus a
condução do problema, se admitiu essa concentração da
propriedade nas mãos de um ou de dois. Desde os tempos sâbio_s do povo não se admitia isso. E é um absurdo
que depois de 3 mil anos de lutas e de civilização ainda
tenhamos de aceitar essa absurda e desumana concentração da terra na mão de meia dúzia. t essa a intenção
da reforma agrária, Sr. Presidente.

ú Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• está cometendo outra heresia, nobre Senador. Não hã concentração de terra, Eu vou demonstrar a V. Ex•, se V. Ex• tivesse a paciência que eu tenho, de ler o Anuário Estatístico do IBGE, V. Ex• iria descobrir, por exemplo, que em 1920 nós
tínhamos 648 mil pr•.)priedades rurais no Brasil, e no
IBGE de 1980, V. Ex! acha 5.167 mil propriedades. Se V.
Ex• levar em conta que a reforma agrária não estava sendo real[zãda, apesar de o Governo Figueiredo ter emitido um milhão de títulos novos, então V. Ex~ tem aí mais
. de seis milhões de propriedades rurais. No entanto, V.
Ex• fala em concentração de terra. Ora, nobre Senador,
V. Ex• eStá sendo vítima da falácia, dessa orquestração e
desse realejo daqueles que querem turvar, que querem,
de fato, a bandeira da reforma agrária, mas não a qUerem realmente realizada.
O SR. HtLIO GUEIROS- Nobre Senador Benedito Ferreira, eu agora é que digo: V. Ex.' apresenta números, mas V. Ex• então desconsidera e abjura e repudia os
números aqui desta proposta para a elaboração do I Plano N"acional.
O Sr. Benedito Ferfeira -

Vou demonstrar.

O SR. Hl!:LIO GUEIROS- Então V.
secretos.
O Sr. Benedito_ Ferreira mentirosos.

Ex~

tem dados

Não, não tenho ê dados

O SR. HtLIO GUEIROS - Porque aqui tudo está
citado e não vou ter porque isso é enfadonho. e acho que
V. Ext-, se quiser ler, pode ler, mas se for ler um "catatau" desses aqui com os números daqui, vou enfadar,
mais do que já estou enfadando, o Plenário desta Casa.
O Sr. Benedito Ferreira- A semântica de catatau catatau e coisa de.ve:m s.er a mesma _coisa~
O SR. H~LIO GUEIROS- Agora, V. Ex• dizer que
nã_o há concentração da propriedade no Brasil, Deus te-
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nha misericórdia de V. Ex.• porque V. Ex• cstâ com a
mente um pouco avariada.
O Sr. Benedito Ferreira- Vou demonstrar exaustivamente a V. Ex•
O SR. HtUO GUEIROS - V. Ex• é um itinerante
pela Belém - Brasília, V. Ex• é um homem que conhece
a Amazônia e se V. EX' acha que a propriedade está bem
distribuída ao longo de toda esta área, então V. Ex• vaime perdoar, mas tenho que discordar amplamente de V
Ex•
O Sr. Benedito Fer_reira- EJJ_não sou intinerantc não,
Ex• Eu tenho raízes, eu não faço parte do _bando de
Caim, não, eu sou do bando de Abel.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Nobre Senador Hélio Gueiros, o tempo de V. Ex• jã está ultrapassado.
O SR. HtLIO GUEIROS- NoPre Senador, quero
dizer que usei o termo intineraõfe nO s_entido de_ que V.
Ex• é um peregrino constante naquela região, não ê no
sentido pejorativo como V. Ex• o receb'eu. Eu conheço
V. Ex~ perlustrando naquela ârea hã mais de 20-a:nos. f:
por isto que digo que V. Ex• sabe, perfeitamente, das
enormes, terríveis e enormes âreas de terra praticamente
abandonadas, sem nenhum uso, mas todas cercadinhas,
tudo t,em seu dono, tudo tem seu proprietário e, quando
um pobre de um posseiro chega pensando que é terra
limpa, é terra do Governo~ terra devoluta, dentro de 2, 3
meses, ou l ou dois ano's, ele recebe a intimação judicial
para ser despejado, porque logo aparece um dono, um
proprietário com a esCritura ou com o título de terra fornecido pelos governos d_a nossa ârea.
·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluo o meu pronunciamento expressando a minha confiança e a min_h_ª __
certeza de que.o Presidente Jg.s_f,;:_Sarney não vai-se impressionar com os arreganhas de quem deseja a manutenção desse absurdo status quo no Brasil, em que, numa
área de 8 milhõe e SOO mil quilómetros quadrados, ainda
se mate e se morra por·causa de terra, especialmente na
área amazónica. V. Ex•s viram nos jornais, de ontem
para hoje, em que de uma barretada só, morreram doze
cidadãos, doze colonos, doze posseiros, sacrificados por
essas absurdas milícias toleradas até agora pela administração públiCa. O Presid~nte Sarney não se deve impressionar com esse jogo de arquibancada, de mc;;ia dúzta de
privilegiados proprietários de terras que querem a terra
apenas para especular, não a querem para trabalhar e
impedem o acesso a ela de quem realmente quer trabalhar. As estatísticas mostram que o Brasil depende especialmente para a sua alimentação das pequenas propriedades. Os grandes conglomerados que atuam na Amazônia usam apenas o pasto e mais nada, não se interessam
em trabalhar a terra, não interessam em devolvê-la em
toda a sua plenitude, simplesmente querem cercá-la c.
deixá-la lá para especular para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, querendo deixá-las lá, intocadas. _
Mas acredito que o Governo da Nova República não
permitirá e não admitirá esse estado de coisas. Há de ser
feita a reforma agrária: com coragein, com determinação,
sem violência, sem arbitrariedades porque não há necessidade disso. Agora, o que não se pode permitir é esse
abuso, essa afronta de meia dúzia de proprietários que
desejam terem intocadas áreas imensas, Se policiarem, se
armarem e fazerem justiça pelas próprias mãos. Observem V. Ex~s que só quem morre é o posseiro, Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, raríssimas vezes, muito raras vezes, morre um suposto proprietário de terra, porque, a
rigor, todos são posseiros, pela legislaçãO do INCRA,
todos são posseiros, apenas uns se vestem de posseiros
na condição de proprietários e outro são posseiros como
simples colonos. Mas, na realidade pela legislação do
INCRA, todos_são igualmente posseiros, porque o INCRA exige uma série condições e cumprimentos de algumas medidas para dar o título definitivo a esSes SUpostos
proprietários. Todos são posseiros, mas Uns agem como
se fossem donos da terra, e outros são obrigados aceitar _
a simples condição --de_ servos da terra.
O Sr. Gastão Müller- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. Htuo GUEIROS - Com muito prazer,
nobre Senador Gastão MUller.
O Sr. Gastifio Müller - Nobre Senador Hélio
Gueiros, estando na Liderança do PMDB, diante d3- ausência do nosso eminente Lider Senador Humberto Lucena, que teve que sair no momento, ele me delegou poderes para, em nome do Partido, aplaudir, solidarizarme com o discurso de V. Ex•, declarando de público que
o pronunciamento de V. Ex• representa quase que totalmente, ou totalmente, o pensamento do próprio PMDB,
o nosso Partido. Eu quero, portanto, trazer a V. Ex~ a
solidariedade e os aplausos do Partido, e concluir dizendo que o problema da reforma agrária é um problema
social, e que o Brasil, nesta altura dos acontecimentos,
tem que levar a sério esse problema social, para fazer
com que aqueles que estão sem terra e que a querem trabalhar tenham essa oportunidade, e se eles não conseguirem vencer_ no labor da terra, que a terra seja noyamente
redistribuída para aqueles que forem capazes de
transformá-la em celeiro do Brasil. De modo que, Senador Hélio Gueiros, nossos c_omprimentos, com votos de
·que, em outras oportunidades, V, Ex~ também esclareça
ao Plenârio e ao povo brasileiro quanto a esse tão decantado e discutido problema da reforma agrária.
o SR. Htuo GirEmos- Muito grato ao apoio e
solidariedade de V. Ex.•, Sr. Senador Gastão MCiller. Na
verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que se
esclareça muito bem esse problema da reforma agrária,
porque é muito fácil para as elites privilegiadaS e domiw
nantes trucarem os fatos, ê muito fácil manipular fatos.
Mas há coisas absolutamente irresponsáveis. Veja-se, o
Jornal do Brasil, de domingo, um jornal altamente insuspeito, que coloca como uma manchete sua "Paulistas são
donos de 20% das terras brasileiras", Em São Paulo? Seria normal. Aqui pelo Sul? Poderia ser normal. Mas garanto a V. Ex• que desses 20%, 80% ou 90% são na área
amazónica. Para trabalhá-la? Não. Fazer produzir a terra? Não. Simplesmente para esperar Que Deus dê bom
tempo para especular, para arranjar depois uma boa remuneração por essa área de terra que eles recebem quase
de graça.
Sr. Presidente, :srs. :senadores, eu cre1o na Nova Re-·
pública. Ma~ e!l_ creio na Nova República se ela vem
mesmo para mudar as estruturas, para acabar com essas
injustiças Sociais, para liquidar com esse abuso, para liquidar com essa situação de senhores e servos em áreas
imensas do Nordeste e especialmente da Amazônia,A
Amazônia é imensa, é-'tremendamente iminsa e não hã
por que o homem lá seja perseguido, o colono seja espoliado, seja tratado como um vil criminoso, quando Deus
foi generoso para com essa região e deu terra para todos
nós.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio no Presidente José Sarney, que ele não faltará com o apoio a um homem
de coragem, de honradez, de determinação, que é o Ministro Nelson Ribeiro, que, sendo homem da região,
compreende muito bem os problemas e as agruras da situação fundiária na área amazónica. E com o apoio de
Presidente Sarney e de todas as forças vivas da Nação,
nós haveremos de fazer a redenção, nós haveremos de fazer, realmente, a reforma agrária.
Stefan Zweig tem um livro escrito hã muito anos em
que ele fala nos momentos supremos, e ele observa que o
destino dos povos e das nações às vezes depende de um
momento apenas da vida de cada povo, e cita vários
exeinplos, como Napoleão, perdendo a batalha de Waterloo porque o Marechal dele, BlUcher, não pôde chegar
a tempo, porque foi incapaz de interpretar uma ordem
recebida de Napoleão. Júlio César teve seu momento supremo quando teve que atravessar o Rubicão e disse:
..Aleajacta est''. E com Jsso se transformou num grande
conquistador.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o momento supremo
do Brasil, o momento supremo da Amazônia e do Nordeste ê este m-omento da reforma agrária. Nós temos que
fazer esta reforma agrária. Haverá incompreensões, haverá reações, mas nós haveremos de vencer todas essas
resistências para transformar o Brasil numa pãtria justa,
mais equàni_f1?e e que dê oportunidade a quem realmente
deseja e quer trabalhar.
Muito obrigado. (Palmas.)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Raimundo Parente- Alcides Paio- Alexandre Cosw
ta- João Castelo- Milton Cabral- Aderbal Jurema
--,.Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Albano Franco- Heráclito Rollemberg- João Calmon- Moacyr
Dalla - Alfredo Campos - Amaral Furlan -Severo,
Gomes - Benedito Ferreira- Mauro Borges- Benedito Canelas - Saldanha Derzi - Jaison Barreto Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência
convoca sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n9 251, de 1984; e
-Projeto de Lei do Senado n9 122, de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1'1-Secretário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 175, de 1985
Institui o reajuste trimestral do salário mfnlmo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O salário mínimo; a que se referem os arts.
76 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, serã reajustado trimestralmente, segundo o 1ndice Nacional de Preços ao Consumidor.
Art. 2'1 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nos termos do art. 76 da CLT,, "salário mínimo é a
contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo
empregador a todo trabalhador, sem distinção de sexo,
por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em doterminada época, as suas necessidades normais de a/imen·
taçào, habitação, vestuário, higiene e transporte" (grifamos).
Não obstante a clareza do conceito assim traçado,
forçoso é reconhecer que o atual salário mfnimo, novalor de Cr$ 333.120 (trezentos e trinta e três mil cento e
vinte cruzéifõS), longe está de atender à prescrição acima
transcrita, porquanto irrecusável é a sua insuficiência
para satisfazer as necessidades mínimas do trabalhador,
mesmo as mais elementares.
A rigor, confo(ffie cãlctilo do -Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômico_s (DIEE-SE), órgão de ass~ssoramento técnico do movimento sindicai brasileiro, -para que o salãrio mínimo req::besse
uma real reposição do seu poder de compra, deveria ser
expresso, hoje, pela quantia de Cr$ 988.353 (novecentos
e Oitenta e oito mil trezentos e cinqUenta e três cruzei·
ros).
Tal situação, a ninguém é dado desconhecer, se deve,
principalmente, à política dç, "arrocho salarial" praticada em nosso País, política essa que, na verdade, é mais
uma eloqUente prova do alto preço que os trabalhadores
foram forçados a pagar para que o tsrasu pudessê"êiiOír
ãltas taxas de crescimento do seu Produto Interno Bruto.
O Brasil, porém, somente serâ um País democrático e
viável quando valorizar o trabalho, fonte originária _de
todas as riquezas, proporcionando àquele que o realiza
uma remuneração justa e condigna.
E imbuído dessa preocupação, pois, que estamos sub-o
metendo aos nobres Pares o presente Projeto de Lei, com
o qual pretendemos instituir o reajuste trimestral dosalário mínimo.
A medida, a toda evidência, possui elevado alcance so~
cial, e, embora não dando pronta solução ao problema
da reposição do poder de compra do trabalhact--·. _:Jropiciará, por certo, substancial melhoria d~ .Jo~átções de
vida de vãrios milhões de brasileiros, atmgmdo, é bom
que se frise, os segmentos mais humildes da populaçilo,
compostos exatamente daqueles que percebam, ainda
hoje, apenas o mínimo legal estabelecido.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 1985.- Carlos
Alberto.
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LEGISLAÇÃO~ CITADA

DECRETO-LEI No 5.452
DE I• DE MAIO DE 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho)

CAPITULO III
Do Salário Mlnimo
SEÇÃO-T

Do conceito

Art. 76. Salãrio mínimo~ a,conti'aprestai;ão mínima
devida e paga diretamente pelo empregador a todo tra~
balhador, sem distinção de sexo, por dia _nonnal d~ ser~
viço, e capaz de satisfazer, em detennliiã.da época e-ré·
gião do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.

Art. 78.

Quando o salário for ajustado por emprei-

tada, ou convencionado por tarefa ou peça, serã garaittida ao trabalhador uma remuneração diária nunca infe:.
rior à do salário_ miníma por dia normal da região ou
sub-região.
Parãgrafo único. Quando_ o salârio mínimo~m~nsal
do empregado a comissão ou que tenha d1reito a percen~
-tagem for integrado por parte fixa e parte variável serlhe-â sempre· garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subseqUente a título de compensação.
(Às Comissões de Constituição e JuStiça, de Economia e de Finanças.)

PROJETO D)i: LEI DO SENADO
N• 176, de 1985
Dá nova redaçào ao art. 45 da Lei n'16,2SJ, de 9 de
outubro de 1975, que uinstituf normas gerais sobre
desportos".
O Congresso Nacional decret~:

Art. 1"' Oart._45daLein'16,25l,de9deoutubl_'ode
1975, passa a vigorar com a seguinte redaçãq:

quer financiando o treinamento e a manutenção de aUe·
tas, quer plancjando e executando obras de vulto no seter, a exemplo da Fundação BRADESCO, que está
construindo um_a_Vila Olímpica no Rio de Janeiro.
Por isso decidimos apresentar este projeto de lei, com
o objetivo "de ap~rfeiçoar a legislação esportiva, facultan-do aos empresários sejam deduzidos de seus lucros, para
fins de Imposto de Renda, também os investimentos que
eles fizeram no esporte.
Quanto à publicidade, já há projetas de lei que tratam
do assunto. Ademais, acreditamos que, à proporção que
os espetáculos esportivos, por sua própria qualificação,
despertarem o interesse da_ opinião pública, tanto eles
quanto os seus patrocinadores ganharão naturalmente
maior espaço nos meios de comunicação.
.Sala das Sessões, em 20 de junho de 1985. - Carlos
Alberto.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975

Medidas de Proteçio Especial dos Desportos
- Art. 45. Para efeito do Imposto de Renda, poderão
ser abatidas da renda bruta ou deduzidas do lucro as
COI).tribuições ou doações feitas por pessoas físicas oÜ
jurídicas às entidades esportiVas que proporcionem a
prâtica de pelo menos três esportes olímpicos.
§ {9 O abatimento nos termos deste artigo, realizado
por pessoa física, não poderá exceder o limite que for fixado pelo Mitiistéiio da Fazenda.
§ 29 --o- total das contribuições ou doações admitidas
como despesas operacionais não poderá exceder, em
cad-a exercício, de 5% (cinco por cento) do lucro op-eracional da empresa, antes de computada essa dedução.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
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c)

Hã consenso sobre a necessidade de iriCCD.tiV~ü· o esporte de alto nível no Brasil e, sobretud_o, sobre a importância da participação das empresas nesse esforço de âmbito nacional.
Todos reconhecemos que esta participação, embora já
se verifique princiPalmente no- Rtõ de Janeiro e em São
Paulo, poderá ser mais efetiva- e intensa, estendendo-se
aos demais Estados da Federação, se os empresârlos dispostos a investir no esporte puderem contar coin mãior
incentivo fiscal e maior espaço nos meios de comunicação.
O incentivo fiSCal está previsto no irt. 45 da Lei n"'
6.251, de 8 de outubro de 1975, que autoriza sejam "abatidas da renda bruta ou deduzidas do lucro as contribuiçôes ou doações feitas por pessoa5-fisicas ou jurídicas
às entidades esportivas que proporcionem a prâtica de
pelo menos três esporte.<:. olímpicos",
__ _
Ora, é importante que as empresas sejam estimuladas
não apenas a contribuir para as associações esportivas,
mas tambêm a investir - elas próprias - no esporte,

...................... _, ............. ;

II.....................-. ._ ....... .
a) o_filho de qualquer condição, ou enteado, até
a idade de 21 (vi_nte e..um).~nos, ou, se inyálido, _en~
.quanto durar a invalidez e a filha de qualquer con~
dição.
___,,.
6)

................-......... ,.-...~--'--'•

Art. 6'1

••.•.•••.• ·-··· ••• ··~ ••••••• ~.·· ••• "

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
-·~·
Art, 39 Revogam-se as disposições em contráriO.-_Justificação

Nos dias atuais, a mulher alçou-se a um nível cultural
e profiss"ional que lhe permite ombrear-se aos homens na
disputa e obtençã_o de empregos.
Desta formâ, passa ela a colaborar com seu salário
pa!~-~ _d~sp~~as_ do Ia_r,_ CO!!~ri!J~injo~__p.2f!a_n.t~ara o
esta?eleci~ento dos_ padrões de vida da família.. em to~
' -dOs os CãffiPõ5ãêâ1avídad~.SeJâili elêS da habitação, da
- eâucáção,; da saúde, do transporte, do lazer,
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evidentemente, ocorr.endo o óbito da esposa e mãe,
aqueie lar ficará privadO, _subitamente, de uma parte da
receita habitual.
Como conseqüência, toda a famíiía será atingida pela
perda do poder aquisitivo resultante da diminuição d~
renda familiar.
Não vemos, portanto, qual a diferença existente entre
a situação acima ~posta e aquela que resulta do_óbito
do cônjuge masculino.
Assim sendo, parece-nos justo e necessário que se estenda ao cônjuge masculino o benefício jã concedido à
esposa no que; se refere aos direitos à pensão por morte,
No que se refere à concessão de pensão para a filha do
servidor público civil maior de 21 (vinte e um) anos,
trata-se de um ato de justiça, com o fim de igualar o servidor civil ao militar, uma vez que este último já tem direito a tal benefício, através do art. 79, item II da Lei n"'
3.765, de 4 de maio de 1960.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 1985.- Alfredo
Campos.

-Institui normas gerais sobre desportos e dá outras
providêneias.

·- ~
N• ti1, -de
. "Art._ 45. Para efeito do Imposto de_ Renda,
poderão ser abatidas da renda bruta ou deduzidas
Altera a alínea "a" dos itens I e II e elimina o pado. lucro as contribuições ou doações feitas por pesrágrafo Unico do art. 59 da Lei n"' 3.373, de 12 de
soas fisicas ou jurídicas às entidades esportivas que
março de 1958, que dispõe sobre o Plano de Assistênproporcionem a prática de esportes olímpicos, ascia do Funcionário, estendendo ao marido e à filha
sim como os investimentos feitos por pessoas jurídimaior de lf (Vinte e um) anoS -o direito à pensilo.
cas nesse setor,
O CQrig(ésso Nacionill decreta:
§ ,,
...............................--·"·--Art. 1'1 Ficam alteradas as alíneas a dos itens I e II e
§ 2"' O tota1 das contribuições, doações ou ineliminado o parágrafo único do art. 5"' da Lei n"' 3.373, de
vestimentos_ admitidos como despesas operacionais
12
de março de 1958, passando a ter a seguinte redação:
não poderã exceder, em cada exercício, 5% (cinco
por cento) do lucro operacional da empresa, antes
"Art. 5"'
........•.• , • , ••••••••• ~···~-··.
de computada essa dedução,"
1 - ...................... : ......... : .. .
a) a esposa e o marido, exceto os desquitado~
Art. 2'1 Esta Lei entra em vigor na data de- sua publique não recebam pensão de alimentos;
cação.
6) .... : ................................_
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrârio:
Justificação
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LEGISLAÇÃO ÇITADA

ArL 5J Para os efdtos dp artigo anterior, considerase famma do segurado:
1 - Para percepção de pensão vitalícia:
a) a esposa, exceto a desquitada que não receba pensão de alimen~os;
b) o marido invâlido:
c) a mãe viúva ou sob dependência econômícã preponderante do funcionário, ou pai invá.lido no caso de
ser 9_ seguradq _solteiro ou vivo;
li - Para a percepção de pensões temporárias:
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (Vlnte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalid.ez;
b) _o inn_ão, órfão de pai e sem padrasto, até a, idade de
_21JYLn1~e0 _um)_g~._nQs, ou, se inválido enquanto-durar a in-validez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem
filhos nem enteados.
Parágrafo úniCo~ A filha solteira, maior de 21 (vinte
e um) anos, só perderá a pensã-o temporária quando ocupante de cargo público permanente,

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)
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N• 178, de 1985
Dá nova redaçio ao item I do art. 11 da Lei n'1
3.807 de 26 de agosto de 1960, estendendo ao marido
e à filha.maior de2l(vintee um) anoso direito àpensio, na forma que estabelece.

O COngresso Naçional decreta:

Art. l"'

O item I do art. ll da Lei n"' 3.807, de 26 de
passa a vigorar com a seguinte redação:

a~q~to de~l~O,

---·Art._ 11.

... '" ...... -............... r~·

•••

I::-. a es~osa, o mar_ido, a companheira _ou comj:lanlieiro que vivam junfós hã mais de 5- (cfiifo)
anos, o filho, de_ qualquer condição, menor de 18
(dezoito) anos-ou inválido e a filha de qualquer condiÇão.

Art. 29 Esta Lei ~ntra.e:m _vj_gor na data 5:le sua publicação._._
Art. 39 R~v~gãffi-s~-~~ -~Üs~osiçõ~ em contráriO.
Justificação
~N-os díás atuaiS,

a: ii1tifher alçou-se a um nível cultural

e profi5Sional que lhe permite ombrear-se aos homens na
disputa e -obtenção de empregos.
Desta forma, passa ela a colahorar com seu salário
para a~ despesas do_ lar, contribuindo, portanto, para o
estabele_ciment_o dos- padrõe.s de vida da família, em todos os camPoS -de atividades, sejam eles da habitação, da
. educ~ção, da saúde, do trru:tsporte, do lazer.
Evidentemente, ocorrendo o óbito_ da esposa e mãe,
aquele lar ficará privado, subitamente, de uma parte da
receita habitual.

!970
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pera:

Como conseqilência, toda a família será" ati!lg!da
e munidpais, incidente sobre rendimentos do trabalho
perda do poder aquisitivo resultante da diminulção~-cra issal!;!fiado, no perfodo 4e 19 dejulh_o de 1985 a 31 de derenda famiJiar.
zembro de 1985, considerar-se-á como renda líquida
Não vemos, portanto, qual a diferença existente entre
_ mcm_~l o_v~o_! corresp()ndente ao vencimento ou_sal_ª-rig
a situação acima exposta e aquela que resulta do óbito
básico do respectivo cargo, emprego ou função, sem
do cônjuge masculino.
qualquer reduçãO,
Assim sendo, parece~nos justo e necessário que se esParágrafo único. No mês em que o servidor não fizer
tenda ao cônjuge masculino o benefício jã concedido _à
jus ao vencimento ou salário básico integral, o imposto
esposa no que se refere aos direitos à pensão por morte.
incidirá sobre a parceJa efetivamente paga oucredítada,
No que se refere à concessão de pensão para a filha do
Art. 29 É facultado ao servidor público optar pelo
servidor público ciVil maior de 21 (vinte e um) anos,
desconto na fonte sobre o total da remuneração, com as
trata-se de um ato de justiça, com o fim de igualar o serredU.ções previstas no art. 39 do Decreto-lei n9323, de J9
vidor civil ao militar, uma vez que este último já tem dide abril de 1967, e no art. 49 do Decreto~lei n9 1.351, dé
reito a tal beneficio, através do art. 79, item II da Lei n~'
24 de outubro de 1974.
_
3.765, de 4 de maio de 1960.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publiSala das Sessões, .em 20 de junho de 1985.- Alfredo
cação.
Campos.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÀO CITADA
iusüficaçio
LEI N• 3.807,
DE 26 DE AGGSTO DE 1960
$er~_fei~a. Qr.<!-lr:nente pelo autor,
Sala das Sessões, 20 de junho de 1985.- Virgílio TáDispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social
vora.
LEG!SLAÇÀO C/TA~DA
CAPITULO li
DECRETO-LEi N• 323,
Dos Dependentes
DE 19 DE ABRiL DE 1967
Art. 11. Consideram-se dependentes do segurado,
para os efeitos desta lei:
I -a esposa, o marido invãlido, os filhos de qualquer
condição, quando inválidos ou menores de 18 (dezoito)
anos, as filhas solteiras de qualquer condição, quando
Art. _39 Para _determinação da renc{a líquida mensal
inválidas ou menores de 21 (vinte e um anos);
de que trata o art. I'~~, serão permitidas as deduções de enII- o pai invá!1do e a mãe;
faiTiifii;- (:o"iitrlbuições para institutos e caicargos·
III- os irmãos inVálidos ou menores de_ IS _(d~z:oü.Q).
xa-s de aposentadorias e pensões ou outros fundos de beanos e as irmãs solteiras, quando inválidas ou menores
neficência; o imposto sindical e outras contribuições
de 21 (vinte e uin} ãnos
para o sindicato de n:~presentação da respectiva classe,
§ l"' O segurado poderá designar, para fins de perbem como os gastos_ preVistos na letra c do item V e no
cepção de prestações, uma pessoa que viva sob sua deiteni. XIII, ambos do art. 18 da Lei n9 4.506, de 30 de nopendência econômica, inclusive a filha ou irmã maior,
v-embro de 1964.
solteira, viúva ou desquitada
_ ___
:;..;. ·- ;.:, .. . ;,. ~ ··-.-~- ~···~-~ ·-·· ·~-·
.... -·
§ 2"' A pessoa designada apenas fará jus à prestação
na falta dos dependentes enumerados no item I deste artigo e se por motivo de idade, c_ondições de saúde oq_enDECRETO-LEI N 11 1.351,
cargos domésticos, não puder angariar meios para o seu
DE 24 DE OUTUBRO DE 1974

ae·

as·

----·--,_.-,...;....--

~~s~~~~~·.......... _... _:__ &u--• ....... -~ .... -~ ••• __• .,_~~-. --:_~--

• __

=~~ie-~!_aJ~tsl!lção ~ imp_!)~~-~~- a

-

renda.

... i i.:Ei N;7~ó~DE-r;-oE iULHO Dr I-982·-· ~·-~··~·~ ~::::::::~ :-=~~::·:-::~~: :: :-:-~~~ ::::::::::
Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei n"' 3.807, de
26 de agosto de 1960 (Lei Orginica da Previdência

Social).
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Le_i:
Art. 19 O artigo 11 da Lei n9-3._807, ~e 26 de agost~
de 1960 _(L& i Orgânica da Previdêncaa Socral), passa a vtgorar acrescido do segumte parágrafo:
.. ·~Art. ll. .......•..................•.......-

§'6~· ·Ü·~~ri·d~ &s;;-p;;;d~ ;;;ã ~~~~id~;;do

dependente da esposa ou companheira segurada do
Instituto Nacional da Previdência Social - INPS,
para efeito de obtenção de assistência mêdica.n

Art. 4~' Os contribuintes do imposto de renda que tenham completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade até
o último dia do ano-base, poderão gozar de abatimento
adiciona{, na rubrica de encargos de famflia, cm valor
cquivã.lente ao abatimento de dois dependentes.

(À~ Comlssõ_es de C~nstituição e Justiça. de Seryiço Público Ctvíl e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora
para justificar o projeto apresentado por S. Ex•

Art. 2~' A assiStência de que trata esta Lei será presO SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE.) -Sr. Pretação na forma do artigo 46 da Lei n9 3.807, de 26 de
sidente, Srs. Senado~:
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).
_
Gostaria de pedir a atenção de toda a Casa, principaiArt. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de s~..,;~~~ro~nte da bancada m~oritária do PMDB, aqui represenpublicação.
·_ """ -:. ·::-tá.da pelo Líder Gastão Malh~r. para o alcance que esse
Art.. 49 Revogam-se as disposições em contrário,
projeto tem em tennos de bem situar o Congresso peranBrasília, l~' de julho de 1982, 161~' da Independ_ênciae _ te o restante do funcionali_smo público brasileirQ: esta949 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Hélio
dual, municipal, federal, seja do Poder Legislativo, ExeBeltrão.
cutivo, Judiciário.
--Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legisassistimos,
na
leitura
dos
jornais,
estampada sempre aculação Socla/ e de Finanças.)
sação a esta Casa e a outra, dos Deputados, de que só
PROJETO DE LEI DO SENADO
pagamos Imposto de Renda sobre os nossos vencimentos fixos, a parte fixa.
N• 179, de 1985
Assim, pOis, Sr. Presidente, numa primeira aproxiDispõe sobre o etílculo do Imposto de renda na fon·
mação queremos propor que para o efeito "do cãlculo do
te dos sel'l'idores públicos civis, no período de]? de juImposto de Renda na fonte dos servidores públicos civis,
lho a 31 de dezembro de 1985..
federais e estaduais, o estabelecimento de uma regra; que
esse desconto incidente sobre rendimento elo trabalho do
O Congresso Nacional decret!;!:
assalariado, num pCiíodo experimental de 19 de julho
Art. 19 Para efeito de cãlculo do imposto de renda
que vem a 31 de dezembro de 1985, considerar-se-ácomo
na fonte dos servi deres públicos civis federais, eStaduais
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renda líquida mensal o valor correspondente aos venci~
mentos ou sa1ãrios bâskos dos respectivos cargos, em~
pregos ou funções, sem qualquer redução.
O projeto, em um parãgrafo (único do art. l~') estatU,i:
-No mês em que Oservidor não fizer jus ao vencimento
ou salário básico integral, o imposto incidirá sobre a parcela efetivamente paga ou creditada.
No art. ·2"' faculta-se ao servidor público optar pelo
desconto na fonte sobre o total da remuneração, com as
reduções previstas no art. 39 do Decreto-lei n9 323, de
abrit de 1978, e no art. 49 do Decreto-lei n9 1.351, de 24
de outubro de 1974.
Numa ocasião em que o aperto do assalariado, seja
munj_cipal, seja estadual, seja federal, para fazer frente às
necessidades mínimas de sua vida, se apresenta de uma
maneira indiscutível, nós do Legislativo, nos Congressistas, que gozamos desta faculdade, temos como o que o
direito e, ao mesmo tempo, o dever, o direito de pugnar
pela iSf:nçãO~d-a: rriedida, porque delajã nos beneficiamos,
e o dever, pelo principiO da isoilomia, de fazer estender
esta meilida a todos os servidores da União, dos Estados
e dos Municípios.
--Eram estas as explicações que gostaríamos de dar, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, maiores detalhes deixando
para conhecimento dos Srs. Senadores na justificação,
talvez um pouco-longa e que aqui não cabe no acanhado
espaço de tempo 5fe que dispomos.
Era_o_que tínhamos a dizer. Muito obrigado. (Muito
bem!)

O Sr. -Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pela ordem. Sem revisão do onldor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
__
__
Eu queria que a Mesa me informasse se há urgência
qUanto ao projeto apresentado pelo eminente Senador
- Virg'íliOiã Vóra, ou se vai correr os trâmites legais, norlnais?
-"
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --0 projeto foi
apresentado neste instante, e não hâ outro expediente
Sobre o _p.!:3i~~~-O SR. GA.STAO MULLER - Obrigado. Eu queria
t8mbêm- que V. EX• me i-õformasse, pois não posso aceitar o aparte do Senador Virgílio Tá v ora, se S. Ex• prevê,
ou estã impUcito no projeto também os militares? Porque não fala cm civil e militar, só fala em civil.
O S_r. Vlrgillo Távora___;Porque os militares jã gozam,
J!li!itares_ que somos, dessa faculdade.

O SR. GASTÃO MÜLLER - Obrigado, eu queria
saber esta inforinação, pira que não houvesse omissão.
E como Líder em exercício do PMDB, hoje o Partido
do -Governo, eu desejo informar ao Senador Virgílio Távora e a todos qUe o Partido vai verificar da possibilidade técnica do projeto, junto aos órgãos competentes ou
seja o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planeja·
mento, para, só então, o PMDB dar a sua opinião quanto ao inteligente projeto do Senador Virgílío Távora.

O SR. PRESIDENTE (Mârio Mala) - A Mesa acolhe as· considerações de V. Ex' e as encaminha &o apre.
sentador do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lidó pelo Sr. 19Secretário.

E lido

o seguinte

.REQUERIMENTO N• 154, DE 1985
Nos termos do ar~. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim dequeas
matêrias constantes dos iten-s n9s I, 2, 5, 6 e 7 sejam submetidas a Plenário em J9, 29, 39, 4'>' e 59 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 198-5. -Martins
Fdho.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em votação o
requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Moacyr Duarte cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi·

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sendo evidente a falta de número para deliberação, a Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos, fazendo soar as campainhas, em obediência aO-disposto no inciso VI do art.
327, do Regimento Interno.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa àsl6 horas e21 minutos. a sessão é reaberta às 16 horas e 32 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de quorum, em plenârio, a
Presidéncia deixa de proceder à verificação solicitada.
O requerimento de inversão fica prejudicado.
Em conseqUência, as matérias constantes da Ordem_
do Dia da presente sessão, todas em fase de votação,
constituída dos Projetas de Lei da Çâmara n's 37 ~1 e
52/82; Requerimentos n's_57__e_58f85; Projetas de Lei do
Senado n's 233/81, 53JS3 e 18/84, ficam com a apreciação adiada para outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, por cessão do nobre Senador Américo _de Souza.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS -

GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Volto, Sr. Presidente, a tentar prender a atenção dos
meus pares no Senado Federal para, dentro das minhas
limitações, num esforço que-não foi pequeno, analisar as-origens, a causa dessa celeuma toda que se instalou no
Brasil, de certo tempo a esta parte, em torno do problema da reforma agrária. Já afirmei, Sr. Presidente, em
pronunciamento anterior, que a reforma agrária realmente interessou muito, em· certo período deste País,
para obter-se o tumulto nos meios de produção e conseguiram: conseguiram mais do que isso, conseguiram
acendrar o já então acelerado êxodo rural que, àquela altura, prejudicava sobremodo o equiHbrio social em nosso Pais.
Sr. Presidente, ninguém ignora, ignora de boa fé, a
não ser que queirJ. embarcar no modismo, nesse modismo do liberalismo clássico, que personifica, perdoem-me
os liberais, porque não vai nenhuma alusão aqui aos liberais democratas, mas ê uma posição, Sr. Presidente, no
meu modesto ponto de vista, mais de egoísmo; vale dizer; "sou liberal, não me meto na vida de ninguém, para
que ninguém se meta na minha vída_". Dentro dessa concepção de vida, Sr. Presidente, os_c_hamados liberais vão
consentindo tudo, vão consentindo porque não querem
se preocupar. Desde que se não lhes atinja pessoalmente,
JJJ_çlo__~rn!
É verdade, Sr. Presidente, que nenhum de nós ignora,
que os comunistas, com a pertínâcia, a impiedade e
sobretudo a total falta __de escrúpulos, porque- sabemos
- não têm Deus no coração, não tendo limitação, não
tendo parâmetros, como sempre lhes caracterizaram,
para a colimação do grande final_ objetivo de destruir,
para dominarem a civilização cristã, precisavam conquistar a "inexpugnável fortal~" que era, sabemos todos, a Igreja Católica, e também, sem dúvida nenhuma,
valeu-lhes o senso de oportunidade, souberam, no momento certo,_aproveitarem-se do vazio vocacional, invadiram e lotaram os desérticos e abandonados seminário~
de formação_ de sacerdotes. Com os seus adredes e diabolicamente selecionados, dando orig_cm a chamada e tristemente famosa Igreja Popular, dos Padres Progressistas
e dos. "Leonardos Bofs" da vida, e tantos purpurados
que, nas sacristias produzem e produziam já, ~... fumaça
de satanás" denunciada pelo então Papa Paulo VI, _e
continuadamente combatida pelos seus sucessoresA __
Quem de nós, Sr. Presidente, não se lembrado infeliz e
mais que lamentâvel guerrilheiro Cap. Lamarca,? Pois
bem, foi o me'ncionadõ afiei~!, desertor e guerrilheiro
que, em seu diári.o, ericontrado após a sua morte que

anotou como causa ímica do se1,1 fracasso em fomentar a
guerrilha rural no interior baiano, exatamente a influência dos padres católicos de então,_ 4aqueles padres que
usavam batina, daqueles padres que realmente eram católicos, que eram sacerdotes, totalmente adversa ao comuniSmo, ão materiãlismo ateísta.
E agora, Sr. Presidente e SYs: Senadores, com a preponderância da chamad~. "Igreja Popular", com suas
"pastorais"·~. "comunidades eclesiais de base", com estes
terríveis e verdadeiro&. "Cavalos de Tróia" dentro da
grande e maio r fortaleza, a verdadeira, autêntica e única
Igreja Católica, encontrariam os. "I..amarcas", na atualidade o me~mo ambiente de resistência ao flagelo da
guerrilha rural? Sabemos que não! Com os falsos padres,
normalmente estrangeiros cOadjuvados pelas mais cjue
falsas. "freiras" de minisaia, fomentando a discórdia, fomentando_ o ódio, capitaneando invasões e usurpações
de propriedades e assassinatos dos proprietários que lhes
ousam resistir e. curiosamente, só se identificãndo como
"padres e freiras" quando detidos pela polícia, isto
quando não têm como se safarem antecipadamente, aí
- então se escudam nas mais que conspurcadas sacristias e
n~. "nova bíblia" que é a teologia da libertação, e pergunto: para onde caminhamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores?
Onde a moral cristã, onde a verdadeira caridade, praticada por esses falsos sacerdotes, onde está até mesmo a
abstinência e a castidade, será que na bolsa recheada de
comprimidos anticonceptivos, portada pela última das
falsas freiras, detida pela polícia goiana nos conflitos do
c~amado Bico de-P.dpagaio, no extremo norte de Goiãs?
. Serâ que naquela bolsa cheia de anticonceptivos, Srs.
-Senadores, eStão a castidade, a fidelidade e a caridade,
aos juramentos dessas freiras?~
Lamentavelmente, Sr. Presidente~- tais fatos não vêm~
público, sejam por escrúpulos fundados na verdadeira
caridade cristã, ou por conivência das autoridades, ou
dos meios de _c_omunicação, o certo é que, na impiedosa
"Guerra das Palavras" todos os que desbravaram as terras, que as conquistaram com o suor, com a saúde e até
com a vida dos seus famníares, quando reagem as invasões, as constantes usurpações das terras que beneficiaram, são colocados no pelourinho da opinião pública e
até mesmo quando agredidos covardemente e assassinados pelos comandados dos tail'~ "padres" são levados pelos anais da nossa imprensa à condição de jagunços, ou
pistoleiros, ou grilheiros etc.
Com o rerrunsm·o das palavras, com a total subversão
do verbo, chegamos ao absurdo de que, quando morre
um policial, um agente da lei, o noticiário o coloca conlo
morto a serviço do latifundiário, do grileiro, do podero-so capit<Jiista, mas nunca em cumprimento a uma determinação da Justiça, as quais, é preciso que se faça- oregistro, acossados cad<J vez mais, como vem sendo, os
nossos juízes, expedindo menos sentenças para a garantia do direito da propriedade. Dois peSos e duas medi~
das, Sr. P.rcsidente, para os bandidos, invasores e até
_mes_m_n_ assaltantes e Iatrocidas, rezam-se missas,
dlstribuem-st;;. "santinhos" com a foto da:i. ''vítimas da
sociedade", para estes os_ "direitos humanos" existem e
_ obtêm todos__os espaços nos meios de comunicação,
quanto às vítimas, civis ou militares, propriêtátios o"u autênticos posseiros, quando citados, vale repetir, são projetados como algozes, jagunçosyu pistoleiros e a culpa é
d:.~_ "sociedade ~apitalista".
Se~ dúvidas, Sr. Presidente, estâ a. "Igreja Popular",
com ~e_pro~~dill!ento, erigindo--o cUlto ao profeta, ao
seu. ':"deus"_, que-Outro.não é, senão o infeli~ __e._.ffiai$._que
lamentável C~im,__ o qual, motiv~do na preguiça, e depois
na inveja, veio a ser o primeito fratricida dri história da
h-Um-anid_adc, matando o seu irmão Abel. Daí a sentença
sobre Caim, do Senhor Deus _interpeland9;. "Que fizeste?
A voz do sangue do teu irinào ç:l_ãma da terra por mim.
_Agora, pois, serás maldito sobre-a terra, que abriu a sua
boç(! e recebeu da tua inão o sangue de teu irmão. Quando a çu~tivares~ e Ia nào te dará os seus frutos; serâs vagabundo e fugitivo sobre a terra."
·
··
Eis por que, Sr. Presidente, tendo--se em conta as raríssimas exceções, biblicamente teriam que fracassar os assentamentos na terra, a esses invasores~ feitos às custas
da_mais que suada contribuição dos seguidores de Abel,
dos que trabalham, dos que produzem, tais assentamentos não frutificaram, não prosperaram, porque os adeptos de Caim não permanecem nas glebas; recebem-nas e
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trocam-nas até por bicicletas e partem para novas invasões, nesta verdadeira. "indústria" da posse, apoiada pel!ls. "pastorais da terra", filhas diletas da igrega popular,
dã igreja que leva inequivocamente a marca de Caim, liderada no Brasil- é bom que se registre, Sr. Presidente
-- j5ela minoria que domin~ a CNBB.
Manipulando os-inocentes úteis através dos mais úteis
que inocentes, as tais pastorais da terra, na parte que lhe
toca n<~.. "guerra" suja das palavras, para contestarem o
direito de propriedade, ensinam que;... Deus não deu escrituras de terras _a_n_fuguém" e aí juntando as velhas e
surradas frases de efeito~. "palavras de ordem" completam, "a terra pertence aos que nela trabalham". Sendo
legítimo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, imaginar que as
"pastorais operârias" estejam ensinando que os estabelecimentos bancários, comerciais e industriais, também
pertençam aos que neles trabalham; o que por certo, tentam inculcar nos trabalhadores urbanos por outras formas, de maneira mais sutil, pois em caso contrârio per-deriam, fatalmente, o apoio dos meios de comunicação
que se nutrem e vivem às custas dos bancos, do comércio
e da indústria: com a "nova bíblia" que é a teologia da libertação, a igreja popular tem podido se contrapor à
Biblia Sagrada, isto porque - e aqui eu chamo a
atenção, novamente, do nobre Senador Hélio Gueirosno livro de Génesis, no caso, o primeiro livro de Moisés e
da própria Bíblia Sagrada, no capítulo l.S, versfculo 18,
encontramos 1';1.. .. Aliança de Deus com Abrãao", onde literalmente temos a escritura lavrada pelo Senhor Deus,
dando terras a Abraão, eis o texto;. "Naquele dia, fez o
Senhor aliança com Abraã_o, dizeJido: eu darei à tua desM
cendência esta terra, desde o rio do Egito até O grande
rio Eufrates."
Eis por que, Sr. Presidente, asseverei ainda há pouco,
porque realmente tinha estudado o texto, e jâ o trazia es:M
crito, para a transcrição nos Anais do Senado.
Deus não só escriturou e demarcou as terras dadas a
Abraão, mas, mais do que isto, demarcou as terras que
destinou aos seus descendentes.
Escudados na religiosidade da nossa gente, porque
disfarçados de sacerdotes e camuflados pela cortina da
"'fumaça de Satanás", vão transformando os púlpitos em
palanques das suas diabólica_s pregações, contra todos os
fundamentos da Igreja e dos próprios textos bíblicos, vejamos como deliberadamente induzem os menos informados a transgredirem, de uma só vez, mais três mandamentos da lei de Deus, para negarem o direito de propriedade.
No segundo livro de Moisés, Exodo, capítulo 20,
verSícUlo 15, temos o sétimo mandamento•. "Não furtarás". No versículo 16, o 8'; "Não dirás falso testemunho
cOntra o teu próximo"; e, finalmente, no versfcu.lo 17 do
ctta.do Hvro e no mesmo capítulo 20, temos o nono e o
décimo mand-amentos que estabelecem;_ "Não cob[çarás
a casa do teu próximo. não desejarâs a sua mulher, nem
o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu
jumento, nem coísa alguma que lhe pertença."
Como podem, Sr. Presidente, os,. "hcnneneutas da
igreja popular'' ousar tanto, quando a letra clara da lei
-maior, a lei de Deus, ensina e determina exatamente o
contrário do que vem aconselhando, aos incautos, o chefe da.CN~B para que transgridam os principais mandamentos do Decálogo.
Ao sair por aí, dando entrevista, em favor da desapropriação das grandes glebas em produção e, ao mesmo
tempo, preStigiando e defendendo as pastorais da terra
que fomentam mais que a cobiça, instigam o furto, o
roubo e a usurpação das terras e de tudo Q. ••que pertença
ao- pró-ximo, estaria o purpurado servindo ao verdadeiro
Oeus?" O que seria, Sr. Presidente,na inteligência dos
••Leonardos Boffs" da vida, o não cobiçarás a casa do
teu próximo, nem o seu boi, nem' o seu jumento e nem
coisa alguma_ que The pertetlça?..-Não creio, Sr. Presidente, precisâssemos sequer de
uma simples iniciação teológiCa,- porque, no caso, até
inesmQ. ''-c~ __c~go porqu~não quer ver" e Q, "surdo porque
não quer escutar" terão (Jue Ver e ouvir, tal a clareza dos
mandamentos, logo,' voltamos ao ponto de partida, a
chamada igreja."popular e seus falsos sacerdotes e freiras
como de resto, os esclarecidos, isto ê, os não leigos que a
defendem e a defendendo não estão a serviço do Deus único, pelo contrário, heteralmente cumprem as profecias
contidas no Livro da,s Revelações, o Apocalipse de São
João, quando nos adverte quanto aos falsos profetas.
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Apesar da grave e mais que incisiva advertência contida no prólogo, no texto nUmero 1 que diz;"\~>- Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para descobrir aos
seus servos as coisas que em breve-devem acontecer, e
que ele manifestou, enviaildo-as por meio do seu aojo .ao
seu servo João, 21'- o qual atestou (ser) a palavra de
Deus e o testemunho de Jesus Cristo em todas a$ coisas
que vi ti, 3~> _- Bem-aventurado aquele que lê, e ouve as
palavras desta profecia, e observa as coisas que nela estão escritas; porque o tempo (da sua realização)"- está.
próximo.
Cumprem a profecia dos quatro cavaleiros do Apocalipse, especialmente quando após minarem e apodrecerem a fé e a religiosidade do homem e a própria Igreja investem contra o último reduto da fé, da verdadeira Igreja
que ê, a gente simples e ordeira da Agro pecuãria, sobretudo porque, para configurar melhor a sua posição do
-d~ profecia, o contido no capítulo 6
anti-Cristo,
do Livro do Apocalipse de São João que diz: Cap. 6,1. E
vi que o cordeiro tinha aberto um dos sete selos, e ouvi
que um dos quatro animais dizia, como em voz de trovão: Vem e vê, 2. E OLHEI; e eis um cavalo branco, e o
que_ estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi
dada uma __coroa, e saiu como vitorioso para (continuar
a) vencer. 1L E, tendo aberto o segundo selo, Senador
Hêlio Gueiros cu estou me referindo ao Novo Testamento, o _último livro, ouvi o segundo animal que dizia: Vem
e vê. 4. E saiu outro cavalo vermelho; e ao que estava
montado sobre ele foi dado poder de tirar a PAZ da ter-_
ra, a fim de que (os homens) se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dada uma grande espada. 5. E, tendo aberto o
terceiro selo, ouvi o terceiro animal, que dizia: Vem e vê.
E eis um cavalo negro; e o que estava montado sobre ele
tinha na sua mão uma balança. 6. E ouvi como que uma
voz no'meio dos quatro animals, que dizia: Uma medida
de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada por um
dinheiro, mas não causes danos ao vinho nem ao azeite_.
7. E, tendo aberto o quarto selo, ouvi a voz d_o quarto
animal, que dizia: Vem e vê. 8. E eis um cavalo amarelo;
e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte,
e seguia-o o inferno, e foi lhe dado o poder sobre as quatro partes da Terra, para matar à espada, à fomCi'\e com a
morte natural, e por meio das feras da terra".
Sr. Presidente, como leigo, peço permissão a VI. Ex• e
aos meus pares, para que me permitam o atrevimento de
oferecer a reflexão da Casa .uma indicação, uma gr-osseira interpretação pessoal, talYez bem diversa a dos teólogos, mas não me contenho diante das simHitudes das c_ores dos cavalos (ou das bestas) como também das atribuições dos respectivos cavaleiros; portanto aqui vão.
O Branco, tão e mais que abusivamente usado para a
pregação pela paz, exatamente pelos que fomentam e fa~
zem a guerra permanente, a partir dos filhos para com os
pais; que, Sr. Presidente, que não o Cavaleiro Vermelho,
ou melhor os que usam o vermelho como a cor que os
identificam, ensimim que: "a paz é a Confimiãção da
guerra"?
Seria, o Cavaleiro Negro quem que, com a sua balança
furta no pe:>o e vende ao consumidor, seriam os atravessadores, os especuladores, a parasitãria econdmic3. uiba~
na que suga todos esforços e sacrifícios da Agropecuâria,
pagando-lhes preços vis para vender a_ seguir aos consumidores por preços exorbitantes?
Não serta os coletivo~comunistas que, mesmo a ferro e
fogo, torturando, prendendo e desterrando para trabalhos forçados na Sibéria, e mesmo tendo as melhores emaiores áreas agricultáveis do Inundo, mantêm seus povos a quase setenta anos sob permanente escassez de alimento? Veja~se a Polônia- Srs. Senadores, veja-se ali o
coletivismo na área rural- a Polônia que sempre foi famosa pela excelência e abundância da sua agricultura,
produzindo grandes excedentes para exportação. Aliás,
causa maior de ter sido a pobre e católica Polônia objeto
da polícia e da ambição desenfreada de Hitler e de Stalin.
O que vem ocorrendo ali, Sr. Presidente, com aquela
gente que vive, nos últimos 40 anos, em estado de fome
permanente.
Ou então, Sr. Presidente, não seriam, simbolizando o
cavaleiro negro, os falsos padres que abandonaram abatí?a preta para, disfarçados, exercerem o papel do cavaletra negro,_ desorganizando _o setor produtivo, a Agropecuária, fomentando nâo a Refoi-ma Agrâria democrática pr«:oriizada pela nossa Constituição e está regulamentada pelo Estatuto da Terra? Como exemplo temos o

çaso do Chefe da C.N.B.B., usando e ab~ando da autoridad~: que lhe foi confiada para intranqUilizar, para agitar, para enfim, impedir que continuemos a produzir alimentos no Brasil, vem recomendar a desapropriação das
terras produtivas, e nos levarem ao permanenf~ '"câmbio
negro".
Finalmente, ó Cavaleiro Amarelo, o detentor do poder de matar. Seria o amarelo do desnutrido. "fabricado"
pelos desorganizadores do que resta da nossa Agrope·
~_uária~_S~ri~m os bilhões de seres da raça amarela, na
sua grande maioria, escrãvos famintos da miragem, do
mais que fracassado,_ "paraíso do Proletariado", que se
transformaria no instrumento do apocalipse para a extinção da espécie humana?
A par do "Cavalo de Tróia" que introduziram na igreja, prec!sa~am Infiltrar na família cristã, desuni-la,
despersonalizá-la para possuírem, totalmente, os seus
membros, e o então conseguindo atraYés da corrupção
do verbo da gíria, e dos costumes, vi<;t. "guerra psicolôgiça ou das palavras".
Na busca dÕ niVelamento por baixo, para desorganizar a economia, a família e a religião do povQ. "escolhido" para a implantação do "'Paraíso Comunista", a palavra de ordem, é sempre a mesma,. ""o fim justifica os
meios". Pichando e ridicularizando quem trabalha 0
- -que economiza, o que acumula para os filhos e para ~ão
ser oneroso a ninguém na velhice, vão despertando os
piores instintos nos indivíduos e, ~ssim, erigindo o culto
à preguiça, à malandragem, e o. "chie" é viver de. "expedientes",. ··nada de dB.r duro" para não gerar lucro para
o patr1\o, visto que, segundo os pregadores do. "Paraíso", só vale o IucfO para o Estado, o lucro para a empresa privada, para quem trabalha é furto.
Diabolicamente, vão injetando o seu veneno nos nossos desavisados jovens, normalmente generosos mas
tambt=m muito apressados nas soluções dos problemas
que abraçam, e por esta r~:~zão, tornam-se presas fáceis à
pregação,-à falácia do maxismo, como se tal panacéla tivesse resolvido os problemas de qualquer povo em qualquer país, vão inseminando em suas mentes, o _ódio ao
trabalho, ao esforço honesto. para obterem as chamadas
mentes desocupadas (ou lavadas) que tornam-se, fatalmente, as grandes- oficinas- para Satanás.
-Í.evad~~- à pregUiça e à indofênCii, daí para o crime sabemos todos, é um pequeno passo, e a culpa, segundo os
"mestres", esses sacerdotes diabólicos é da sociedade capitalista, Q_ai a pichação ao _abast~do, ao. que trabalhou,
ecol1_omj_?:ou e enriqueceu, e, faze~-no Srs. Senadores, de
maneira tão orquestrada que, o orgulho de haver conseguido prosperar na vida, começa a ser substituído pela
vergonha de ter sido diligente e, em conseqUência, enriquecido, naturalmente, mais uma batalha ganha, na
••guerra psicológica ou das palavras".
__
Ser ab:iStado; rico e prÓpero, Sr. Presidente, jã está virando entre nós, não motiYo de orgulho, símbolo do homem qu_~ _trabalhou e trabalha prosperando e fazendo a
prosperidade do Brasil, mas significando quase uma
írt;~_Ç)ralidade.
_
_ Embora o Mestre Aurélio assinale no seu Novo Dicio- nãrio qUe abastado é cheio de víveres~ d-o necessfrlo. 2.
Endinheirado, dinheiroso, rico, abastoso. Em outras palavras salvo os ladrões, só se torna rico, quem se abasta,
que~ trabalha, quem econorp.iza, que procura se prover
do ~-~~a'l!:.~_do _r:t~-~.s~r_!o pg._r_31_1}_oje e_ parª" o fut1,1ro.
-- Ser latifundiário ou melhor dizendo, ser chamad_o de
latifundiário é o mesmo que ser. .. xingado" ê ser exposto
ao escárnio ao ódio popUlar, tal é a guerra psicológica,
tal ê o minta, minta~ minta, tal é a corrupção do vernáculo que ninguém v aí buscar a origem etmológica do termo
e, realmente, ser chamado de latifundiãrío é Quase que
um palavrão. Mas a. "palavra da moda" par~. "pixar" e
tentar denegrir os que ousaram e ainda ousam alargar as
nossas fronteiras agrícolas, desbravando e beneficiando
as terras brutas .e incultas sem apoio oficial, aliás, na
maíoria das vezes, apesar do Governo, para alimentar,
nutrir~ S!-:lStent<_lr a mais que p_a~asi~ãria e_ falsa econ_omia
urbana instalada no Brasil nos ditimos 30 ãnos. E O que ê
latifu~diátio, Sr. Presidente, o que signific<J.m estaS palavras mágicas que de_uma hora para outra, na Nova República, passou a ser a causa de todos os insolúveis
probft!mas nacionais? Vejamos Q."Novo -õidÕnário de
Aufélio"; aqui es{á~. "Latifundiário, dono de Latifúndio".
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.. "Latifúndio- (Do Latim latifundium) I, Na antiga Roma, grande domínio privado da aristocracia.
2. Propriedade rural, característica de países subdesenvolvidos, de monocultura e com terras incultas,
exploradas por um só proprietário, que utiliza mãode-obra não especializada, mediante salãrio muito
baixo. Atualmente (prossegue Aurélio), tanto em
países capitalistas, como em países socialistas desenvolvidos, há latifundios que são grandes empresas
rurais industrializadas, cuj<? sistema de exploração e
relação de produção se transformaram."
Temos então, a origem etmolôgica de latifundio, fazendo mestre Aurêlio uma definição generalista e muito
abrangente mas ainda insuficiente quanto ao termo,
comportando observar que, tratl:lndo-se do Brasil, onde
por falta de quem- quisesse para aqui vier, ocupar as ter-'
ras descobertas por Cabral, em 1500, somente em 1535
Portugal conseguiu enviar Martim Afonso de Sousa e,
assim mesmo, com tão pucos interessados na terra. Tanto que, as doações de sesmarias que conseguiram pretendentes, abrangiam 50 léguas de sesmarias, de testada no
Atlântico e correspondendo cada légua de_ sesmaria
6.600 metros significavam então 330 km de testada para
um donatário e que de fundo tam até a chamada linha de
TordesilhB.s, atingindo 1.500 a 1.600 km. Em muitos casos. Por outro lado, embora o dicionário não contenha
espaço _para tanto, seria bom poder ter retratado que, até
1842, 20 anos após a nossa Independência, fomos regidos pelas Organizações Filipinas, e Q_"Código Português" manteve aqui, até então, o Regime do Morgadio,
no qual sabemos todos, só herdando o primogénito, to~
das as sesmarias até aquela data, com todas suas imensidõcs, foram mantidas indivisas nas sucessões.
Tantas as terras e tão poucos interessados que, somente em 1854, tivemos regulamentada a Lei 601, de 1850,
no caso, o primeiro diploma legal que intentou cuidar do
problema fundiário no Brasil. Na verdade, até a cons·
truçâo de Brasília e a abertura de novas estradas para o
interior do País, as terras nada valiam, tanto que as propriedades rurais, para serem vendidas, tinham as suas
avaliações, exclusivamente, nas cabeças de gado e outros
animais como também, em algumas das melhores benfeitorias, daí a expressãQ. "fazenda de porteira fechada".
Quanto à agricultura, tudo o que se plantasse, além do
consumo próprio, seria jogado fora, visto que os gastos
com o transporte eram maiores que os preços nos centros de consumo, enquanto o boJ. "transportaYa a si mesmo" andando em. "boiadas".
Quanto à utilização da mão-de-obra não especializada, é verdade e aplica-se ao Brasil, pior, lamentavelmente, em todos os setores da economia. Quanto à afirmação
de Aurélio, pagando salários variados, aqui no Brasil a
realidade é bem outra, porque, a partir de 1960, com a
"nossa incfustsialização", de lá para cá, tanto foram os
mais demagógicos e criminosos atrativos criados, pelos
governos nas cidades que passou-se a pagar na agropecuária, salários maiores que os vigentes nas cidades, na
tentativa de conter-se o êxodo da mão-de-obra, da quase
que sucata huma_IJa que sobrou para trabalhar no campo.
E sabem aqu_eles que me ouvem e exercitam a ati vida~
de, que a mão-de-obra simboliza e representa, desgraçadamente, uma sucata humana. Porque os melhores valores, os mais diligentes, os mais empreendedores vieram
para a cidade, Sr. Presidente, vieram em busca do lucro
-que a cidade lhes sugava; vieram em busca da oportunidades de educarem os seus filhos, de gozarem das benesses urbanas, quando se negava tudo ao homem do campo.
Então nos sobrou exatamente o verminoso, o menos
dotado física e intelectualmente, e assim mesmo, para
contê-los, teve de lhes oferecer salãrios melhores, do que
aquelas que a nossa febril industrialização procurava
carrear pãra as noSsas urbis.
Finalmente, quanto ao fato de''tanto em países capitalistas, como em países socialistas desenvolvidos, há latifúndios que são grandes Empresas Rurais Industrializadas, cujo sistema de exploração e relações de produção
se transformaram".
Peço permissão para discordar do ausente, do grande
--ausente, porque só ê verdade nos primeiros, quanto aos
segundos, falam alto as estatísticas e mais especialmente
o novo Czar Gorbachev, especificamente quarito a pro-
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Possivelmente muito contrafeito, mas sem a grandeza
dução das pequenas glebas que compõem os quintaiS das
da humildade, para mandar para o lixo a mais que-abresidências dos trabalhadores rurais na RúSsíã, cuja prosurda
proposta, embarca de vez na."eanoa furada'' e de
. dução não é do Estado, e sendo propriedade particular,
maneira tal que, vale ler-se aqui, a sua referência _à proocupando menos de 3% das áreas a.&ricultáveis, produposta diante do Legislativo, diz sua Ex•.:. "A audiência do
zem quase o mesmo tanto que é produzido nos 97% das
Congresso Nacional é buscada pela manifestação dos
terras e que pertencem ao Estado. Daí porque a Rússia
partidos e das lideranças, já que de simples operacionaliainda é hoje, inquestionavelmente, o maior importador
zação de lei votada e em execução há mais de quatro lusde alimentos do mundo.
troS:." Não há pois, Sr. Presidente, por que nos preocuw
QUan'to-às terras incultas, reportadas por Aurélio, elas
p<ltill"OS, não temos-porque estarmos a debater a, "obra
existem e, o que é pior, até mesmo em regiões jâ benefiperfeita e acabada", tenho que·r-azer·aqui uma ressalva,
ciadas por estradas e outras obras públicas, mas criminoSr. Presidente éxplicar aos homens da agropecuária, a
samente impunes, inexplicavelmente impunes, porque o
nossa gente simples do interior que a expressãQ. "obra"
INCRA sempre se negou a aplicar o [mposto Territorial
que aplico para adjetivar ~ "proposta" não ê nenhuma
Rural-progressivo, que ê o grande instrumento para culalusão
à sigla que deveria identificar Q. "Ministério da
minar os especuladores da área fundiária a dar função
Reforma e do Desenvolvimento Agrário".
social à gleba. Eu trouxe aqui, há poucos dias, dados, e
Mas, Sr. Presidente, voltemos ao exame que pretendo
trago novamente alguns elementos, para demonstrar, Sr,
para a. '""proposta'' do_MIRAD, no final da página 3 na
Presidente, que _cerca de 80% sobre o montante que deveIntrodução, temos:.. "Decorridos 21 anos desde a proria ser arrecadado, não vem sendo arrecadado. E pensar,
mulgação do Estatuto, o mínimo que se poded[zer é__ que
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que é este mesmo-INos resultados da ação são abolutamente frustrantes".
CRA que está subsidiando, fornecendo dados ou até
Primeiro não são deCorridos. 21 anos, porque o Decremesmo -elaborando propostas de reforma agrária da
to nQ 55.891 só foi edit~dO em 31 de março de 1965, o
Nova República.
qual, sabemos todos, veio para regulamentar o Estatuto
Inspirados e ouvindo a esquerda radical --é o novo
da Terra, tal a complexidade_ do problema, mas isto,
rótulo que se dá aos comunistas, fiCa mais simpático:...__
diante dos que_enten-dem do assunto, dos qul!i "são do raque domina a CONTAG, as Pastorais da Terra e a tristemo"; que o mencionado decreto, só regulamentou, conmente famosa ABRA, trampolim político do a tua! Presi- forme a sua ementa.:. "Regulamenta o Capítulo I do Títudente do INCRA, não só para projetar-se, para faturar
lo I e a Seçào J[ do Capítulo IV do Título U da_ Lei nl'
os futuros votos dos analfabetos, mesmo custando a pró4.504 de 30 de novembro de 1964- Estatuto da Terra".
pria estabilidade do Governo que aí está e ao qual serve,
Aí estão as cautelas, até a regulamentaç_ão foi feita de
elaboraram essa coisa que rotularam de proposta para
maneira moderada, parcial.
elaboração do I~> Plano Nacional de Reforma Agrária da
Nova República.
O Si'. Jo-rge-1Gi1Ume·..:.:.... Permite-me um aparte, nobre
_ Senador?
Tudu feito, Sr. Presidente, de maneira ambígUa, maliciosa e falsamente, _de iníciO i illenfarrt m:ãSCãrãt ou cam uO SR~ BENEDITO FERREIRA ~ Com muito praflar a "proposta" com !:J.. "capa" de Estatuto_ da Terra, e
zer.
da Constituição Federal, para, no final, propor o total
ultraje, o desrespeito absurdo ao Estatuto e à própria
O Sr. Jorge Kalume- Não gostaríamos de interromCarta Magna.
per esse_ tema que, pela sua importância, V. 'Ex• trouxe
Convindo observar que, se enumeram como Q. "1 QPla:-- _
hoje à ~ebate. V. Ex~ defende a reforma agrária, como
no", é porque pretendem outros, na base da conquista
todos nos desta Casa, mas uma reforma dentro dorespor etapas, vitoriosos do primeiro, virão a exigir mais,
peito, sem atritos e sem demagogia. Haja visto que a renão logrando êxito formal, isto é, desorganizar a nossa
forma agrária fez e faz parte do programa do PDS,
combalida agropecuária, através da expropriação, da
qurmdo Arena, quando dávamos sustentação aos goverameaça de expropriação, porque impedidos pela Constinos passados e que renasceu quando do Governo do sautuição, pelo menos já c-onseguiriam intranqllilizar os que
doso Marechal Castello Branco, sob aplausos gerais. Eu
ordeiros suam trabalham r;.. "comem o pão amassado
- me refiro ao Estatuto da_ Terra, e que hoje a Nova Recom o suor do próprio rosto" e passivamente, pacifica e
pública avoca como matéria sua. O Governo Figueiredo,
evangelicamente com os seus parcos excedentes, alimeno Governo Geisel, o Governo Médici, o Governo Costa
tam esta,_ "corja" de desQcupados que.. "lideram" as
e Silva, eles mesmos seguiram a orientação dessa lei deiw
"CPT", as. "CONTAGs" e as~ "ABRAs", os chamados
xada por Castello Branco. Só o Governo do Presidente
..grupos sociais" de pressão que não têm calos não, amor
Figueiredo diStríhiiiU; nó--Brasif, mais-âe I milhão -de
à Pátria e muito menos Deus no coração.
títulos. E ~eforma agr~ria ou não é? Dentro do respeito,
Por outro lado,
-Presidente, essa ..coisa'', que o Ses.em atrito, sem demagogia. Agora, vou me permitir falar
nador Hélio Queiras preferiU chamar d~.··caü.tau", e aí
de mim mesn1o, repetir o que já disse anteriormente,
eu pediria aos hermeneutas, aos ilustrados realmente do
9uando fui Prefeít9 de meu pequenino município, n_os
vernáculo, que verificassem quem está, de maneira mais
tdos de 1956, fiz reforma' agrária lá e não teve repercuspejorativa, referindo-se a essa chamada proposta. Mas, a
são nem estadual, nem nacional, nem mundial, porque
..coisa" começou tão mal que, veja-se o trabalho, o vereu fiz para servir a população, sem atritar com ninguém;
dadeiro malabarismo que tiveram que cometer para obquando fui Governador do Estado, em 196~, fiz a segunterem a própria sigla dq, "novo'' e já nefasto Ministério
~a reforma a~_rária do Acre_. também sem nenhuma reda Reforma e do Desenvolvimento AgrArio, que veío a
_percussão negativa, tudq de comum acordo com _as prosubstituir (ou destruir?) o antigo MEAF- MiniStéri-o
prietá~ios. Compramos à vista, com dinheiro do Estado,
Extraordinário de Assuntos Fundiários. Para compare350 mrl hectares de terra, entre 67 e 70,_que foram districerem na Estrutura da Administração e engodar a nossa
buídas e ajudamos esses agricultores com algumas estragente, os contribuintes de imposto, que irão sUstentardas vícinais e coin alguns financiamentos também, :Porlhes os desatinos, sem que a sua sigla espelhasse os seus
que não basta só entregar a terra, é preciso a estrutura
nefandos e mal chei-rosos objetivos, mas verda-deiros prOpara que o p-obre agricultor possa produzir e trazer seu
pósitos, acrescentaram Q. "i" de MiniSféfíOe3.inda para
pr9duto para dentro da comunidade. Portanto, nesta
chegar ao quase incrível"MIRAD" tiveram que inverter
oportunidade, quero congratular com V. Ex' pela sua
a ordem cronológica das palavras. Se os Srs. Senadores
bravura, pelo talento e até pela sua conduta professoral,
se derem ao trabalho, vão verificar realmente que precitrazendo ao debate um assunto palpitante e dos mais im~
savam fazê-lo. Precisavam porque o MRDA poderia
portantes, que querem transformá-lo em demagogia. Asprojetar, prindpalmente para os nordestinos, aquilo que
sim, fique V. Ex' certo de_ que estou feliz em ouvi-lo porseria gerado e produzido de inícici por essa propOsta, O
que V. Ex~ t_ambém defendo o Estatuto da Terra-coríló
mal-cheiroso resultado.
todos__n~-- mas dentro do respeito, e sem demagogia.
E tanto é verdade que, talvez traído pelo subconscienMuito obrigado.
te, o ilustre Ministro, que espero em Deus, tenha subscriO SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador,
to a tal proposta sem lê-la, e após, cominado a
V. Ex' ê muito generoso quando elogia esta modesta
apresentá-la, escreveu:.. "Completa-se, com esta provi·
contribuição que tento trazer ao debate._ Estou angustiadência, (referindo-se~ "proPOSt8.'TO e!eiiCi:lCieffiedidas
do, n_Qbre Senador,_ aQgustiado pelas meias verdades,
preliminares iniciado com a criação do Ministério daResobretudo como pai, como avô, ao -verificar com-o vão _
forma e do Desenvolvimento AgráriO ... "
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corrompendo o sígnifiCU:do, o conteúdo. a subStância das
palavras. Não querem reforma agrária, coísã. nenhuma,
Senador Jorge Kalume! Querem é jogar pedras no pretérito, querem é justificar a sua inapetência para o trabalho, querem, no Governo, como estão, com este Presidente que não lhes nomeou, com este Governo com
quem não se sentem comprometidos, querem a liberdade
de solteiro _e o conforto de casado. Querem todas as benesse..'>, mas querem, antes de tudo, utílizar 6s cargos
para se projetarem politicamente. E haja dinheiro, nobre
SenadõrT Haja dírifieírot
Fosse o nosso Presidente da RepúOJica um insensato,
fosse um neófito, permitida que esses esPertalhões retirassem castanha do fogo com as :Suas mãos. Onde o dinheiro, Senador Jorge Kalume, estatuldo no§ 39, do art.
161 da Constituição, que maliciosamente citam o art.
161. Citam o art. 16 do Estatuto da Terra nessa coisa,
mas não citam o décimo quarto e o décimo quinto doEstatUto da" Terra, esses dariam tranqUilidade, para quem
lesse esse documento. Mas não! Teriam de pinçar períodos na legislação, pinçar capítulos na própria Carta
Magna, porque o objetivo era um só. A irresponsabilidade é tamanha, que produziram um calhamaço tão repetitivo, tão cansativo, tão diabolicamente bem montado
para cansar,- para fatigar, para que ninguém chegue ao
seu término. Mas, sendo eu um homem do interior, tenho aprendido na sabedoria da nossa gente simples, sei
que o veneno dos animais mais venenosos não está norabo, está na cabeça.
Sr. Preildeiite, nobre Senador Jorge Kalume, meus ~s
timados Pares, eu dizia que acusam de frustrante o trabalho desenvolvido nos últimos vinte anos, aliás eles falam vinte e um1 roas esquecem-se, como bem lembrou V.
Ex~ com- mU_itã_ propriedade, com muita feliCidade, de
que; s-ô no-Gov'é(fiCi Figueiredo, o INCRA festejou a entrega do milionésimo tít!llo de propriedade.
Falam, ffialiciosamente, em concentração da propriedade ao ponto de laquearem a boa fé de homens como o
Se_nador Hélio Gueiros, um estudioso. S. Ex•, ele mesmo, vítima dessa falácia, vem dizer que há concentração
de propriedade no Brasil, quando na realidade aí estâ o
IBGE. ao a\cãnce de todos nós, e de modo especial de S.
Ex~. a indicar que não passa de uma falácia, isso porque,
nobre Senador Jorge Kalume, se em 1920 tínhamos só
648 mil propriedades rurais no Brasil, chegànios a 1984,
no final do Governo Figueiredo, com mais de 6 milhões
e 200 mil propriedades. Isso se tormarmos em conta que
o IBGE, no seu censo agropecuário de 1980,já consignava 5 milhões, 167 mil estabelecimentos agropecuáríos em
alividade no Brasil.
Não querem reforma agrária, querem a bandeira, querem ·sobretudo depois çlesse trabalho avançado, desse
trabalho de conquista das mentes que as pastorais das
terras_ v.êm levando ao campo, querem agitar o problema, para que não- se repita o erro cometido por La marca,
a frustração da guerrilha no Araguaia e tantas quantas.
intentaram, porque o homem do inteiior aiilda tem o temorde Deus, ainda tem o respeito pela palavra, respeito
a divisa sem cercas, respeito ao acordo firmado com seu
vizinho, ainda vale para eles o fio de barba. Precisa corromper essa gente, precisa ensinar a essa gente, mesmo
negando os textos bíblicos, porque o seu profeta, o seu
Deus não é o nosso Deus, porque a sua Bíblia não é a
nossa Bíblia.
A verdade é que erros e omissões e até mesmo criminosos já denunciei daqui neste plenário, que poderão
ainda ser levantados na administraçãO anterior do INCRA; mas precisam ser apontados e punidos, punidos os
maus funcionários ou os dirigentes_do INCRA, Mas não
farão nada nesse sentido, Ex•, tenho fundados receios de
que não façam nada, porque, no caso,iriam atingir exatamente o remanescente da antiga SUPRA, que lá permanece e aJj, por inadvertência, foi mantido.
Providências mais urgentes já deveriam ter sido tomadas no decorrer desses 90 dias da Nova República; como
por ex_emplo as ações executórias dos inadimplentes do
ITR, que renderiam a partir de 1979.
Yê}a V. Ei~; senãdOr Hélio Guefi-os, é}uand(i disse da
irresponsabilidade e da_ inconseqilência dos elaboradores
dessa coisa, que V. Ex• pretere- Chamar de catatau, induZ-iram o Ministro Nelson Ribeiro a assinar um negócio
falso.
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Eles falam, na página 4, em 20,2 bilhões de cruzeiros
para serem cobrados, mas, sem multa, sem juros,só com
a corrcção monçtâria e tomando-se só deJ979 para cá
vale dizer - o que não está prescrito - dariam Cr$
145.592.423.000. Mªs a. "proposta", como eu disse, para
demonstrar o zelo, dos atuaís gestores da reforma
agrária, com o dinheiro público e com a verdade, quando na página 4, do último parágrafo diz;
, .. Essa injusta situação social relativa a posse e uso da
terra_ê agravada ao se considerar que os proprietáriosveja V. Ex.• a injúria e o propósito subliminar dessa injúria -de imóveis actma de 1.000 h a, na sua totalidade,
apresentavam atê o fim de 1984 débito acumulado, para
com o Estado indiretamente? olha só o sofisma--:- l~san~
do os munidpios. Quer dizer que não há nada com o E_s~
tado? Na verdade- dizem eles---: de 20,2 bilhões de _cr_u~
zeiros, cifra relativa ao não pagamento dos Tributos Rurais."

O Sr. Hélio Cueiros- _V._ Ex• me permite, nobre Se_flã:·
dor?
O SR. BENEDITO FERREIRA -.Eu darei o aparte
a V. Ex• com muita honra, amante até porque venho
provocando V. Ex• aqui para que participe comigo, porque sei o quanto V. E• é um homem de bem, sei quanto
V. Ex• é um homem da verdade, e lamentavc;lmente,
quando na tribuna, parece-me que a Oposição me vê
mal. Mas quero co_nsignar e aproveitar a oportunidade
para registrar, junto a V. Ex• e ao Plenário, que, pela mi~
nha formação, pelo meu feitio e talvez por uma falta de
um melhor burilamento também, ...
O Sr. Hélio Gueiros -

Não apoiado.

O SR. BENEDITO FERREIRA-, .. Sinto~ me angustiado, quando vejo a palavra de Deus átinE;ida. Já que o
nosso próprio verbo pouco ou nada significa, a ponto-e
V. Ex~ concorda comjgo- da palavra que São Marcos
encontrou para definir Deus: Deus é o verbo, Deus é
amor.
Sabe V. Ex• a _c_at,U_e]a e o cuidado que devemos hoje
ter para pronunciarmos amor, que desgraçadamente já
significa tudo, menos aquílo que bíblica e ev.agelicamente deveria significar.
-O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Fazendo soara--campainha. Comunico ao nobre orador que
dispõe de 3 minutos para a conclusão de seu discurso, _
O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Benedito, antes
de tudo, quero dizer a _V. Ex• que fui solicitado, durante
o decorrer de seu discurso, para alguma informação, ali
na bancada da Impresa, e é por isso que me retirei, e não
por falta de respeito e de atenção à t~e e à exposição de
V. Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA
disso, Ex•

""7

Eu tenho certeza

O Sr. Hélio Gueiros- Então, não pude acompanhar a
brilhante argumentação de V. Ex•, embora eu dela dis~
corde sobr_e_o tópico, o ponto que V. Ex• frisa bem aí,
dessa arrecadação precária do Imposto Territorial e Ru~
ral.lsso dernostra, nobn: Senador Beo.editQ Ferreira, que
através_ dela, não vamos fazer reforma agrária. Não é
através da tributação excessiva, porque está provado ...
O SR. BENEDITO FERREIRA - Progressiva, Ex•.
Ela seri~;~.. "n" vezes maior se aplicasse a tabela progressi~
va.
O Sr. Hélio Gueiros - Excessiva e progressiva, nós
não vamos chegar a lugar nenhum. E: impraticável a
cobrança, e v. Ex• sabe disso muito bem. Essas áreas de
latifúndio são localizadas na nossa Amazónia.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Pelo amor de
Deus, Ex• V. Ex• está labo_rando em equfvoco.
O Sr. Hélio Gueiros- •.. onde, nem sempre há comarcas para julgar essas que.'itões. Então, o Governo Federal, que é o dono do tributo, só dispõe de Justiça Federal
nas Capitais dos Estados, e assim mesmo sobrecarregadfssima essa JustLça_ Federal. Pretender que lá e'!l cruzeiro do Sul, lá em Humaitá, lá nos cafundósou_nos confins, e o nome confins deve ser muito parlamentar, porque um dos aeroportos mais modernos, hoje, no Brasil, é
no município chamado Confins. Lã nos confins, sem ser·
esse do aeroporto, ê absolutamente impráticavel a

cobrança_ desse imposto, nobre Senador. V. Ex• fez um
discurso ~;_m_que comprov_ou que, no ano de 1984, se arrecadou _9e 1!9posto1 ou foi no ano de 1983, numa estimativa, ...
O SR. BENEºIIQ FERREIRA -

Foi em 1983.

O Sr. Hélio Gueiros- ... menos do que 1950 e tantos.
O SR. BENEDEDITO FERREIRA- Em 1951, para
ser exato.
O Sr.-Hélio Gueiros- Então, V. Ex• verifica que não
é por aí que nós temos que caminhar.

O SR. BENEDITO FERREIRA Ex• me permitisse o diálogo.

Não é Ex• Se V.

O Sr. Hélio Cueiros - Estou só terminando de explicar a minha tese. Não é por aí, esse processo foi um fracasso; insistir nele não tem sentido. Então, nós temos
qUe paftir -para oilfra alternativa. A outra alternativa
tentada pelo INCRA foi a tal de se discriminar :is terras;
foi outro processo para se chegar à reforma agrária. Fracassou da mesma maneira; não houve resultado prãtico
tlC-nhum dessa outra política do INCRA, para tentar fa~
zer reforma agrária. Então, nobre Senador, vamos aplicar a Constituição Vigente~ proposta a emenda pelo Marechal Castello Branco; e V. Ex• não vai dizer que o Marechal Castello Branco fosse fazer uma coisa ou que o
Marechal Castello Branco fosse padre de passeata, ou
que o Marechal Castello Branco tivesse tonalidãdes vermelhas no seu espírito e na sua mente. "t dele, nobre Senador, a lei e o princípio constitucional que o Ministro
Nelson Ribeiro quer aplicar. Agora, se o Marechal Cas·
tel\o Branco é rubro, então, nobre Senador Benedito
Ferreira, nós não podemos nunca chegar a um acordo.
Por outro lado, e só para terminar, é difícil discutir com
V. Ex~. porque V. Ex~ põe em dúvida todos os números
da proposta.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não! Eu provo
que são falsos. Provo com documentos. Eu estou mo_strando, e V. Ex~ procure verificar. O ônus da prova cabe
a V. Exf, qUe põe em dúvida a honradez do seu colega.
Não, pelo -amor de Deus! Eu sou tido e havido, aqui e
for::~ desta Casa, como um homem sério.
O Sr. HéUo Gueiros- Não procure fazer intriguas entre nós, porque não vai conseguir.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira. Fazendo
soar a campanhia.) - Comunico ao orador que o seu
tempo estâ esgotado.
O Sr. Hélio Gueiros- Se V. Ex• despreza, rejeita, repudia, repugna todos esses números, aqui, é difícil ciscu~
tir com V. Ex• todos esses números para V. Ex• são fal~
sos, então nós não vamos chegar a lugar nenhum.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Senador Hélio
Gueiros, nós varTI.os chegar sím. E vou dizer a V. Ex• que
isso tudo me faz lembrar aquela história de um advogado_ que, implicado com o juiz da comarca, ele concluía as
suas petições assim;, "qualquer que seja a decisão de- V.
Ex• recorro da mesma." E agora V. Ex• ainda com ares~
ponsabilidade de um advogado militante, e doutor em letras jurídicas, com a responsabilidade de um Senador da
República, eu um leigo, um caipira, também com as pesadas responsabilidades de Senador da República, e V.
Ex~ põe em dúvida a operacionalidade das leis, quando
-se trata de uma grão executiv_a V. Ex~ põe em dúvida que
o Judiciário seja capaz de executar os maus pagadores. E
V. Ex• tanto labora em equívoco que se tivesse lido o
meu modesto trabalho, teria constatado que os maiores
sonegadores não são os Estados pobres, são exatamente
os grandes Estados ricos, porque o 4"' melhor contribuin~
te ê o Ceará. Do 4Q ao ]QQ melhor contribuinte estão exa~
tamente os Estados flagelados pela seca. Ê onde tem o
maior indice_de arrecadação, Agora, ê exatamente o Estado de São Paulo, o riquíssimo território paulista, onde
há a melhor agricultura estruturada do País, os mais
abaJl:lados fazendeiros, onde estão todas as comarcas
providas, Ex~. para que se procedesse ali uma ação e:o«:cutiva.
O Sr. Hélio Cueiros- Permite V. Ex.• um aparte?
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O SR. BENEDITO FERREIRA - b exatamente ali
que V. Ex• encçmtra o 15'1 maior sonegador e inadimplente.
O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• está me dando razão,
nobre Senador Benedito Ferreira. Se os maiores contri~
buintes não pagam-, como é que nós vamos fazer refoõna
agrária através desse processo, nobre Senador?
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Solicito ao nobre orador que não -conceda mais apartes, por~
que S. Ex• já extrapolou em 5 minutos, e há outros ora~
dores inscritos.
O Sr. Hélio Gueiros- Os contribuintes fiéis sã_o os pequenos contribuintes; os grandes não pagam então não
adiá.nta· os grandes têm meios e modos de discutir na
juStiça, 'de pôr em dúvida a eficâcia do Poder Judi_ciário.
V. Ex• sabe muito bem-disso. Eu sou um advogado, V.
Ex• tem prática como advogado, e sabe que para uma
grande empresa ou um grande proprietário é muito fâcil,
nobre Senador Benedito Ferreira, retardar até chegar a
wna anistia, até chegar a uma prescrição.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Ao ponto de dei~
xar ir à preclusão, ao ponto de serem preclusos, desde
1966; porque o seriado, seriadamente, levantei issO a partir- da vigência do novo tributo, da nova sistemática tributária, progressiva: eu alinhavei a série ano a ano, desM
de 1966.
O Sr. Hélio Gueiros - Então V, Ex• tem de abandonar esse processo, porque não vai funcionar.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira. Fazendo
soar a campãiiiha.)- Solicito a- V. Ex• a conclusão do
discurso, exatamente, por haver outros oradores inscritos.
O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• foí genero~.
so, e não posso dialogar com a Mesa. Mas eu gostaria de
pedir a V. E_x•, e de _modo particular àqueles que estão
me honrando com a sua atenção e particularíssimamimte
ao nobre Senador Hélio Gueiros, para que S. Ex•, como
amante da verda_d_e~ com respeito à verdade, S. Ex.• que
sabe que Q, "conheceis a verdade e sereis livre", S. Ex•
sabe o quanto é importante o significado da verdade.
Daí por que CriSto insistia tanto com a verdade. A ver~
dade vos liberta-rá., para que V. Ext- se liberte dessa falá~
cia, desse amontoado de mentiras, Sr. Presidente, que eu
contesto e demonstro, aqui, mas quero advertir a S._ Ex• _
que só fui até à página n" 6, da minha contestação. Eu
não conseguí eSpaç-o, mesmo co"m a generosidade de V.
Ex•, Sr. Presidente, para ultrapassar a página n"' 6 desta
coisa que aqui está, que quiseram, ·com isso, po"r certo,
desmoralizar o MiniStro, porque é neófito, porque vindo
lá da província, porque talvez com pouca s_ustentação
política.

O Sr. Hélio Gueiros- :t: isso que eu digo, ficam com
esses argumentos ad hominem, quer dizer, em ve:z de se
discutir, dizem que é porque o homem é da província,
etc. Não existe isso.
O SR. BENEDITO FERREIRA eu acredito que S. Ex• ....

Exatamente, Ex•,

O Sr. Hélio Gueiros --V. Ex• acabou de dizer que os
maiores fraudadorcs estão em São Paulo. Então eu vou
tomar como exemplo essa turma fraudadora, defradadora'? Então vamos voltar para o Norte, onde não existe
tanta gente assim.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador
Hélio Gueíros, quero dízer a V. Ex~ que eu procurei insistir, desde o primeiro instante, que acredito que o ilustre Ministro Nelson Ribeiro está sendo vítima, coino es~
tá sendo V. Ex• nessa falácia que aqui está. Porque, Se~ í
nador Hélio Gueiros, eu quando chamei a atenção de V.
Ex• para o Tftulo III do art. 161 da Constituição, foi pOrque aqui, nesse veneno, nessa malícia, exatamente na página 67, é: que o Ministro subscreveu um documento
onde eles estão propugnando fazer pressão no Judiciário, fazer Lobby junto ao Judiciário, para que se mude'
o c-once-ito_ de preço justo na desapropriação. Ora, eu te- '
nho certeza de que o Ministro Nelson Ribeiro jamais~
subscreveria essa injúria ao Judiciârio.
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O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) Nobre Senador, V.

Ex~

já extrapolou cm lO minutos dO

seu tempo. A Mesa precisa garantir a palavra aos outros
oradores.
O Sr. Hélio Gueiros- Absolutamente. A mudança do
conceito pode ser através de lei e de jurisprudência.
O SR. BENEDITO FERREIRA não poderia subscrever, Ex.'

Mas o Ministro

O Sr. Hélio Gueiros- Como não?
O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
devo concluir, lamentando ter usado e abusado da generosidade da Mesa, da paciência dos meus Pares, mas tenho a presunção de que estas noites índormidas que me
custaram a elaboração deste trabalho, me perdoem a
modéstia, mas tenho a presunção de que ele terã alguma
utilidade se lido e cotejado com os documentos, com as
fontes, Sr. Presidente, que é de meu dever citar e o faço
nos textos que transcrevo, e de modo particular a S. Ex.•
o Senador Hélio Guelras que tenho certeza é um homem
de bem, e com a responsabilidade de Líder, que S. Ex•
faça este cotejo, que compare, tenha a paciência que eu ·
tive Sr. Presidente, porque realmente consegui chegar... __
O Sr.. Hélio Gueiros- Só peço a V, Ex• a paciência de
passar da página 6 e ir até o tina!, porque se V. Ex.• empaca na página 6 V. Ex• não tem a idéia .
O SR. BENEDITO FERREIRA - Não, meu tempo
esgotou, V. Ex• está sendo angustiado e impaciente cam
seu modesto.cotega ...
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• não vai ter a noção da
proposta, vã até o fim.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Já estou me justifi-cando Ex•, vou caminhar para a Taquigrafia, P?rque
quero dizer, e V. Ex• confunde as coisas, no discu!i'so fui
até a página 16; digo, na minha incapacidade d~dder de
síntese, e só consegui analisar até à pagina 16.
O Sr. Hélio Gueiros -

Não apoiado!

O SR. BENEDITO FERREIRA - Por certo, outros
colt:gas mais bem dotados, mais brilhantes, irão atê o final mas, pincei alguns fatos mais graves porque estou
preocupado, Sr. Presidente, porque tenho fundados receios de que essa turma do quando pior ni.elhor, esteja
·efetivamente com o propósito de nos levar à fome, ao
-caos-e·mais do que isso e o pior, Sr. Presidente, desestabilizar este embrionário regime democrático, tão ansiado
- pof todos nós e tão acenado pela Nova República.
Sr. Presidente, rogaria a V. Ex• que considerasse como
lido o resto de nosso trabalho e perdoasse este modesto
Senador_ por ter abusado tanto de sua generosidade.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO:
Sr. Presidente, a triste e dura verdade que o Brasil,
mais especialmente o ilustre Presidente José Sarney precisa ver, enxergar, escutar e ouvir é que os seus auxiliafes
neste setor, a exemplo de tantos outros, estão no seu Governo para se servirem, para como os espertalhões, e vigaristas que querem o conforto de casado mas não
abrem mão da liberdade dos solteíros.
Seria injusto, S_~. Presidente, após o recente e mais que
incisivo pronunciamento do Sr. Presidente da República,
visto e ouvído por todo o País, que, pessoalmente, eu tivess~ algum receio quanto ao destino que será dado por
Sua Excelência a esta "proposta", a esta "casca de banana" que puseram no caminho do Governo que ai está.
Como também, seria idiota de minha parte, admitir
que parariam, que não voltassem a carga e sempre que
possível, " para tirar castanhas do fogo com a mão do
Presidente da República" a quem, entendem, nada devem, por ele não foram convidados ou nomeados.
Contudo, Si.- Presidente, repito, confiante nas palavras do Presidente José Sarney, reservo-me o direito,
como recomendarei aos que me ouvirem que, só estafemos livres após o afaStamento dos (respotlsâveis?) cargos
os que industriaram a tal proposta, seja a mesma recolhida e.se exercite o Estatuto da Terra e a Letra da Constituição, mais que bastante para a implantação da Reforma Agrária e da política agrfcola que o Pafs reclama.
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No afã de promover a luta de classes, partem para a
agressã-o injuriosa e IrreSponsável aos que possuem glebas superiores a I .000 ha. indistintamente coloca todos
"na sua totalidade apresentavam até o fim de 1984 débito acumulado de CrS 20,2 bilhões de cruzeiros".
Mentirosos porque não têm dados de 1984, visto que o
último cadastramento realizado pelo INCRA foi em
1978, irresponsáveis porque afirmam que os inadimplente.<> seriam os grandes "na sua totalidade", e mais ainda
numa total demonstração de desinteresse pela verdade ê
que na realidade, segundo dados que aqui já houve e o
faço novamente, se se aplicar a simple.<> correção monetária, sem juros e sem multas, nos débitos não prescritos,
considerando-s_e de 1979 a 1983 o montante real seria,
conforme demonstrativo anexo, Cri 145.592..423.000,00.
Pelos mencionados anexos pode-se verificar O quanto,
efetivamente, foram lesados os municípios, pelo INCRA, apartir de 1966. No entanto, como se vê, o recuperável, porque não prescrito, corresponde a 7 vezes os valores constantes na "proposta".
Num deliberado esquema de fazer confusão e, por-certo, pensando que os seus números não seriam examinados, com "audiência" que preconizaram para o Congresso NacionaL
O certo é que ao mesmo tempo em que se louvam os
dados do lBGE, aliás única fonte, confiâvel, atê mesmo
porque, como já assinalado o INCRA realizou o seu último cadastramento em 1979, contudo, ainda na página 4
misturam e comparam os dados de 1980 com 1967 e ain~
da de 1984, estes produtos de fantasiosa simulação, para
no fim, pelo "método confuso" afirmar que em 1984, os.
imóveis com menos de 25 ha. seriam mais de "1.700.000
imóveis", quando em 1980, seguõ.do o IBGE, somente os
inferiores a 20 ha. jã atingiram a 3.374.479 imóveis.
E, isto, para que, Sr. Presidente,? Para embasar mais
uma falácia sem nenhum fundamento na realidade. Eis o
texto (pãgína 4): "a concentração da posse da terra, historicamente garantida e contemporaneamente estimulada, fez prevalecer a injustiça social no campo".
Vejamos a realidade, a verdade histórica. Aqui estâ
um quadro, uma projeção a partir de 1920 e que chega a
1980, apresentando, exatamente o contrário do que se lê
na "proposta" do MIRA O, vejamo-lo.

MAPA DEMONSTRATIVO DOS VALORES ITR- EMISSÃO E. ARRECADAÇÃO NORMAL
CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 1966 A 19H3

l-..NO

].966
1967
196a
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

I'

Vli.LOJri:S EHITIDOS

(1)
42.266.303,50
92.908.643,03
124.866 .. 725,1-4

166-292.018,29
22-9 .. 233 ._920, 72
220.42"6 .. 375,00
90-814-992,04
220.133 .. 103,56

VALORES i\RRECADl,DOS

2/1

(2)
25.743 .. 7_60,-30
37-813.512,20
36.643 .. 659,-43
46.830.533,38
55.932.781,50
71-636-283,47
46.776 .. 376,-40

. 60,90
40,70
29,35

28,16
24,40
32,50
51,50

155.007.331,13

70,41
-47,97
38,10
50,97

558.993.262,10

122-772-102,78
244.322 .. 504,53
223 .. 434._..36-4,30
371.389.680,36

752.269.219_,55

518.646-327,26

68,9-4

1 .. 791--85.3.. 783,80

l. 215.608-286' 17

15.034-114-712,00
42.500.846 .. 179,00
50 .. 438;620.320,00
73.627.014.303,00

7-583.761.861,80
12.515.311.990,00

67,84
21,58
17,44
24 ,81

14.518,670.f52,00

19,66

255 .. 932 .. 040,23

641-269-422,11
438.317.110,17

3.245.~03.332,00

Brasll,ia, 01 de agosto de _1984

1975

66,44

1976
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1. 791.854
1.231. 703

Arrecadado

518.151

13. 755~16

11.791.982

281).550,16

36.562.827

917.473,13

35.351.119

B41,06l,::h

Diferença

~1~.034

-

.115

Di!c.rcnça

Lan.c:õldO

C..938.!)19

An:ccad;:1do

Diferença

50.438.9_20

Lançado
Arrcca-d.-do

73.827.015

1L518.670

3.4C.J.RfD,o\~-.

EVOLUCJ'í.O DO -SISTEH;).

FUNDIA~_!O NO BRASIL,.

CQ"{PREENDJ;NDO O NÚ:-!~R:O--'l'O'l'Al. DE ~STABEL~Cl!'l.ENTOS RURAIS EXI§TENl'E5__NQ

-

1920 A 1980

··-~ . ..,O-TAIS

-AS .ÂRE.

~reas

•

iS;reas com·--menos -ae 10 Ha.

1940

64Bll5J 1M, 00

Ha. ocupaêlas - Tota,J.. G,

----

·-

1920

Número tot.al estabelecimentos

175 104 6)5

l"QQ

1

QQ

'

197.720' 247 100,00

100 01)

- 2,38

16,54

47.566.290

33,52

86.029.455

34,38

975.438
243.818

95,93

1.873,813

:3!;,62

55~487 .928 . 37,40

rlo·~454.24"2

15,97

33.112.160

'37~961 .. 495

21168

66.284.999

463~ 87'9

71,57

654.557

-~-oi:l·l3-i

ll,OO

86.582

13,36

621.. 798

Total r.erar Areas do Gru';l·o _Ha.

64 ~ 124 .fl5.t

kreas c/ + de l.')QO e ;.. -de 10.000 Ha.

45.492.696

.'

Total Est.

o::m

rrenas~de-'10-

Ha. NQ ~

!otal Est. com trenas de 100 Ha. N9
lbtal Est. o::rn rrenos

e.e

~!.:'

1.000 Ha. N9_

Ibtal Geral Est. do Grulx:l N9s

l'ireas

c/~ de

10.000 e - de 100.000 Ha

1

25,98

Âreas com mais de 100.000 Ha.

-

1\rea

-

-

24.647

sem declaração

Es1;-. c/+ de 1..01)0 e - de 10.0"00 Ha.
Est; cL mais de 10.000 e - de- 100.dOOH.:;

,t.

cem mais de -100.000 Ha.

Est. sem declaração
Total Geral Área do GruJ?O
Total Geral Est. do Grupo

,;!.~9.145

'

100,1)0

466

'2.893.439

1i.reas com menos de lOll Ha~

3.337,769

L-668

-

1,46

4.924.019
~_9_4

AS\

•

1970

5.95-2.581

A r 97

Áreas Com menos de 1.000 Ha.

1960

1. s·o4. sêr9 100,00

15.70_8,31,4

--

prntqog_m:

OCUPADAS COHO -TAMDE!.t AS SUBDIVISÕES DOS GRUPOS POR DIY..ENS ES
'-

;1_5_ 466

100,00
100.

--

-

p,

m1'\L

198'0

'

5.167.578 100 OQ
"'

_O_..OQ..
2,43

;R? '7'

8.994. 718

9. 083.495

3,09

19,04

60.069.704

20,42

64.456.452

34,43

108. 742.fi76

36,97

126.936.136

34,35

1.495.020

44,79

2. 519.-630

51,17

2.60LS76

50,38

51,20

1.491.415

44,68

1. 934. ~92

39,28

2.015.821

39,01

12,130

314.831

9,43

414.746

8,42

489. 3()3

9,47

98,90

3.3f)J..266

98,90

4.868.768

9B,~~

'>.l'll'\. 700

98,86

102.290.598

51, 7()

139.54~.129

55,85

177.89~.875

6ri,<IP

62.024:8;L7

31,31)

71.4?.0. 91)4

2S,5B

80.059.162

26.301).597

13,30

33.226.159

13,30

29.142.7118

3,64

5.666.953

2,27

7.047.721

7.204.2351

17,44

?.nl).~q7.3%

54,22

27;2:2 ·105.655.595

28,59

9,91

48.997.988

13,26

2,39

H .547.048

3,93

-

-

-

-

-

-

-

3, 80

26.539

1,38

30. 853

1,1!)

35.425

1,12

45.906!

o, 26

1:2-36

0,06

l. 569

1,10

1. 416

1,12

2. 438

37

0,02

28

1,10

33

1,12

2. 964

. 0,16

4.013

1,10

18.377

1,12

48,3() 110.314.016

44,15

.116.249.591

39,52

1,11)

55.251

1,12

-

-

110.980.624

63,38

'95. 529; 649

26.315

4,06

30.776

1,62

36.473

1.1.4.
I

62;

10.5621!
169.200.621

$8.968_\

45,78"
1,14
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Em 1920, com 648.153 EstªbelecimCnlos Rurais, que
ocupavam uma área total de 175.104;675 H a, as proprie-

dades com menos de 20 até 1.000 Ha, que totalizavam
621.798 ou 95,93% do número de estabelecimentos e tão
somente 36,62% da área total ou sejam 64.124.051 Ha.
Em 1940, o mesmo grupo que era de 1.873.813 estabe-lecimentos e ocupando uma área de 102.290.598 Ha. q_
que correspondia, respectivamente 98,38% sobre a área
total era de 197.720.247 H a. e 51,70% sobre o total geral
de estabelecimentos que eram I .904.589, significando um

crescimento-de: 12,92% sobre a área total, e 193,85%
sobre o número de estabelecimentos totais.
Já 1960, contando 3.3.37.768 estabelecimentos e ocupando 249.862.142 Ha, tínhamos, 3.301.266 estabeleci~
mentes, os quais, ocupavam 139.548.129 Ha., correspondendo, respectivamente, 98,90% do total de propriedades
ocupando 55, 85 da área total, e ainda o crescimento em
relação a 1940 de, 26,37% sobre a.__ãr~_total e de 75,25%
sobre o número anterior de propriedades.
Em 1970, contando com 4.924.019 estabelecimentos
cobrindo uma área total de 294.145.466 H a. o grupo, em
análise, contava com 4.868.768 estabelecimentos e uma
área total de 177.895.875 Ha., respectivamente 98,88%
das propriedades e 60,48% da área total, atingindo o incremento sobre o mesmo-grupo em 1960, o crescimento
de 47,52% sobre o total anteriQr de propriedades e
27,48% sobre a área ou total anterior!Tlente ocupado pelo

1977

Em 1970, contando com 55.251 estabelecimentos ruraís aí inclusoS 18.377 estabelecimentos que não prestam
declaração, ocupam:loJ16.249,591 Ha., significando respectivamente, 1,12% do total das propriedades e somente
39",52%" da área total, tivemos então um acréscimo de
18,18% no seu número e uma dininuição de 11,72% na
respectiva área ocuPada.

grupo chegamos a 1980, com 5.167.578 estabelecimentos
rurais ocupando uma área total de 369.587_8-72 H a e o
grupo de estabelecimentos de menos de 10 H a. até t.OOO
H a. já atingindo 5.108.700 H a., vale dizer, 98,86% sobre
o número total_e 54,22% da área global.
Contudo, ~inda naquele ano, o crescimento foi de
4,95% sobre o número total dos estabelecimentos rurais
existentes e a incorporação de novas áreas foi de 25,65%,
enquanto no mencionado grupo, verificou-se um aumento de 4.93% no seu número e 12,48% nas suas respectivas
ãreas.
Em 192U, sobre o total geral de648.153 estabetecimentõS áS- áreas superiores a 1.000 H a:, eram em número de
26.315 ou 4,06% do total ocupando, 110.980.624 Ha. da
ãrea total que era de 175.104.675 H a., vemos então que,
4,06% d~s propriedades ocupavam 63,38%.
~m 1940, com a quas~ triplicação da área total, como
assinalado, o grupo destes estabelecimentos era de
30:776 equivalendo a 1,62% sobre o geral masjãocupan~
do somente 48,30%, ou sejam 95.529.649 Ha. dos
197.720.247 H a existentes, significando um decrescimento percentual de 150,61% no volume de propriedades e
3 f ,11%~ SOOie-<lâ.fi::a tOtal ocupada, igualando-Se ã:partir
de 1940 âi'eas seril declaração, que eram de 2,_96%.
Em 1960, deparamos com 36.473 estabelecimentos
ocupandO 44,15% da área total, decrescendo, 47,27% no
número de estabelecimentos e 9,40% em relação a área
total.

Em T98Ü. atiriglndo 58.968 estabelecimentos e destes
somente 60.562 sem declaração e ocupandó 169.200.621
Ha., do total geral de 369.857.872 H a., verificamos então
que, 1,14% ocupava 45,78% da ãrea total, um aumento
equivalente de 17,86% no número de propriedades e um
crescimento percentual de 15,84% na ârea ocupada.
Ora, Sr. Presidente, se consciderássemos aqui que o
própriõ INCRA anunciou que, no governo do Presiden~
te-Figueiredo, foram emitidos cerca de 1 milhão de novos títulos, de domínio de terras, teríamos uma projeção
de números e percentuais que caracterizaria muito mais e
melhor a falácia da concentração da propriedade rural.
Para um~ melhor análise do Senado e de quantos este·
jam_sinceramente, preocupados em fazer uma Reforma
Agrária, de fato e de direito, no Brasil e especialmente ao
Ministro Nelson Ribeiro e Sr. Presidente da República,
trago aqui, compilado dos anuãrios do IBGE, um quadro geral explícito de maneira bem mais detalhada a evolução dos números e destinações das propriedades rurais
em todo o período de 1920 a 1980.

ESTABELECIMENTOS RURAIS E Stfl>. EXPLORA.r.)l;o Ac;;li.OPECt!ÂIU/1, E F_LOR' STJI.L

1920

~::l:~l

:ota!s

OCJ,!"<c~~~~s

',:.-'!!!IS" •·;~~as

(P.al

~~

Fas~a;:-e::s
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Com uma evolução de 648.153 propriedades em 1920
que correspondiam a áreas ni"êdias de 270,16 ha, chegamos a 1960 atingindo 3.337.769 propriedades ou estabe~
lecimentos rurais que, divididos pela área total ocupada,
resultou em áreas mêdias de 74,85 ha e em 1980 com
5.167.578 propriedades cuja ârea total resulta em áreas
de 71,52 ha, onde a concentração de terras que. "fez pre-valecer a injustiça social".?._.
Utilizando em lavouràs_ temporárias e permanentes,
3,79% em 1920, 9,52% em~l240, 8,22% em 1950, 11,55%
em 1960, vamos chegar em 1980 com 13,31% ocupadas
pelas nossas lavouras.
As áreas ocupadas com pastagens plantadas e naturais
que em 1950 ocupavam 46,35% e 48,96% em 1960, atingem 51,99% do total geral dos anos titulados.
Quanto às reservas de exploração florestal que atingiam 24,12% em 1950, 13,98% e, 1970, atingem 21,51%
_
em 1980.
Finalmente, temos as terras produtivas e não aproveitadas com 21,52% em 1950, 16,36% em 1960,29,46% em
1970 e reduzidas a 13,19% em 1980.

Admitamos, Sr. Presidente, que um milhão de novos
títulos emi~idos nos últimos 5 anos abriguem mais 70 milhões de ha e que estes ainda permaneçam totalmente
inaproveitados teríamos, então, um total geral, em mãos
de particulares, na ordem de 439.587.872 ha, e destes, so·
ma dos os jâ mencionados 70 milhões aos 48.753.355 h a
constatados pelo censo do lBGE em 1980, teríamõs pOr
serem aproveitados ou ociosos 118.753.355 ha, isto, vale
repetir, compreendendo a totalidade de h a, em mãos de
particulares, como poderia, Sr. Presidente, os subversi~
vos que elaboraram a ta(. "proposta" assinalarem que:
..enquanto em 1984 constatava-se a existência de 10,6
milhões de trabalhadores rurais sem terra, os imóveis
considerados segundo o Estatuto como Latifúndios
__{pqrta~to não cumprindo a sua função social)_ apropria~
vam· 409 milhões de h~ctares?
A irresponsabilidade e a ínconseQilência- de tal afirmação, Sr. Presidente, por si só, terá que convencer a to-dos os homens de boa fé, especialmente na área governamental em que o Governo do Presidente Sarney colocou
as ....r_aposas para guardarem o galinheiro". ~verdade,
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que o Brasil é grande, Sr. Presidente, mas descontandose as áreas ocupadas e em efetíva utilização pelos particulares em lavouras, pastagens, e~ploração e reservas
florestais estabelecidas como obrigatórias por força de
lei, incluindo-se a totalidade do restante do território nacional descontadas as áreas ocupadas pelas cidades, as
ãreas indígenas, as de uso comum, estradas, açudes, rios,
lagos, etc., não encontrariam os milagreiras do MIRAD
tal-ârea para )UStiftcarem os citados 409 ffiilhões de hectares".
Na. "GUerra" subversiva ou das falsas palavras, estâ
mais que provado, os números também só significam algo, quando se prestam aos seus nefandos objetivos,_ em
momento algum procuram esclarecer o que é latifúndio e
o que é pior, colocam no mesmo "saco" oJatifúndio por
exploração como tambêm o latifúndio por eXtensão, isto
porque, em realidade o que buscam é intrah.quilizar, tornar tod~s inseguros, desorganizar a produção e o País.
Com mmto trabalho corisegui apropnar o que deno~
minam. "módulo" e os mais que aleatórios critêrios para
fixação das dimensões do tal módulo fiscal,

1978
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Assim, pude apurar que os módulos fiscais variam de
região para região e são fixados de acordo com a ati vidade exercida, não na gleba, mas sim, pelo preponderante
no município de sua localização. Considerando também
a sua distância dos grandes centros de consumo, por
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chama atenção para o artigo 161 e seus parágrafos
e 311 da Constituição.
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, .. Art. 161. A União poderã promover a desaprOpriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo
.=xemplo:
os critérios que a lei estabelecer, em títulos especiais
da dívida pública, com clãusula de exata correção
Centro Sul e Região Norte e
monetária, resgatáveis no prazo de 20 anos, em parSudeste
Centro-Oeste
celas anuals sucessivas, assegurada a sua aceitação a
02ha
l. Hortigrangeiros
05 ba
qualquer tempo, como meio de pagamento até cinqUenta por cento do imposto territorial rural e
10 ha
18ha
2. Lavoura Temporária
como pagamento do preço de terras públicas.
13 ha
24ha
3. La_voura_P~_rrnanente
§ )Q A lei disporá sobre o volume anual ou pe40ha
110ha
4. Pecuária
riódico das emissões dos títulos, sua características,
120 ha
5. Exploração Florestal
60 ha
taxa dos juros, prazo e condições do_ resgate.
Trago aqui, Sr. Presidente, um trabalho, uma contri§ 211 A desapropriação de que trata este artigo é
buição que recebi de um amigo, versado na matéria, e
da competência exclusiva da União e Hmitar-se-á às
muito me ajudará neste esforço em analisar a confusão
áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em
com que, sempre procuraram cercar o problema fundecreto d_o Poder Executivo, só recaindo sobre prodiário e especialmente, no que diz respeito à tributaçã_o
priedades rurais cuja forma de exploração contrarie
da terra, e tal situação, resulta, exclusivamente, em des~
o acima disposto, conforme for estabelecido em lei.
favor do que trabalha, produz e com urgentes sacrifíciOS
§ 3Q A indenização em títulos somente serã feicumpre com as suas obrigações tributãrias.
ta quando se tratar de latifúndio como tal conceiVejamos:
tuado --em lei, excetuadas as benfeitoriã:S neçessãrias
Para condenar a inexistent~ ..concentração e uso indee_úteJ.s, que serão ·sempre pag~s em di_nheiro.
vido da terra pelos latifúndios (náv-amente i1ão- definemCom a edição da Lei n'~6.746, de 10-12-79, houve uma
se por extensão ou exploração) (prosseguem na página 5)
inovação com a criação do módulo~fiscal, que como a
foi também acompanhada pelo aumento dos conflitos
própria denominação indica, trouxe em seu bojo a mensociais, de mortes e violência de todo tipo.
talidade
fiscalista que passou a predominar a partir desse
A estatistica trágica dos conflitos de terras mostrou,
momento, pretendendo-se gravar de forma mais onerosa
nos últimos tempos, a evolução que se vê na tabela I.
os Imóveis rurais do País.
TABELA 1: CONFLITOS PELAS TERRAS
No entanto, como a toda ação corresponde uma
E MORTE. BRASIL 1971/1984
reação igual e em sentido contrãrio, os contribuintes,
através das normas legais em vigor, procuraram se deMortes
Ocorrências
Ano
fender desse gravame alterando os dad_os de suas decla~
raç_Qes_de_imóv~is rurais, omitindo alguns, acres_centando
outros_e adulterarido não poucos, sempre de forma a lhi
20
1971
109
benefi_~iar e não sofrer os aspectos gravosos do Imposto
126
31
1976
Territorial Rural e demais tributos conjuntamente com
9!
1981
896
ele cobrados. É óbvio, portanto que o atual Sistema Na1984(')
950
180
cional de Cadastro Rural não espelha a realidade agrária
do País, pois que_o_último recadastramento re;alizado o
Font~- CONTAG, CPT, ABRA l•J Estimativa
foi em 1978/79, existindo portanto um lapso de 7 anos
- Por que, Sr. Presidente, essas fontes? Porq:u~ fl~O as
de lã para cá,_
Secretarias de Segurança, o Ministério da Justiça, ou~o
-0 Estatuto d8. Terra determina taxativamente em seu
próprio Judiciário? Não, Sr. Presidente, somente inspira
artigo, 46, § 49, a necessidade de que seja feita reviSão gee merece a confiança do elaborador da proposta, ou por
ral para atualização dos dados levantados, num prazo
acaso não seriam os próprios que a elaboram, tal é a
mínimo de cinco em cinco anos.
malícia, a "montage-m dos números", a falsificação gros----Como- pode observar este prazo já está ultrapassaseira dos fatos.
. do, e s_e torn,a prioritário, no momento em que o GoverMalandra e velhacamente para camuflar os seus reais
no prelende modificar toda a diretríz estabelecida até os
objetivos é que só nas últimas páginas, 67 e 68 d<1-. "pro~
dias de hoje.
Outrossim, os dados levantados através das estatístiposta", que o explicitam, fizeram transcrição de artigos e
parágrafos do Estatuto da Terra, para ..legitimar" a diacas cadastrais dizem respeito a esse recadastramento efebólica trama, mas omitindo os textos e artigos que '?ostuado em 1978, e todo e qualquer dado utilizado hOje, é
tram d~. "corpo inteiro" a reforma agrãria dem ocráttca e
de fonte duvidosa ou não fidedigna porque não oficial e
cristã, a qual não lhes convém, é claro.
nào confiável.
Como. "biombo" ou fachada, citam constantemente o
Ainda temo_§_,_ q}.!e a_Q_ __ ~e inovar criando o módulo~
Estatuto da Terra, usam e abusam de democracia, demofiscal, estabeleceu-se através do Decreto n" 84.685, de 6crata, democratizas, democratizante etc, mas transcre5-80, mais especificamente pelo art. 22 e seus incisos, novem, repito, o que lhes convêm.
vas disposições para classificar o imóvel rural.
Na página 6, o parágrafo 1'~ e 2ii do artigo l e a seguir,
Assim sendo, minifúndio passou a ser o írnóvel rural
omitindo os artigos 14 e 15 que dão suporte ao artigo 16,
com dimensão inferior a um módulo-fiscal; latifúndio
são omitidos mas transcrevem o último, porque isoladapor dimensão, o imóvel rural que exceda a seiscentas vemente, serve-lhes e muito, no propósito de tumultuar o
zes o módulo-fiscal; latifúndio por exploração, imóvel
Pais; vejamos em seqUência os citados artigos do Estatu_rural que não excedendo o limite anterior. e tendo di~
__ _!lliiisão i~ar ou superior a um mód~,Llo-fiscal, Se.Ja manto da Terra:
tido inexplorado em relação às possibilidades físicaS,
.. "Art. 14. O Poder _P_úb_li_c:o facilitará e prestieconômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou
giará a criação e a expanção de Empresas Rurais
seja, deficiente ou inadequadamente explorado, de modo
das pessoas fisicase jurídicas que tenham por finalia vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural; e
dade o racional desenvolvimento extrativo, agrícoempresa rural, o empreendimento de pessoa físíca ou
la, pecuário ou a_groíilduStrial.
jurídica, pública ou privada, que explore econômica eraTambém promoverá a ampliaçãO do sistema coocionalmente imóvel rural, dentro das condições de cumperativo e a ofgariiZãÇàO daquelas emp-resas em
primento da função social da terra e atendidos simultacompanhias que objetivem a democratização docaneamente os_requintes seguintes;
pital".
a) tenha grau de utilização da terra igual ou superior
"Art. 15. A implantação da Reforma Agrária
a 80%;
em terras de particulares será feita em caráter priorib) tenha grau de eficiência na exploração igual ou
tário, quando se tratar de zonas críticas ou de tensuperior a l 00% e;
são social".
-c) cumpre integralmente a legislação que rege as reN~B. Neste artigo- no rodapé, ou MEAF, na coletãlações de trabalho e os contratos de uso temporário da
~ea que publicou, contendo toda a !egislação Agrária,
terra.

se
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Neste momento foram cometidos, no nosso entendimento alguns erros grosseiros, a saber;
1~'- Modificou-se oS critérios de regulamentação do_
Estatuto da Terra, através de simples decreto sem que
houvesse lei qUe os modificassem anteriormente;
2"- Modificou-se os critérios de classificação do
imóvel rural, introduzindo a figura do módulo-fiscal,
que _rep_rçse!)ta a cultura predominante no município,
sem levar em conta a forma com que a propriedade individualmente é explorada, desprezando-se inclusive o fato
de que a mesma se dedique à monocultura diferenciada
da cultura dominante do município, ou mesmo se ela se
dedica à policultura;
3'~- Exige-se um grau de eficiência mãxhriO, determinando por conseguinte que os imóveis que mesmo produtivos e que não alcancem esse patamar, sejam classificados incorretamente como latifúndios por exploração, e
4"' Exige-se que o proprietãrio ou titular de direito de
imóvel rural, cumpra integralmente a legislação que rege
.as relações de trabalho, e no entanto o formulãrio Declaração de Propriedade de Imóvel Rural, não possui campo para que se preste essas informações, sendo portanto,
desprezadas essas informações para a conceituação de
em presa rural.
Por tudo o exposto, conclui-se obviamente que antes
de se_ pretender executar o Plano Nacional de Reforma
Agrária, necessãrio se torna rever e revisar a legislação e
os conceitos emitidos, bem como e principalmente se
realizar um recadastramento dos imóveis rurais--do Pais,
não só por imposição legal, como tambêm para que se
tenha dados reais, atuals e confiáveis para apoiar qualquer programação que se pretenda implantar no campo
da reforma agrária, tão cantada e decantada por músicos
desafinados.
As palavras mais mencionadas nos noticiários da imprensa lida, vista e falada, e que por outro lado vêm
criando o maior temor e celeuma no seio dos proprietários rurais, a ponto de exigir uma definição do Senhor
Presidente da República, qual sejam;. "conflito social",
na realidade não as encontramos no Estatuto da Terra,
pois que em seu art. 15, temos:
, "Art. 15.- A implantação da reforma agrária em
terras particulares será feita em caráter prioritário, quan~
do se tratar de zonas críticas ou de tensão social.
Não há portanto como se confundir tensão social com
conflito social.
A tensão é-latente e o conflito pode ser criado."
Após a falácia da. "concentração da posse da terra" jâ
aludida e espero, sobejamente desmascarados pelos números do IBGE, alegam <R_ãgina 4) enquanto em 1984,
constatava-se a exístência de 10,6 milhões de trabalhadores rurais sem terra ...
Fui bus~car m,t "proposta" a origem ou o demonstrativo, dos tai~ "10,6 milhões de trabalhadores rurais", deparei na página 13, com esta...beleza de indústria"; vejamos como conseguiram. "fabricar" tal cifra,
TABELA 2: TRABALHADORES RURAIS SEM
TERRAS OU COM POUCA TERRA
Brasil 1978 e 1984
Número
Tipo
Minifundistas
-Proprietários
-Posseiros
Parceiros
Arrendatários
Assalariados permananentes
Assalariados temporários

1984(2)

1.469

1.872

505

644

273
122

433
180

1.104
2.560

4.260

Outros trabalhadores não assalariai1bl
Total

(Mil)

1978(1)

6.746

2.147
1.104
10.640

Fonte (I}- Cadastro de imóveis rurai5 - INCRA
Fonte (2}- Estimativa oom base nas Estatisticas Cadastrais de 1978 c
nas E~tatfsticas Tributárias de 1984- INCRA.
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Para encontrar alguma base para o produto do. "chu~
tômetro" que é o aparelho dos subversivos elaboradores
de taL "proposta", rebusquei os anuãrios do IBGE, Sr.
Presidente, c_ompilando informaç_ões e tabulando dados

sobre a população rural, geral, economicamente ativa, e
ocupada e não ocupada; no quadro anexo, vamos ver
que, mesmo incluindo-se as crianças de to a 14 anos, temos, residindo e trabalhando no extrativismo e na agropecuária 13.333.684 pessoas, contando-se com 2.289.0.21

mulheres, pois bem, se a estes acrescentássemos os
(4.260.000) trabalhadores temporários, teríamos,
17.593.684 pessoas trabalhando nos setores.
Tõrhàndo-se tal número de individuas e dividindo-os
pelas 5.167.578 propriedades, teríamos, 3,4 trabalhado~
res por propriedade, isto é, não perdendo de vista que
neste, estão incluídos todJJs os proprietários, esposas e filhos que trabalham em conjunto;
Não incluí o::; ..outros trabalhadores não assalariados"
porque são aqueles, exatamente, os familiares que trabalham as próprias glebas.
· Por outro lado, Q. "chutômetro" dos elaboradores da
•-proposta'' não sç, "lembram" de que o temporârio ou
"foi fria" constantes nas declarações para efeito de cadastramento do INCRA, são contados várias vezes, isto
é, terminando a safra de grão, passam para o corte de
cana e dai para apanhar os frutos nas culturas perma-

nentes e ainda no preparo das terras para plantio e pasta-

;j

A·il E

precisavam, números expressivOs, daí as mentiras.
Ao incluírem os minifundistas, proprietários e posseiros, -ousaram demais, no afã de elaquear a boa fé de nossa-gente, primeiro ign-oraram que o MEAF primou a sua
atuação pela titulação aos posseiros (I milhão de títulos
1979/1984) e segundo, o que é minifúndio, s·r. Presidente?
Como já demons-trado,- nas atividades hortigranjeiras
o módulo-fiscal é de2 a 5 h a na lavoura temporária de lOa 18ha e lavoura permanente 13 a 24 ha?
E por outro lado, Iatinfúndio por exploração é tudo
aquilo que iguãl Óu Superior- a um módulo-fiscal, seJa
mantido inexplorado ~m relação as possibilidades físicas, econôtnica:s·e sociais do meio, etc?
Logo se o módulo é fixado oe acordo com a cultura
_ preponderante no município de sua localização e não peIâs atividades desenvolvidas pelos propríetârios, Sómes·---mo na base dQ, '-"chutómetro~• poderiam inclui.t "os que
tem pouca terra" ou O!i. "minifundistas" da proposta.
Em verdã:de, Sr. Presidente, hã que se relevar o cuidado dos elaboradores, em não ter incluído entre o~."10,6
milhõeS -poienci8íS benefiCiários os absenteístas, 0!'... fazendeiros do asfalto" como se declarou o atual Presidente do INCRA, no Estado de S. Paulo no dia 29 de maio
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"Absenteísta- Que _vive ou está, por via de regra, ausente. Praticante ou seguidor do absenteísmo.
"Absenteísmo - Sistema de exploração agrícola no
qual um ihtermediáriO (ãdministrador, gerente, capataz)
se i'nterpõe entre o proprietâtio ausente e os que cultivam
ou exploram a terra; ausência habitual da pátria, da propriedade, do emprego, etc."
Para uma melhor apropriação dos dados e números
que até aqui utilizei, Sr. Presidente, estou juntando os
quadros que retratam: a) - Estabelecimentos rurais e
suas áreas por estado; b) - Estabelecimentos rurais e
suas áreas por regiões, com as suas respectivas áreaS médias; c) - População rural, economicamente ativa, ocupada e não ocupada.
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A respeito da auto-adjetivação dq, "fazendeiro" Gomes da Silva, participe de suja.:•guerra psicOlógica",
como Q... feitiço vira contra o feiticeiro", vejamos o Mestre Aurêlio se pronunciando sobre o Sr. Gomes da Sil_v~:
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próximo passado, onde confessou que havia fazendeiros
no grupo que elaborou a tal"proposta.., - ele próprio,
o único presente- quando na mesma entrevista como
autêntico. "produtor" num total deboche, e absoluto desrespeito aos homens de mãos calosas, compara a agricultura com o jogo da Loteria Esportiva - ....um dia

gens, maliciosamente, para impressionar os incautos, de
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1.210.299

38.818

~o071.405

53.613
52.332

1. 517.292
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Voltemos, Sr. Presidente e Senhores Senadores, ao en~
E o piai' de tudo isso é que modificou-se esses critérios
acompanhada e testemunhada por um dos programas
foque dado pelo amigo e colaborador já referido por
através de Decreto, sem que houvesse uma lei discipfimais s6rios que tivemos oportunidade de assistir com a~
mim, e que me pediu não lhe declinasse o nome.
nando em contrário.
siduidade, qual seja O programa de TV- Globo Rural,
... Dar terra a quem não tem terra e trabalha na terra",
Portanto, a necessidade prioritária, segundo nos pareonde tivemos oportunidade de assistir, junto com centeesta é a síntese do objctivo a ser alcançado p~lo -~!ano
ce, é no sentido de ser feita uma revisão da legislação e_
nas de milhares de tele·espectadores, depoimentos dos
Nacional de Reforma Agrária através do instrumento de
elos critério_s! pois que-_~ispostos_ de.fonna contràr_fa a lei
~ais Vfi!.riad.os e i_gquestionáveis, inclusive com imagens
desapropriação por interesse social.
- -- - ·m-aiqr ...::..:_t;_StatutO dã. terra, o que Põr"si só prejudicaránítidas da existênCiaefetiva de um programa de Reforma
Dentro deste raciocínio, pei-Inífimo-nos-su,Serir ao GoCj:ualqUer Plano de Reforma Agrária que efetívamente se
Agrãria implantado pelo Governo, de forma mansa e
verno um novo slogan a ser seguido, visando ao bem espretenda implantar.
'
padfica, __seguodo o modelo brasileiro inserido no contar dos seus cidadãos.
Outro p-onto relevante a se anotado é quanto a pretentexto do Estatuto da Terra.
"Dar um Banco a quem não tem Banco e trabalha no
são, hoje existente, de se confiscar terras atravês da desaUma das_maiores inverdades que eu tenho lido, visto e
Banco'', transformando-o em banqueiro.
pro-priação por interesse social, pois que a própria Caosescutado através do noticiário de imprensa do País, diz
tituição Federal determina que o processo de desaproVerifica-se de imediato o quão esdrúxula é a nossa
respeito ao fato de que o Estatuto da Terra, lei com 21
proposta e o absurdo de ambas as proposições.
priaçào seja precedido de uma indenização prévia e jusanos de idade, é leüa morta sem nunca ter sido aplicado.
ta, ~endo q~_e_12_révia ela o é, porém justa, jamais"';pol'q"Ue
Por outro lado, pretende-se com a medida proposta
Fazer tal afirni.ação, no nosso entendimento e conhecitransformar em proprletáfiOs- rufais, o número de sete
utiliza-se, pela legislação específica, que a base do cálcumento, é o mesmo que dizer que o sol não brilhou nesses
milhões de trabalhadores, pioneiros e arrendatários rulo para depósito em juízo dos Títulos de Dívida Agrária,
últimos 21 anos.
raiS., qUe obviamente se dedicarão a culturas de subsisseja utilizado o valor da terra nua, que também é base de
Isto porque os Governos e Administrações anteriores
tência deixando de participar do processo de produção
cálculo de valor do Imposto Territorial Rural.
o aplicaram de forma moderada, ordenada e natural,
conforme o fenômeno solar.
de alimentos no País.
É-óbvio, portanto, que o valor da indenização não é
Daí a nossa indaiação;. "Quem substituirá oS tnibãjusto, pois que é tributário e não venal.
Assim sendo, concordamos com aqueles que afirmam
lhadores nos grandes empreendimentos rurais do País'?''
que o Plano Nacional de Reforma Agrária, estâ situado
A única solução plausível, nos parece seja a imporE, o próprio legislador reconheceu, na sua inteligên·
fora da realidade brasileira e a classe empresarial rural
tação de tecnologia específica do Japão, visando a imcía, este rato, tanto que permitiu e permite que este as-não pode aceitar, de forma passiva, o que consideramos
plantação de robotização no meio ruraL
pecto seja- questionado através de ação própria, cujo couma tentativa de violação ao direito de propriedade
nhecirnento e entendimento, considerado pelos tribuCtemos ãfnda, que na elaboração do Plano Nacional
como_ tal definido na Constituição Federal.
nals, é no sentido de que ajusta indenização corresponda
de Reforma Agrária ficou esqUecido que viv~ffios mim
E, não podemos aceitar, principalmente pelo fato de
País capttalista, e que para existência do caPitalismo
ao valor fixado em perícia levada a efeito no curso da
que criou-se uma expectativa no seio da classe de trabaação de desapropriação, como não poderâ deixar de ser,
torna-se necessârio coexistir dçris componentes princilhadores rurals, reunida em Brasília para debater o aspais: capital e trabalho;e que-uffi não pode existir sem o
uma vez que decisão lúcida ' clara e justa.
sunto que chegou ao cúmulo de pretender uma simples e
outro, sendo o capital causa e o trabalho conseqUência e
Tão verdadeiro e importante se torna este ponto da
pura revogação do Estatuto da Terra~- elaborando em
vice e versa.
questão, que o próprio Plano Nacional de Reforma
sua substituição um novo Estatuto, de uma única ótica,
Daí também discordarmqs das afirmaçõe;s de que o
Agrária, no tópico... medídas imediatas de carãter legal",
onde os empresários e empregadores rurais são colocaEstatuto da Terra, nestes últimos 20 anos, não foi cumpropõe: ._"desenvolver, imedi_atamente, )ntenso_!raba!ho
-- dos como inimigos potenciais e declarados, Oque só serprido, sendo letr~_ morta ~_a Íei, porque os Governo~-~ --- --de sensibilização de todas as in~t~ncia~ e _ô_rgãe:s ~o po- virá para deteriorar as relações de trabalho existentes.
adminístraçôes ãnteriores a -ãPiicaram no estrito sénso ·--~- Oe(p_úbfíc_o, eipecialmêil~ d(_) Põder_Judidârio, -propugMinhas. _afirmações.. são um alerta às autoridades do
da própria, definição de reforma agrâria, corria 0 con- - - riãrrdO -tãntOj>elã Coilsttiucionaiidade dos arts. J9 e 119 _ Pais, que reconhecerão a veraciOade das mesmas, em um
junto de medidas visando a melhor distribuição da terra,
do Decreto-lei n9 554, de 1969, que fixam o preço justo
C$forço_ breve de tempo, quando da apresentação do relana.desapropriação.- por interesse social p~ra ~ns de refore não com a utilização de uma única desapropJiação por
t6rio finaLdo_ Congress_o de Trabalhadores, pois que de
interresse-social que, por ser uma medida violenta contra
ma ágrária, quanto pela compatibilidadedajusta indeniforma direta ou indireta também serão atingidas por
a propriedade, somente era utiHzad_o com remédio extrezação, inserida ii O texto constitUcionil, com o Contido
suas conclusões, pretensões e postulações~
mo para definir as tensõeS sociãlS,~respeitando- contudo
em-Jiiis di~P-~sitívõs legai~. para atit:Jgír ao fiàal da disO grave, Sr. Presidente, é que não desconhecem as verpor imposição legal as porpriedades classificadas como
- cussão do- preço, no pfocesso e:rcpropriatãrio, custos
dadeiras causas do êxodo rural, das terríveis dificuldades
com-p-atíveis com a natureza e peculiaridade dessa desaEmpresa Rural, isto é, integrando o processo Produtivo
que vem sofrendo a agropecuâria e que redundarão fasegundo-parâmetros estabelecidos pelo INCRA.
projxiação".
talmente, numa catâstrofe para o Brasil, no instante em
que os produtos rurais.."~chegam no fundo do poç.o",
Não podemos desconhecer também, qUe ixlStem muiOra, 0 que se pretende na realidade é confiscar por
quando jã não têm, em muitos casos, nem mesmo a gletos latifúndios por exploração, que hoje assim estão elaspreço vil e não desapropriar por interesse social, pois
ba, porque hipotecadas nos bancos, e, pela inadimplênsificadOs, apesar de também altamente utilizados,_c_ontrique, pretende o Plano Nacionat. "revisão do entendicia a que foram levados, e tendo os seus delitos sobrecarbuindo para o processo de produção de setor primârio,
menta da expressão. "justa indenização" pelo Poder luregados pelas multas, correção monetária, mais o:t "juri~
porque não alcançaram os índices estabelecidos e condicíário de forma que ele se constitua em sanção do EstanhQs", não têm como pensar em resgatar tais hipotecas.
tuto ao não cumprimento constitucional da função so-vencionados pelo INCRA.
lal medida, desapropriação por interesse social deve- ___ cial_rla terr::C', pagando cerca de 60% da cotação do mer~
Pois, bem, Sr. Presidente, exatamente neste instante é
ria, portanro;se limitar apenas aos latifúndios totalmen_ cad_o (média)".
que~, .. Nova Repúblic,_~" apresenta e por falta de juizo e
te improdutivos ou então para definir e acabar com as
humildade a mantém, não a recolhem, e jogam-na no liM
tensões sociaís como Vfnha ocorrendo, e pré-estabelecidoPara tanto, as autoridades deste País, em especial as
.o.
no próprio Estatuto _da Terra.
da área econômica e política deverão analisar com uma
Não creio, seja demasiado, trazer novamente aqui, Sr:
Temos ainda que ressaltar, que paralelamente com a
dupla atenção as proposições do Plano Nacional de RePresidente, a posição da agropecuâria na economia naexecução da Reforma Agrâria hã que se estabelecer priforma Agrária, pois que, conforme o exemplificado, p-o__ ciona4-.tornando-se os anos de 1960 e 1980, como tammordialmente a promoção da Política Agrária, que r~derão trazer sérias implicações não só econômfcobém comparar o que resultou aos que produzem e o que
presenta 0 conjunto de -providências de amparo à profinanceiras corno também de ordem ideológica, que sovai. "canalizad,Q" para a desenfreada especulação finanmente servirão para desvirtuar e deturpar o processo no
priedade da terra, que se destinam a orientar, no interesceira; vejamos, Sr. Presidente, como todos os produtores
se da economia rural, as atividades agropecuárias, seja
País, numa seqUência lógica de acontecimentos.
serão levados a se transferir para as nossas cidades, para
disputarem o salârio, até mesmo, o mínimo, com os trano sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de
Este processo aliâs, vem sendo, fieqUCntemente, atacaharmonizá-las com o processo de industrialização do
do pelos defensores de nova reforma agrária, com a afirbalhadores urbanos.
País, confo"rriie definido tamb6m no Estatuto da Terra.
mação de que os Governos passados desconhecem o EsComo parâmetro, tomemos o plantio da soja, tido e
tatuto da Terra e nada realizaram nesse sentido, o que
Verifica-se, por conseguinte, que não somos conhavido como o único grão queaínda vem dando lucro ao
trários ao Estatuto da Terra, muito Pelo contrário, tampodemos de logo afirmar como inverdadeiro, pois temos
PrOdUtor; usemos a figura do hectare, seus custos da
em nossa memôria rec_ente que, no final do ano próximo
bém desejamos e ansiamos pela sua aplicação, porém
atual safra para a produção e o preço que vem sendo
não de forma distorcida como vem acorrendo em alguns
passado, o INCRA comemorou a entrega do milionésipago ao produtor por saco de kg e produção mêdia de32
dos seus tópicos.
mo título de propriedade e que suf! atuação vinha sendo
sacos por ha.
Exemplo típico do que afirmamos é a distorção feita
com referência à definição -de propriedade familiar e módulo rural, que foi totalmente adulterada com a criação e
adoção do módulo fiScal, que retira a individualização
de propriedade rural pelo seu tipo de exploração para
PARTICIPAÇÃO NA RENDA BRUTA NACIONAL
(Em C..S 1.000)
delimitai' todas as propriedades em um mesmo parâmetro dentro da cultura dominante do município ao qual
%
%
1960
1980
pertence.
Setor Econômico
Outro exemplo a ser destacado é quanto a classifi32,93.
631.167,4 .
1.446.050.117
13,v2
cação dos imóveis rurais, ciue face a esta figUra inovadoAgropecuâiia e Extrativismo
25,58
3.77K060.042
34,02
490.362,2
r~ módulo fiscal, passou a ter a sua classificação prejuIndústria
41,49
874 ..749,1
5.880.469.308
52,96
Serviços
dicada face não só ao aspecto assinalado acima, como
1.916.492,7
100,00
I I. I 04.579.467
IOO,OO
também pela simplificação das exi&ências para a sua
TOTAL
conceituação.
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Não bastasse o estímulo que se deu ao setor de serviços, como se fóssemos uma economia de altlssima tecnologia e grande produtividade, como se vê, já em 1980, -

1983

E tanto é verdade, que examinando-se isoladamente, o
chamado setor de instítuições financeiras e comparandose QS; resultados com a agropecuária, temos:

o setor de serviço!! já absorvia, 52,96%, fiZC!TIQ-lo quase
que: exclu~ivamente, através de pura simples transferência de rendas da agropecuária-para o setor de serviços.

RENDA BRUTA NACIONAL em Cr$ 1.000

Fonte- IBGE
Participação setorlal
Agropecuária e ExtrativiSmo __
Instituições Financeiras

Por acréscimo, Sr. Presidente, com o agravamento da
crise finance-ira aqui instalada a _partir de 1980, enquanto
o país se exauriu, se locupletaram mais e mais os donos
da especulação financeira. Segundo dados,_ ainda não
confirmados pela FGV, a situação atqal já_ teria se agravado mais ainda para a agropecuária, a qual já estaria
participando em menos de lO%, enquanto as intermediações finan_Ceiras jâ haveriam ultrapassado 11% sobre
o total da Renda Bruta Nacional.
1 - Preparo da terra (I ha) , , . . . . • . . . . • 103.30Q,OÓAração _
Gradeamento e
Plantio
2 - Calcãrio e adubo ................ ~. 208.595,00
3 - Despesa com colheita por saco 4.000,00 x 32 =

%
32,93
2,82

Admitindo-se a sua capacidade de movimentar 5 ha,
teria uma colheita de 160 sacos vendidos a 47,000- obteria uma receita de ..._..•• _. ~_.._ .••• CrS 7.520.000,00
contra uma despesa de 5 x 521.140,00 CrS 2.605.703,00
RENDA ....... ·-···-··· CrS 4.914.297;00
O mesmo indivíduo ganhando salário núnimo

12- S.M. a 337.00Q ................. 4.044.000,00·-1- S.M. fêrias ........ ---······--··· 337,Q0o,OO

DA ARROilA DO BOI GOIWO

l - S.M. 139-Siiiârio ............ ~ .... 337.000,00
12- FGTS 8% sobre o S.M. 269,60 x 12 ... 323.520

Preço p/ Arroba
(cm CrS=)

:0::..5

;·,} 6

UM lllf2l;~II!HO OE

Vulor do

us

(cm CrS)

CADA ANO

- EM

Ct·$

Em

Valor Cll\ us
p/ Arroba

13,02
8,56

Para finalizar, Sr. Presidente, trago aqui uma série histórica do preço da arroba do boi gOrdo, publicada pela
SEAP em 1984; pois bem, com os preços em cruzeiros de
cada. época a partir de 1965 até este mês, comparando os
preços recebidos pelos produtores em cruzeiros com as
ORTNs e o dólar no período, temos os altos e baixos que
partem de USS 4,82; 0,66% da ORTN em 1965, parachegafm~s a _1975 com U~ 13,71 e I.O~_Qg_T~...QQ!'Jl.Jl'_Q_~~
Em 1980 ãtírigindo 2,34 ORTN e USS 25,20 por arroba,
"desp-en~a." caindo ao ponto de hoje, 20 de junho de
1985, uma ai'roba de boi, ao preço de Crl47.000,00 que
é o preço pago pelos frigorífiCos, USI8,12 (oito dólares e
doze centaVos) ou 1,12 ORTN.

521.140,60

Aqui estâ o- quadro demonstrativo.

......• -.- .••. -...... -·-· ._•. '--" ........ 5.041.520,0!1

~it::ça-s

%

1980

1.446.050.117
951.136.910

4--:- Despesas financeiras, jUrOS 8,5 ao ano por 6 meses
-sobre Cr$ 499.895,00 ......... ··--·· .. 21245,60

128.000,00

~

1%0
631:167,4
54.208,2

IIS

llm

01\T~

Valor

Valor da ORTN

v ••..•

~;~

p/:\rr.c~:'L

cm CrS

lO, 70

2' 22

4,82

16,30

19,30

2 ,ZZ

8,69

22 ,69

27,96

í}t~~
o
·o ,6 2
~~

: .:;:; 7

l7 ,40

2 '715

6 ,41

~ ~::-=-

21, l l

3,83

5 '5 l

34 ,95

:~s~

25,53

4,35

5 ,8 7

41 ,olZ

u:2

39,09

4 '95

7,90

4 9 '54

o, r;

l:lil

48,00

5,635

8,52

60,77

o •i 9

~:H2

64 ,o o

6 ,'215

10,30

70 ,07

o.; l

16 ,82

79,07

:;:3

10·1,59

6 ,zz

c' 60
o ,é2.

!

i

1

32

1,11

197-J

116' 58

7,435

15,68

los ,4 1

lS75

132,95

9 '70

13 '7l

130,93

.: 0 76

155,90

12.34 5

12,63

17~.

6R

Il

:s:77

266,90

16,050

16 ,63

233,74

!

l ,1

:.s;s

516,20

20 ,92

24 '67

318 ,44

!.~79:

1.051,20

42,53

24 '72

468,71

l

1,62

I

i

1,0 2

o,8 ·'
~

2. 2-i
2 '3~

: :-.~:;.

1 .. 650,90

65,50

25,20

706,70

·~ ~.:; ~

2.517,90

127,80

19,70

L 382,09

: .:~,!

4.107,10

~52,67

16 ,;25

2.733,27

·:;; ~.3

18.916,00

984 '00

19,22

7.012,99

ss._ooo,oo

2.329,00

23,62

16.169,61

3' 40

~.G.1o,nn

8,35

42 .ln I ,!'1•

.I '1 ~

' ~·~ •I

i.:;;., 5

(S~tcu;br_~)
~ .it;nho

l

47.000,00

\

Ii

1, R2

l, SJ

z. 70

1984
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Ass~me-~ç-que, para o reajuste das prestações, esse
mesmo princfpio deva ser observado, sem o que, nada
justificaria a comprovação de renda mensal exigida para
tomada do empréstimo.
Para julgamento da impiedade de tais aumentos assombrosos, sabl!-se que, ao abrir mão de 1% de seus lueras-;- o -·agente financeiro estaria contribuindo para uma
vertiginosa queda no valor da amortização mensal, o que
não lhe é interessante.
Engana-se o prezado jornalista ao afirmar que o mutifffió só- se submete a um reajuste anual, enquanto que
toda a so_ciedade vê re?justados os preços quase que diariamente, como se o mutuário fosse um ser atípico nesse
emaranhado social, sobre quem não recairiam os demais
_a~m_;n~o~.
Afora os adquírentes que, pressionados pela virtual
inadimplência, tiveram de refazer seus contratos, optando pela semestralidade, deve-se observar um fato curioso
que ocorre com os mutuários do BNH: a correçào de
suas dívidas é lrimestral em relação ao saldo devedor, e
--semestral ou anual, em relação à prestação. Vale dizer, o
:~~~t~ri~e ~~~cí~~á~~;co a pagár duas vezes pelo

mentes em suas prestações todo esse tempo -- e,
atenção, está formando um patrimônio- é diferente: ele
não pode pagar e pronto.
No ano passado o_ então presidente do BNH, Nelson
da Matta, defendeu o subsídio aos mutuários alegando
que era para evitar;. "estouro do BNH". Agora não. O
pedido de favoritismo é direto, sem meias palavras, baseado sõ no slogan: o mutuário não pode pagar.
O Governo deve permitir o refinanciamento das dívidas dos mutuários do BNH que comprovadamente tiveram redução na renda, por desemprego ou achatamento
(atenção: renda familiar, pois há muita gente com filhos
trabalhando, hoje). Podem também rever taxas e deságios cobrados pelos emprestadores. E pouco mais que is~
so. Do contrário, a, "indústria da inadimplência" vai
continuar.

É, Sr. Presidente, poí tudo isso é que denuncio a V.
Ex', aos meus pan:s e à nação brasileira, as artimanhas

contidas e os sibilinos e nefastos objetivõs;-re-almente,
perseguidos pelos autores da. "proposta'' para Elaboração do 1~> Plano Nacional de Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)_ Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. (Pausa.)
s. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgflio Távora.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cêsar Cais.
( Pausa.)
s. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfr.edo Campos.
0 SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB ~- MQ. Pronuncia 0 seguinte discui'So.) _Sr. Presidente, Srs. Senadores;__ _ __
e_· inegável 0 poder da imprensa como foilte legitimadora da verdade, por suas tarefas de informação, anãlíse
e interpretação dos fatos e de suas conseqaências.
Ela foi sempre responsável por manter a sociedade
participante dos processos de decisão políticoadministratiVos, conclamando-a a intervir nos momentos cruciais da vida nacional.
Exemplos desse poderio fazem reviver as causas libertárias, o advento da República, o saneamento das instituições nacionais.
A sociedade brasileira reconhece a imprensa como o
vetar que permite transparecer os fatos da vida pública,
reforçando os mais legítimos Conceitos e as mais nobres
aspirações, em defesa dos princípios de honra desta
::;,_Nação.
A sociedade brasileira reconhece, tambêm que cabe 3:;-.~>
ela, portanto, como sempre coube, todo o respeito, êJ;n ,,reconhecimento pelos incontáveís benefícios que S- .
somar, em reforço da dignidade do homem e do ·
No entanto, foge, às vezes, ao alcance públic
ai- 1
preensão de determinadas ações da imprensa,
mente em contradição com seus priilcípios norteaâores:
Isso, para felicidade, ocorre apenas quando ela se persa:
naliza em artigos assinados, possibiJitB.ndo identific~r,
em quem assina, que a responsabilidade pela opinião-escapou do órgão e recaiu no articulista.
Tal foi o caso ocorrido na página 5 do prestigioso Correio Braziliense, do dia lO de junho, na revista Veja da semana passada e em vários outros veículos de comunicação, em que, em transcrição do jornal O Globo, de 19
de maio, o jornalista Alousio Biondi, em artigo int(tUladQ. "Mutuário do BNH, est:;t"A, Jesus Nacional", assaca frontais impropriedades de interpretação contra o sofrido trabalhador brasileiro, em especial o adquirente da
casa própria por meio do Sistemã Financeiro de Habitação.
É certo que o mutuãrío não foi o único penalizado
com o desastre económico nacional verificado a partir
do golpe de 1964 e que eclodiu, com toda a veemência,
de uns dez anos para cà. Toda a sociedade brasileira, à
exceção de alguns poucos que se locupletaram por força
da indigência alheia, se viu à mercê da irresponsabilidade, de inêpcia profissional e do destempero emocional
dos guardiães do intocável templo económico-financeiro
· que se ergueu à custa da misêria social.
. ~ ce~o taffibém qu~ o niufu'ário,lo:_ngé" de ser ~penas
mutuáno, acumula a desgraça de obrigar-se a conviver
com os preços desenfreados, maquinados por remarcações aleatórias e constantes, por estocagens espeCulativas, pela intermediação desmesu~ada e pela econometria
dos monetaristas.
No entanto, há um preceito legal, amparado por um
contrato celebrado entre o adquirente e o agente financeirO: o- princípio da eqüivalência salarial, sempre desrespeitado, sempre imbromado por fastidiosas contas de
multiplicar e por duvidosos índices de atualização das
prestações. Como se não bastasse, um outro--princípio
deve ser rpspeitado: o da capacidade real de pagamento.
Ao adquirir o imóvel, o mutuário deve comprovar sua
renda mensal familiar, cujo teta o habilita a determinado
padrão de moradia, quer em termos de localização, quer
.de dimensões e acabamento, isto ê, por sua renda mensal, só lhe é permitido contrair um financiamerito dentro
de suas r~is possi?il~~ades de honrar o co~promisso!

Curiosamente, _o artigo do Senhor Biondi foi inserido
no Correio Braziliense sob a forma de matêiia paga.
Quem teria sido_o ~eloso patrocinador Sr. Presidente e
Seus Senadores? Neste caso, o mutuário,_ com toda certeza, esiá acima de qualquer suspeita: ..
Mas-nem pa·r todo esse desatino o mutuário deve privilegiar sua luta, em detrimento da luta nacional contra a
espoliação que a sociedade vem sofrendo, em torno de
seus reais interesses, que vão desde a sobrevivência pela
alimentação, à dignidade individual de cada qual de seus
componentes, uns perante os outros. Este ê o grande ohjetivo embutido nos ideais da democracia.
·
Em nome da sociedade brasileira, era o que eu tinha a
dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.ALFREDO CAMPOS EM SEU DISCURSO:
Faltou Dizer - Aloysio Bfondi
MUTUÁRIO DO BNH, ESSE
"AI, JESUS" NACIONAL

Mutuário do BNH sempre tem razão. Tem espaço na
imprensa, manchete na imprensa, defesa no Congresso,
simpatia-da direita e da esquerda. Por quê? Todo mundo
sabe que existe no Brasil, e já desde o final da década de
60, a. "indústria da inadimplência". Centenas de milhares de brasileiros, principalmente da classe mêdia, compram imóveis_ "na raça", já sabendo que não vão precisar pagar. Vivem anos, sem pagar prestação e sem pagar
aluguel, sabendo que, na,. "hora H", da tentativa de
cobrança, surge um grande movimento nacional para
defendê-los. Mutuário do BNH sempre tem razão,~ "nunca pode pagar". Vem recessão, achatamento salarial, desemprego? Filho de não-mutuário pode morrer de fome,
previdenciário do lN PS pode morrer sem assistência médica, nordestino pode morrer de seca, comerciantes podem falir. Mutuário do BNH continua na sua. Ganha
''bõnus", como se o dinheiro gasto pelo Tesouro, para
subsidiá-lo, não resultasse de impostos pagos por quem
não tem casa, por quem passa fome, por quem morre de
seca, por quem foi à falência.
To~os os anos, quando surge o momento de reajustar
o valor das prestações do imóvel comprado pelos mu•tuários, surge o grande escândalo nacional: 240 por cento de uma vez? ...Ora, o mutuário não pode pagar". O
mutuário surge como vítima e é um privilegiado. Ele é,
exatamente - e esse ê o privilégio - o único representante da população brasileira, que só enfrenta aumento
uma ve:z·por ano. O operário miserável, de um Salário
mínimo, enfrenta aumentos de preços dos alimentos diaa-dia, de custo dos transportes mês a mês, do aluguel do
barraco semestre a semestre. Da mesma forma que, para
a classe média ou qualquer outro brasileiro, sobem diaa-dia os custos da educação; do médico, do dentista, da
- -torrpa·;-etc: Ninguém pergunta se o operário ou o profissional liberal podem pagar os aumentos de preços. Ah,
mas com.. "O MUTUÁRIO" é diferente. Tudo subiu,
para todo mundo, 240 por cento ao longo de um ano, no
dia-a~dia. Mas o mutuário, que passou sem sofrer au-

Transcrito do jornal O Globo, de 19 de maio.
O SR. PRESIDENTE_ (Guilherme Palmeira)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LÓURIVALBAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Acontecimento digno de ser assinalado pelo que significa como uma nova etapa na escalada da gradual emancipação e o desenvolvimento do Nordeste, foi a assinatura dos dois primeiros contratos de financiamento de programas do Projeto Nordeste, com recursos globais de
USS 266,5 milhões de dólares do Banco Mundial e do
Governo brasileiro, dos quais um total de USS 122,7 milhões de dólares foram liberados pelo Banco Mundial.
Com a presença do representante do Banco Mundial,
Roberto Gonzalez; do Secretário-Geral do Ministério do
Interior, Maurício Vasconcelos; do Superintendente da
SUDENE,.Engenheiro José Reinaldo Carneiro, os referidos contratos foram assinados na sede da SUDENE,
no Recife, a I 3 de junho passado, pelos Governadores cte
Sergipe, João Alves Filho, e do Rio Grande do Norte,
Josê Agr[pino Maia.
O Estado de Sergipe deverá receber recursos da ordem
de USS 130,3 milhões de dólares (Cr$ 730 bilhões) dos
quais US$ 61,3 milhões de dólares (CrS 343 bilhões)
oriundos de financiamento concedidos pelo Banco Mundial (os USS 69 milhões de dólares restantes, CrS 386,4
bilhões, virão da contrapartida do Governo Brasileiro).
Destinam-se estes recursos à construção de dois sistemas públicos de irrigação abrangendo 650 hectares, à
construção de uma estação de piscicultura e de 140 sistemas simplificados de abastecimento d'água, que benefiw
ciarão 65 mil moradores. Serão ainda financiados 400
sistemas privados de irragação.
A contrapartida do Governo brasileiro no Projeto
Nordeste prevê a aplicação de recursos no auxilio à produção de 17.500 famílias que possuem menos de 50 hectares de terras.
O Projeto Nordeste prevê o atendimento a 35 mil
famílias, com acesso a terras de no máximo 100 hectares,
com os financiamentos do Banco Mundial.
Em declaração à imprensa, quando interrogado a cerca dos motivos pelos quais o Banco Mundial havia escolhido os Estados de Sergipe e Rio Grande do Norte para
inicio dos primeiros financiamentos do Projeto Nordeste, destacou o Governador João Alves Filho os esforços
da equipe de técnicos_ do seu Governo, no sentido de
cumprirem as exigências daquela instituição mundial de
crédito, o que .agilizou o andamento do processo para
concessão dos referidos financiamentos.
Sergipe estava efeüvamente preparado, em condições
de apresentar projetas exequíveis dentre os quais o denominado "Chapéu de Couro", eln fase preliminar de implantação.
O Correio Braziliense divulgou em sua e_di~ão de sext~
feira passada, 14 de junho, aS declarações do Governador João Alves Filho, em sua entrevista à imprensa, no
Recife, logo após a assinatura dos contratos com o Banco Mundial, na serle__da SUDENE:
Vale a pena repToduzir o noticiário do Correio Brazlliense- ("Projeto Nordeste dá a Sergipe prime1ra verba")- que solicito seja incorJ)or~dõ- ~o texto des_te meu
pronunciamento, por que esse docuinento proporciona
valiosas informações sobre o início do Projeto Nordeste,
- segmento de um vasto elenco de empreendimentos
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que em Sergipe deverão acelerar o processo do desenvot~
vimento econômico-socia,l do Estado, e da melhoriã das
condições de vida dos seus habitantes.

Efetivamente, a captação, distribuição e racional utilização dos recursos hídricos no que tange ao consUmo
humano e animal, e à irrigação das lavouras ·constituem,
sem dúvida, pré-condição básica e componente decisiva
da política de desenvolvimento rural integrado que o
Nordeste estava esperando.
O aproveitamento adequado da água, em suas diversas modalidades, sempre foi, e continuará sendo, quaisquer que sejam as tecnologias utilizadas, o ponto de partida para a transformação da fisionomia ecõnômica e social, da paisagem e da valorização de toda a Região,
principalmente no Polígono das Secas, assolado pelas irregularidades no tempo e no espaço, das precipita-Ções
pluviométricas fenômeno responsável pelas estiagens
prolongadas e secas implacáveis.
As pesquisas efetuadas nestes últimos anos, os estudos
levados a efeito-Pi::Ias universidades regionãis-,·e órgãos
governamentais da União e dos Estados nordestinos,
abrangendo na multiplicidade de seus aspectos, as causas
dessas calamidades climáticas que, periodicamente, desabam sobre as microregi'ões semiáridas, demonstram
que caem, anualmente, no N ardeste, cerca de 920 bilhões
de metros cúbicos de água.
Acontece, todavia, que além da freqUente irregularidade das precipitaçõe-s~-70% desse volume d'água são perdidos pela evapotranspiração, pelo escoamento para o mar
e pela infiltração.
OS Estados nordestinos dispõem de um extraordinário
potencial de recursos hídricos subterrâneos, além das
imensas disponibilidades do rio São FranciSCO qUe, no
coração do semiáTido, se apresenta como uma autêntica
dádiva da natureza que, conforme asseverou o Senador
Marco Maciel em primoroso trabalho publicado em
1983.- ..."apenas espera o esforço do homem, para que
ele penetre nas artérias do Nordeste'.'- ou seja a pereni--zação de alguns dos seus afluentes e subanuentes.
A regularização desses rios, associada aos esforços
que, embora timidamente, se vêm fazendo através da
construção de barragens, açudes, adutoras, e da perfuração de poços artesianos, são alguns dos aspectos de
urna política de iriigaÇãó de 2 milhões de hectares de terras irrigáveis; da melhor qualidade.
À semelhança das experiênciãs -efetuaâas nO vale- do
Tannessee, e na CalifómiaTEstados Unidos), na União
Soviética. na Espanha, em Israel, no Egito, na China, e
em diversos outros pciíSes; ·a agriCultura irrigada poderá
transformar o Nordeste- a custos razoáveis e em curto
prazo- em um imenso celeiro capaz de abastecer toda a
região e contribuir decisivamente para avolumar as exportações destinadas ao mercado externo, carreando
para o Brasil um crescente volume de divisas.
Tais objetivos serão facilmente atingidos atrav~s d!i
execução de programas integrados de irrigação, reflOrestamento, desenvolvimento agropecuário, eletrifícação
rural, estradas vicinais, treinamento de recurSos humanos, pesquisas e tecnologia adequada.
Convém relembrar que o Polígono das Secas abrange
cerca de 90% da Região nOrdestina, abrangendo __ uma
área de 1.380.000 Km 2 , que já inclui grande número-de
municípios nlaranhenses e da zona mineira que lhe foi
incorporada.
Nada mais seria preciso acrescentar para enaltecer o
auspicioso início do Projeto Nordeste em Sergipe e no
Rio Grande do Norte, cuja exequibilidade o B_a_nco
Mundial assegurou, nos parâmetros dos dois contratos
afirmados no~ dia 13 de junho passado.
Ao felicitar os Govern_ad_ores João Alves Filho, d~ Sergipe, e José_Agripin·o-Maia, do Rio Grande do Norte,
formulo votos no sentido d_e que os demais Estados do
Nordeste sejam, também, bem-sucedidos nas propostas
que os_ respectivos governos já eQ"_çaminharam ao Banco
Mundial, visando a obtenção de financiamentos semelhantes.
Ter-se-ia, destarte, em todo o Nordeste, dÕ-Maranhão
à Bahia, um vasto elenco de projetas integrantes de uma
verdadeira política· de recursos hídricos, voltada para a
irrigação, o incremento da produção agro pecuária, o desenvolvimento rural integrado, e a geração de empregos.
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Eram estas as considerações que desejava fazer nesta
_oportunidade. _(Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Correio Braz.iUense
Brasflia, sexta-feira, 14 de junho de 1985
PROJETO NORDESTE DÁ A
SERGIPE PRIMEIRA VERBA
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Incluerri-se nessas atividades do Projeto Nordeste, em
Sergipe, a construção de dois sistemas públicos de irrigação, a expansão de uma estação de psicultura, a construção de_ 140 sistemas simplificados de abastecimento de
água que-devem resultar no benefício a mais de 65 mil
pessoas. Esses sistemas serão implantados em pequenas
comunidades com menos de 500 habitantes.
O prOjeto vai financiar também a construção de 400
sistemaS individuais privados de irrigação. onde serão
aplicadas as tecnologias do Centro de Pesquisas do Trópico Semi-Arldo (CPATSA) e ainda a perfuração de
2.500 poços e a construção de 600 açudes comunitários.
Em Sergipe, o Projeto Nordeste prevê também a pesquisa agrícola e de produção de sementes básicas, crédito
de investimento rural comerciali;zação e apoio às pequenas comunidades.
Todo esse processo de mordenização agrícola, que exigirá inversõeS da Orderil âe USS 130 milhões, terã a supervisão da própria SUDENE, em função da delegação
de poderes que na manhã de _ontem o Banco Mundial fez
à autarquia federal.
- Para o governador João Alves, essegest.o.é, na prática,
a primeirª conseqUência da decisão do presidente Sarney
em elevar a SUDENE à catçgoria de autarquia especial,
cuja lei o presidente deverá enviar ao Congresso ainda
neste mês.

Recife- o governador de Sergipe, João Alves Filho,
asSiifou ontem, na sede da SUDENE, nesta Capital, com
representante-s· do Banco Mundial, o primeiro contrato
de financiamento do Projefo-Nordeste, que destinará ao
EStado US$--6T,3 milhões além dos USS 69,9 milhões que
fazem parte da contrapartida brasileira.
O contrato foi assinado nas pr~?senças do Secretáriogeral do Minístél-io do rnterior, Maurício de Vasconcelos, do Superintendente da Sudene, José Reinaldo Tavares pelo Governador João Alves J:: pelo chefe da Divisão
Brasil do Banco Mundial, Roberto GonzálezCofifío, tenho sido esta a primeira vez na história-da instituição de
desenvolvimento internacional que um contrato de empréstimo é firmado fora de Washington, nos Estados
Unidos.
Na solenidade, o governador João Alves Filho
O SR. PRESIDENTE (Guilherffie Palmeira)- Conlembrou palavras do presidente Tancredo Neves, que
cedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
disse ser impossível conviver-s_e mais com um Brasil rico
O SR. GASTÃO MOLLER (PMDB- MT. Pronune no Nordeste pobre, e ainda a decisão do presidente Jocia o seguinte discurso.)....:. Sr. Presidente, Srs. Senadosê Sarney, que já definiu a região como prioridade de seu
Governo.
res;
João Alves disse que o Projeto Nordeste se caracteriza
Há pouc-os dias viu-se em todo o Brasil e particulardiferente em relação às soluções já tentadas para a remente em Mato Grosso a luta dos produtores de soja por
gião, porque é o resultado de um trabalho de mais de
um preço mais justo, mais correto, quanto aos valores
·
básicos do produto.
dois anos de centenas de técnitos, apoiado no conceito
'Em Rondonópolis, Diamantino e Tangará da Serra,
de ·que não exiSte -para o Nordeste uma solução especifientre outras cidades, exerceram o direito sagrado e deca, mas um co-njunto ae s_oluções que podem, nesse horimocráticO de protesto contra uma situação claudicante e
zonte de IS anos, fazer surgir a potencialidade da região.
de pânico dos sempre sacrificados produtores rurais.
O governador de Sergipe disse também, lembrando reFaço apelo, Sr. Presid!!nte, Srs. Senadores, ao Govercerneviagem que fez aos Estados Unidos, onde visitou a
no Federal como um todo, para que libere melhores con-Califórnia, que dados do Mendley Bank indicam que a
dições para a soja.
agricultura é hoje o investimento mais proveitoso n_o
Brasil, e elogiou a decisão de se começar o Projeto N arO Engenheiro AgrônomO Luís Carlos F. Bernardes,
deste pelo setor agrário.
----:t- rufjórnal Correio Varzeagrandense, datado de 15 do corJoão Alves Filho diss_e que o Nordeste possui já identi- -::~- f_Cfite, publica um artigo intitulado: "Soja: a carta do
ficados cerca de 8 milhões de hectares irrigáVeis, eSdare- ";·_Q:ntro-o-eSte'!~ que analisa e faz um retrato da probleceildo que esse imenso potencial é quase duas vezes supe- ; ;, rrtãtica.
rior ã área de terra da Califórnia (EUA), com a vanta- - - Vou ler, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido arti. · go, mas. ·antes desejo levar a minha total e plena solidagem -das terras irrigáveis do N ardeste serem de melhor
qtmlidade.
~riedade aos produtores de soja, do Brasil e especialmente
ESse vciiumt:: ;,:_:: eÕ-fatizou João Alves FilhO-- é sufi- ~ ~-_,_do Centro-Oeste.
·-·Eis d: que diz o documento:
ciente para que se criem cerca_-de 9 milhões de empregados e_ para transformar qualquer região agrícola em ce-SOJA: A CARTA DO
leiro de alimentos de todo o mundo.
_
CENTRO-OESTE
- AO falar na sorertidade, o chefe da:·bivisão Brasll"do
Banco Mundial, Roberto González Cofii'ío, disse que_ o
A pf)ilcipa1 missão desta coluna é s_er porta-voz do
empréstimo da instituição a Sergipe representa o começo
agriculto-r mato-grosse_nse. Na semana passada assistide um esforço por parte do governo brasileiro, do qual o
mos a reunião realiilda e:m RO_n_doi"lópolis, por mais de
~anca Mundial se sente honrà~o em partícipar, para
2.000 produtores, em busca de soluções para os difíceis
afnpliar _e acelerar o processo de desenvolvimento do
-problemas econômicOS que vêm enfrentando esta imporNordeste.
tante classe de pt_:odutores. Para conhecimento público
--:_~em risco de exagero- prosseguiu González Coestamos divulg!j.ndo na íntegra a Carta do_ Centro-Oeste,
fii'ío -,podemos dizer que a elaboração do Proje_to Norpara que todos participem do problema que nossa soja
cleste se baseia fundamentalmente na_s experiências. ~
vem p-a~sãhâo.
lições dos ultimas to anos, o que representa uma grande
Ei~la: Reunidos em Goiâriia de 21 a 21 de maio, Secrepos~ibilidade de suc_esso.
-·
_
tários de Agricultura, lideranças de classe, produtores e
O Pt:"Ogra:rria d_e desenvolviffiento rural in_tegrado qL!-e
técnicos de Goiás, Ma!.o GrossQ do Sul, após refletida e
coll]_~â-a"'gora a Ser executado tem Sergipe a perspeCtiVa
ma:dura:-dis_cussão, df:ddimos apresentar a V. Ex• (Ministro da Agricultura e Comissão de Agricultura da Câmade ações num horizonte de lO anos, quando deverão ser
ra Federal) as considerações abaixo e o pleito a seguir,
elevados dos atuais 330 dólares de renda per capita para
US$ 2.700 os níveis de renda dd pequeno produtor rural
pafa os sojicultores da Região Centro-Oeste:
nordestino com vistas a formar no N ardeste uma classe
O produto de soja, comercializado nos últimos anos, a
média ruraL
_preço de mercado de exportação, não sofreu, no seu
:Para- Sergip_e, (!S investimentos- Visam aumentar a propreço -mfnimo -Oficial, correções compatíveis com seus
dução agrícola e os P?drões de_ vida de 17.500 famJlias
custos de produção.
rurais, cujo acessO à terra não passa hoje de 50 hectafes,
Em que pese a ocorrência, nesta safra, de produtividabem como ajuda para 35 mil outras famílias rurais partides relativamente boas, em decorrência sobretudo das
cipantes de subprojetos comui:iitáriõs, princípalm"entC: na
condiçõeS Cliináticas_ favoráveis, o fato de a comerdãH~
melhoria de comercialização de suas s~fras, assim como
zação haver-se dado, na sua maioria, com base nO preçõno~ sistemas de abastecimento de água.
mínimo oficial, transformando as.sim em preço m~~m_~~
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gerou inúmeros e graves-problemas de liquidez para os
sojicultores,

Ademais, como ê do conhecimen-to de V. Ex• a produção foi comprometida desde o seu infcio, devido à in~
suficiência do c-rê-dito oferecido ao_s produtores,
obrigando-os a buscarem as complementações necessãrias em outras fontes; Submetendo-se a juros excessivamente elevados.
Particularmente na Região Centro-Oeste, este fato,
aliados a outros, estã cOnduzindo a uma situação quase
que de insolvência generalizada e mesmo de pânico entre
os produtores que temem a execução de suas dívidas~
Isto é agravado ainda devido a aspectos particulares
da região, tais como:
-Custos de produção indiscutivelmente maiores em
relação às demais regiões produtoras, devido a:
-Maior custo de transporte dos insumos de modo
geral;
-Maior demanda inicial de insumos, pelo fato de a
produção dar-se basicamente sobre solos de cerrado,
portanto, de menor fertilidade;
- Menos utilização da terra dada a imPossibilidade
de mais de um cultivo por ano;
~Maior demanda de investimento por parte dos produtores, por tratar-se de região em processo de_c:onsolidação da produção;
- Deficiênciã-da estrutura armazenadora da região,
gerando a utilizaçãO cõmpU.lsória de armazéns particulares a preços superiores aos das tabelas dos armazéns oficiais e credenciados a prática de comercialização a
preços inferlores ao m-ín"itlü).
Assim, cientes das dificuldades deste Governo em
atender às reivindicações de extensão da correção do
preço 'mínimo, já nesta safra, por mais dois meses, submetemos a V. Ex• o seguinte pleito:
Antecipação imediata de AGF para a soja, na região,
da safra 85/86, no limite mínimo de 10 sacosfha; ao
preço mínimo corrigido na formalização do contrato,
para entrega em até 3 anos, em grãos; esta antecipação,
sem prejufzó de outras medidas_ de médio e_ longo prazo,
inclusive antecipação de VBC, a serem adotadas pelo
Governo, destina-se a acudir o problema emergencíal colocado, cobrindo pelo menos parte dos diferenciais de
custos jâ mencionadQs.
Ressaltamos que o atendimento deste pleito evitará
conseqüências extremamente danosas para a região que
redundariam em redução drástica da área cultivada já na
próxima safra.
Esta foia: Carta do Centro-Oeste entregue às autoridades na esfera federal. Como participante da última reunião em Rondonópolis temos por justiça ressaltar a importante atuação e apoio que vem dando ao movimento
do Governo Estadual, atravês do Secretário da Agricultura Elzio Virgílio Alves Correa e a APRUSMAT pelo
desempenho de sua diretoria em conduzir este movimen- to com bastante lucidez, tendo como porta~voz dos produtores o Presidente Silvino Fernandes Dai-Bo.
Mato Grosso estâ de parabéns, as associãções de elas~
se estão ocupando no cenârio políticO o seu lugar devido.
Acredito qtre está na hora dos Sindicatos Rurais, Famato, e demais associações engajarem-se nesta luta, para
continuarmos a ser o Estado com maior produtividade
de soja deste País-. ___ _
Ãs autorídades federais só -pedírriõs (j_ue se sensibilizein
pela crise que estamos passando. Tenho a certeza que o
Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, vai receber e
· solucionar os problemas económicos que estamos enfrentando.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, faz-se necessârio desencadear uma campanha de âmbito nacional para prevenção de incêndio, que conte com
a colaboT'dção da impren~a e das emissoras de televisão."Mais vale prevenir ·que remediar" -já diziam os nossos avós. No entanto, 'mesmo que o perigo esteja-preSen-te, por mais ameaçador e evidente que seja,. não tomaf!l-OS a menor precaução para evítã-lo e nos limitamos a

remediar as conseqi.lências dos desastres, quando eles
ocorrem, como se fossem uma fatalidade a que não pudéssemQs__fugir.
Assim agem as nossas fãbricas, que só se interessam
pelos lucros, e não tomam a menor providência para instalar filtros e demais_ aparelhos necessãrios para despoluir a fumaça de suas chaminés ou os dejetos industriais,
que vão contaminar__ os_ cursos d'água, como se estes também fossem sua propriedade; assim agem os nossos agricultores. que, de modo geral, usam abusivamente de
adubos químicos e defensivos agrícolas em suas lavouras, sem se darem conta, talvez, do crime que cometem
contra a natureza.
Falta uma consciência ecológica aos brasileiros. Não
percebemos ainda que somos parte integrante da natureza e que qualquer agressão que pratiquemos contra ela se
voltará contra nós próprios, inexoravelmente, a curto, a
médio ou a longo prazo.
Sabemos que no período de maio a outuhro de cada
ano, quando cessam as chuvas e a umidade do ar é mínima, a vegetação fica seca, torna-se combustível, inflamável ao cantata de qualquer ponta de cigarro. Seria necessário_ que _se dobrasse o número d~_g~ardas nos pargue~ e
nas rêServa:s florestãls, nCSse período; que vârias unidades do Corpo de Bombciros ficassem de prOntidão jUnto
desses parques; que toda a população ficasse de sobreaviso não somente para não provocar incêndios inadvertidamente, mas também para comunicar aoS guardas e ao
Corpo de Bombeiros a irrupção de um incêndio que porventura presenciasse. Mas isso não se verifiCa.
-Os nossos parques e reservas florestais são vítimas de
depredação, de invasão e, por incrível que pareça, até de
loteamentos irregulares, que, não obstante, são aprovados e mantidos, como ocorre no Parque Nacional deItatiaia, confOrme-âenúllcia do jornal O Estãdõ de S. Paulo
edição de 20 de-agostO-de 1984. Naquele ãnO, como~
nobres colegas devem lembrar-se, esse parque foi vítima
de um incêndio que durou cinco dias e se alastrou por 1
mithão e 200 mH metros quadrados. E foi o terceiro incêndío de grandes proporções ocorrido naquele parque,
nos últimos lO anos, perfodo em que foram devastados
cerca de 15 milhões de metros quadrados de sua reserva
florestal.
Os parqUes e as reservas florestais geralmente são rele-gados ao abandono absoluto entre nós, apesar de sua impo_rtância _pará o equilíbrio ecológico, para a preservação
da fau_na e Qa fl_q.~;:~. Nega o lnsti_p:).to Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (JBDF) que a SEPLAN não libera as verbas, de modo que não hâ recursos para contratar guardas em número suficiente, nem para- rePãrar
os estragos causados pelo incêndio, sequer para combater o maior inimigo dos parques, os loteamentos irregulares. POr isso tambéin falta conservação; as estradas estão senij:fre~errq::iêssimo-es:tado; surgem queimadas em
vãrios locais; cortam-se árvores que levam quase um século para atingir a idade adulta. E a comunidade se mostra inteiramente alheia ao_ que se passa à sua volta.
Ãqui mesmo, no Distrito Federal, acabamos de presenciar um incêndio, que começou no dia II deste_ e durou 8 dias, tendo destruído cerca de 7 mil_.hec_tares do
Parque Nacional de Brasília, inclusive a região onde nasCem os rios Bananal, Capão Comprido e Três Barras.
Toda a área em torflO da Barragem de Santa Maria estâ
queimada, o que pode prejudicar o abastecimento de âgua no Plano Eiloto. _A Secretária-Geral do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Maria Tereza
--Jorge Pádua, acredita que o incêndiO tenha sido provocado propositadamente.
Tão importante quanto apagar o fogo é a apuração
das suas causas e a punição exemplar dos culpados, no
caso de as investigações concluírem que foi proposital.
T adas as unidades do Corpo de- Bomb.eiros do ÕiSlrítõ- ·
Federal e soldados do J9 Regimento da Cavalaria de
Guarda foram mobilizados para combater o fogo, que,
no entanto, já causou danos irreparáveis à flora e à fauna
locais. Se houvesse guardas em número suficiente, certa~
mente o iilcêndio teria:- sido desCoOerto e combatido anteSCre as-sumir tais proporções. E provavelmente iCriam
sido presos os incendiáriõs. Em 1978, outro incêndio jã
destruíra 70% da ârea total do parque.
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Por isso pareceu-nos muito oportuno o Projeto de Lei
4.774, de 1984, de autoria do Deputado Orestes Muniz, Que acrescenta dois parágrafos ao art. 79 do Decreto-lei n9 289, de 28 de fevereiro de 1967, que "cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal", determi~
nando que cada proposta de cr-iação de parques, reservas
florestais e_m_onumentos deverá indicar "o número de
guardas para vigíã-los, bem como a infra-estrutura de
proteção necessâria à sua segurança". Esse projeto foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça a S
de março deste ano, tendo sido designado relator o Deputado Joacit _Pereira. De fato, de nada adianta criar
parques e reservas florestais, se não se cria também a
infra-estrutura ne_cessária para preservã-los. E nessa
infra-estrutura devem incluir-se, naturalmente, medidas
de prevenção de incêndio e combate ao fogo. Se o incêndio é detectado no momento em que irrompe, é muito
mais fácil debelã-lo; ao contrário, se jâ se alastrou por
vãrios hectares, dificilmente serã extinto antes que consuma o que estiver ao seu alCance.
O quadro é desolador no que se refere à preservação
dos nossos parques e reservas flOrestais, sujeitos que estão a invasOes, depredações e incêndios, quer sejam estes
naturais, quer provocados criminosamente.
NoS ceôiros urbanos, o quadro não é mais animador.
Somente depois das tragédias provocadas por incêndios
em grandes edifícios de São Paulo, na década passada, os
proprietários, sindicas e empresãrios, inctusive os corpos
de bombeiros, foram alertados para a necessidade da
adoção de medidas concretas de prevenção contra o fogo. E,ntretanto, ainda falta conscientização a respeitO da
importânciã das medidas preventivas previstas em lei. Os
empresáriOs só observam essas normas legais sob
ameaça de punição e de multas pesadas.
Aqui mesmo, em Brasília, a capital, onde as medidas
de segurança contra-incêndio deveriam ser rigorosamente observadas, tanto os edifícios públicos como os particulares, até recentemente, não as adotavam. E mesmo os
que tinham instalado os equipamentos e a aparelhagem
para combate ao fogo não cuidavam de sua conservação.
O Correio Braziliense, em sua edição de 3 de março deste
ano, denunciou as precárias condições de segurança existentes no Setor de Diversões Sul, no Setor Comercial e
no Bancário, nos hotéis e gr_andes edificios de Brasflia,
alertando para o perigo de ocorrência de incêndio nesses
locais. Ot;~. de que adianta instalar equipamentos de prevenção de incêndio, se não se cuida de sua manutenção?
os extintores, caixas de incêndio e sistema hidráulico têm
de estar em perfeito funcionamento, para debelar o fogo
no momento oportuno. Há outros descuidos indesculpâ-Veís- que pOâem- provocar ã. irrupção de incêndio num
edificio, como, por exemplo, o mau estado de conservação de_ sua rede elétrica, um cigarro malapagado, material combustível, como paredes divisórias e carpetes, o
uso indiscriminado de "benjamins", material de má qualidade etc.
No Setor Bancârio, a laje de cobertura sobre a garage
da Secretaria de Serviços Sociais, no centro da qual se ergue a sede I do Banco do Brasil, não suporta o peso de
nenhum veiculo do Corpo de Bombeiros. Esse edifício
não possuía escadas de emergência, tendo sido constru[das duas na parte externa, em forma de caracol, abertas,
_bastante perigosas para serem usadas num momento de
pâníco. No Banco --do Brasil, porém, ·as equipamentos
preventivos são maõtidos em perfeito estado e há uma
brigada contra incêndio de prontidão.
Aqui mesmo, no Congresso Nacional, corremos sérios
riscos de incêndio. Vejamos o que afirma o TenenteCoronel José Megale, ex-Chefe da Diretoria Técnica do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em artigo
publicado no Correio Brazillense de 3 de março deste
ano:
n~>

" ... os pontos mais-Cdticos estão localizãdos nOs
anexoS. I da Câmara e Senado, os mais altos do conjunto de prédios que formam o Congresso. "Lã dentro existe uma enorme carga dt~ incêndio (muitOs
materiais de alta inflamabilidade concentrados).
Além disso, nossas escadas não atingem toda a altura dos anexos porque eles são muito altos e o acesso
é didicultoso, porque os prédios são cercados por
espelhos d'água", observa Megale.
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Além deste ponto perigoso, o Congresso apresenta uma série de outros, como a alta carga de incêndio espalhada pelos quilómetros de carpete dos seus
anexos; falta de sinalização de fuga e de alguns equipamenteos preventivos -contra, fogo; acesso difícil
aos bombeiros: alta concentração de pessoas em seu

interior constituída pelos milhares de funcionârios
ou população flutuantes.
__ _
_ _
Os "pontos críticos" dentro das duas Ca_sas Le- ,
gislativas são muitos, informa Megale. O Auditório
Petrônio Portella do Senado, onde Õ então candidato Tancredo Neves acompanhou a votação do Colégio Eleitoral, é um deles._ Ele possui alta carga de
propagação de fofo e tem_ apenas uma linica saída: a
própria entrada que dá num pequeno rol todo car~
petado que, por sua vez, não possibilita a fuga para
fora do prédio.
'"__ •
Por causa dessa situação, o Corpo de Bombeiros
mantém, permanentemente, urna equipe de seis bo~
mens no Congresso. Eles estão lá para compensar
trodas estas falhas a reduzir os riscos de surgimento
de um grande incêndio. "Já houve um ano em que
foram registrados 9 princfpios de iricêndios dentro
dos prédios do Cong~esso. Mas,J:elizm~!'te, _nos~os
homens conseguiram controlá~los a tempo", diz

Megale.
O Sr. José Megale afirma ainda que deveria duplic_ar a
estrutura atual da Diretoria Técnica, para que seu tfaba~
lho se desenvolvesse a contento. No entanto, a Secretaria
de Segurança Pública Q.o Distrito Federal destinou _a
quantia irrisória de Cr$ 1 milhão para o reequipamento
das unidades operacionã.iS do Coi'po de Bombeiros.
Devo lembrar que, em 1982, na qualidade de 41' Secre-tário, tomei providências para que se adotassem, nesta
Casa, várias ffiedidas de prevenção de incêndio, tendo
sido publicadas em edital as especificações dos serviços
que, posteriormente, foram realizados- Com este objetiv():
A partir de janeiro deJ984, um decreto do Governador Ornellas conferiu ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal o poder de autuação sobre os infratores, o que
deu a essa corporação, naturalmente, m::iior autoridade e
,eficácia nas inspeções e fiscalizações que realiza. Entre~
tanto, falta-lhe, assim como às entidades coogêneres de
todo o Brasil, maiores recursos para equipar~se de modo
a bem exercer a sua missão. A prõpósito, teve excelente
idéia o Deputado Henrique Eduardo Alves. S. Ex" apresentou o Projeto de Lei jiq 2.152, de 1983, que institui o
Fundo de_ Prevenção contra Incêndios, "destinado à .
aquisição de equipamentos_ complementares de combate
a incêndios a cargo dos corpos de bombeiros", A proposição prevê a administraÇão-desse Fundo pelo Instituto
de Resseguros do Brasil (IRB) e a aplicação dos recursos
de acordo com as normas fixadas pelo Conselho Nacio~
nal de Seguros Privados. Estabelece que "Fundo de Pre-venção contra Incêndios será con,stituído mediante a re~
serva, pelas companhias seguradoras que operam no
ramo de seguro contra incêndio, de um percentual dos
prêmios respectivos", o qual seria fixado pelo Conselho
Nacional de Seguro Privados. Este projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, onde foi relatado pelo Deputa~
do José Burnett. Entretanto, na COmissão de Economia,
Indústria e Comércio, o Relator designado, Deputado
Ralph Biasi, já se manifestou con.trª-riªrn~nt_e à aprovação da matéria em março do corrente ano. Ora, ê inte~
resse das companhias seguradoras que operam no ramo
de seguro contra incêndio a prevenção do sinistro, ct!Ji
ocorrência lhes acarreta grandes despesas com a indenizaçào dos danos. Por que poderiam abrir mão de um
percentual dos prêmios recolhidos; o qual iria coristitilk_
o Fundo de Prevenção contr_a Incêndios, conforme pro~
põe o Deputado Henrique Eduardo Alves? Ademais, se
elas se beneficiam desse seguro, nada mais justo do que
se lhes atribuir esse encargo.
Por ironia, talvez, do destino, no dia I_? deste mês se
comemorou o Dia Nacional de Prevenção aos Incêndios
Florestais, instituído pela Portaria n? 183, de 6 de_ junho
de 1984, do Ministério da Agricultura. Mas desde 2 de
abril de 1954, através dQ Oe_creto n? 35.309, fora instituído o Dia do Bombeiro, comemorado a 2 de julho de
cada ano, e a Semana de Prevenção contra Incêndio.
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Ora, não é _uma contradição comemorar o Dia do Bombeiro e, ao mesmo tempo, deixã-lo desequipado, desaparelhado e mal~remunerado?
Ninguém ignora que o País atravessa grandes dificul~
dades econôrgico~financeiras, e, pois, não podemos exigir do Governo um fluxo inesgotável de recursos para
solucionar todos os problemas que estão a desafiar a
nossa ímaginação.

O Projeto de Lei n~' 37, de 1978, originârio da-Câmara
âos Deputados, onde recebeu o nl' 2.552, de 1976, de au~
toria do Deputado Nina Ribeiro, estabelece normas ge-rais de pro{eção contra incêndio em edificações de qualquer natureza, exceto nas residências unifamiliares. Re~
cebeu .emenda substitutiva do Senador Jarbas Passari~
nhó" em 31 de outubro de 1979. Encontra~se na Comissão
de Justiça desta Casa, desde 26 de abril deste ano. A proposição foi aprimorada, nesta Casa, através do substitu~
-tivo citado e tem sido exaustivamente analisada e debati~
da nas Comissões Técnicas por onde tem -tramitado. Se
transformada em lei, vai contribuir efetiva e efiCazmente
não apenas para evitar incêndios nos edifícios Urbanos,
mas também para debelá-tos. O art. 2~' do substitutivo es~
tabelece a-s n-ormas de segurança contra inçêndio~ I! se-rem observadas a partir da construção do edifício. O
art.3? prevê o treinamento db "pessoal diretamente liga~
do à administração, vigilância ou manutenção de edificações e instalações industriais" no combate a incêndios
_e na utilização dos equipamentos inst~lados. Es~a é uma
providênCia indispensâvel, visto que, embora haja insta~
lações e equipamentos para serem acionados em caso de
incêndio, em geral ninguéni sabe lidar com eles no rno~
menta oportuno. O substitutivo mencionado prevê, in~
clusiye, no ait. to_, o estabelecimento de_ um ''sistema de
controle do consumo de energia elétrica, para impedir
sej,a ultrapassada a capacidade da instalação original",
porquanto essa s6bi'ecarga é uma das causas de incêndio.
Sistemas automáticos' de detecção de incêndio e alarma
também sãO PreVistos no art. 2~" item XVI. O art. 6~', em 7
itens, amplia as atribuições do Corpo de Bombeiros além
de sua fu-nção esPecífica de"combate a incêndio, busca e
salvamento, conferindo-lhe maior poder de fiscalização e
de ação,
O Senador Martins Filho apresentou o Projeto de Lei
nl' 241, de 1983, que obriga os hotêis a instalar sistema de
alarma para ser acionado em caso de incêndio, e deter~
mina a afixação de quadros de instruções e indjcação de
saída de emergência. Nos hotéis de categoria internacio-_
na[, essas instruções deverão ser afixadas também em
_língua inglesa e francesa.
Táffibêni o Deputado Agnaldo Timóteo deu a sua
contrihuição através do Projeto de Lei n 11 3.564, de 1984,
que "veda o exercício da função de porteiro de edifíCto a
-quem não posSua instruçãO sobre prevenção e combate
de inceridio", determinando _s_eja o porteiro instruído
prevliüUente pelo Corpo -de Bombeiros antes de assumir
sua função. Prevê o treinamento dos porteiros jâ em atividade e a renovaÇão desse treinamento de 2 em 2 anos.
Este projeto jã foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aprovou
parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc-nica legislativa, emitido pelo Relator, Deputado Osvaldo
Melo. A proposição está dependendo de parecer da Co~
missão de Trabalho e LegislaÇão Social, onde se encon~
tra no momento, e da Comissão de Finanças.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, Parlamentares~-es~
tamos pi'eócupados em aprimorar a legislação que fixa
noi:_mas de prevenção de incêndio, infelizmente, não bas~
tam as leis; é preciso que elas sejam divulgadas~ executadas. Por isso, consideiamos conveniente Que se p-romova
uma canlpanha · nacional de prevenção de iricêndio,
como propusemos no início do nosso pronunciamento,
com o objetivo _de conscientízar a população de fuOdo
geral - principalmente síndicos, proprietários, empresários, administradores- da ne~sidade de instalarem,
nos edifícioS pelos qUais são resPon-sáveis, os equipamen~
tos apropdados para combate ao fogo, assim como de
mR-9-tê·los em perfeito estado de conservação. Cumpre
também aparelhar as corporações do CorPo de-'Bomb_eiros ~m _todo o País, conferindo~ll;J.es o poder não apenas
de fiscalização, mas também de autuação do_s i!lfratores.
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Trata~se de uma campanha de interesse Público, que
só serâ eficiente se contar com a colaboração dos meios
de_comunicação, motivo por que dirigimos um apelo à
emissoras de rádio e televisãO e à imprensa 'em geral,
para que participem dela com entusiasmo e a costumeira
eficiência.
Sr. Presidente,-Srs. Senadores, para concluir, transcre~
vo na íntegra o telex que rec~bi do Prefeito de Salvador:
-· ''Páfa- conhecimento de v.-Ex•, transcrevo texto.
do telex. que enviei, -em 17 do corrente, ao Exm9 Sr,

Ministro dos Transportes_:
"Reiterando solicitações anteriores, renovo meu
apelo para um empenho especial de Vossa Excelência rio sehtido de que seja liberado, pela IBTU, o
saldo de 2,13 bilhões de cruzeiros relatiyos ao convênio n~' 04/84,- á fim de atender ao pagamento de
obras realizadas em 1984 na Avenida Suburbana,
um "do"s mais importantes corredores de tráfego do
sistema viário de Salvador.
Do mesmo rriodo, torna-se Imperativo para esta
prefeitura cont3.dinédiatamente com os recursos de
5,0 _f:>ilhões de cruzeiros do convênio EBTU n~'"
· 04/8-4, :aditivo de 1985, para atender parcialmente à
implantanção do programa ~e melho~ias imediatas_·
do sistema de transportes urbanos de Salvador. No
que tange ao assunto, informo a Vossa Excelência
que todas as ações neste sentido vêm sendo desen~
volvidas desde março deste ano, quando represen~
tante do Ministério dos Transportes, em sucessivas
r~uniões em Brasflia e em Salvador,
comprometaram~se a dar à matéria em pauta tratamento -eSpecial.
Aguardo, confiante, uma rápida definição desse.
- -Ministério sobre os pontos abordados, afunde que·
a Prefeitura de Salvador possa dar um passo importante no encaminhamento da programação aqui re--Tiâi.da".''
Estimaria contai com o ·aj:loio de V. Ex• traduzido em manifestação ao Ministro dos Transportes,'
sobre a relevân_c;:ia e urgência de que se reveste aquele pleito.
Cordiais cumprimentos, - Manoel Figueiredo
Castro, Prefeito."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sll. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Con~
cedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira.

O SR. JOSf: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronunci_a o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores,
O Sindicato Nacional dos Oficiais de Radiocomuni~
cações da Marinha Mercante, formulou várias denúncias, em extenso documento, mostrando a necessidade de
se adotar_im_ediatas providências no sentido de diminuir .
o chamado índice de acidentes que se verificam a bordo
dos navios de longo curso (linhas internaçionais).
~ O documento é assinado por seu presidente, Luciano
Ponce Pasini Judice, e acusa a Diretoria de Portos e C os~
tas,- DPC - de descumprimento da Portomarisnst n~'
108001(83, ao conceder autorização especial à empresas
de navegação, estatais ou privadas, em detrimento dos
interesses da categoria profissiciri<il. O principal enfoque 1
é quanto à falta a bordo demais um oficial de Radiocomunteações, prâtica que se tornou restrita por forca de
injunções económiCaS, mas· que fere as regras interilacio~
nais sobre o assunto.
Diante da gravidade dos fatos citados no documento,
"que implicam na considerável diminuição do índice de
seguran·ça a" bordo dos navios de longo curso", pedimos
a atenção dos Senhores parlamentares, das autoridades
competentes e, mais especificarriente, do Sr. Ministro da
Marinha, Almirante Henrique Saboya, no sentido de
que examine a questão e lhe confira as devidas providências.
O probtema ê que, antes, -todoS os chamados navios de
longo curso, os de tráfego internacional, levavam a bordo dois oficiais (um-li' e um 2?) de radiocomunicações,
cUjas funções -são iffiportantfssimas para assegurar~ a
tranqUilidade da viagem. Agora, o embarque de um se.;S_UJ!dO oficial tornou~se facultativo a critério das empre-
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sas, segundo norma baixada pela DPC. Ocorre que, se o
oficial de radiocomuniCação em serviço a bordo do navio adoece, ou. por outra razão, fica impossibilitado de
cumprir suas funções, fica abalada a segurança da embarcação., até que se consiga chegar a um porto e canse~
guir outro profissional para executar as tarefas, muitaS
vezes um estrangeiro, como, aliás, já aconteceu.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que seja conhecido na íntegra o documento do Sindicato Nacional dos
Oficiais de Radiocomunicações da_Marinha Mercante,
dirigido às autoridades, aos marítimos e ao público, tomei a liberdade de transcrevê-lo, conforme me facultou a
própria entidade, em meu discurso, e passarei a citáRio a
seguir:
"Coerente com o juramento que fizemos ao assumirniOs o malldato sindical, tornamos de conheciR
menta público a- ocorrência de gravíssimos fatos que
implicam -na considCráve( diminuíção do fiiâice- de
seguranaça a bordo dos navios de longo curso (!iR
nhas intenacionais), ·conforme se segue:
A equipagem dos navios mercantes de longo curR
so era constituída de l (um) {9 Oficial de Rad[oco·municações de l (um) 29 Oficial de Radiocoinuni-cacões, assegurando escuta de I§ (dezesseis) ho_ras
diárias, dedicadas ao recebimento e transmissão de
boletins meterorológicos, aviso aos navegantes, de
socorro extremo SOS, auxflios médicos, controle do
tráfego marftimo C: dutros serviços de caráter administrativO e partiCUlar.
Com tal lotação, o Brasil cumpria satisfatoriamente, as regras das Convenções Internacionais viR
gentes, assegurando_ portanto, considerável seguR
rança a bordo e um mercado de trabalho rÍJ.ais adequado às nossas necessidades técnico-profissionais
em face de nossa pequena frota mercante com cerca
de 250 (duzentos e cinqUenta) embarcações de cabeR
tagem e longo curso.
· p()r foi-ça de inJUrlçôes econômicas, a iotação- dédois Oficiais de Radiocomunicações, ficou restrinR
ginda à existência do embarque de apenas 1 (um)
Oficial de Radiocomunicações obrigatório a bordo
e de 1 (um) Oficial de Radiocomunicações facultatiR
vamente a critério das empresas de navegação, nos
navios de longo curso, tal como está regulado na
PORTOMARISNST- n' IQBOQI,A/1983 baixada ..
pela Diretoria de Portos e Costas do Minlst~río da
Marinha, ficando os 29s OficiaiS de RadiocomuniR
cações com embarques garantidos na navegação de
cabotagem (linhas costeiras).
Com esta -Norma ora vigente, o nível de segurança do navio fica evidentemente atingido, só pelo
fato de que na prática os navios se fazem ao mar
com apenas um úriíc_o_ Ofidal de Radiocomuni.:cações, que a bordo, não tem substituto para eventuais írripedimentos por motivos de acidentes de trabalho ou doença.
Citamos, por exemplO, o fato ocorrido· com o
NfM "Doce Co_ral" da Vale do Rio Doce Navegação- DOCENAVE -,que foi obrigada a arribar no porto de Singapura devido à efermidade de
seu 19 Oficial de Radiocomunicação, que foi naquele porto asiático, substituído por um OfiCial inglês,
já que a Vale do Rio Doce não contratou Oficíã.l
brasileiro existente -às- dezenas e sob grave crise de
desemprego .no Sindic?-to de _Clas~e.
-Faias como·este,-têffi sído levados aO-c~~h~~i
mento da Diretoria de P.orto_s e Costas, como uma
das inúmeras razões existentes para tornar obrigatória a lotação anterior de dois Oficiais de Radioco:
municações a bordo de pelos menos, nos navios de
grande tonelagem (mais de 1000.00 TAB) que navegam nas linhas do Extremo-Oriente, onde as turbulências atmosféricas podem freqilentemente atingir
proporções catastróficas para os navegarites daquelas longas e duras trav~sias marítimas. Ademais,
com tal medida, os -29 Oficiais de Radiocomunicações teriam maior possibilidade de imediato embarque, já que ao se formarem pelas escolas de formação de oficiais, nãO têm emprego garantido, apesar do alto custo do curso profissional interamente

gratuito aSsegurado pelo País. Mais com pesar registramos.
Mas, com pesar, também registramos que aquele
respeitável Órgão Naval tem encarado o assunto,
somente sob o ponto de vista econômico, se esque_cendC? de_ que_ o "Homem Brasileiro, sem distfnção
- de clã_s_se, raça ou região ande viva e trabalhe, é o
objetivo Supremo de todo o planejamento Nacional", no dizer do ex.-Presid~nte Ernesto Geisel._
Não satisfeitos com esta deplorável situação, as
empresas de Navegação, Docenave, Aliança, Netumar, Frota Oceânica, e Flumar, têm conseguido
despachar alg':lns de seus navios c~ass_i_ficados no
longo curso, com apenãs 1 (um) 29 Oficiai de Radio~
comunicações, descumprindo assim textualmente, a
PORTOMARINS- n' 10800f-A(fg8J, atravéS de
"autorizações especiais" da Própría Diretoriã.-de
- Portos e Costas que expede tal Norma Regulamentar.
A se s_eguir esta regra, toda vez que as Empresas
arma-Oorãs tiverem problemas de suprimento de
equipamentos de bordo motivados por aspectos de
.custos, a Autoridade Naval interviria fazendo concessões iemelhantes.
~ ~ :-n-ãbusa aaaufQrídade é portan-to evidente, face
à- falta de competência legal para dirimir conf1itos
ou questões -salariais.
Com pesar esclarecemos que este protesto
tornouRse inevitável em virtude do malogro de nossos esforços no sentido de encontrarRse a solução
para este grave problema da categoria junto à Dióitoria de Portos e Costas.
Estes esforços nós nzemos com o maiQ_r e melhor
___ espírito de colaboração.
Entretanto, temos de lamentar a atitude rfgida e
inédita do atual D"iretor de Portos e Costas que, sem
nenhuma flexibilidade para encontrar a solução
adequada, nos fechou " as portas" de sua Repartição, considerando esgotado o assunto e desnecessárias outras gestões para tratar do problema em
pauta.
A permissão para que Oficiais de nível hierárquico inferior exerçam funções privativas de Oficiais de
categoria superior é fato inaceitável por inverter peR
rigosamente a hieraquia impresdildível_ à ordem a
bordo. _
___ _Não podemos mais suportar esta situação estranha e tanto mais estranha porque é conseqUente de
dedsões de um Oficial-General de nossa Armada,
que por essa mesma condição, estâ certamente habi- _tuado a zelar para que não se verifiquem descumprimentos e irregularidades desta natureza. Afinal,
PORTOMARINS é lei.
- Ademãis, -a iriobserVãncia dos dispostos deste
Regulamento, tem sido uma desagradável surpresa,
uma vez que todos os ilustres Almirantes predecessores do_atual_Diretor nesse mesma,.órgão,ja.maís _se
afastaram do rigoroso cumprimento das nOrmas
concernentes à segurança da navegação, normas
bastante claras quanto à obrigatoriedade de caber
ao 19 Oficial de Radiocomunicações a incumbência
_da Chefia das Radiocomunicações nos Navios de
longo curso.
A concessão das licenças ,pela Diretoria de Portos
e Costas quebra o princfpio c_onstitucional previsto
no artigo_ 160 da Constituição por contrariar a_ ex-:
panção das- justas oportunidades, de emprego produtivo, dos J9s Oficiais de radiocomunicações e
atenta contra a harmonia e solidariedade que deve
existir entre as categorias sociais da produção, as
quais estão intraqílilas e estarrecidas ante tais fatos.
A conseqilência é qÚe os CãpHãeS de Portos, de
impecável disciplina militar, ficam ilnpedidos de fazer cumprir a exigência do citado Regulamento referente à lotação dos navios da Marinha Mercante.
Repudiamos, portanto, a atitude do responsável
por aquele Órgão que, ao conceder tais licenças, o
fàz plenamente· ciente de que no Sindicato existe
considerável número de l9s Oficiais de RadiocomuR
~icacões titulares do direito líquido e certo de em. barque naqueles navios, Conforme garantido por
aquela respeitável Norma Naval.
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E não concordamos também, porque aquela digna autoridade Naval deliberadamente abandona o
seu dever co~tituçional previsto no artig_o 91 da
Carta Magna, de zelar pela defesa e fiel cumprimento das Leis, para colocar-se inexplicavelmente ao
lado daquelas empresas de navegação:
Isto porque, conforme informações daquela autoridade, tais licenças estão sendo concedidas em
face de estar existindo impasse na contratação dos
J9s Oficiais por Armadores no que se refere-ao aspecto salarial, o que revela uma condenável e ilegal
interferência na esfera trabalhista, não afetã à competência daquela Diretoría.
Esta justificativa não se sustenta à luz da lei e dos
fatos, porque as propostas salariais feitas aos armadores pelo Sindicato de Classe para a contratação
de seus Associados, são rigorosãrriente rios termos
da hierarquia salarial e funcional determinada pelo
artigo 51 do Regulamento para o Tráfego Marítimo
e artigo 20 do Decreto-lei n9 5 de 4R4-66, conforme
sobejamente resta comprovado.
TaiS licenças ferem também o princípio da LE-GALIDADE, porque nos termos do artigo 79 do
Decreto n9 87.648, de 24-9-82 que aprovou o Regulamento para o Tráfego Marltim-o, õ exercício de
cargo superior a bordo, só pode ocorrer quando
houver falta de pessoal regulamentar para embarque, o que absolutamente não ocorreu,- havendo,
muito ao contrário, grande número de Ofidãís dis-- poníveis no Síndicato.
Da mesma forma, também o princípio de MORALIDADE, regedor da Administração Pública, é
seriamente atingido ao permitir-se a safda dos navios de longo curso com lotação irregular, além de
ser desobedecida a Lei e diminuir-se a segurança da
navegação, da tripulação, da carga, e da própria
embarcação, propicia indevida economia ao armador pelo pagamento de _salários menores.
Re.ssalte-se que quanto à carga, e à embarcação,
os Armadores são garantidos pelas Empresas Seguradoras quando da existência de sinísú·õs.
Já quanro aos tripulantes, as infelizes famílias fiR
cama mer.;ê de nossos precários benefícios sociais.
Além do mais generalizando-se a irregularidade
para todos os navios de longo curso, a insegurança a
bordo multip!icar-se-á e os armadores poderão optar sempre pelo oficial de menor hierarquia e saláriO.
O MAR é a nossa vida. E não podemos deixar de
sofrer qua!ldo vemos_ prejudicados, mais do que os
nossos interesses profissionais, os próprios interes- ~ses superiores do PODE:R MARlTIMO- A MA- RINHA __M_ERCANTE _é_ parte integrante e importante do Poder Marítimo- que terá de ser cada vez
mais forte, sem- o que a própria segurança e a existência do País poderão um dia vir a ser ameaçados.
Esta é uma denúncia ·que fazemos às mais Altas
Autoridades da República, de cuja compreensão
aguardamos a ürgente solução das graves irregularidades ora ap_rÇ$entadas, solutão_esta ca.paz: de restabelecer a harmonia e a paz, impedindo o caoS e a desordem na_ Classe Marítima, desejosa apenas de ver
seus direitos respeitados e de trabalhar tranqililamente pelo progresso do País." - Luciano Ponce
Pasini Júdice, 29-Qficial de Radiocomunicações MM, Presidente.
Erã. o que tinha a dizer. Muito ob:_igado. (Muito bem!)
O 8~. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Concedo a palavra ao nobre Senador César Ca1S.
O SR. Ct:5AR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho me preocupado com as conseqUências de nossos pronunciamentos. DUvido que os integrantes do Poder Executivo aco-mpanhem as vozes do Senado.
Quando compareceu à Comissão de Assuntos Regionais o Ministro Costa Couto, falamos sobre as conseR
q_üÇ!lcias <!M.il1~~-~ chuvas em regi~es E.q. ~O!:__deste,~
que não sofreram enchentes, e, portanto, não foram enquadradas n~ situação de ei!Jergência.
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_Falei sobre a Ibiapaba, um planalto que, não tendo sofndo enchentes, sofreu perdas de safras e inclusive a sua
grande atuaçã.o turística- o teleférico da Gruta de Ubajara, em face das chuvas copiosas, em conseqtiêncicl de
uma chuva de 108 milímetros, foi grandemente danificado por uma avalanche de pedras. A partir de 30 de abril
foi determinado pelo Secretário Geral do IBDF um 1;
vantamento da situação, sendo' que-o Diretor do Parque
Nacional de Ubajara informa que o te!Cfédco ficarã sem
funcionamento provavelmente pelo resto do ano.
Ora, Srs. Senadores, o turismo tornou-se, com o funcionamento do teleférico~ uma das principais fontes de
receita da Região. Cerca de 20 mil turistas, por ano,
afluem àquela Região. Uma séríe de pequenos comerciantes, artesãos, lã se instalaram. Hotéis e pousadas foram objeto de investimento das poupanças locais. Tudo
estâ paralisado, esperando que a EMBRATUR e o Governo do Estado resolvam dispor de uma verba de apenas CrS: 3.800 milhões para recuperar todo o equipamen~o.

Espero que os Ministros e Governadores da Nova Re_p_úblÍfª-_~iM_m._ a palavra de ordem do Presidente José
Sarney: não pagarâ dívidas externas com fome, deSemprego e recessão.
Na lbiapaba, com a cessação do turismo,- estão sendo
agravados a fome, o desemprego e a recessão.
Outro assunto, Sr. Presiderite, que desejo enfocar desta tribuna, se refere à pesca predatória do camarão que
ora se registra no Ceará, partícular-me-nte nas costas do
M unicfpio de Acaraú.
Apesar da pesca de arrasto de camarão só s_er permitida no litoral norte do Pafs, conforme estabelece a vigente
legislação, as grandes empresas insistem no desrespeito à
lei, provocando incalculáveis fw!:Juízos à própria economia da Região onde se localiza o Município de Acaraú.
Devo assinalar que a praia de Jericoacoara, mediante
,ÇI~cret9 pr~i~_c:_n:_i_a~~~E-~U_:!c:_!~~ çt~ pr_9teçl!2_ am_Qiental e, em__ CO!l~~ª-._~~-'h.i=. . QEC?:ibida a pesca de camarão,
també~ não foi respeitada e a população pobre, que-J,rã:'
ti~~nte tem n~ peixe o seu alimento básico, sofre os

Ata da
3~

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a extraodinária das IS horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

seus danosos efeitos, além de originar o desequilíbrio
ecológico. Ali, Sr. Presidente e Srs. Senadores, residem
cerca de 250 famflias que dependem exclusivamente da
aUvidade pesqueira, utilizando para a pesca equipamentos artesanais, enquanto que as embarcações de grande
porte se valem de equipamentos sofisticados, principalmente a rede, para a captura de camarões.

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno único, do Projeto de LeLda Câmara n"' 25 I, de 1984 (n"' 4.5 I 7/84, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que ailera a estrulura da Categoria Funcional de Assistente
Social, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,e
dá outras providências, tendo

O mais revoltante, Sr. Presidente, _é qu~! muitas vezes,
os peixes também são capturados juntamente com os ca~
marões e já mortos são jogados de volta ao mar, fato que
se constitui num verdadeiro acinte à pobreza.

Sobre este grave problema, já dirigi veemente apelo a
S. Ex~, o Sr. Ministro da Marinha, que, através de expediente telegráfico, me deu ciência de recomendação ao
Distrito Naval, responsável pela área e à Capitania dos
Portos, no sentido de que a fiscalização se procedesse de
maneira mais-rigorosa, visto que a SUDEPE não dispõe
dos necessários meios para frear os impulsos ilegais das
el!Lpresas de pesca.

-

-2-

-de Finanças, favorável ao Substitutivo da Comissão
de Economia, com subemenda que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- O Sr.
Senador Nelson Çarneiro encaminhou à Mesa requerimento de inforffiações. N~s termos do inciso VI, do art.
239, do RcgiiTiento Interno, o requerimento será examina~o pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) encerrada a sessão.
(Levai/ta-se~

Está

sessão às 17 horas e 50 minutos.)

Sessão em 20 de junho de 1985

Sessão Legislativa Ordinãria, da
-

Pareceres favoráleis, sob n~'s 115 e 116, de 1985, das
Comissões:
- de Serviço Püblico Civil, e
-de Finanças.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n 9 I 22, de 1980, de autoria do Senador Jutahy
Magalhi'ies, que dispõe sobre a colocação em caderneta
de poupança de depósitos judiciais, tendo
Pareceres, sob n9s 775 a 778, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça: 11' pronunciamento, pela
constitucionalidade, juridicidade e, no mêrito, favorável,
nos termos de substitutivo que oferece;
2-1' Pronunciamento, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável ao Substitutivo da Comissão de Economia;
-de Ecooomia, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece, com voto em separado do Senador José
Lins; e

Infelizmente, até agora, as medidas não surtiram· nenhum efeito prâtico e a pesca predatória de camarão
continua regularmente, principalmente à noite, quando é
bem mais fácil burlar a vigilância dos órgãos responsâveis pelo setor.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, reitero o meu apelo ao Sr. Ministro Henrique Saboia, no sentido de que S.
_ E~' determine providências mais enérgicas, objetivando
que essas empresas cumpra-m fieiinente a vigente legislação, possibilitando aos pequenos pescadores exerce"rem, com tranqüilidade, as suas atividades profissionais
e, por conseqUência, impedindo o aumento da miséria
daquela sofri~a população.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

107t~
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Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli.

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário- Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Alcides Paio - Odacír Sõã.resAloysio Chaves - Gabriei_Herm~ - Hélio GueirosAlexandre Costa - João Castelo - Américo de Souz_a.
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João_ Lobo- César Cals- José Lins- Virgílio Távora..:.:. Carlos Alberto - Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machadei Guilherme Palmeira- Carlos Lyra :--Albano Franco
- Lourival Baptista- Heráclito_Rollemberg- Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana --João
Calmon - José lgnâcio Ferreira -- Moacyr Dalla Nelson Carneiro- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró_- Alfredo Campos- Amaral
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Benedito
Canelas- Gastão M_tiller- Rob~rto Campos- Josê
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Álvaro Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge
Bornhausen - Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha Octâvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- A lista de pre~
sença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
- SÕÕ ~ Prote(:ãÕ de Deus, iniciarrios nossos trabalhos.
O Sr. 11'-Secretârio irã proceder à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N 9 135/85 (n 9 321/85, na origem), de 20 do corrente,
referente às matérias constantes das Mensagens Presidenciais n~'s 130 e 582, de 1981; 456, de 1982; 261, 22i e231, de 1984; 276.217, 216,227 e218, do corrente ano.

MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para cargo
ctQo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM
n• 133, de 1985
(il"' 319/85, na origem)
MENSAGEM No 319
Excelentíssimos Senhores membros do Senador Fede~

rai.
De Conformidade com o artigo 42, item III, da Constituicão, ~enho a honra de submeter à aprovação de Vos-

sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
FerQando Paulo S_imas Magalhães, Ministro de Primeira
Classe, dã-éãrreira de DiPlomata, para exercer a função·
.de.Ernb.aixador do Brasil junto à Delegação Permanente
do -Brisil Junto à Associação Latino-Americaría de Integração, no_s _termos d_o § 21' do art. 25 do Decreto n~'
89.766, de 7 de junho de 1984.
Os méritos do Embaixador Fernando Paulo Simas
MagalhãeS, que me-illduziram a esColhê-lo para desempenho deSsã. elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasflia, em 20 de junho de 1985. -José Sarney.
INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE
Fernando Paulo Simas Magalhães
São CarlosfSP, 4 de dezembro de 1922.
Filho de Antonio Simas Magalhães e
Eliza Queiroz Magalhães.
Cônsul de Tercetra Classe, 26 de dezembro de 1945.
Cônsul de Segunda Çlasse, antigUidade, 30 de outubro
de 1952.
Primeiro Secretário, antigUidade. 21 de outubro de 1961.
Conselheiro, título, 15 de outubro de 1964.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 26 de julho
de 1966,
-
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Ministro de Primeira Classe, merecimento, 24 de abril de
1973.
Chefe da Seção de Polítka Comercial da Comissão Consultiva de
Acordos Comerciais, 1954.

Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico, 1955.
Chefe da Divisão da Amêrica Meridional, 1964/66.
Chefe da Secretaria do Instituto Rio-Branco, 1966.
Chefe do Departamento de Cooperação Cultural,
Científica e
Tecnológica, 1971/73.
Chefe do Departamento de Organismo Regionais Americanos, 1984.
Subsecretário-Geral de Assuntos Politicas, 1984/85.
Glasgow, Vice--Cônsul, 1947/49.
Glasgow, Encarregado, 1947, 1948 e 1949.
Milão, Vice-Cônsul, 1949/52.
Milão, ·can_sul-Adjunto, t 953/54.
Milão, Encarregado do Consulado-Geral, 1951, 1952 e
1953.
México, Segundo Secretário, 1956/5_8.
Paris, Cônsul-A~iunto, 1959/61.
Paris, Encarregado do Consulado-Geral, 1959, 1960 e
1961.
Caracas, Primeiro Secretário, 1962/64.
Caracas, Encarregado de_ Negócios, 1962 e 1963.
Porto-Príncipe, Primeiro Secretário, 1963.
Assunção, Ministro-Conselheiro, 1966/68.
Assunção, Encarregad_os de Negócios, l967_e 1968:
Madrid, Ministro-Conselheiro, 1969f70.
Madrid, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970.
Sófia, Embaixador, 1974/78.
São José, Embaixador, 1978/83.
Negociações de_ Renovação dos Acordos Comerciais entre o Brasil
e Portugal, Espanha e Tchecoslováquía; 1954 (membro),
À disposição da Missão Especial da Itália, soleriidades
da posse
do Presidente do Brasil, 1956.
Missão Especial, solenidades de posse do Presidente do
México,
1958 (membro).
Negociações de Renovação do Acordo do TrigO co-m Argentina, Buenos
Aires, 1964. (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Rdações Exteriores, visita à Argentina, 1965 (membro).
Seção Brasileira da CEBAC, 1965 (membro suplente).
Seção Brasileira da Comissão Mista Permanente do
Convênio Comercial Brasil-Bo[íyia, Rio de Janeiro._ 1965
(chefe-suplente).
Seção Brasileira da Cofnissão Mista Brasil-Equador,
1965 (membro).
II Reunião do CIECC, Lima, 1971 (delegado).
Seção Brasileira à Reunião da C_omissão Mista BrasilPortugal, Lisboa, 1971 (chefe).
Seção Brasileira à Reunião da Comissão Cultural
Brasileiro-Guianense, Georgetown, 1971 (membro).
Conferência de Ministros- de Educação e de Ministros
Responsáveis para Aplicação da CíênCía e Tecnologia do
Desenvolvimento na América Latina e no Caribe, Cai-a~
cas, 1971 (delegado). __
Coordenador do Grupo de Trabalho encarregado do
Projeto n" 5 (Padroniz_açã_o_ de Textos para o Ensino de
Língua Portuguesa no Exterior!, 1971.
Ministério da Educação e Cultura (MEC), 1971/72.
Conferência Jnteramericana Especializada sobre a Aplicação da Ciência e Tecnologia ao Desenvolvimento da
América Latina, Brasília, 1972 (secrctârio~geral).
Reunião da Comíssão Cultural Mista Brasii-Itãlia,
Brasília, 1972 (chefe).
XVII Sessão da Conferência G_eral da ONU, para
UNESCO, Paris, 1972 (delegado).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Senc:gal, relativa a
Assuntos Educacionais e Culturais, Dacar, 1973 (chefe).
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Peru, Lima,
1973 (chefe).
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Espanha,
1973 (chefe).
Missão Especial nas cerimônias oficiais de inveStidura
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no cargo de Presidente da_ República da Costa Rica:; São
José, 197& (membro).
III Conferência das Partes do Acordo Sul-Americano
sobre Entorpecentes e Psicotrópicos, Brasília, 1981 (delegado).
.
Cerimônias de posse do Presidente da Costa Ric-a, São
José, 1982 (membro).
X e X I Períodos Extraordinários de Sessões da
Assembléia-Geral da Organização dos Estados Americanos - OEA, Washington, D.C., Estados Unidos da
AmériCa, 1984 (delegado).
II Reunii\o do Conselho d_e Ministros da Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI). Montevideo
l984 (subChet'e).
--·Co-missão Nacional para programar e coordenar a participação brasileira nas comemoraçõe..<; do V Centenário
do Descobrimento da América, 1984.
XIV Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral
da Organização dos Estados Americanos (OEA),
Brasilia, 198.4 (Coordenador Geral).
Membro do Conselho Deliberativo da Co_ordenação do
AperfeiçOamerito do Pessoal de Ensino- Superior do
MEC, 197f(74.
Membfo óo COnSelho Diretor da Fundação Universida~
de de Brasfli_a, 1972/74.
O Embaixador Fernando Pauto Simas Magalhães se
encontra nesta data no exerc[cio de suas fpnções de
Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos.
""

Secretar-iã de Estado das Relações Exteriores em 19 de
junho de 1985. Paulo Monteiro Uma, Chefe do Departamento de Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.}

MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República submetendo à deliberatão do Sena~o projeto de lei:

MENSAGEM
N• 134, DE 1985
(ii"'

320/85.-na-õrigem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal.
Nos termos-do artigo 51, combinado com o artigo 42,
item V, da Constituição, tenho a honra de submeter à
eleyada deliberaçào de Vossas Excelências, acompanha~
do de Exposição de Motivos do Senhor Governador do
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "reajusta os
vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores
civis e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, e dá outras providências".
Brasflia, em 20 de junho de 1985.- José Sarney
E.M.
N• 018(85-GAG

Brasília, 17 de junho de 1985

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que reajusta- dos atuais valores de vencimentos, salários, soldos e pro-ventos- dos servidor~ civis e militares (Polícia Militar e
Corpo-de Boiribeiros) do Distrito Federal, dos ffiembros
e servidores de seu Tr1bunal de Contas e do respectivo
Ministério Público.
Informo a Vossa Excelência que na elaboração da presente proposta legislativa foi tomado por paradigma o
anteprojeto de lei que disciplina idêntica matéria na ãrea
Federal, dele diferindo, tão-somente, em aspectos que se
constituem peculiaridades da administração DiSfrifal.
Assim, aproveitou-se a oportunidade para dar nova
redação ao§ 21' do artigo 3"' do Decreto-lei n~> 1.462, de 29
de abril de 1976, e, também, ao § 29 do artigo 2~' do
_Decreto-lei nl' 1.467, de 10 de maio de 1976, permitindo,
a exemplo do que ocorre com os servidores da União;··
EX-VI do Decreto-lei n~' 2.270, de 13 de março de 1985,
que os do Distrito Federal e de sua Corte_ de Contas per-
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cebam a representação mensal conjuntamente com os
20% (vinte por cento), quando investidos em cargo~ de
natureza especial, cargos em comissão ou funções de
confiança e optarem pela percepção dos vencimentos ou
salários dos respectivos cargos efetivos ou empregos permanentes.
Por outro lado, através do artigo 41' do projeto de lei,
corrige-se distorção de tratamento entre as diversas classes de Procuradores em relação aos do Distrito Federal.
Colheu-se ainda o ensejo para acrescer em 30 (trinta)
pontos percentuais a Gratificação de Desempenho de
função essencial_ à prestação Jurisdicional instituída
pelo Decreto-lei n~' 2.160, de 6 de setembro de 1984, tal
qual ocorreu na esfera Federal em razão do disposto no
artigo 31' do Decreto-lei n• 2.267, de t3 de março de
1985.
Diante de todo o exposto, e estando Vossa Excelência
de acordo, solicito-lhe seja encaminhado ao Senado Federal o incluso anteprojeto de lei, com fundamento nos
incisos 11 e IV do artigo 57 da Carta Magna.
Valho-me da ocasião para apresentar a Vossa Excelência protestos do meu mais profundo respeito. - José
Aparecido de Oliveira, Governadd'r
PROJETO DE LEI DO SENADO
N'~ 180, de 1985-DF
Reajusta os vencimentos, salários, soldos et~roven
tos dos servidores civis e da Polítcia Militare do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e
dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, e dá outras
providências.

O Senado Federal decreta:
Art. {9 Os atuais valores dos vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Distrito Federal, lj_os
membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, bem
como-os-das pensões são reajustados em 89,2% (oitenta e
nove vírgula dois por cento).
§ I~' Aos aposentados e pensionistas civis é concedido ainda um abono especial de 10,8 (dez vfrgu1a oito)
pontos percentuais.
§ 2q Não se aplica o disposto neste artigo aos funcionários pertencentes às carreiras intituídas pelos
Decretos-leis n~'s 2.258, de 4 de marco de 1985, e 2.266,
de 12 de março de 1985, cujos vencimentos são reajustados de acordo com os artigos 59 e 9~>, respectivamente,
desses decretos-leis, observado o disposto no parágrafo
único do artigo 311 desta lei.

Art. 2~> O valor do soldo resultante da aplicação do
disposto no artigo 2~' do Decreto-lei n~' 2. 213, de 31 de
d_ez.embro de 1984, é reajustado cm 89, 2% (oitenta e
nove vírgula dois cento).
Art. 311 Ficam elevados em 40 (quarenta) pontos os
atUãis percentuais de representação mensal dos cargos de
- natureza especial de Governador e Secretários de Governo do DiStrito Federal, dOs cargos de ConselheirOS, Auditores, Procurador-Geral e Procuradores do Tribunal_
de Contas- do -Distrito Federal, dos cargos em comissão
e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramenta Superiores dos Quadros e Tabelas de Pessoal do
DiStrito Federal, de suas autarquias e dos SeTviÇos- Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Paragrafo único__:_ Para os efeitos do disposto nos artigos 5~' e 9~>, respectivamente, dos Decretos~ lei n9s 2. 258,
de 4 de março de 1985, e 2.266, de 12 de março de 1985,
considerar-se-ã percentual de representação mensal fixado anteriorm'ente à data de publicação desta lei.
Art. 4"' Aos integrantes da carreira restabelecida
pelo art. 19 do Decreto-lei n'? 2.244, de 14 de fevereíro de
J 98::!, estende-se a disposição do art. 1I' do Decreto-lei nv
2.268, de 13 de maio de 1985, acrescida de quarenta pontos percentuais.
A-_rt. 59_ Os atuais valores dos salários fixados para as
.funções de assessoramento superior de que trata o artigo
4'? do Decreto-lei n'? l.905, d_e 23 de dezembro de 1981,
são reajustados no mesmo percentual atribuído por esta
lei ao Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
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Parágrafo único - O atual montante -de despesa com
a retribuição das funções de assessoramento superior ê
reajustado no mesmo percentual de que trata este artigo.
Art. 69' O valor do vencimento ou salãrio inicial dos
cargos efetivos ou einpregos permanentes de nível mêdio
passa a ser correspondente ao valor atual da referêndaNM-3 da escala de vencimentos e salários de que trata o
Anexo do Decreto-lei n'~ 2.139, de 28 de junho de 1984.
Art. 7" O valor do salâdo-famflia é elevado para
CrS. 16.000 (dezesseis mil cruzeiros).
Art. 89 O§ 29' do artigo 39'-do Decreto· lei n'? 1.462, de
29 de abril ~e 1976, e o artigo"J'? do Decreto·lei n' 1.551,
de 2 de maio de 1977, passam a vigorar com as seguintes
redações, respectivamente:
"Art. 39

r.§. 2;. -~ ·r~~:it~·d·; ;~·~·e-~id~;·d~·ó;~i~ d~.A~i~i.

compreendidos no Plano de Classificação de Cargos, serã a constante do Anexo I II deste Decreto-lei.

§ 19' Incidirão sobre os vencimentos a que se refere
este artigo, nos casos indicados no Anexo" I deste
Decreto-lei, os percentuais de Representação Mensal especificados no mesmo Anexo.

§ 19' As referências, especificadas na escala de que
___uata_este artigo indicarão o;;. valores de vencimento ou
salãrio estabelecido para cada classe das diversas Categorias Funcionais, na forma do Anexo IV deste Decreto·
lei.

§ 29' Os Membros do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, quando no exercício da Presidência deste, terão
o valor da respectiva Representação Mensal acrescido de
5% (cinco por cento).
Art. 3" Os .\tencimentos ou salários dos cargos em
comissão ou das funções de confiança integranteS do
Grupo-Oirecãó-e Assessoramente"-Superiores, a que se
refere a Lei n'? 5.920, de 19 de setembro de 1973, serão fixados nos valores constantes de Anexo II deste Decretolei.

Art. lO. A Secretaria de Administração, a Polícia
Militar, o Corpo de Bombeiros e o Tribunal de Contas
do Distrito Fed~ral elaborarão, em suas áreas especlfi-cas, as tabelas com os valores reajustados dos vencimeptos, salários e soldos dos servidores de que tr(!.!a esta lei.
Art. II. A despesa decorrente da execução desta lei
correrã à conta das dotações do Orçainento do Distrito_
Federal para o exercício de 1985.
Art. 12. Esta lei entra em vigor a partir de }9' de julho de 1985, revogadas as disposições -etn cont_râriq_, e_specialmente os §§ 2" e 3" do artigo 29, do Decreto-lei n"
1.776, de 17 de março de 1980.

- § 4" Os valores de vencimento e de Representação
Mensal, a que se refere este artigo, não se aplicam aos
servidores que se tenham aposentado com as vantagens
de cargo em comissão, -cujos proventos serão reajustados
em 30%_ (trintá por cen-to), na conformidade do artigo 19
-deste Decreto-lei.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.462
DE 29 DE ABRIL DE 1976

Art. 4" As gratificações ·correspondentes às funções
integrantes do Grupo-Direção e Assistência Interme-'
diárias são fixadas nos valores constantes do Anexo II
deste Decreto-lei.

O Presidente da República
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55? item m.
da Constituição,
Decreta:
Art. {9' Os atuais valores de vencimento, salário,
provento e pensão do pessoal civil, ativo e inativO do
Distrito Fedreal, e dos pensionistas, decorrentes da aplicação do Decret_o...lei n9 l.36f, de 22 de novembro de
1974, serão reajustados em 30% (trinta por cento), excetuados os casos previstOs nos artigos 29', 39' 49' e 59' deste
Decreto-lei.
Art. 29' Os vencimentos mensais do_ Governaçlor do
Distrito Federal, dos Secretários de Estado e aut~ridades
de hierarquia equivalente, Membros do Tribunal _de
Contas ~o Distrito Federal e do Ministério Público junto
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ao Tribunal de Contas do Distrito Federal serão fiXadOs
nos valores constantes do Anexo I deste Decreto-lei.

nistração Direta do Distrito Federal ou de Autarquia, investido em cargo em comissão ou funÇão de
§ 19 Incidirão sobre os valores de vencimento ousac_onfiança- iiltegran1e do Grupo-Dirc:Ção e Assessolãrio de que trata este artigo os percentuais de Represenramento Superiores, optar pelo vencimento ou satação Mensal especificados no referido Anexo IJ, os
tário de seu cargo efetivo ou emprego permanente,
quais não serão considerados para efeito de cãlculo de
acrescido de 20% (vinte ·par cerilorao venCimento
-qualquer vantagem, indenização, desconto para o Instiou sa!ãrio. f~cfq_~ 0 _çargo em_ C011Jissãq ou
tuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estafunção de confiança e sem prejuízo da percepção da
do, ou proventos de aposentadoria.
correpondente Representação Mensal.
-§ 29'- É facultado no servidor da Administração dire. · · · · · · · · · · · · · · · · --~·· · ·- --.--~ ------·· -·-- · · · _._ --ta do Distrito Federal ou de autarquia, investido em car"Art. 39' ~ facuÚad~ ;Q servido~ dos Serviç-os
go ou comisSão ou função- de confiança integrante do
Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito FedeGrupo-Direção e Assessoramento Superiores, optar pelo
ral, investido em cargo em comissão ou função -de
-vencimento ou salário de seu cargo efetivo ou e_mprego
confiança integrante do Gru-po·Direção e Assessoperm~~nte-, acreSCido de 20%(V-lfltepOr"ce"õto) do VêOciramento Superiores, optar pela retribuição do seu
menta ou salário fixado para o cargo em comissão ou
cargo efetivo ou empfego Permanente, acrescida de
função de confiança, não fazendo jus à Representação
20% (vinte por centO) do vencimento ou salário fixaMensal.
do para o cargo em comissão ou fun_ção de confiança e sem prejuízo da correspondente represen§ 39' A opção prevista nt> artigo 49' da Lei n"? 5.934, de
tação mensae•
8 de novembro de 1973, far-se-â com base nos valores de
vencimento
ou salário estabelecidos nos Anexos I e II,
Art. 99' Fica acrescida de 30 (trinta)_ pontos percenp'ara o cargo ou função de confiança em que for inVestituais a GratiJkação de Desempenho da Função Essendo o servidor e sem prejuízo da percepção da corresponcial à Prestação Jurisdicional.de que trata o Decreto-lei
dente Representação Mensal.
o'? 2.160, de 6 de setembro de 1984.

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores
civis do Distrito Federal e dos Membros do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, e dá outras providências.
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-§ 59' A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoriunento Superiores e a classificação, na respectiva escala
de níveis, dos cargos em comissão ou funções de confiança- QuC o integrarão far-se-ão por decreto do Governo do Distritõ Federal, na forma autorizada pelo artigo
79' -da Lei n"? 5.920, de 1973.

Parãgrafo único. A soma da Gratificação por Encargo de Direção ou Assistência Intermediária com o vencimento ou salãrio do servidor, designado para exercer a
correspondente função não poderá ultrapassar o valor
do vencimento ou salário, acrescido da Representação
Mensal, fixado para o cargo em comissão ou função de
confiança integrante do Grupo-Direção -e AssCSsoramento Superiores, a que estiver diretamente suboidinádo.

§ 2" Na implantação da escala prevista neste ar:tigo,
será aplicada ao servidor a Referência de valor de vencimento oU salário igual ao que lhe couber em decorrência
do reajustamento conCedido pelo artigo "59' deste
Decreto-lei.

§ 39' Se não existir, na escala constante do Anexo III,
Referêilcía com o valor de ·vencimento Ou salário indicado no parágrafo anterior, será aplicada ao servidor a Referência que, dentro da classe a que pertencer o respectivo cargo ·ou emprego, na forma estabelecida no Anexo
IV deste Decreto-lei, consignar o vencimento ou salário
de valor superior mais próxiino do_ que resultar do reajustamento concedido pelo artigo 59' deste Decreto-lei.
Art. 7" Os critériQs_ e reQUisitos para movimentaÇão
do servidor de uma para outra Referência de vencimento
ou salário, serão estãbelecidos no Regulamento de Progressão Funcional, previsto no artigo 69 da Lei n'? 5.920
de 1973 .
Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem
o valor de vencimento ou salário, estabelecido para a
Classe final ou única ae cada Categoria Funcional, corresponderão à Classe Especial, a que somente poderão
-atingir servídcifes "e"fn numero não superior a 10% (dez
por cento) da lotação global da Categoria, segundo critério a ser estabelecido em regulamento, observadas as
normas a serem fixadas pelo Poder Executivo.
Art. 89' O percentual referente à Gratificação por
Trabalhos com Raiei X ou Substâncias Radioativas é fixado e_!ll 40% _(g_u?renta por cento); de confo~:m_idade
com a lei n" 1.234, de 14 de novembro de 1950, e na forma estabelecida no Anexo V deste Decreto-lei.
Art. 99' Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da Categoria Fun_cional de Médico ficam sujeitos à
jornada de 4 (quatro) horas de trabalho, podendo, a critério e no interesse da Administração, exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no olesrilo órgão ou entidade.
§ 19' O ingresso· na Categoria Funcional de Médico
de Saúde Pública far-se-á, obrigatoriarilente, no regime
de 8 (oito) horas diárias a ser cumprido sob a forma de
dois contratos individuais de trabalho.
§ 29' Correspondem à jornada neste artigo os valores
de vencimento ou salário fixados para as referências especificarrleRte indicadas no Anexo IV deste Decreto-lei.

Art. IO. Os ocupantes de cargos ou empregos integrantes das Categorias Funcionais de Odontólogo, Tecnico em Comunicação Social e Tecnico de Laboratório
ficam sujeítos à jornada de 8 (oito) horas de trabalho,
não se lhes aplicando disposições de leis especiais referentes ao regime de trabalho estabelecido para as correspondentes profrssões.
Art. 11. Os atuais_ocupantes de cargos ou empregos
das categorias Funcionais de Médico, Odontólogo e Técnico de LaboratóriO poderão optar pelo regime de 30
(trinta) horas semanais de trabalho, caso em que perceb.erão os vencimentos ou salários corréspondentes às Referências especificamente indicadas no \J\nexo IV deste
Decreto-lei.

Art. 5'1 A partir de 19demarçode I97()serãaplicada
aos servidores em atividade, incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n"? 5.920, de 1973 a
IX Faixa Gradual correspondente ao Nível da classe que
tiver abrangido o respectivo cargo ou emprego, com o
valor constante da Tabela ••B" anexa ao Decreto·lei n9
1.361, de 1974, reajustado em 30% (trinta por cento).

Parágrafo único. Nos casos de acumulação de dois
cargos ou empregos de Médico, a opção assegurada por
este artigo somente poderá ser exercida em relação a um
dos cargos ou empregos.

- Árt. 69' A escala de vencimento -e saláriOs dOs cargõs
.âetivos e empregos perinànentes dos servidores em ativi~
dade, incluídos nos GrupoS de Categorias Funcionais

Ai"t. 12. Não sofrerão cjuisquer reajustamentos em
decorrência deste Decreto-lei as gratificações, vantagens
e indenizações mencionadas nos parágrafos' 3" e 49' do ar-
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tigo 3"' do Decreto-lei n' 1.360, de 22 de novembro de
1974.
§ l"' Os valores das Gratificações pela Representação de Gabinete serão fixados nas mesmas bases estabelecidas no regulamento baixado pelo Poder Executivo_.

§ 29 A norma deste artigo alcança as mencionadas
retribuições percebidas inclusive pelos servidores não incluídos no Plano de Classificação de Cargos de que frata
a Lei nl' 5.920, de 1973.
Art. 13. Fica reajU.Sfàdo em 30% (trinta por cento) o
valor do vencimento das atuais funções em comissão.

§ }\' A importância correspondente à gratificação
pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva não
serã objeto de qualquer reajustamento, ficando acrescida
ao.s vencimentos reajustados na forma deste artigo.
§ 29 Em decorrência do disposto no parágrafo anterior, ficã extinto o r~ime de tempo integral e dedicarão
exclusiva aplicado às funções em comissão.

§ 39 O Grupo-Direção_e ASSistênclalntermediáiias
deverâ ser implantado atê 31 de dezembro de 1976,
extinguindo-se e suprimindo-se, autorl'!_aticamente, na
data da implantação do referido Grupo, as funções em
comissão- de que trata este artigo.
Art. 14. As diferenças individuais de vencimento,
salário ou v_antagem, a que fizer jus o servidor em decorrência da aplicação das faixas graduais, instituídas pelo
Decreto-lei n91.360, de 1974, serão absorvidas pelo valor
de vencimento ou sa,lâd9 resultante do reajustamento
concedido por este Decreto-lei.
Parâgrafo único. -- OSei'Vfdor continuará a fazer jus à
diferença individual que venha a subsistir por forÇa Claaplicação deste artigo, a qual será absorvida, progressivamente na mesma proporção dos aumentos de vencimento, progressão ou ascensão funcionais, superverii~n
tes à vigência dos efeitos financeiros deste Decreto-lei.
Art. 15. O reajustamento doS proventos de inatividade, na forma assegurada pelo artigo J9 deste Decretolei, incidirá, eXclUsivamente, sobre a parte do provento
correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre
outras parcelas, de qualquer natureza, integrantes do
provento, ressalvada, apenas, a referente à gratificação
adicional por tempo de serviço.
Art. 16. Os órgãos da Administração dire_ta_ centrar
e descentralizada, e as Autarquias-do Distrito Federal deverão providenciar a redução pr~gressiva dos respectivo~
Quadros e.Tabelas Permanentes,.rpeçl.iant~ extinç~(! e_supressão automâticàs de cargos e empregos que vagarem
em virtude de aposentadoria.
§ Jr;> A norma constante des.te artigo, não se aplica
aos integrantes dos Grup-os Polícia Civil, código PC-200,
e Tributação, ArrecadaÇão e Fiscalização, código TAF300.
§ 29 Para efeito do disposto neste artigo, deverão os
órgãos e autarquias encaminhar à Secretaria de Administração do Distrito Federal, a 19 de junho e a 19 de d~-
zembro de cada exercício, proposfa pa"tà -reformulação
das respectivas lOtações, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes.

Art. 17. O reajustamento de vencimentos, salãriqs,proventos e pensões, concedido por este Decreto-lei, e o
pagamento das Representações Mensais nos casos e percentuais especificados, vigorarão a partir de l9 de inarço
de 1976..
Art. 18. Nos câlculos decorrer;~tes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiros, inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre o
vencimento ou salário.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 19. A Secretaria de Administração do Distrito
Federal elaborará as tabelas de valores de níveis, símbolos, vencimentos e gratificações resultantes da aplicaçã·o
deste Decreto-lei, bem assim firmará a orientação normatiYá que se fizer necessária à sua execução, inclusive
quanto à aplicação do disposto no artigo 21 deste
Decreto-lei.
Art. 20. Os órgãos da Administração direta descentralizada, as entidades da Administração indireta e as
fundações" do Distrito Federal que recebam transferências orçamentárias para atender a despesas de custeio
não poderão, em nenhuma hipótese, atribuir aos seus
se.rYidores remuneração superior à dos servidores que na
Administração direta central exerçam cargos ou ·empregos de denominação ou atribuições idênticas ou equivalentes.
Art. 21. A despesa decorrente da aplicação deste
Decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 22. Este Decreto-lei entrará em Vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Art. 49 A soma _da gratificação por Encargo de Direção e_Assistência lntermediârias_ com a retribuição do
servidor designado para exercer a correspondente função
não poderâ ultrapãssar o valor do vencimento ou salário, acrescido da representação mensal, fixado para o
cargo em comissão ou função de confiança integrante do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores a que tiver
diretamente subordinado.
Art. 59 O servidor sujeito à jornada de trabalho inferior a 8 (oito) horas, quando investido em função integran_te do Grupo-Direção e Assistência Intermediârias
fará jus à correspondente gratificação no valor estabele~do no Anexo I deste Decreto-lei, vinculado à respectiva
JOrnada e complementado com a importância proporcion-al ao número de horas excedentes.
Art. 69 Aplica-se aos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no que
couber, o âisposto no -artigo 10' do Decreto-lei n,. 1.525,
de 28 de fevereiro de 1977.
Art. 79 Não serão reajustados, em decorrência deste
Decreto-lei, os valores de vencimento correspondentes
aos cargos_ em comissão a que se refere o§ 29 do artigo 39
do Decreto-lei n9 1.467, de 10 de maio de 1976.

Brasília, 29 de abril de 1976; 1559 da Independência e
889 da República.

Art. 89 A partir domes de março de 1977, o saláriofamília passa a ser pago na importância de Cri 60,00
(sessenta cruzeiros), por dependente.

DECRETO-LEI N• 1.551
DE 2 DE MAIO DE 1977

Art. 99 Nos câlculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações _de cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre o
vencimento, salário, gratificação ou provento.

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores
Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, e dá outras providências.

dos

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe c_on_fere o artigo 55, iteril lll, da Constituição, decreta:
Att. 19 Os atuais valores de vencimento, salário e
provento do pessoal ativo e inativo dos Serviços- Auxilíares do Tribunal de Contas do Distrito F~deral, deco_r~en~
tes da aplicação do Decreto-lei n9 1.467, de 10 de maio de
1976, são reajustados em 30% (trinta_ por cento).

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste
artigo, os vencimentos, salários ou gratificações do pessoal em atividade, constantes dos Anexos I e II do
Decreto-lei n9 _1.467, de 10 de maio de 1976, passam a vigorar ·com os valores especificados nos Anexos I e II deste Decreto-lei.
Â.rt. 29 Fica instituíd~ a Gratificação de Atividad~
para os servidores incluídos em Categorias Funcionais
de nível superior dos Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, com as características, definição, beneficiários e base de concessão estabelecidos no
Anexo III deste Decreto-lei, não podendo servir de base
ao cálCulo de qualquer vantagem, indenização, desconto
pS.ra o Instituto de Previdência e Assístência -dos Servidores do Estado, ou proventos de aposentadoría.
§ 19 A percepção da Gratificação _de A tividade sujeita o s_çrvidor, sem exceção, ao rriínimo de 8 (oito) hora-s
diãrias de trabalho.

"§ iv A ÓrãtificaÇão de Atividade fica incluída no
conceito de retribuição, para efeito do disposto nos arti~
gos 39 e 49 deste Decreto-lei.
Art, 39_ 1?. facultado ao servidor dos Serviços Auxilia_rcs do Tribunal de Contas_çlo Distrito Federal, investido em cargo em comissão ou função de confiança integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
optar pela retribuição do seu cargo efetivo ou emprego
permanente, acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento ou salário fixado para o cargo em comissão ou
função de confiança, não fazendo jus, nesta hipótese, à
representação mensal.

Art. \0, O reajustamento de vencimentos, salários,
gratificações e proventos concedido por esse Decreto-lei,
vigora a partir de J9 de março de 1977.
Art.__ll. O pagamento da Gratificação de Atividade
de que trata o artigo 29 deste Decreto-lei, nos casos e percentual especificados, vigorará a partir de J9 de julho de
1977.
Art. 12. A despesa decorrP.nte da aplicação deste
Decreto-lei serâ atendida à conta de dotações orçamenR
tárias do Distrito Federal.
Art. 13. Este Oeçreto-lei entrar é. em vigor na data
de su.a publicação, revogadas as disposições em contrário.
ERNESTO GEISEL -Presidente da República. Ar~
mando Falcão- Mário Henrique Simonsen- João PaulO: dos Reis Velloso.
DECRETO-LEI N' 1.776
DE 17 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre pagamento de Gratificaçio de Produtividade,. nos casos que menciona, e dá outras providências.
o-Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição,
Decreta:
Art. J9 A Gratificação de Produtividade, institu[da
pelo artigo 29 do Decreto-lei n\\-1.544, de 15 de abril de
1977, serâ paga aos integrantes do Grupo-Serviços Jurf~
dicas- previsto na sistemática de classificação da _L~ n9
5.920, de 17 de setembro de 1973, que estiverem no
exercli::io das atribuiÇões inerentes aos respectivos cargos
efetivos ou empregos permanentes, nos órgãos da administração direta_ ou autarquias em que sejam lotados.
§ 19 A gratificação também será paga aos servidores
de que trata_ este artigo quando no exercício, na administração direta ou autarquias, de cargo em comissão ou
função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de função de nível superior do GrupoDireção e AssistênCia Intermediârias, desde que, nessas
hipóteses, haja correlação com as atribuições do respectivo cargo efetivo ou emprego permanente.
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§ 2~' Para efeito deste artigo, considerar-se-ão como
de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

a) ferias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença especial, licença para tratamento de saúde,
licença à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;

e)

serviços obrigatórios por lei;

f) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizadQ pelo Governador do Dis~

trito Federal;
g) deslocamento em objeto de serviço;
h) indícação para ministrai ou receber treinamento
ou aperfeiçoamento, desde que o programa seja promovido ou aprovado pelo órgão a ·que estiver vinculado _o
servidor.
§ 311 _ A gratificação de que trata este artigo não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Ati:.
vidade.
Art. 29 A gratificação a que se refere o artigo 19 será
atribulda em função da produtividade do servidor, aferida em razão dos encargos assumidos e das atividades desempenhadas, inerentes às funções relativas a defe:w. ou
representação, judicial ou extrajudicial, do Distrito Federal ou de autarquia do Distrito Federal, ou as de apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa, ou, ainda,
as de consultaria ou assessoramento jurídicos, incompatíveis com o exercício da profissão de advogado ou impeditivas do seu pleno desempenho no setor privado (artigos 82 a 85 da Lei n' 4.21!i, de 27 de abril de 1963).
§ 19 A gratificação índividual corresponderá a percentuais de 40% (quarenta por cento), 60% (sessenta por
cento) ou 80% (oitenta por cento) do vencimento ousa_lârio fixado para o cargo efetivo ou emprego permanente, ocupado pelo servidor.
§ 29 Se o servidor não estiver íncompatibilizado para
o exerdcio da profissão de Advogado e não firmar compromisso de não a exercer, o percentual da gratificação
será de até 60% (sessenta por cento).
§ 39 O percentual médio das gratificações individuais concedidas em cada órgão será de, no máximo,
60% (sessenta por cento).
_
Art. 39 Os critérios e bases para a concessão da Gratificação de Produtividade e os correspondentes percentuais, observadas as normas constantes deste Decretolei, serão fixados pelo Governador do Distrito Federal.
Art. 49 O total percebido pelos servidores a que se
refere o artigo 19, a título de vencimento, salário, representaçã-o mensal, gratificação de função e gratificação de
produtividade, será sempre inferior à retnOuiçlio correspondente ao cargo do nível 4, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, observada a hierarquização salarial estabelecida em regulamento.
Art. S<Jo A Gratificação de Produtividade e a Gratificação de Atividade, instituídas pelo Decreto-lei n<Jo 5.544,
de 15 de abril de 1977, sobre as quais incidirá o desconto
previdenciário, serão compu-tados para o cálculo do provento da inatividade do fu_o_ci_onário que, ao se aposentar
com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de serviço, esteja
percebendo qualquer das aludidas gratificações.
§ J9 Para os fins do disposto neste artigo, o tempo de
serviço serâ reduzido de _acordo com. os limites fixados
por leis especiais para a aposentadoria voluntária com
proventos integrais.
_
§ 29 No caso da __Gratificação de Produtividade, o
valor a ser computado é o correspondente à média percebida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à
data da aposentadoria.
Art. 69 Fica alterado o Anexo IV do Decreto-lei n9
1.544, de 15 d~ abril de 1977, com as modificações posteriores, para fins do disposto neste Decreto-lei.
Art. 79 Os efeitos financeiros deste Decreto-lei vigorarão a partir de 19 de janeiro de 1980 e a despesa decorrente serâ atendida à conta_das dotações constantes dos
Orçamentos do Distrito Federal e de suas aut~rquias, suplementadas, se necessário, riiediante compensação com
outras dotações orçamentárias.
Art. 8'1> Revogadas as disposições em contrârio, este
Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1980, 1599 da Independência e

92• da República. -JOÃO FIGUEIREDO -lbrablm
Abi-Ackel.

DECRETO-LEI N• 2.210
DE 28 DE DEZEMBRO DE !984
Reajusta o~ atuais valores de nnclmentos, salários

e proventos dos servidores civil do Dilltrltq Fed.Hsl,
bem como os das pensões e dá outras providências.
O.Eresidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item TI!, da ConstituiçãO,
Decreta:
Art. 19 Os atuais valores de vencimentos, salários e
proventos dos serviQ.ores civis do Distrito Federal, bem
corno os das pensões, resultantes da aplicação do
Decreto-lei n9 2.139, de 28 de junho de 1984, são reajustados em 75% (~etenta -e Ciilco por cento).
Art. 2"' Os cargos referidos no Anexo I do Decretolei n<~ 1.905, de 23 de dezembro de 1981, terão a atual representação mensal acrescida de 20 (vinte) pontos percentuais.
Art. J9 O servidor da Administração Diret:a âo Dis..:
tríto Federal e de suas autarquias, quando inv~tido em
- cargo em comissão. ou função de confiança do Grupo- DAS-100 ou em cargo de natureza especial, continuará
percebendo a Gratificação de Nível Superior a que serefere o artigo 69 dó Decreto-lei n"' 1.831, de 22 de dezC:inbro de 1_980.
Par~grafo úniCo. O disposto neste artigo aplíC3.-Se ao
funcionário aposentado com fundamento no artigo 180
da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, e alterações
posteriores, desde que que fizesse juz à referida gratificação na atividade.
Art. 49 Fica elevado para CrS 8.300 (oito mil e trezeri.tos cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 59- A Secretaria de Administração do Distrito
Federal elaborará as tabelas com os valores reajustados
na fo"rrria âeste Decreto-lei.
Art. 69 A despesa decorrente da execução deste
Decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
do Distrito Federal para o exercício de 1985.
ArL_19 Este Decreto-lei entre em vigor na -data de
sua publicação, com os efeitos financeiros a partir de 19
de janeiro de 1985, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 28 de dezembro de 1984; 1639da Independência e ·g6c da República. JOÃO FIGUEIREDO
lbrabim Abi-Acke1-

DECRET0-LEI N' 2.235,
DE 23 DE JANEIRO DE 1985
A~rescenta o nivel :5 na escala de vencimentos do
GruPo-Direçâo e Assessorameiito Superiores constante do Anexo 11, do Decreto-lei n"' 1.462, de 29 de
abril de 1976.

O Presidente -dã:-Repúbli.;-a, no usO-d~ ~Úibuição que
lhe confere o artigo 55, item Til, da Constituição,
Decreta:
Art. }9 FiCa acrescida do nível 5 a escala de vencimentos do GrupowDireção e Assessorarriento Superiores
constante do Anexo TI. alínea "a", do Decreto-lei n9
L462,_de 29 de abril de 1976, alterada pelo Decreto-lei n9
L486, de 19 de novembro de 1976, a que corresponde a
retribuição abaixo:

Vencimento ou Salário
Representação Mensal
Cr$ 2.076.856
55%
Art, 29 _ A despesa decorrente da execução deste
Decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
do DistritO Federal.
Art. 39 Este Decreto-lei enira em Vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1985; 1649 da Independência
e 97' da República. -JOÃO FIGUEIREDO -lbrahim
Abi-Acke1.

'

DECRETO-LEI N' 2.244
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1985
Restabelece a carreira de ProcUrador do Distrito
Federal e fixa os respectivos vencimentos búlcos.
O Preside~te da República, no liso da atribuição que
--JhiS-corifere o arti_go 55, item 111, da Constituição, decreta:
Arl. J9 Fica restabelecida, no Quadro de Pi!sSoal do
Distrito Federal, a carreira de Procurador do Distrito
Federal, com os encargos previstos na legislação especffi-
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ca, media(_l_te a tr~f!sforma_~_ão da atual categoria funcio
nal d~ id~ntica dei1Õminaçã~, mantidas as gratificações e
dema1s vantagens a qUe-seU titulares fazem jus, disposta
em 10 (dez) cargos de Subprocurador-Gera! do Distrito
Federal (categoria final), 51 (cinqUenta e um) cargos de
Procurador do Distrito Federal de }9 Categoria (intermediâ~ia) e 35 (trinta e cinco) Cargos de Procurador do
Distrito Federal de 29 Categoria (inicial), com os vencimentos básicos de Cr$ 1.802.480, Cr$ 1.535.961 e CrS
1.263.396, respectivamente:
·
§ 19 Os_integrantes -da atual categoria funcional de
Procurador do Distrito Federal passam a ocupar cargos
da carreira de que trata este artigo, da seguinte forma: os
~as classes Especial e ..C" para cargos de }9 Categoria e
os das- classes "B" e "A" para cargos de 29 Categoria.
§ 29 Os cargos da carreira de Procurador do Distrito
Federa], vagos ou qüi ·vagarem, serão providos: os de
Subprocurador-Geral do Distrito Federal, mediante
promoção, exclusivamente pelo critério de merecimento
de ti~ulares de cargos d~ J9 Categoria; OS desta categoria:
med1ante promoção, alternadamente, pelos critérioS 'de
mere_cimento e antigUidade !la classe, de titulares de cargos de 29 Categoria; e os da carreira inicial, mediante
concurso público de provas e títuloS entre bacharêis em
Direito de comprOvada idoneidade moral.
§ 39 As promoções de que tia ta o parágrafo anterior
serão efetivadas em decreto do Governador do Distrito
Federal, observando-se:
a) nas promo-ções por antiguidade na classe a lista elaborada pelo órgão próprio do Distrito Federal;
b) Nas prom?ções por meri:cifuento, a livre escolha,
dentre os cand1datos _indicados, em lista trfplice, por
Conselho Superior presidido pelo Procurador-Geral do
Distrito-Federal, cuja composição e funcionamento serão estabelecidos ein decreto dO Governo do Distrito Federal.
§ 49 A primeira promoção para os cargos-da categoria final da carreira será feita independentemente da indicação a que se refere a alínea b do parágrafo antei1or.
§ 59 O Governad?r do Distrito Federal estabelecerá,
em decreto, as condições para o exercício dos cargos de
Subprocurador-Geral, bem assim para o provimento dos
cargos em comissão de Chefe das Subprocuradorias, da
lotação da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
6 69 Os cargos em comissão de }9, 29, 39 e 49
SubprocuradorwGeral do Uistnto l·'ederal, passam a
denominar-se, respectivamente, de Procurador-Chefe
das 1~. 2•, 3• e 4b9 Subprocuradorias da ProcuradoriaGeral do Distrito Federal.
Art. 29 Os proventos de aposentadoria já concedida
a Procurador do Distrito Federal serão revistos de acordo com o disposto no § 19 do artigo {9
Art. 39 As despesas decorretnes da execução deste
Decreto- Lel cor_r~rão à c_onta 9as dotações constantes do
Orçamento do Distrito Federal.
ArL 49 Este Decreto-Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
- JOÃq FIGUEIREDO- Presidente da Repúblicalbrahlm Abi-Ackel.
4

DECRETO-LEI N• 2.267
DE 13 DE MARÇO DE 1985
Transforma e cria cargos na carreira do Ministério
Público do Dlstritq Federal e dos Territ6rios, fixa
vencimentos e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item 111, da Constituição.
Decreta:
Art. 19 A carreira do Ministério Público do Distrito
Federal é integrada, em segundo grau dejuridisção, pela
classe de Procuradores de Justiça e no primeiro grau de
juridisção, pelas Classes de Promotor de Justiça c de
Promotor de Justiça Substituto, com os direitos e deveres previstos na Lei Complementar n9 40, de 14 de de-zembro de 1981.
§ 19 A transformação dos cargos far-se-á do seguinte
modo:
&:) os atuais cargos de Subprocurador-Geral, em carw
gos de Procurador de Justiça:
b) os atuais cargos de Curador, Promotor Público
Promotor Substituto,_ em cargos de Promotor de Justiça;

e
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c) os atuais cargos de Defensor Público, em cargos de
Promotor de Justiça Substituto.
_
§ 2\' A Procuradoria Geral da Justiçado Distrito_Federal e dos Territórios promoverá o apostilamento rios
asselltamentos funcionais dos titulares dos cargos transformados.
§ 39 A antiguidade dos cargos obedecerá à antiguidade na classe transformada e nas classes entre si.
§ 49 Até que seja criado o Serviço de Assistência Judiciária, o Procurador-Geral da Justiça designará Promotor de Justiça Substituto para o seu exercício.
§ 5'1 O vencimento e respectiva representação mensal
dos cargos transformados, bem como os dos membros
do Ministério Público junto à Justiça Militar, à Justiça
do Trabalho e ao Tribunal de Contas da União, são os
constantes_ do Anexo a este. Decreto-lei.
Art. 29 A carreira do Ministêrio Público dos Territórios será transformada de acordo com os critêrios insertos no artigo anterior.
Art. 39 Fica acrescida de 30 (trinta) pontos percentuais a gratificação de desempenho de função essencial à
prestação jurisdicional de que trata o Decreto-lei n9
2.117, de 7 de maio de 1984.
Art. 4"' O Ministérío "Público do Distrito Federal e
dos 1 erntórlos terá por chefe o ProCurador-Geral da
Justiça, nomeado dentre os Procuradores de Justiça.
Art.__S~ São criados 8 (oito) cargos de Procurador de
Justiça; ~7 (trinta e sete) cargOS de.Promotor de Justiça e
22 (vinte e ~ois) cargos de Promotor de Justiça Substituto no Quadro do Ministéiío Público do Distrito Federal.
Art. 6"' A despesa decorrente deste Decreto-lei correrá à con~a das dotações consignadas no orçamento Geral da União.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de março de 1985,1649 da Independência e 97"' da República.
ANEXO I

Procurador-Geral

2.307.656

80%

Subprocurador-Geral

1.535.961

70%

Procurador de l' Categoria

1.263.950

60%

Procurador de 2• Categoria

1.090295

50%

ANEXO II
Ministério P'úblico do Trabalho
Vencimento Representação

Procurador-Geral

2.307.656

80%

Subprocurador-Geral

1.535.961

70%

Procurador de !•Categoria

1.263.950

60<)ó

Procurador de 2• Categoria

1.090.295

50%

80%

Procurador-Geral

2.307.656

"PrOcurador de Justiça

1.535.961

70%

Pro motor de Justiça

1.263.950

60%

DECRETO-LEI N• 2.268,
D.E !3 DE MARÇO DE 1985.
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Ministério Público Federal e dá outras providências.

Tribunal de Contas da União
VenCimento RepresentaQio

Procurador-Geral

2.307.656

80%

Subprocurador-Geral

L535.961

70%_

Cargo

Vencimento Representação
Cr$

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição
Procurador-Geral
Procurador

Decreta:
Art. 1"' É concedida aos Procuradores da República
de I• e 2'" categorias representação mensal de 60% (sessenta por cento), a ser calculada sobre os respectivos
_vencimentos.
__
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação deste
Dec_r_eto-lei__ correrá à çonta das dotações constantes do
Orçamento Geral da União.
Art. 39 Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, reVogadas as disposições em contrário.

Dá nova redação ao § 29 do art. 39 do Decreto--lei
1.445, de 13 de fevereiro de 1976, que reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis da União.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, indso Jll, da Constituição.
Decreta:
Art. I'? O§ 2"' do art. 39 do Decreto-lei n9 1.445, de
13 de fevereiro de 197_6, passa a vigorar com a seguinte
r e dação:
"Art. 39
........ ~ ....................... .
§ 29 1:: facultado ao servidor de órgão da Administração Federal direta ou de autarquia, investido
em cargo em comissão ou função di! confiança integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, optar pela retribuião de seu cargo efetivo ou
emprego permanente, acrescida de 20% (vinte pon
cento) do vencimento ou salário ftxado para o cargo
em comissão ou função de confiança e sem prejuízo
da percepção da correspondente Representação
Mensal."
Art. 29 Este Decreto-lei entrarâ em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de março de 1985; 1649 da Independência e 969 da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Delfim Netto.

O Presidente da República. Faço saber que o Senado
Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. !9 Os vencimentos e respectlva representação
dos cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal são os constantes da Tabela
anexa, mantidos os atuais direitos e v~mtagens.

2.307.656
1.535.961

80%
70%

(Às Comissões de Constituição e Justiça,
!:ito Federal e de Finanças.)

do Dis-

OFICIO
Do Sr. ]"'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte proje-

to:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NY 48, de 1985
(n"' 5.684/85, na Casa de origem)

Brasília, em 13 de março de 1985; 1649 da Independência e979 da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Delfim Netto.

Dispõe sobre o vencimento e mntagens dos
membros do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal.

Ministério Público Junto ao

Art. 2Y f: acrescida de 30 (trinta) pontos percentuais
a gratificaÇão de d.esempenho de função essencial à prestação jurisdicional deVida aos membros do Ministério
Público de que trata o art. J9
Art. 39 A despesa decorrente da execução desta Lei
correrã à conta das dotações consignadas no Orçamento
do Distrito Federal.
Art. ·49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros a 14 (quatorze) de ma:rço de 1985.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em "23 de maio de 1985; 1649 da Independência e 97Y da República. - JOS€ SARNEY - Fernando
Lyra.
·(ANEXO A LEI N• 7.314,
.. DE.1l DE MAIO DE 1985).
Tabela a que se refere o art. I 9

LEI N• 7.314, DE 23
DE
MAIO DE 1985.

ANEXO III

Cargo

Vencimento Representação

Cargo

DECRETO-LEI N• 2.270,
DE 13 DE MARÇO DE 1985

Vencimento Representação

Cargo

Federal e dos Territórios

LEG/SLAÇÀO CITADA

Ministério Público MHitar

Cargo

ANEXO IV
Ministério Público do Distrito

Junho de 1985

Estabelece nonnas para a realização de eleições
em 1985, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto
do analfabeto e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 9 No dia 15 de novembro de 1985 serão realizadas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito nos seguintes
municípios:
I - Capitais de Estados e Territórios;
11- Estâncias Hidrominerais;
III -considerados do interesse da Segurança Nacional,
IV- nos municípios de Territórios;
V- descaracterizados do interesse da Segurança Nacional a partir de 1,..- de dezembro de 1984.
-- Art. 29 Na mesma data serão realizadas eleições
para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores nos municípios
criados pelos Estados até 15 de maio de 1985.
Art. 3"' Nas eleições referidas nos dois artigos anteriores será aplicada a legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras especiais previstas nesta lei. Art. 49 As Convenções Municipais Partidárias destinadas à escolha ·dos candidatos deverão ser realizadas a
partir de t 5 de julho de 1985 e o requerimento de registro
deverá dar entrada no Cartório Eleitoral até às 18 (dezoito) horas do nonagésimo dià anterior à data marcada
para a eleição.
Art. 59 Constituirão e a Convenção MuniciPal Partidária para escolha, por voto cureto e secreto, dos candidatos:
a) ·nos municípios com menos de l (um) milhão de habitantes, segundo o censo de .1980:·
I - os membros do Diretóriõ Municipal;
11- Os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no município;
III -os membros do Diretório Regional com domicnio eleitoral no município, na data em que foram
eleitos;
IV- os delegados do munictpio à_Convenção Regional·
2 (dois) rePresentantes de cada Diretório Distrital or_ganizado;
VI - I (um) representante de cada departamento existente;

V-
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b) nos municípios com maiS-de 1 (um) milhão de habitantes:
I- Os membros dos Diretórios de unidades admi~is~

trativas ou zonas eleitorais;
II -os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no município;
III- os membros do Diretório Regional com do-

micflo eleitoral no rnuncípio, na data em que foram eleitos;
IV -os delegados dos Diretórios de unidades administrativas ou zonas eleitorais.
Parágrafo único. Nas co_n_y_e_nçQ_çs previstas neste artigo haverá a presença de observador da Justiça Eleitoral, nos termos da legislação vigente.
Art. 6"' Nas eleições reguladas por esta lei os partidos políticos não poderão registrar candidatos em sublegendas.
Art. 7"' Os partidos poderão coligar-se e organizar
chapas conjuntas de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado-

res.
§ 1'1 Nas chapas de coligação poderão ser inscritos
candidatos filiados a qualquer um dos partidos integrantes da mesma.
§ 2'~ A decisão d~ coligãj~~e sefá adotada, por maioria absoluta de votos, pelo biretório Municipal ou pela
Comissão DiretOr-a Municipal Provisória e, no caso dos
municfpios a partir de 1 (um) milhão de habitant~, segundo o censo de 1980, pe!o Diretório Regional ou pela
Comissão Diretora Regional Provisória, em ambas as situações até 10 (dez) dias antes _da respectiva convenção,
que a ratificara.
§ 39 Na hipótese em que o Diretório não esteja com
sua composição completa, por renúncia, morte ou desligamento, a maioria absoluta será calculada levando-se
em conta o número de membros remanescentes.
§ 4'~ A Comissão Executiva do Diretório Nacional,
ao regulamentar _as Convenções Municipais Partidárias,
fa-lo-ã também em relação às decisões sobre coligações.
§ 5'1 A coligação partidária adotará denominação
própria e o registro de seus candidatos será encaminhado
pelos presidentes dos partidos coligados.
§ 69 Â coligação serão assegurados os direitos que a
lei concede aos partidos políticos, no que se refere ao
processo eleitbral.
§ 7" Cadá. partido poderá usar sua própria legenda
sob a denominação da coligaÇão.
_- Art. 8'1 O prazo de domicílio eleitoral no respectivo
municfi)i"o-; para as eleições previstas nesta lei, é de 5 (cinco) meses.
Art. 9o:> Cada candidato d~verá estar _filiado ao partido pelo qual vai concorrer, até 15 de julho de 1985.
Art. 10. Nas eleições previstas-nesta lei, as emissoras
de rádio e televisão, inclusive as de propriedade da
União, dos Estados e dos Municípios, reservarão, para a
propaganda eleitoral gratuita pelos partidos políticos, 60
(sessenta) espaços de I (uma) hora diária nos 60 (sessenta) dias q-ue antecederem a antevéspera do pleito, sendo
pelo menos meia hora à noite, entre vinte e vinte e duas
horas.
§ 19 O disposto neste artigo atingirá as emissoras
cuja imagem ou som alcancem município onde se rea]j~a
a eleição e, nos casos das Capitais de Estado, também as
emissoras de im-agem de alcance regional com geração
em outro municípiõ~§ 29 O horário gratuito será distribuído metade de
forma igual entre _todos os partidos que concorram ao
pleito e metade na proporção das bancadas existentes na
Câmara de Vereadores
~ 39 A Justiça Eleitoral local poderá acolher qualquer critério que "tenha sido aprovado por todos os partidos políticoS e -pelas emissoras: § 49 O Tribunal Supcriõr- Eleitoral regulamentará o
horário gratuito de propaganda eleitoral, e a Justiça
Eleitoral fiscalizará a sua execução.
§ 5" Poderão ser transmitidos por emissoras de rádio
e televisão debates entre candidatos, desde que resguardada a participação de todos os partidos ou coligações
que concorram ao pleito.
_
Art. 11. As emissoras de _rádio e televisã_o ficam
obrigadas a divulgar gratuitamente comunicações ou
instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15
(quinze) minutos diários; conseCutiVOs ou não, nos 30
(trinta) dias anteriores ao pleito.

Art. 12. As eleiç9es serão realizadas por sufrágio
universal e voto direto e ·secreto.
Parágrafo- ?mico. O candidato- a: Vice-Prefeito será
considerado eleito com o candidato a Prefeito em cuja
chapa estiver registrado.
Art. 13. Os partidos políticos em formação, assim
considera dos para os efeitos de_sta lei os que, até 15 de j utho de 1985, publicarem e encaminharem ao Tribunal
Superior Eleitoral, para anotação e arquivo, o programa, manifeSto_e_ esfatutos, obServados _os princípios estabelecidos no art. 152 da Constituição Federal, estarão
habilitados à prática de todos os atas e procedimentos
relativos ao seu funcionamentO, inclusive os necessários
à_ sua efetiva participação nas eleições de que trata esta
lei.
§ ('1 O registrO do estatuto de partido político em
formação, referido no inciso IV do art. 152 da Constituição Federal, será deferido para efeito das eleições de
I 985, desde que tenha sido aprovado pela maioria absoluta da respectiva Comissão Diretora .Nacional ProviSõria.
§ 29 Considera-se de âmbito nacional o partido político organizado ou que tiver coristituído Comissões Di~
t_etoras Regionais- Provisórias em pelo menos 5 (cinco)
unidades federadas.
Art. 14. Nos municípios em que não houver diretório partidário organizado, inclusive nos que foram
criados até_ a data de 15 de maio de 1985, a Convenção
para a escolha dos candidatos a Prefeito. Vice-Prefeito e
Vereadores será organizada e dirigida pela Comissão Di_[etora Municipal Provisória, integrada de 7 (sete) a 11
(onze) membros designados pela Comissão Executiva
Nacional, sob a presidência de um deles, indicado no ato
da designação.
§ (9 A Convenção a que se refere este artigo terá a
seguinte com posição:
1- os membros da Comissão Diretora Municipal
Provisória;
II -os eleitores inscritos no município e filiados ao
partido at~ 8 (oito) dias antes da Convenção;
III- os senadores, deputadOs federais e deputados
estaduais com domicílio eleitoral no município e os vereadores_ fUi{19os ao partido.
§ 2<~ A Justiça Eleitoral divulgará, por edital, a relação nominal dos_eleitores filia-dos a cada partido, aptos
a participarem da Convenção.
Art. 15. No caso dos partidos em formação a Convenção para escolha de candidatos a Prefeito, VicePrcfcito e Vereadores será organizada pela Comissão Dir-etOrU-Municipal Provisória e terã a seguinte_c_omposição:
I -os membros da Comissão Diretora Municipal
Provisória:
I I - os vereadores à Cãma_ra Municipal filiados ao
partido ou que tenham enc.aminhadO ao Juízo Eleitoral
Qeclaração de _apoio ao estatuto e prograna do partido
em formação;
III - os deputados estaduais, federais e senadores filiados ao partido ou que tenham encaminhado a_Q_Tribqnal Eleitoral declaração de apoio ao estatuto e programa
do partido em formação e que tenham domicilio eleitoral
no município;
_
IV- os membros da Comissão Diretora Regional
rrovisória, com_domicilio eleitora_! no my.nicípio.
- ArL 16. Ficam vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de espêcie alguma
para a pessoa jurídica interessada, nem nenhum direito
_ para o beneficiário, os atas que, no pefíõdo compreendido entre 15 de julho de 1985 aJo:> dejaneir.o de 1986, importarem em nomear, contratar, exonerar ou transferir,
designar, readaptar servidor público, regido por Estatuto ou pela Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, ou
proceder a quaisquer outras forrrias de prOvimentos naadministração direta e nas autarquias, nas sociedades de
economia mista e empresas públicas dos Estados e MuºicfPíOs.
--§ 1<~ Excluem-se do disposto neste artigo:
I - nomeação de aprovados em concurso público homologado atê 15 de agosto de 1985;
I I - nomeação para cargos em comissão e da Magistratura, do Ministêrio Público e dos Tribunais de Contas.
____
__
__
§ 2"' O ato de nomeação deverá ser fUndamentado
-quando de sua Publicação no respectivo órgão olicial.
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§ 39 O atraso, por qualquer motivo, da publicação
do jornal oficial relativo aos 30 (trinta) dias que anteceq.em o_ p~azo inicial a que se refere este- artigo iinp1ica
muildade automática dos atas relativos a pess_oal nele in~_
serídO~
·
Art. 11. Ao servidor público, sob regime estatutário
ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta
ou indireta da União, dos Estados e Municípios, de empresas públicas, e aOs empregados de einpresas concessionárias de serviços públicos, fica assegurado o direito à
percep_ção de seus vencimentos e vantagens ou salários,
como se em -exercício de suas ocupações habituais estivessem, durante o lapso de tempo que mediar entre o registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral e o
dia seguinte ao da eleição, através de simples comunicação de afastamento para promoção de sua campanha
eleitoral.
Art. 18. O alistamento eleitoral passa a ser feito
dispensando-se a form~li_dade de o próprio alistando datar o respectivo requerimento e, quando este não souber
aSSínar o nome, aporá a írripresão digital de seu polegar
direito no requerimento e na folha de votação.
Parágrafo único. O mesmo sistema será utilizado no
dia da votação para o eleitor que não souber assinar o
nome.
Art. 19. As cédulas oficiais-Para as eleições previstas
nesta lei serão confeccionadas e distribuídas exclu_sivamente pela justiça Eleitoral, atendenderão aos demais requisitos da Lei n'? 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, e permitirão ao eleitor, sem a necessidade
de leitura de nomes, identificar e assinalar os seus candidatos nas eleições majoritárias e a legenda de sua preferência nas eleições proporcionais.
Art. 20. Ficam revogados os arts. 4'1, 5o:>, 6" e 7t da
Lei n'1 6.989 de 5 de maio de 1982, restabelecendo-se aredação anterior dos arts. 145, 175, 176 e 177 da Lei nt
4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, arespeito do voto de legenda.
Art. 21. Fica revogado o § 39 do art,.. 67 da Lei n'>'
5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e suspensa a aplicação do art. 250 da lei nt
4.737, de 15 de julho de 1965 -Código Eleitoral, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n"' 1.538~ de 14
de abril de 1977.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
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CAPITULO lll
. ..
~

Dos Partidos PoUtlcos
Art. 152. É livre a criação de Partidos PolíticÇJs. Sua
organização e funcionamento resguardarão a Soberania
Nacional, o regime democrático, o plurialismo partidário e os aireitos fundamer:ttais- da pessoa -hUmana, ob~ervados os seguinteS Princípios:
I - é assegurado ao cidadão o direito ci~ associar-se li~
vremente a Partido Político;
I I - ê vçdada a u_tili:z:ação pelos Partidos Políticos de
organização_ paramilitar;
III -é proibida a subordinação dos Partidos Políticos a entidade ou Governo estrangeiros;
IV- o Partido Político adquirirâ personalidade jurídica mediante registro dos seus Estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral;
V_- a atuação dos Partidos Políticos
permanente e de âmbito nacional, sem prejufzo
ções
deliberativas dos órgãos esta.duais .e mUnici _ _.
§ (o:> Não terá direito ·a representação no Sei1âdo Fe-deral e na Câmara dos Deputados o partido que não oh~
tiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três por cento)
do eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara
dos Deputados e distribuídos em, pelo menos, 5 (cinco)
Estados, com o míriimõ _de 2% (dois por cento) do eleitorado de cada um deles.

1996

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 21

§ 29 OS eleito_s por Partidos que não obtiverem os
percentuais exigidos pelo parágrafo anterior terão seus

CAPffULO II
Da apuraçílo nas Juntas

mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 60
(sessenta) dias, por qualquer dos Partidos remanescentes.

§ 39 Resguardados os princípios previstos nO Caput
e itens deste artigo, lei federal estabelecerá normas sobre
a criação, fusão, incorporação, extinção e fiscalizaçãO fi~
nanceira dos Partidos Políticos e-poderá dispor sohre regras gerais para a sua organização e funcioilamenlCi:--

CODIGO ELEITORAL
(Lei n' 4.737 de 15 de julho de 1965)
Institui o Código Eleitoral.

PARTE QUARTA
Das eleições

TITULO IV
Da votação
CAPffULO III
Do início da votação

Art. 145. O Presidente, mesãrios, secretárioS, suplentes e os delegados e fiscais de partiOo votarão

peran~

te as mesas em que servirem, sendo que os delegados e
fiscais, desde que a credencial esteja visada na forma do_
art. 131, § 3~>, quando eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separa_do,
Parágrafo único, Com as cautelas constantes_ do art.
147, § 2~>, poderão ainda votar fora da respectiva seção:
I - o juiz eleitoral, em qualquer seção da :wna sob
sua jurisdição salvo em eleições municipais, nas qUaiS
poderá votar em qualquer seção do Município em que
for eleitor;
I I - o Presidente da República, o qual poderá votar
em qualquer secão eleitoral do pais, nas eleições presidenciais; em qualquer seção do Estado em que for eleitor
nas eleições para governador, vice-governador, senador,
deputado federal e estadual; em qualquer seção do Município em que estiver inscrito; nas eleições para prefeito,
vice-prefeito e Vere.iiaoi-;
III - os candidatos à Presiôâiicii da República, em
qualquer seção eleitoral do País, nas eleições presidenciais, e, em qualquer seção do Estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual;
IV - os governadores, vice-governadores, senadores,
deputados federais, estaduais, em qualquer seção do Estado, nas eleições de_âmbito nacional e estadual; em
qualquer seção do MunicípíO de que sejam eleitores, nas
eleições municipais;
V - os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção
do Estado de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito
nacional e estadual;
VI- os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, -em
qualquer seção do MunicípY, -qae representarem, desde
que eleitores do Estado, sendo que, no caso de eleições
municipais, nelas somente poderão votar se inscritos no
Município;
----VII- os candidatos a prefeito, vice-prefeitO e vereador, em qualquer seção de Município, desde que sejam
eleitores;
VIII- os militares, removidos ou transferídos dentro
do período de 6 (seis) meses antes do pleito, podei"ão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na localidade em que estiverem servindo.
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SEÇÃO TV
Da contagem dos votos
Ãrt. 175. Serão nuÚts as cédulas:
- I - que não corresponderem ao modelo oficial;
--- I I - que não estiverem devidamente autenticadas;
III- que contiverem expressões, frases ou sinais que
possam identificar o voto.
§ 19 Serão nulos os votos, em cada eleição m<ijori~
tária:
I - qu3.ndo forem assinaladoS nomes de dois_ou mais
candidato_s para o mesmo cargo;
I I - quando a assinalação estiver colocada fora do
quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a _m_ani_~
festação da vontade do eleitor.
§ 29 Serão nulos os votos em cada eleição pelo sistema proporcional:
- I - quando o candidato não for indicado, através do
nome ou do número, com _clareza suficiente para
distingui~Io de outro candidato ao mesmo cargo, mas de
outro partido, e o eleitor, não indicar a legenda;
I I - se o eleitor escrever o nome de mais de um candi-_
datOãõ -mesmo Cargo·perterlcentes -a partidos divêi=SOs,ou, indicando apenas o número, o fizer também de candidatos de partidos diferentes;
III- se o eleitor, não manifestando preferência por
caliõiciãto, ou o fazendO Oe-rit.õdõ que'não-se-põSsa iãen~
tificar o de sua preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma eleição.
§ 31' Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados.
Art_. 17_6_'- Contar-se-ã o voto apena-ª__para a legenda,
nas eleições pelo sistema proporcional:
I - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato --(i() n1esmo partido;
I I - se 9 _eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo partido;
III- se o eleitor não indicar o candidato através do
nome ou do nijmero com clareza sufiCiente- para
-"-distingui-lo de outro candidato _do mesmo partido;
IV- se o eleitor, indicando a legenda, escrever o
nome OiCõ- ftúmero âe- Outro" tfài'lfdo.
Art. 177. Na contagem dos votos para as eleições
realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ão, ainda,- as seguintes normas:
I - a inversão, omissão ou erro de grafia do n_Oipe ou
-prenome hão invalidará o voto desde que seja posSível a
identificação-do candidato;
I I - se o eleitor_escrever o nome de um candidato~ o
número correspondente a outro da mesma legenda, ou
não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi
escrito~ bem como para a legenda a que pertencer salvo
se oc_arrer à hipótese previs-~a no i19 V do artigo anterior;
III - se o eleitor escrever o nome ou o número de um
candidato a_deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o vOto será contado
.Para o candidato cujo nome ou número .foi éS:crito;
IV- se o eleitor êscrever o nome ou _o ~úm~ro de can-didatos em espaço da cédula que não seja o correspon~
de~te_ ~-~~o para 9_ qu~!- o -~~~<!~d~t~ _[o i registrado, serã o voto computado para o candidato e respectiva legenda, conforme o registro,
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TITULO II
Da propaganda partidária

Municípios e dos Territórios, far-se-ã sob fiscalização direta e permanente da justiça eleitoral, obedecidas as s~
guintes normas:
I - as emissoras reservarão, nos 60 (sessenta) dias anteríores__ à antevêspera do pleito, 2 (duas) horas diárias
para a propaganda, sendo uma hora à noite entre vint~ e
vinte e três horas;
- II - os partidos limitar-se-ão a mencionar ã legenda ,
"o currículo e o número do registro do candidato na justiça eleitoral, bem assim a divulgar, pela televisão, sua
fotografia, podendo ainda anunciar o horário e _o local
dos comícios;
III- o horário da propaganda será dividido em
períodos de 5 (cinco) minutos e previamente anunciado;
IV- o horário destinado a cada partido será distribuído _em partes iguais entre os candidatos e, nos M unicípios onde houver sublegendas, entre estas;
V - ô horário não utilizado por um partido não poderá ser transferido ou redistribuído a outro partido;
VI- a propaganda dos candidatos às eleições de âmbito municipal só poderá ser feita pelas emissoras de rádio e televisão cuja outorga tenha sido concedida para o
respectiVo Município, vedada a retransmissão em rede.
§ I~> O diretório regional de cada partido designará,
- no Estado e em cada Município, comissão de três
membros para dirigir e supervisionar a propaganda eleitoral nos limites das respectivas jurisdições.
§ 21' As empresas de rádio e televisão ficã.m obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunicados da justiça
eleitoral, até o mãxiino de quinze minutos, entre as dezoito e vinte e duas horas, nos quarenta e cinco dias que
precederem ao pleito,

LEI No 5.682,
DE 21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos
O Presidente da República:
Faço _saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

o,
--

-

TITULO V
Flllaçio Partldirla
--

Art. 250. Nas eleiÇões gerais de âmbitO estadual e
inunicipal, a propaganda eleitoral gratuita através de
Da apuraçio
emissoras de rádio e televisão de qualquer potência, in, •... , • , • .._, • ,_. , , , , • , • , , • , ••• , , , .••• , , •• __ •. _ --==-____çJu_~j_'{~ ll<t_L_Cie prop_ri~_@de_W:_{;JJ1ião;--do_§ EstadoS, Q.gs

-

DECRETO-LEI N• 1.538,
DE 14 DE ABRIL DE 1977
Altera a redaçio do art. 250 da Lei n9 4.737, de 15
de julho de 1965, modificada pela Lei n9 6.339, de lt
de julho de 1976, e d' outras providênciu.
... 0 Presidtm_te _d~_ República, no uso da atribuição que
lhe confere o § {9 do art. 29 do Ato Institucional n9 5, de
13 de dezembro de 1968, tendo em vista o art, 182"-da
Constituição e o dispsto no Ato Complementar n9 102,
de 19 de abril de 1977, Decreta:
Art.'-19 O art. 250 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de
1965, que instituiu o _Código Eleitoral, alterado pelo art.
111 da Lei·n9 6.339,_de 19 de julho de 1976, pasSa a vigorar
com a seguinte redação:
--- --~·Art. 250. Nas
~''-"-'-i.jtial e--municipal, a

TITULO V

-

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

Art. 67, O filiado, que quiser desligar-se do Partido,
fará comunicação escrita à Corriissão Executiva e ao. Juiz
Eleitoral da Zona.
§ li' Após decorridos 2 (dois) dias da data da entrega
da _comunícação, o vínculo tornar~se-á extinto, para todos os efeitos.
§ 21' A Justiça Eleitoral poderá determinar de Ofício
o cancelamento da filiação partidária, quando verificar a
sua coexistência em- outro Partido.
§ 3~ -Desliglido de um Partido e filiado a outro, o
eleitor só poderá candidatar-se a cargo eletivo apóS o de-Curso do prazo de 2 (dois) anos da data ~a nova filiação,

eleições gerais de âmbito estapropaganda eleitoral gratuita,
através de emissoras de rádio e televisão de __ qualquer potência, inclusive nas de propriedade da
União, dos Estados, dos Municípios e dos Terri='
tôtiQ_~ far_~~e~â sob fiscalização direta e permanen~e
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da Justiça Eleitoral, obedecidas as seguintes normas:
_
I - as emissores reservarão, nos 60 (sessenta}
dias anteriores à antevéspera do -pleito, duas horas

diárias para a propaganda, sendo uma hora à noite,
entre vinte e vinte e três

liOras~

-

II- os Partidos limitã.i-se-ãci- a mencionar alegenda, o currículo e o número do regístro do candi--dato na Justiça Eleitoral, bem as_sim a divulgar, pela
televisão, sua fotografià, podendo ainda anunciar o

horário e o local do:> c:omicios;

--

III- o horái'io da propaganda será dividido_ em
períodos de S (cinco) minufOs_e-jfreVlamenteanun-

Art. 29 Aos titulares de mandatos eletivos que usa:__r_em ~faculdade__c~mced~d~ Aª aHnea c do § 49 e no§ 59
do art. t 10 da Lei n'? 5.682, de 21 de julho de 1971, não se
aplica o disposto no art. 72 da referiâa Lei.
Art. 39 o·arL.39 da Lei n' 5.782, de 6 de junho de
1972, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31' No caso de incorporação de partidos,
os filiados que utilizarem a faculdade concedida pe- __ Jos§49, c, e·§ Svdo art. llO da Lei n'l 5.682, de21 de
Julho de 1971, ficam dispensados dos prazos estabelecidos nos arts. !<?e 2--tdesta Lei para se candidata-rem a CargOS fiff:tivos."

ciado;

IV - o horário destinada a cada Partida será
distribuído em partes iguais entre os Candidatos e,
nos municípios onde houver sublegendas, entre estas·
o horãrio não utilizado por um Fãrtido não
poderã ser transferido ou redistribuído- a ()Utro Pa_~ ~
tido;
VI - a propaganda dos_ can_dida,tQs às eleições de
âmbito municipal só poderã ser feíta pelas emissoras de râdio e televisão cuja outorga tenha sido concedida para o respectivo _nlun[dpió,- ·vedada a re~
transmissão em rede,
§ J9 O diretório regional de cada Partido designará, no Estado e em cada _M.u,nícípio, comissão de
três membros para dirigir e superviSionar a propaganda eleitoral nos limites d~ respectivas juiisdições.
--. § 29 As empresas de rádio e televisão ficam
obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunicados
da Justiça Eleitoral, até o máXimo de 15 (quinze}
minutos, entre as_dezoito e vinte e duas horas~_nos
45 (quarenta e cinco} dias que precederem ao pleito."

V-

Art. 29 Nas eleições ifidi_retas não será pennítida a
propaganda eleitoral por meio de emissoras de rádio etelevisão.
Art. 39 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, den~
tro de 180 (cento e oitenta) dias cont~dos a partir da viR
gência deste Decreto-lei,_ as instruções necessárías à sua
execução.
__
Art. 49 Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação.
·------- ·-·--·ArL 5<? _ Revogam-se os arts. 252, 253 e 254 da Lei n'
4.737, de 15 de julho de 1965,__ ede_mais disposições em
contrãrio.
Brasilia, 14 de abril de 1977; 1569 da Independência e
899 da República. - ERNESTO GEISEL - Armando
Falcio.

LEI No 6.989, DE 5 DE MAIO DE 1982
Dispõe sobre filiação partidária em caso de lncorporaçio de partidos politicos, e dá outras providên-.
clas_
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
_,
Art. 1<? Aatíneacdo§49eo§59doart.ll0dalein<?
5.682, de 21 de julho de 1971, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 49 Fica revogada a alínea c do inciso IX do art.
146 da Lei n'? 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
Art. S'i' __ Ao art. 175, § 29 da Lei n94.737, de 15 dejul~o de 1965 (CódigQ Eleitoral), é acrescido o seguinte inCiso:
·
04

Art. 175.- ••r··········•••·•·•·"'"···~~-- ...

.§.

-

1997

C- Encargos:
I - jui"-Os: 3% a.a., vencfvcis mensalmente;
2- correção monetária; 95% da variação da

ORTN;
D -Garantia: fiança do Tesouro do Estado de
São Paulo:
E- Destinação dos recursos: pesquisa de mode-

los de análise de informaç;ões colhidas durante a esCaV-ãÇão- de túneis singelos da extensão N0rte âo
Metrô.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do_ parecer do
Banco Central do Brasil que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverá acarretar ao Estado maiores
pressões na execução orçamentária de_ seus futuros
exercícios.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento_ da
Presídência da República (SEPLANjPR) infonnou
nada ter a opor quanto à realização da operação em cau-

sa.
Assim sendo,_concluímos pelo acolhimento da
?~m, nos terinos do -~eguinte:

Mensa~

:- :_:·:·: ::: ~:-:·:::: ~: :.:::=:~~:::~

2~---.:: :~·:·:-

.

·Iy'::;:~;--;;;I;ú~i~~;;v~·-~p~~~~ ;.s·igí;-;ã~tí--

_

~~~!~· f-!ão ín~icando o candidato de sua preferênArl~.6'?
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FiCarev:oga:do o inciso I do art. 176 da Lei n'?

4.731, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral),
renumerando-se os demais_L
_
Art. 7"9 O inciso li do art. 177 da Lei n'l 4.73_7, de 15
_de j_ulhQ__de:_l.96S_(_C_ódigQ~Elei_toral) passa a vigorar com
a seguinte redação:

PROJETO.DE RESOLUÇÃO
NO 25, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
prestar garantia à Companhia do Metropolitano de
São Paulo (METRO) em opera~ilo de crêtlito nova~
loi" de Cr$ 96.291.000 (noventa e seis milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ão Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar,_temporariamente, os parâmetros I e III do
art. 2<? da Resolução n_9 61, de vínte e oíto de outubro de
mil n?~ecentos_ e setenta e cinco, modificada pela de n"~
"Art. 177.
93, deo'Ilze_ c]_e_outu.bro" d~ t11il novecentos e setenta e Seis,
rr.::--§;-~-~~i~it"'a""~";s~;;;~;~~~~;.;;; d~·um ~;:;dw;--·,-~ ambas-do Se"iiado Federal; de rrlodo à permitir prestação
de garantia à Companhia do_ Metropolitano de São Pauto e o númc::ro correspondente a outro da mesma lelo (METRO), em operação de crédito junto à Financiagenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato
dora de Estudos e Projetas - FINEP, no valor de Cr$
cujo nome foi esâítá e-para a legenda a que perten96.291.000 (noventa e seis milhões, duzentos e no_ventac
ce, salvo se ocorrer a hipótese prevista no n<? IV do
um mil cruzeiros)_ destinados à pesquisa de modelos de_
artigo anteríor,"
análises de informaçõ-es C"olliidas durante a escavação de
Art. 81> Esta Lei ~ntra em vigor na data de sua publitúneis singelos na extensão Norte. do Metrô, obedecidas
cação, retroagindo seus efeitos a 2 de fevereiro de 1982.
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
Brasília, 5 de maio de 1982; 161° da Independência e
respectivo processo .
. 94' da República. -JOÃO FIGUEIREDO - lbra&lm
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de
Abi-Ackel.
_sua publicaçào.
(À Comissão de Constituição e JustiÇa.}

PARECERES

N•s 166 e 167, de 1985
PARECER No 166, DE 1985

_Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n<?
109, de 1985 (n9 267/SS, na origem), do Senhor Presidente dilRep-ú&licli submetendo à aProva~ào do Senado Federal proposta para que seja autorizado o_ Goverifõ do Est~do~!f_e_ 8_ão Paulo a prestar ga_rantia à
Oa. do MetrõpoliiaiiO de São Paulo (Metrô_) em ope~
••Art. 110............. . .--..- •.• ·-~ ---~ .......• .._ __
~· ra~ão de crédito no valor de Cr$ 96.291.000 (noventa
· • · - · : : : : : : : : : ~::::.::::_:_~_~-~==:~---_-_--=- -·-,--,-----e-seis milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros).
49
Relator: --Se-nâdor SeVero GoineS ··· Com a~Mensagerrli19'ltr9/85, Senhor Presidente da
c) Filiar-se, no prazo-de seíS meses, a outrO parti~
República
submete à deliberação do Senado Federal
do que não·o incorpãrador, não se lhe aplicando o
pjeito do Goyerno ~o Estado de São Paulo queobjetiva
disposto no § 31' do_:_art. 67 desta Lei.
obter-autOrização pãfa prestar garantia à Coriipanhia do
§ 59 A partir da eleição do Dirt:tório Nacional,
Metropolitã.no de São Paulo (Metrô) em operação de
escolhido em convenção conJunta, qualqúer filiado
crédito junto à _Financiadora de Estudos e Projetas ao Partido incorporador poderã exercer, no prazo
FINEP,
conforme abaixo:
de seis meses. aS f::icuiOades- previstaS Oõ parãgrafo
anterior, limitada a impugnação estabelecida na alf"Características da opera~ão:
nea a à convenção conjunta e atos subseqUentes, e
A-- Valor: CrS 96.291.000;
vedada a filiação prevista -nã alínea c ao partido que
B- Prazos:
tiver tomado a iniciativa da incorporação.
l -de carência; 12 meses;
2 - de amortização: 48 meses;

§·

a·

Saia-das COmissões, 30 de maio de 1985.- João Castelo, Presidente- Severo Gomes, Relator- Carlos Lyra, José Lins, Cid Sampaio, Alexandre Costa, Albano
Franco.

PARECER N9 167, de 1985
Da Comissão. de Constituição e Justi~a, sobre o
Projeto de Reso1u~ão nl' 25, de 1985, da Comissio de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
São Paulo prestar garantia à Compànhia do Metro-plitano de São Paulo - METRÓ, em operação de
crédito no valor de Cr$ 96.29I.OOO(noventa e seis milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros)".

a

Relator: Senador José Lins
O Senhor Presidente da República, na forma do disp-osto no art. 42, item VI, da Constftuíção Federal, submete ao exame do Senado Federal, pleito a fim de que o
Gõverno do Estado de São_ Paulo possa elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos nos itens I e III do
art. 2'i' da Resolução n9 _62, de 28-10-75, parcialmente
modificado pelo art. l'? da Resolução n'? 93, de 11-10-76,
ambas do Senado Ft:der~. de modo a permitir prestar
garantia à Coffipanhia do Metropolitano de São Paulo
- METRO, em op-eração de crédito junto à Financiadora de Estados e Projetas (FINEP), no valor de Cr$.
96.291.000- (noventa e seis milhões, duzentos e noventa e
um mil cruzeiros) -destinada à pesquisa de modelos de
análises de informações colhidas durante a escavação de
tllneis singelos da ex:tensão Norte dq Metrô.
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PARECERES

2. O Conselho Monetário Nacion<!-1 pronutlciou-se
pelo encaminhamento do pedido, nos termos do parecer

N•s 168 e 169, de 1985

do Banco Central do BrasiL
3.

PARECER NY 168, de 1985
Da comissão de economia, sobre a Mensagem n9
69, de 1985 (n91S8j85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a elelar, temporariamente, em CrS 517.422.174.898 (quinhentos e dezessete bilhões, quatrocentos e linte e dois milhões,
cento_ e setenta e quatro mil e oitocentos e nolenta e
oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
-Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n9 69/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de Minas Gerais"C:!ue-ObJbtiva registrar uma emissão de Obrigações do Tesouro do
Estado de Minas Gerais- Tipo Reajustãvel, nas seguintes condições:
"a) quaritidade: 23.401.692 Obrigações do Tesouro
de Minas- Tipo Reajustável (ORTM), equivalentes ao
valor nominal reajustado para o mês de dezembro/84

A Secretaria de Planejamento da Presidência da

República (SEPLAN/PR) informou nada ter a apor
quanto à realização da dita operação.
4. Foram anexados ao processo os documentos pertinentes à matéria em estudo, dos quais destacamos:
a) Lei autorizadora n~' 2.062, de 20-7-79.
b) Exposição de Motivos (E. M. n" 096/85) do Excelentíssimo Senhor Ministro de. Estado da Fazenda submetendo o assunto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

5. Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à
espécie, merecendo por isso o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 19 dejunhg de 1985.- Jo-sé Ignácio Ferreira, Presidente- José Lins, Relator- Roberto
Campos, Raimundo Parente, Moacyr Duarte, Alfredo
Campos, Hélio Gueiros, Octávio Cardoso.

Cr$ 22.110.46), a Cr$ 517.422.174.898;

b) caracterí-sticas dos ~i.tu~O~!-· _..-
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das Obrigações_ do Tesourõ Na-cional-Tip:::> ReaJust.avel (ORI'N) i

e_ __

v_g_rfCimia"iltos:

VENCIMENTOS

QUANTIDADES

-- -

MAR/85

MAR/87

4-000-000 (*)

MAR/85

MAR/90

3.800.000

JUN/85

JUN/89

5.400.000(*)

JUN/85

JUN'/90

SET/85

SET/90

2.400.000
7.801-692-

T 0 TA L

23.401-692
-·

(*)

a serem co1oaados co_l!\ praz-o décorrido- na -data
de emissão.
~
- -

d) forma de colocação:- através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n9 565, de 20.09.79, deste Banco Central;
e) autorização legislativa: Lei Estadual n9 5.828, de
06.12.71; Decretos Estaduais n'ls 14,325, de 04.02.72, e
17.742, de 28.01.76; Resoluções n9s 795, de 21.04.78, e
1.074, de 16.07.81, da Secretaria de Fazenda do Estado
de Minas Gerais e Lei n~ 8.765, de 06.12.84 (Lei dos
Meios)."
_
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, lastreado em voto favorãvel_
do Banco Central do Brasil, segundo o qual. "a margem

O Senado Federal resolve:
Art. {Q Ê o Estado de Minas Gerais autorizado a
elevar, temporariamente, os parâmetros I, 11, III e IV do
art. 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975,
com as alterações da Resolução n9 93, de li de outubro
de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o
registro de _uma emissão de 23.40 l.692 Obrigações do
Tesouro do Estado de Minas Gerais- Tipo Reajustãvel
(ORTM) equivalente a Cr$517.422.174.898 (quinhentos
e dezessete bilhões, quatrocentos e vinte e dois milhões,
cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito
cruzeiros) considerado o valor nominal do título de Cd
22,110,46 vigente em dezembro de 1984, destinado ao financiamento do Programa de Trabalho daquele Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
dõ Brasil, no reSpectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1985. - Alvaro
Dias, Presidente, em exercício. -José Lins, RelatorSevero Gomes - Leonir Vargas - Amaral Furlan Carlos Lyra.

PARECER N9 169, de 1985
_ Oa Comissão dt Constituição e Justi~a sobre o
Projeto de Resolu~ào n? 26, de 1985, da Comissio de
__ Economia, que autoriza o Estado de Mimas Gerais a
elerar em Cr$ 517.422.174.898 (quinhentos e dezesse-te bilhões,_ quatrocentos e vinte e dois milhões, cento e
_ sete:nta e qõãtro mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros) o mOiitante (fC sua dívida consolidada interna.
I!~_l.~tor: §enad~~

(2) = NE - nominati va-endossãvel
P - ao portador

EMISSÕES

Autoriza o Estado de Minas Gerais a elelar, temporariamente, em CrS 517.422.174.898 (quinhentos e
dezessete bilhões, quatrocentos e linte dois milhões,
cento e setenta e quatro mil, oitocentos e nolenta e
oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

DQS

006 .116
007.528
009.185
010.002
015-137
016.771

c) cronograma' de emissõeS

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 26, DE 1985

NUMERAÇJio

CERTIFICADOS

PliGi\MEl""'I

Junho de 1985 ·

de poupança real do aludido Estado, para o ano em curso (Cr$ 664.895,6 milhões), mostr~-.s~ superior a_fJ maior
dispêndio (Cr$ 634.588,6 milhões) que a sua dívida consolidada i_ntcrna (intralimite + e:ll;tralimite)_ apresentarã
(exerCício de _1988J após a realiZação da emissão e_ colocação de titulas ora proposta", Relativamente ao Plano
da Aplicação dos Recursos; a Secretaria de Planejameitto da Presidência da República (SEPLANfPR)
manifest.QI.H_e_ favoravelme_nte à pretensão do Estado de
Minas Gerais.
Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos
do seguinte·

Alfredo Campos

- O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 69/85, do Senhor Presidente da
República, autoriza õ Governo dó Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 5!7.422.174.898 (quinhentos e dezessete bilhões, quatrocentos e vinte e dois milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito cru:fei_r_os) o_n10n.t®te de sua divida consolidada interna, de
modo a permitir o registro de uma emissão de 23.401.692
"Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais, tipo
reajustâvel (ORTM), cujos recursos serão destinados ao
financiamento do programa de trabalho daquele Estado.
A -solicitação foi formulada nos termos do disposto no
artigo 39 da Resolução n? 62, de 28-10-75, parcialmente
modificada pela de n9 93, de 11-10-76, ambas do Senado
Federal, que reza:
, "Art. 39 Os Estados e Municípios poderão
pleitear que os limites fixados no artigo 29 desta resolução sejam temporariamente elevados, a fim de
realizarem operações de crédito especificamente
vinculadas a empreendimentos financeiramente viâveis e compatíveis com os objetivos e planos nacionais de desenvolvimento ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e emergência, apresentada em
qualquer. hipótese cabal e minuciosa fundamentação."
A Comissão de Economia, ao analisar o mérito do pedido, acolheu a informação "favorável- da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República no que diz
respeito ao plano de aplicação dos recursos (tendo em
vista que a sua fundamentação técnica não foi apresentada ao Senado Federal) e concluiu pelo projeto resolução
sob exame.
Ante o ex rosto, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições leg<).iS e regimentais _aplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaininha-
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menta fa..,oráveÍ, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Sala das Comissões, 19 de junho de 1985. - José Ignácio Ferreira, Presidente - Alfredo Campos, Relator Hehídio Nunes- Hélio Cueiros- Octávio CardosoJosé Lins - Nivaldo Machado --Jutahy Magalhães Roberto Campos.
LISTA No ()04,-DE 1985
EM 20 DE JUNHO DE 1985
Manifestações de pesar pelo falecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fi!derativa doBrasil Doutor Tancredo de Almeida Neves.

-da Câmara Municip"al de Arapiraca - A L;
-da Câmara Municipal de Pilar - AL;
-da Câmara Municipal de Alagoinhas - AL:
-da Câmara Municipal de Cordeiros - BA;
-da Câmara Municipal de Muritiba- BA;
-da Câmara Municipal de Potiraguã - BA;
-da Câmara Municipal de Santo Amaro - BA;
-da Câmara Municipal de Salvador- BA;
-do Conselho Est.adual_de Cultura- BA;
-da Câmara Municipal de Montanha- ES;
-da Câmara Municipal de Guru pi - GO;
-do Núcleo Operário Parque Piauí de Tlmon --MA·
.....:. da Câmara Municipal de Carbonita - MG;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Pará_-

PA·
....:._da Câmara Municipal de São Domingos do Capim
-

-

'

PA-

- d~ Câmara Municipal de Centenário do Sul- PR;
-da Câmara Municipal de Jaboatão - PE;
-da Câmara Municipal de P_almares - PE;
-do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

PE·
- d'a Câmara Municipal de Vivência - PE;
-da Câmara Municipal de Barra Mansa - RJ;
-da Câmara Municipal de Miracema - RJ;
-da Câmara Municipal de Rio Bonito - RJ;
-da Federação Nacional dos Trabalhadores no Co.
mércio Armazenador- RJ;
-do Palácio Maçónico do Rio de Janeiro- RJ;
-da Câmara MuniciPal de Guaraciaba - SC;
-da Câmara Municipal de Franco da Rocha -_SP;
-da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos~

SP· •
~da Câmara Municipal de Pinhalzinho- SP;
-da Câmara Municipal de Santa Rita D'Oeste- SP;
-da Câmara Municipal de São José dos CamposSP·
~da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
- SP;
-da Câmara Municipal de São Paulo- SP.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- DQOExpediente lido consta o Projeto de Lei do Senado n~' 180/85-DF,
que receberá emendas perante a primeira comissão a que
foi distribufdo, pelo prazo de cinco sessões ordinárias,
nos termos do artigo 141, item 11, alínea b, do Regimento Interno.

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

E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 181, de 1985
Estabelece normas de assistência ao excepcional e
autoriza a criação da Fundação de AssJstência ao Excepcional - FUNASE, e dá outras providências.

O Congresso· Nacional decreta:
Art. I~' A assistência ao excepcíonal visa, essencial--mente, à sua integração na sociedade,
Art. 2'i' Considera-se excepcional a pessoa que apresente desvio acentuado dos padrões médios.
§ I~ O desvio deve relacionar-se com o desenvolvimento fisico, mental, sensorial ou emocional, situado
aquém do limite mínimO a-dotado nos padrões médios,
ou além do limite máxlmo desses mesmos padrões, con-

siderados esses aspectos do desenvolvimento separados,
combinados ou em conjunto.
§ 2'i' Será acentuado o desvio sempre que exigir processos de cducaç1'io especial, reabilitação ou o reconhecimento de situação jurldica especial para que se alcance a
integração à sociedade.
__ _
Art. 3'i' Em relação aos atos da vida civil e segundo
comprovação em processo judicial, o excepcional poderá
ser considerado:
a) absolutamente incapaz, qUando não puder exprimir integralmente sua vontade;
b) relativamente incapaz, quando não tiver condições
de exprimir integralmente essa mesma vontade.
§ 1~' Pronunciada a interdição do excepcional, o juiz
assinalará, segundo o desenvolvimento mental do interdito, os limitt$ da-·curarela.
__
§ 2~> Considera-se penalmente irresponsável o excepcional com idade inferior a 18 (dezoito) anos, determinada pelos órgãos especializados.
Art. 4"' O fato de a idade cronológica não corresponder 1i idade mental não impedirá o ingresso em estabelecimento _de: _ensino ~ nem obrigará a saída deste, do
aluno excepcional.
P:mígrafo único. O disposto no presente artigo se
aplica tanto aos superdotados quanto aos intradotados,
ass_im classiftcados pelos órgãos competentes.
Art. s~- A deficiência ou anomalia que não impeça o
ingresso em estabelecimento de ensino não deverá serreconhecidã como. "doença ou anomalia grave" para isentar o pai ou responsável pela criança excepcional em idade escolar do dever de comprovar matrícula desta em estabelecimento dt: ensino adequado ou que ela está recebendo no lar a educação apropriada.
Art 6~ Sempre que a capacidade do excepcional
pcrri1itir o exerCício das tarefas respectivas, as deficiências ou limitações encontradas no exame de saúde não
poderão constituir impedimento ao ingresso nos serviço
público ou em empl-esas particulares.
§ ]Q A avaliação da" capacidade de trabalho d_o exccpció"nal será ·obrigatorlamente feita pelos órgãos especializados.
-§- 29 A deficiência ou liiiiitação da capacidade do excepciOnal, da m-esma natureza e grau, existente na ocasrn·o do ingresso no serviço público ou particular não será ri:!conhe_d_da como causa de incapacidade ou invalidez
que justifique O pagamento de falta ao serViÇO-, licenças
·para tratamento de saúde, auxilio-doença ou aposentadoria por invalidez.
§ 3"' Para efeito de obtenção de benefícios, a agravação da deficiência ou limitação poderá ser reconhecida
cõmo causa de incapàcidade ou invalidez, se o excepcional contar, pelo menos, cinco arios de serviço.
Art. 7'i' Para obtenção da Carteira de Trabalho e
Previdência Social, a prova de escolaridade poderá ser
substituída pela de habilitação profissional, expedida pelos órgãos especializados, quando se tratar de excepcional cuja deficiência mental o impeça de aprender a ler,
escrever e contar.
Art. 8Q O excepcional capaz de realizar trabalho
competitivo, quando admitido no serviço público ou em
empresa particular, estará sujeitO ao mesmo regime
p-úblico ou em empresa particular, estará sujeito ao mesmo regime jurídico, referente ao trabalho e previdência
social, aplicável aos funcionários pilblicos ou aos trabalhadores em geral.
Art.9~> O excepcional poderá ser admífíOo nQ serVIço
público ou nas empresas particulares, na qualidade de
estagiário, quando, conforme comprovação dos órgãos
especializados:
I - ainda não se encontrar devidamente habilitado ou
reabilitado para o trabalho.
II -pelas suas condições pessoais não tiver realizado
ou não puder realizar trabalho com produtividade considerada normal.
.
§ 1~' Não se reconhecerá ao excepcional estagiário
qualquer vínculo empregatício.
§ 2~' A retribuição do estagiário, a ser paga· pelO órgão público ou pela empresa particular, será calculada
cotn base no salário mínimo regional ou no salário do
trabalhador que execute, no mesmo órgão ou empresa,
trabalho igual, com produtividade nonnal e o mesmo
tempo de serviço. A essa base aplicar-se-ã percentagem
fixada pelos órgãos especializados, tendo em vista o ren,:,
dimento do trabalho do excepcional.
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§ 3~ A retribuição do excepcional corresponderá,
pelo m~os, ao salário mínimo regional. Quando, pelo
seu trabalho como estagiário receber retiibuição inferior, o Estado, através da assistência social, conceder·
lhe-á complementação em dinheiro igual à diferença entre a retribuição recebida pelo trabalho e o salârio míni-

mo.
§ 4<.> Quando o excepcional tiver direito a beneficio
pecuniário da previdência social, calcular-se-á a complementação do Estado a partir da soma da retribuição recebida pelo trabalho com a renda previdencial.
Art. 10. Os excepcionais aproveitados em serviços
de habilitaçãO-e reabilitação para o trabalho, públicos ou
particulares, sem fim lucrativo e devidamente reconhecidos, ainda que tenham atingido produtividade normal,
são considerados estagiários, cuja retribuição, nunca inferior ao salário mlnimo regional, será paga pelo Estado,
através da assitência sociaL
Parágrafo único. Caso o excepcional estagiário receba benefício p-ecuniário da previdência social, descontarse-á da retribuição a ser paga _pelo Estado o valor da renda previdencial.
Art. ll. O estagiário ~xcepcional que realizar qualquer espécie de trabalho protegido terá a condição de se~
gurado da previdência social, sendo também amparado
pelo seguro contra acidentes do trabalho.
Parágrafo único. A contribuição previdenciária do
estagiário excepcional será deste descontada, com base
no total recebido mensalmente a título de retribuição e
ou complementação. A parte relativa ao empregador e a
taxa do seguro de acidentes será paga pelo Estado, através da assistência social.

Art. 12. Quando, no exame de saúde para ingresso
no Serviço Público, o órgão competente indentificar excepcional protegido pela lei, promoverá o ·seu encaminhamento aos órgãos especializados aos quais caberá decidir sQbre a, existência ou não de capacidade de trabalho
que autorize o ingresso.
§ 1"' Se os órgUos especializados concluírem que a
deficiência ou límitação de capacidade do excepcional
não é estacionária, p9derão, quando necessário e tendo
em vista a garantia do exerdcio das tarefas respectivas,
dividir a prova em duas etapas:
a) Exame inicial, no qual se identificarão as deficiências ou limitações;
b) Per[odo de observação, durante o qual o excepcional será acompanhado, no excrcfcio de seu trabalh_o, pelos órgãos especializados. O período terá duração correspondente à do estágio probatório, previsto na legislação
especmca.
§ 2<~ Findo o período de observação, os órgãos especializados de:_cidirão sobre a permanência ou não d_o excepcioilal, considerando:
a) a existência de capacidade para o exercício das tarefas respectivas:
b) a possibilidade de o exercício profissional concorrer para o agravamento da deficiência ou limitação de
capacidade do observado.
Art. I 3. Por indicação dos órgãos especializados da
previdência social, as empresas poderão atribuir ao empregado reabilitado funções diversas das previstas no
contrato de trabalho.
§ {<.> Quando o aproveitamento for realizado em
função de nível inferior, o empregado receberá, da previdência social, a título de quota de reabilitação, complementação em dinheiro que lhe assegure remuneração
mensal idêntica ao saládo anteriormente percebido.
9 2Q O reabilitado permanecerá vinculado à previdência social e ao seguro acidente do trabalho,
calculando-se sua-=-contribuição peta importância total
mensalmente recebida e a do empregador pelo salário de
contribuição correspondente às novas funções do empregado.

§ 3~ Qliahdo ·o reabilitado só puder realizar trabalho
protegido, passará, 'para todos os efeitos, à- categoria de
estagiário ex.cepcíonal, conSiderando-se suspenso seu
contrato de irabulho. até que os 6rgãos da previdénciã
social competenteS-~o _considerem totalment.e incapaz
para o trabalho realizado em condições normais, autorizanrlo_a rescisão do r_espec_!:ivo con_!:rato.
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sos financeiros, as quais corresponderão à importância
Art. 14. Aos órgãos oficiais ou particulares devidaIII- deficiência mental;
total do auxílio concedido ou ã metade da importância
mente reconhecidos, especi.il.lizados em educação e reabi- _
IV ---superdotados.
do financi:imerito, _conforme o caso.
litaç1io de escepcionais, é reconhecido o direito di!: A.rt. LO.- Para consecução de seus fins~ compete· à
1- funcionarem como auxiliares do Juiz, nos precesf:'uNAS-E: ---- -- - - --- -- - -- - - § -29 -Os- eslã1UiõS -dõ..l FUNASE discriminarão os requisitos a preen-cher pelos interessados em obter auxílio,
sos de tutela, cura_tela ou perda do pátrio poder, quando
I - custear total ou parcialmente projetas e prografinanciamento ou bolsas de estudo, pesquisa -ou trabase tratar de -interesse -de excepcional;
mas de pesquisas, estudo ou trabalho individuais.ou inslho, assegurando preferência aos Estados, Distrito Fede11- promoverem, nos termos da lei civil, a interdição
titucionllis;--ii1clusive cursos, seminários e congressos
rale municípiOs qu:lndo criarem, nas respectivas esferas
do excepcional ou a perda do pátrio poder nos respectisobre educa~ão, reabilitação e defesa do excepcional;
de competência, órgãos com as mesmas finaHdades e-vos responsâveis, quando o membro do Ministério
I I - custs::ar parcialmente ou, excepcionalmente, em
atribuições da FUNASE.
Público, recebendo representação dos mesmos órgãos,
sua tOtalidade, atravês da concessão de aux_Hi_ps ou finannão iniciar o.processo no-prazo de 30 (ti'intã)-dias;
clamentos~ a instalaÇão de- novas-Unidades, oficiais ou
§ 31' _-No desempj!nho de suas atribuições poderâ a
III- funcioitaTem obrigatoriamente como atixillares
particulares: dedicadas à educação, reabilitação e dcifesa
FUNASE requerer a intervençãO do órgão _competente
d_o Juiz nos processos criminais, quando for excepcional
do excepcional;
do Ministério Público ou, na inércb, dentro do prazo de
o réu ou a vítíma;
----rn.:...... coiiCeder·au-coinj)lemeniaT bolsas de estudo e
J$ (dez) dias, contados do recebimento da representação,
IV- promoverem pedidos de alimentos, na inércia
pesquisa, no País ou no Exterior_, a fim de -incrementar a
ingressar diretamente, _em juLio, promoverido, junto à
do responsável pelo excepcional;
formação de pessoal espe_cializado de nível média_o_u _s_u-_____ autoridade judiciãiia competente_, ns providências julgaV- promoverem reclamações trabalhistas, processos
perior;
Uas necessárias.
perante a previdência social, ou perante as Justiças do
IV- promover o intercâmbio de pesquisadores na§ 41' Para os efeitos do§ 3"' deste artigo, agirá a PUTrabalho e Federal;
-cionaiS ou estrangeiros, ·pela concessão ou complemenM
NASE tendo em vista o seu conhecimento direto dos caM
VI- funcion;:uem obrigato.riamente- coino auXiliares
tação de bolsas de estudo ou pesquisas no País ou no Exsos que exijam sua intciveilção, oU -provocada pelas entido Juiz, no processo .criminal~ quando houver suspeita
terior;
dades oficiais ou particulares especializadas na edude que o_ agente seja excepciÓhal;
V- contribuir para criação, ampliação e atualização
cação. reabilitação e defesa do excepcional.
VII- funcionarem como auxiliares da autoridade
-de bibliotecas especializadas em educ;lção, reabilitaç'ilo e
competente nas atiVldades de recrutamento para o seviço
defesa do excepcional;
Ar!. 2 L ~ 'edado o FUNASE:
militar.
VI- promover, subvencionar oU financiar a ptibliM
· í - ct-liú· Org5ós prõpt-ios de pe.<>qulsa ou de execução_;
II -aplicar seus recursos em projetas, programas, ou
Art. 15. ~ autorizada a im>tltlúição, no TNPS; de secação dos resultados das pesquisas e trabalhos sobre
auxílios. financiamentos, bolsas ou atividades de qualguro especial obrigatório, erii benefício do excepcional
educação, reabilitação e defesa- do excepcional;
quer
natureza, que não se refiram à educação, reabiliinválido ou não habilitado para 0 trabalho.
-~II- pro.m.~ver __ou _incentivar .campanhas. ~e m_9bilitação ou defesa do excepcionaL
§ 19 o seguro ora previsto será custeado pelo acrészaçao da o_pt~t'-10 pub!tc::~ no ~ent1do ?~ p~rttctpaçao de
Art.
22. O montante dos recursos destinados anualcimo de 0,01% (um centé.simQ por cento) à contribuição
toda a _comumdade na educa~ao, reabthtaç-.:10 e defesa do
mente pela FUNASE a órgãos de um mesmo Estado da
dos segurados obrigatórios do INPS.
------excepciOnal;
União ou do Distrito Federal não excederá a 20% (vinte
§ 2~" Os pais e r_esponsâveis por excePcló.n3.ls._ não-··
_VIU- c:onlrib_u!r para criação ou ampliação de afieipor -cento) do total global previsto para esse fim.
vinculados ao regime da previdência social, poderão parnas aestina·aas à formação profissional de excepcionais e
Art. 23. A FUNASE contará com os seguintes 6rticipar do Seguro de que trata este artigo, mediante o pa- - -- que possnm oferecer trabalho àqueles _que não tiveram
gàos:
gamento, em dobro, da percentagem prevista no item TI
condições de obter ou manter emprego no mercado comdo art. 128 da Consolidação das Leis da Prev!d~nç.ill So: "-· ___ p~!iF-..·g;
_ I ..,..,...,-Conselho_ CLJ.r<J-dor;
cial, aplicada .~obre o maior salário mini mo em vigor no
IX- sugerir a reorganização dos órgãos federUis; ei~
II --Conselho Executivo;
País.
---tadua_is e municipais, especiaHzados na educação, reabi111-~ssessoria Técnico-Científica; e
Art. 16. Fica o Poder ExecUtivo autorizado a ins~ilit;,ição e defesa do excepcional, que não preencham suas
IV -Procuradoria Jur1dica.
tuir a Fundação Nacional de Assistência ao_ Excepcional
finõ..llidades dentro de padrão elevado de eficiência;
Art. 24. O Conselho Curador será constituído dos
- FUNASE, vinculado ao Ministério da Saúde, com o
_ X~ s_ugerir modificações da legislaç-ão vigente, no
seguintes membros:
.
. . ..;.
.sentido d~;: a.daptá-la tis necessidades_da_~dllcaç_ão e defeobjetivo principal de captar recursos financeiros e
I -um representante de cada um dos segumtes Mmtscanizã-Jos para o financiamentOde projetas de estudos,
sa do excepcional;
tério_s: Justiça, Fazenda, Educação, Interior. Agricultuensino e pesquisas, para a _criaçãO de órgãos aliciais e
XI- manter cada_stro dos órgãos ofici:iis- e· p<irfiCi.Jla~--ra, saóde~-tra"b_ãlhO, Previdência c-AssiStência Social e
particulares, e para a formação de pessoal especializado
res,.inclusive pessoal e instalações, que, no território naum dõ..l Secretaria de Planejamcnto da Presidência daReno campo da ecducação, reabilitação e defesa do ex.cepcional, cuidam da educa_çãu, reabilitação e defesa do expública;
cional.
. ·-- . ____
cepcional;
Art. 17. A PUNAS E gozará de autonomia liriã_ncCí-_
XJL,..:; ielõll:_ para que 0 pairlinônio do excepcional sut i - um representante do Instituto Nacional de: 'Previra e administrativa CUdQuirira perSõnalidadejurídiq a
.. jeito_ a,- tutela e curatela t~nha aplkaçã()_adequada__na
dência SoCial;
partir da inscrição de seu ato constitutivo_, acomparihãdó
educação e reabilitação dele e, de modo geral, de forma a
ffi - um representante da Fundação Instituto Nadodos respectivos estatUtos, no""Registro Civil de Pessoas
assegurar-lhe o bem~estar;
na! de Previdência Social;
Jurídicas.
XIII -manter cadastro dos -excepcionãiS- SUjeitOs a·
- IV -um representante da Fundação Instituto Brasi§ Jl' Os estatutos da FUNASE serão aprovados por
tutela ou curatela;
!eira de Geografia e Estatística;
decreto.
XIV _ promov~r. em estreita _colaboração com 0 ~
V- um representante de cada uma das seguintes enti~
§ 2~" A FUNASE terá Sede no OiSülto- Federal e
Ministérios -da Educação, da Saúde,-do Trabalhoeda -- -dades:
atuação em todo o território nacional.
_ _ -~_P~:çv1d.ê.nda e A:'!sis_tência Social, do l_!l_!_~Aor e ~-~1!'§!!~-- ---~)-~ervtç_~_I':f~i~!l~l .E!! __~prendizagem Industrial;
§ 39 A União representiu-se-á, no ato da instiu~ição
a coorde.n_o.__ção dos órgãos oficiais e particulares relaciob) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial;
da FUNASE, pelos Ministros de Estado dos Negócios_
.nadQs_cprn_l:l.e9.u.ca~-ão, re_abilit<.J._ção e de(es;;~ do ex~pcioc) SerViço Social da Indústria;
da Justiça, da Educação~ da Saúde, do Trabalho e da --~R~.
_ _ ~·- ·--_
..l ÇçT)(ecler,aç9o Nacio_nal da lndústrí<~::
Previdência e Assistênclã.-so"ciUI, que poderão nomear
XV_-(i_s.ca)izí,l.r a aplicação dos auxilias e financiae) Confedemção Nacional dos Trabalhadores na lndelegados especiais para esse efeito.
m..e.-fiJ~.b:~m Ç9Q1Q_Q_ ;w_rQ_vc;it_a_rl)~.QtQ__ clªs Qqlsas de estu:
dústri~
_____ _
A t 18 A FUNASE t • c mo finalidade·
dol; ou pesquisas qu._e conce_d_ec, podendo suspendê-los
f) Confederaçil.o..Nacional do Comêrcio;
nos ca_s-o~ de inobservânci~ dos pla_nos de aplicação dos
~).confederação Nacional_dos Trabalhadores no Co1 ~·amParar e formcnta;r~ d~envolvimento. da eaub'l't· â [i
d
ccpcional no País·
recursos Já -aprovados, ou mexecuçao dos planos de pesmerc1o:
cai~~r:s~~o~~~oa ~re~í~ê~ci~-~~ República nos.-as;unquisa, est~d_o.ou trabalho, b~m c_omo por motivo rele~) Confederaç__ào Naci?nal da Agricultura;
tos pertinentes à educação, reabilitação e defesa do exvante a cnteno da FUNASE.
1). Confederaçao Nac10nal dos Trabalhadores na
cepcional;
:X-VI- promover, em -estreita -cOiaboraçio com a
7\~ncuft~a;__
. .
, -~ .
III- formular e impltmtar a política nacional de eduFul}dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
J) Legm~?_,~rastlet~a de Asststencm;
cação, reabilitaçã-o e defesa_ do excepcional, abrangendo;
e outras entidades _congêneres oficiai~ oy_ particulares a
l} Fc~eraçao Nac10nal das AP~ES;
_ .
: a) desenvolvimento dos órgãos oficiais e particulares.
realização de estatísticas especializadas em educação e
. m) Cmco .re~resentantes de ~~t1dades ~? amb1to napreferentemente filantrópicos, dedicados à pesquisa ou
reabilitação de excepcionais, especialmente o censo dos
ClOn?l, ~pectahzad.as n~ educaç?o e r~abd1tação de exexecução de ati_vidadc.s nas .diferentes áreas da educação,
ex:~pcionais;
cepc10naJs, nes~es m~lu1.dos obngatonamente um para
reabilitação, defesa do excepcional e incentivo -à- criação
-xvn- promover a responsabntdade, em ciso- de
cada uma das areas mdtcadas. no art. 19 desta lei.
de novas unid~des especializadas;
abuso praticado por dirigente de órgãos públicos ou par§ I9
c·o-nSeiho Curãdor deliberará por- ffiaioria,
b) formação em escala crescente de pessoal especiali~
ticulareS, qUe cuidem da educação e reabilitação de_excabendo ao Presidente o_ voto de quulidade, em caso de
zado de nível médio e superior, tendo ern vista necessidacepcionais:
empate.
de de pesquisa, do ensino especial e do ensino profissio~XVIII- exercer, de modo geral, todas as ati vidades
§ 29 Para que o Co_nselho possa deliberar contra denat, bem comb do acesso do excepcional ao mercado de
julgadas necessárias para boa execução da política nacioliberação do Conselho Executivo será exigido "quorum"
trabalho.
na! de educação, reabilitação e defesa do excepcional.
de dois terços.
Art. 19. A FUNASE organizará seus serviços de
§ 19 Os órgãos particulares que receberem auxílio ou
..§ 39 Salvo quando se tratar de matéria de seu inteforrna a atender, pelo menos, as seguinteS áreas:
financiamento da FUNASE ficarão obrigados a reservar
resse pessoal, os membros do Conselho Executivo partiI - deficjência audiliv-ã;determinado número de vagas gratuitas, no respectivo
cipar:lo das reuniões do Conselho Curador. sem direito a
II_ deficiência Tísica;
estabelecimento, destinadas aos excepcionais sem recurvoto.
-
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Art. 25.

O Presidente e Vic:e-Presidente da_ FUNA-

SE serão designados pelo Presidente da República para
um mandato de 3 (três) anos.
_
§ }9 Para efeito deste artigo, o Conselho Curador da
Fundação escolherá, por maioria de v?tos 3~(três) dos
seus integrantes, submetend_o-os à cons1?eraçao do P;e-sidente da República atê 90 _(noventa) d1as antes do termino do mandato da direçãQ em exercício.
§ 2'i' O primeiro Presid~_nte da FUN~~ será nomeado livremente pelo Presidente da Republtca, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta
lei.
.
.
§ 39 O Presidente da FUNASE _4everá prov1d~ncmr
no prazo de 30 (trinta) dias a cqntar de sua posse, a mstalação dos Con.s.elhos Curador e Executivo e submeter o
projeto dos Estatutos da Fll!lºª-ção à ~prova~ão do Presidente da República, dentro de 30 (trmta) dtas a contar
da instalação de tais Conselhos.
_
Art. 26. São atribuições do Presidente da FUNASE,
e, na falta deste, do Vice-Presidente, além de outras que
o Conselho Curador lhe conferir:
I - representar a Fundação ou promover sua representação em Juízo ou fora dele;
II- convocar o Conselh_o_Çurador;
III- presidir as reuniões do Conselho Curador.

Art. 27 Compete ao Conselho Curador:
I - aprovar o prOJeto dos Estatutos da FUNASE,
bem como propor modificações futuras, julgadas necessárias;
H- aprovar e modificar o Regimento Interno e re$ol.'~
ver os casos omissos;
III- determinar a orientaÇão geral da FUNASE;
IV- aprovar os planos anuais de atividades, inclusive
a proposta orçamentária, elaborados pelo Conselho Executivo, de acordo com a orientação geral da FUNASE;
V- julgar, em março de cada ano, as contas do ano
anterior e apreciar os relatórios apresentados pelo Conselho E:!<.ecuti_vo;
VI- orientar a política patrimonial e financeira da
FUNASE;
VII- deliberar sobre a remuneração dos servidores;
VIII- indicar, na forma do art. 33, item I, Os assessores técnico-cieritíficos, fixaildo-lhes o número e a respectiva retribuição;
IX- destituir o membro do Conselho .Executivo que
contrariar, por atos concretos, a orienta_ção fixada em
deliberação oficial.
Art. 28. O Conselho Executivo será constituído pOr
i (um) Diretor-Presidente e 4 (quatro) Diretores corre:;pondentes a cada uma das áreas indicadas no ~T!· 19.
· § I~> Ao Diretor-Presidente_ t..'"abe a supervtsao das
funções administrativas e finâriceiras da FUNASE e aos
4 (quatro) Diretores a supervisão das. funções técnica~s e
científicas da respectiva área, sem preJufzo da compet:ncia comum aos 6 (seis) membros do Conselho Executivo
para apre:iarem matéria admi?istrativa, téc;:nica, ci~tífi
ca ou financeira, na conformtdade do artigo segumte.
§ 2\"' Os membros do Conselho Executivo serão escolhidos pelo Presidente da República em listas de 18 (dezoito) nomes, organizada pelo Co.ns~lho Curador, n_a
qual só poderão ser incluídos especmhstas de rec~nhec;:l
do mérito em educação e reabilitação de excepc1onats,
havendo obrigatoriamente 3 (três) especialistas~ pa_ra
cada uma das âreas indicadas no art. 19, de preferenc1a,
_
com comprovada experiência em administraç~o.
§ 3\"' As deliberações d_Q_Conselh? Exec_utt~o serao
tomadas por maioria, cabendo ao D1retor-Prcs1dente o
vou~ de qualidade, em caso de empate.
Art. 29. Compete ao C®Selho Executivo:
I -submeter à aprovação do Consçlho Curador o
projeto dos Estatutos da FUNASE;
II- submeter à aprovaç_ão do Conselho Curador o
projeto do Regimento_ Interno, do _qual dever~o cons~ar:
a estrutura adminístratí~a da FUNASE, o regtme de trabalho e as atribuições do pessoal;
Til - deliberar sobre os pedidos de concessão. de
auxílios, financiamentoS e bolsas de acordo com a OI'lentação geral traçada pelo Conselho Curador;_
, .
IV- ouvir, obrigatoriamente, a Assesso_na Tecm~o
Científica SObre qualquer pedido de auxilio, financia·
menta ou bolsa;
V- organizar o plano anual da Fundação e su_bmetélo ao Conselho Curador;
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VI- organizar proposta orçamentária anual e
submetê-la ao Conselho Curador;
VII- contratar os servidores da FUNASE;
VIII - Propor ao Conselho Curador o plano de r e- muneração dos servidores e de retribuição aos Assesso·
res Técnico-CientífiCos;
IX- elaborar o relatório anual das atividades da FUNASE, em especiaf discriminando todos os aux11ios, financiamentos, e bolsas concedidas e os resultados das
pesquisas e trabalhos realizados com a colaboração fi.
nanceira da Fundação e providenciar a sua divulgação,
após aprovaçãO do COnselho Curador;
X- publicar anualmente em três jornaiS de grande
circulação de Estados diferentes do País o Balanço da
FUNASE;
XI- contratar os Assessores Titulares e designar os
_.Assessores ad hoc.
Parágrafo único. O Conselho Executiv~ dará à As~
sessoria Técnico-Científica ciência das dectsõ_es que dtg_am respeito. aos casos por ela examinado~.
· Art. 30. As áreas a ser~m contempladas com
auxílios, financiamentos, e bolsas de estudo,-pesquisa ou
trabalho serão minuciosamente discriminadas, de forma
a evitar duplo benefício a setores passives de se enquadrar em mais de uma classificação.
Art. 31. Junto ao Conselho Executivo funcionarâ, a
Procuradoria Jurídica, cujO ~itular deverá ser advogado
inscrito há mais de 5 (cinco) anos na Ordem dos Advogados do Brasil, a ql!-_e~ competirã exercer funções de Consultor Jurfdico e Procurador Judicial da FUNASE.
---ArL 32.. A Assessoria_ Técnico-Científica, dirigida
Pelo COnsdho Ex"ecutivo e coordenada pelo Diretor da
. área respectiva, será composta de duas Turmas_:
I -Assessores Titulare_s, escolhidos pelo Conselho
Executivo em região do País, sempre que possível um
para cada área indicada no ait. 19 dentre listas tríplices
organizadas pelo Cons_elho Curador e, cuja audiência será obrigatória nos pedidos de auxílio, financiamento ou
bolsa correspondei11e;-a especialidade e territórios de que
sejam titulares;
II - Assessores ad hoc livremente designados pelo
Conselho, para serem ouvidos, um ou ma!s, em cada pedido de auxílio, financiamento ou bolsa, na qualidade de
assessores complementares, especializados ~o tema objeto de pesquisa, estudo ou trabalho submetido à PUNASE.
§ I"' Os Assessores ati hoc não serão empregados da
Fundação.
§ 2~> A pessoa ou entidade que obtiver auxilio, financiamento ou bolsa da FUNASE, deverá. prestar-lhe assessoramento, caso este seja solicitado.
Art. 33. Compete aos Assessores TécnicoCientíficos.
1- analisar os pedidos de auxilio, financiamento ou
bolsa que lhe forem encaminhados pelo Conselho Executivo;
11- assessorar o Conselho Executivo;
-I_II- _reunir-se periodicamente, por especiali~~des,
mediante Convocação do Conselho Executivo, para promover o melhOr entrosamento de suas atividades;
IV- opinar sobre o que lhes foram solicitado pelos
Conselhos Curador e Executivo, bem como sugerir a tais
órgãos o que lhes parecer conveniente.
Art. 34. Constituirão recursos da FUNASE.
I - dotações orçamcutârias que lhe forem atribuída~
pela União;
li -produtos de créditos especiais abertos por lei;
III- subvenções, doações, legados e outras rendas
que eventualmente receber;
IV- renda da aplicação de bens patrimoniais;
V- produtos da venda do material inservível ou de
âiienação de bens patrimoniais;
VI- 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao
Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação e
P~quisa- INDEP~
---- Art. 35, A União destinará obrigatoriamente à Fundação dotação mínima de 0,1% (um décimo por cento)
da importância atribuída, em cada orçamento, aos programas de Assistência e Previdência, Saúde, Saneamento
e Educação.
Art. 36. Constituirão especialmente recursos da
FUNASE as importâncias que lhe forem reservadas do
prOduto do salário-educação e das contas vinculadas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, referentes aos
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empregados despedidos com justa causa, no mont~nte
que perderem quanto a juros e correção monetâna e
aqueles que falecerem sem deixar dependentes.
Art. 37. A FUNASE gozará de imunidade tributária, nos term6s"d3. letra c, item III, do art. 19 da Constítuíção Federal.
Parâgrafo único. A isenção garantida pe~o Prt?sente
artigo não inclui a contribuição para a Prevtdêncta Social.
Art. 38. Na aquisição de bens ou na lavratura de escrituras e outros atos e documentos sujeitos à tributação,
a FUNASE entregarã às demais partes contratantes
comprovantes do montimte das respectivas operações, a
fim de que possam exibi-los às autoridades fiscais,
''c;pensando-se de recolher os tributos respectivos.
Art. 39 A FUNASE gozará dos seguintes privilégios:
I - seus bens não serão passíveis de penhora, arrestro, ·seqUestro ou embargo;
II- são extensívos às suas obrigações, dívidas ou encargos passivos os prazos de que goza a Fazenda Nacional·
ÚI- poderá adquirir, por compra ou permuta, bens
de órgãos públicos, de qualquer natureza, independentemente _de hasta pública ou concorrência;
IV- ser-lhe-á assegurada a vía executiva fiscal_ da
União, sendo-lhe garantido processo especial na
cobrança de seus_ créditos e regime de custas idêntico ao
da União;
V - seu representantes gozarão dos privilégios e prazos atribuídos aos procuradores da União;
VI- as certidões, cópias autenticadas, ofícios e todos
os atos dela emendados terão fé pública;
Vn -as dOtações orçamentárias da Fundação serão
de empenho automático independendo_de quaisquer formalidades a entrega das respectivas importâncias;
VIII- a utilização d_as dotações orçamentárias atribuídas à FUNASE não poderá sofrer qualquer restrição
total ou parcial por decreto, independendo de liberação
em quaisquer hipóteses.
Art. 40. A FUNASE gozará de facilidades para a
.importação 4os equipam~tos d: laboratório~, pub_licações, materiais científicos e didãticos de qualquer natureza, para sua própria utilização ou para os órgãos es·
pecializados em educação e reabilitação de excepcionais,
ficando-lhe assegurada cobertura cambial, prioritária e
automática, à taxa mais favorâvel de câmbio.
Art. 41. As escrituras imobiliârias em que for parte
a FUNASE serão registradas em 5 (cinco) dias pelos oficiais de registro de imóveis, independentemente de quaisquer formalidades.
Art. 42. A FUNASE terâ sempre o foro da União,
gozando de todas as suas prerrogativas processuaiS Só
podendo ser demandada nos foros das Capitais.
Art. 43. O pessoal da FUNASE será contratado
pelo regime da CLT.
Art. 44. A FUNASE prestará contas ao Tribunal
de Contas da União através do Ministêiro da Saúde.
Art. 45. A FUNASE somente poderá manter depósitos bancários, em caráter permanente, no Banco do
Brasil ou, nos locais em que não haja agência deste, sempre que possível em estabelecimento oficiais bancários
ou caixas económicas.
Art. 46. A FUNASE poderá criar regionais para
contato direto com os órgãos e pessoas intressados e mediação entre estes e a sede.
Parágrafo único. A FUNASE poderâ designar delegados para exercício das atribuições próprias dos escritórios,quando a localidade ou região não comportar a
ihstªlação de escritório.
Art. 47. A FUNASE gozará, em qualquer meio de
transporte, das facilidades e prerrogativas que à União
são concedidas.
Art. 48. As dotações orçamentâr;tis e os crêditos
destinados a FUNASE s_çrãQ considerados registrados
pelo Tribunal de Contas e automaticamente distribuídos
os respectivos recursos ao Tesouro Nacional, que os depositarâ no Banco do Brasil à disposição do Presidente
da Fundação Nacional de Assistência ao Excepcional.
Art. 49. Em caso de dissolução, os bens da FUNASE reverterão ao Patrimônio da União.
Art. 50. Os" estatutos da F'UNASE estabelecerão o
mandato dos membros doS Conselhos Curador e Executivo, bem como a fo!ma d_e escolha de seus presidentes,
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assegurando, ainda, a renovação anual de _1/3 (um terço)
integrant~ dos
Art~ 51. Ficam

dos

aludidos conselhos.
___ _
extintas, 30 (trinta) dias após a
publicação do decreto de aprovação dos estatutos da
FUNASE, a Campanha Nacional de Educação de Cegos
e a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos
Deficientes Mentais, cujos patrimônio e dotações orçamentãrias serão transft!iidos para a Fundação Nacional
de Assistência ao Excepcional.
Parágrafo único. Os servidores lotados nas Campanhas extintas por este artigo, cujos serviços forem julgados dispensáveis pela FUNASE serão colocados à disposição do órgão de pessoal do Ministério a que pertençam.
Art. 52. Serão aplicados, obrigatoriamente, na educação de excepcionais, pelo menos 5% (cinco por cento)
dos recursos destinados ao Plano de Alfabetização Funcional e Educação COntinuada de_ Adole:scentes. e Adultos, aprovado pela Lei_ n'i' 5.379, de 15 de dezembro de

1967.
Parágrafo único. A Fundação Movimento Brasileiro
de Alfabetização- MOBRAL, instituída pelo Decreto
nv 62.455, de 22 de março de 1968, entregarã à FUNASE
os recursos reservados para a educação dos excepcionaiS,
nos termos deste artigO.
Art. 53. O art. 7<~ e o parãgrafo único do art. 99 da
Lei n'~ 5.107, de 11 de setembro de 1966, passam a ter a
seguinte redação:
"Art. 7<~ Ocorrendo rescisão do contrato de
trabalho por justa causa, nos termos do art. 482- da
CLT, o empregado farã jus ao valor dos depósitos
feitos-em s-eu nome, mas perderã, a favor da FUNASE, para aplicação em serviços de reabilitação de
excepcionais, a parcela de sua conta vinculada correspondente à correção monetãria e aos juros capitalizados durante o tempo de serviço prestado à empresa de que for despedido,"
"Art. 99

·········---~·~··,··-·__,,~-·-········_,._·

· · p;rã~~;r~ -Ú~i~~~ · ·N-~ ~~~-;·_~d~·t; ·;ri_i·g-;:~ãa ha~:vendo dependentes habilitados no prazo de 2 (dois)
anos a contar do óbito, o valor da conta reverterá a
favor da Fundação Nacional de Assistência _ao Excepcional, para aplicação em serviços de reabilitação de _excepcionais."
Art. 54. Acres_cente-sc ao art. 22 do Código Penal,
aprovado pelo Decreto-lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de
1940, um parágraf<? segundo"'" c~m a redação aba_ixo, _p~s
sando o atual parágrafo único do mesmo artigo a patá~rafo prinieiro:
--.. Art. 22.
§ 2'? Quando o agente tiver desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, o Juiz ouvirá abri~
gatoriamente órgão oficial ou particular devida~
mente reconhecido, especiali;~ado em educação e
reabilitação de exGCpcional, para verificar se a-idade
mental dele determina a aplicação do dispo-sto no
art. 23."

Art. 55 .. Acrescente-se ao art. 23 do Código Penal
um parágrafo com a seguinte redação:
"Art. 23.
Parágrafo único. Na- aj:illcação do disposto nes--:te artigo) considerar-se-á a idade mental do agente."
Art. 56. O art. 91, caput do Código Penal passa a vigorar com a redação abaixo:
"Art. 91. O agente isento de pena, nos termos
do art. 22, é internado em manicômio judiciário,
salvo o excepcional. que será encaminhado ao estabelecimento de reabilitação mais adequado à sua
condição."
Art. 57. Os arts. 149 e 150 do Código de Processo
Penal, aprovado pelo Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941, passam a ter mais os seguintes parágrafos:
"Ar!. 149.
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§ J9 Tratando-se de excepcional, será ouvido obrigatoriamente órgão_oficiai ou particular devidamente reconhecido, especializado em educação e rcabHitação de
excepcionais.
. ..•..........••.........•.•...
Arr. 150.

.. §' 3~ .. oi~t~~~;;;;~t~ 'd~ ~~~j,ci~~~l ;~;i~~-pre feito em eStabelecimento adequado, não podendo rcalizar~se em manicómio."
Art. 58. Na fixação do âmbito de aplicação do Código de Menores, Lei n<~6,697, de 11 de outubro de 1979,
considerar-se-á a idade mental, deve.ndo a autoridade ju~
diciária competente recorrer à períCia especialfz3.da em
educação e reabílítação de exc_epcíonaís, sempre que a
idade _cronológica do excepcional por deficiência mental
seja superior ao limite máximo de idade fixada nas leis de
proteção ao menor.
Art. 59, A Lei n<~ 4.024, de 20 de dezembro de_l96J
- Lel de Direti-izes e Bases da Educação Nacional passa a vigorar com as seguintes alterações:
J -Nova redação da letra a do art. 20:
.. Art. 20.
a) à variedade de métodos de ensino e forma de
atividades escolares, tendo-se em vista as peculiari~
dades da região c dos grupos sociais e as necessida~
des dos excepcionais."
II - acréscimo ao art. 35 de um parágrafo com a redação abaiXo:

"Art. 3:S. ·• ~· .•. ·~· ..•.•••• ·• · ... · •• •• · •· •••

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

§ 49 -O currículo de ensino_!nédio incluirá, obrigatoriamente, noções básicas de educação especial e
de reabilitação, sempre com o objetivo de estimular
maior c·ompreensão para com •)S excepcionais."
III- acréscimo do seguinte parágrafo ao art. 66:

.. Art. 66.

os·

.. "Pdrãg·r~f~ ·ti~ i~~-- ..
di~~r~~;~~~r~f~~l~~ d~-·e·n·sino superior deverão incluir, obrigatoriamente,
noçõ·es- básicas de educação especial e de reabilitação, sempre com o objetivo de estimular compreensão com os excepcionais."
IV- acréscimo de dois parágrafos a.o art. 88, com a
seguinte redação:
.. Art. 88.
§ 1"' Destinar-se-á à educação dos excepcionais,
pelo menos 5% (cinco por cento) de quaisquer recursos aplicados anualmente na manutenção e desenvolvimento do ensino em todos os graus, pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 29 A aplicação dos re_cursos de açorda com o
disposto no parágrafo anterior constituirá um dos
requísitos para que os Estados, o Distrito Federal e
oS Municípios possam obter o auxilio da União refcii'ido no§ 3<~ do art. 92."

V -nova redação aQ §- 2<~ do at(. 95:

"Art. 95.
'§ 2~ ~--6~-~t;b;ie~Í~·;e·n·t~~-~~r·ti~~l~~;;-d~-~~s·i~~
que receberem subvenções ou auxílio para sua manutenção ficam obrigados a conceder, no valor correspondente ao montante recebi,:io, matrkulas gratuitas· a estudantes pobres, incluídos entre estes,
sempre Que possível, 5% (cinco por cento) de excepcionais."
VI- acréscimo_ ao art. 107, de um parágrafo, _assim

redigido:
·•Art. 107.
...•.. -. --···-~ .• .._. .• ~...... • .--~, .. '"'--~'--'--'·'- · ~-,,-~··.~-r-

PUrâgrãfOifrilcQ:'-'-'-SeTao- dedUzldãS-eril-dO!;>rci"âg_
Imposto de Renda.,_ as importâncias dos auxífios o_u
doaçães.. co.mprovadamente feitas a entidades.. oJi_:
cials- õü particulares, especializadas na educação de
-~S.'!J)cionai~ -e __ r~c-~nh~idas de utilidade pública
_p~Jo Gõvern~[e~~~al. '
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VIl- acréscimo, ao art. 116, dedais parágrafos assim
redigidos:
"Art. 116.

~·

........................ . ,.

··~

...... §. i; .. s;;ã~ i~~~i~~~i; ~~ú;~d~~ ~~~~;; d~ ·s-~ficiência, para -os efeitos deste artigo, destinados à
habilitação de professores de excepcionais.
§ 2<~ As Escolas Normais ou Institutos de Educaçãõ o-rganizarão cursos de emergência, destinados
a preparar candidatos a exame de suficiência de que
trata o parágrafo primeiro deste artigo."
Art. 60. Em todas as unidades sanitárias, materni~
dades e_ postos de saúde oficiais serã obrigatório a práti~
ca da reação com cloreto férrico (teste da fralda), na urina dos recém-nascidos e crianças menores de três anos,
para pe..<;quisa fenilcetonúria e correção conseqUênte da
alteração metabólica verificada.
Parágraro único. O Ministêrio da Saúde baixarã ins~
truções para execução do disposto neste artigo.
Art. 61. Os órgãos de saúde, federais, estaduais, municipais e particulares, promoverão campanhas sistemáticas de prevenção contra a deficiência mental, esclare~
cerido especialmente a necessidade da realização de exa~
nies, tratamento e orientação das gestantes, de forma a
afastar as causas de deficiência mental.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica~se,
igualmente, às medidas de prevenção contra as demais
deficiências.
Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art.- 63. Revogam-se as disposições em contrário:

Justificaçio
Tivemos oportunidade de formular, sobre o assunto, o
Projeto de Lei do Senado n9 124, de 1979, qUe mereceu
Substitutivo do saudoso. Presidente Tancredo Neves, na
Comissão de Constituição e Justiça quando S. Ex• cumpria mandato nesta Casa Legislativa.
Infelizmente,_~ proposição foi arquivada em 1981.
..,L>ado o iiliiâvel alcance social e oportunidade inquestionãvel da criação da Fundação Naciona_l para o Menor
ExcepCional, nos temos, sobretudo, do Substitutivo referido que, reconhecidamente, .aperfeiçoou a proposição
origiitã.l, adotamô-1o, a agora, nesta inicitativa, que, estamos certos, haverá de prosperar, transformando-se,
brevemente, em estatuto legal.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 1985. -Nelson
Carneiro•

(À;'Comissõe~ de Constituição e_Jus_t{ça, de Legislação Social, de Educação e Culrura, de Sef'l!iço
Público Civil e de Finanças.)
()SR. PRESIDENTE (José Frage!U)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.
É lida a seguinte

Em 20 de junho de 1985.
Senhor Presidente;
_Tenho_ a honra -~e comunicar a Vossa Ex.celência, de
acordo com o ·disPQstç no ârt. 43, alínea; a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a
parti r do dia 25~6-85 a 22-7-85, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
AtenCiO-saS saudãções, -

César Cais.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência

fica ciente. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
)9-Secretário.
São lidos os seguintes

_ .c REQUERIMENTO
~

n• 155, de 1985

.. Requê:TemOs urg_ência, nos-termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n'9_ 47, de l985_(n<~ 5.462/~5, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da R~pliblica, que autoriza _
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o Poder Executivo a abrir créditos suplementares atê o li~
mite de Cr$ 23.507.600.000.000 (vinte e três trilhões, quinhentos e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeirq_s) _e;
dá outras providências.

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.

Sala das Sessões. 20 de junho de 1985, -Murilo DadaHumberto Lucena.

REQUERIMENTO
N• 156, de 1985

PROJETO DE LEI DA C.,\MARA
N• 251, de 1984

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b

do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado nY 153, de 1985, de autoria do Senador Raimun-

(N~' 4.517/84; nã Casa de oriC"em)

do Parente, que introduz modificações na Lei n9

De iniciativa do Sr. Presidente da República

7 .232, de 29 de outubro de 1984, qu~ "dispõe sobre a
Política Nacional de Informática, e dâ outras providências", e no Decreto-lei n'il 288, de 28 de fevereiro
de 1967, que_ "altera as disposições da Lei n~' 3.173, de
6 de junho de 1957, e regula a Zona Franca de Manaus".
Sala das Sessões, 20 de junho de 1985.- Humberto
Lucena - Murilo Badaró -·José Uns.

Altera a estrutura da Categoria Funcional de AssistenteS.o_cíal do Grupo-OutrasAtivídades de Nível Superior,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
~ At:.t"'" .l"' _..A.Cp.!egoría Funcional de Ass_istente Social,
Código NS-930 ou LT-NS-9"30,- do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n."'.5.645, de
lO de dezembro de 1970, fica alterada na foi-ma constan~
te do Anexo desta Lei.
O SR. PRESIDENTE (José Ftagelli) Os requerimenParágrafo único. O preenchimento dos c~rgos da
tos lidos serão apreçiados ao final da Ordem do Dia da
classe especial e das classes intermediárias da Categoria
presente sessão.
'
Funcional de Assistente Social far-se-ã mediante proO SR. PRESIDENTE (José Ftagellí) - Passa-se à
gressão funciOna] ou outras formas regulares de provimento. Art. 2~" Os servidores atualmente posicionados nas
ORDEM DO DIA
referências NS-1 a NS-4 da Categoria Funcional de Assistente Social ficam automaticamente localizados na reItem 1:
ferência NS-5, inicial da classe A.
Discussão, em turno único, d9 Projeto de Lei da Câ. Art. ~I' Os se_rvidores alcançados pelo disposto nesta
mara n"' 251, de 1984 (n"' 4.517/84, na casa de Origem}, de
~i serào posicioQados nas novas classes da categoria
funcional, mantidas as atuais referências de vencimento
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera
o-u salário, ressalvado o disposto no art. 2"'.
a estrutura da categoria funcional de assistente social, do
-Att. 49 A nova estrutura das classes da Categoria
grupo-outras atividades de nível superior, e dá outras
Funcional de Assistente Social não prejudicará a tramiprovidências, tendo
tação e a solução de pedidos de transferências e movi:.
Pareceres Favoráveis, sob n"'s 115 e 116~ de 1985, das _ - mentação de servidores, apresentados até a data da viComissões:
:·gência desta Lei.
- de Seniço Público Civil, ~
ArL 5"' A despesa com a execução desta Ld correrá
à conta das dotações próprias do Orçamento da União e
- de Finanças.
das autarquias federais.
..
.
Em discussão. (Pausa.)
Art. 6"' EStaLei.entraein-viS:orem 1~" de janeiro de
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus1985.
são.
Art, 7~" Revogam-se as disposições em contrãrio.
Em votação.

(Art. 19 da Lei nQ

---------------R U P O

CATEGOR! A FUNC! ONAL

,de

de

C O C l G O.

'REFEReNciAs OE .VEIIC!JilllTOS· ,
SALÃR!b POR 'tCiisst

ou__

(Aprovado.)
Ê o seguinte o substitutivo aprç)Vado

O Congresso Nacional, decreta:
Art. · 19 Nas açôes ou recursos judiciais que exijam
para sua propositura depósito prévio em dinheiro,· as
quantias depositadas serão corrigidas monetariamente.
Art. 2"' O Poder EXecutivo, no prazo de60(sessenta)
dias, regulamentará esta Lei, inclusive a forma pela qual
serã efcti.Jado o cãlculo da correção monetária.
Art. 31' Esta Lei entra em vigor na data de su3:_publicaçãa.
_
Art. 4~ Revogam-se as diposições em contrário.
Aprovado o substitutivo da Comissão de Economia,
ficam prejudicados o projeto e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Em votação a subemenda da Comissão de Finanças.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pa.usa.)
Aprovada.
A- matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir
o vencido para o segundo turno regimental.

Ê a seguinte a subemenda aprovada
Subemenda à Emenda 2-CE
(Substitutivo)
Acrescenta~se na parte final do artigo l"' do Substitutivo a expressão:. "e recolhidos a instituições oficiais de
crédito", dando-se ao ;citado artigo a seguinte redação:

,."Art. I"' Nas ações ou recursos judiciais. que
exijam para sua propositura depósito prévio em dinheiro, as quantias serão recolhidas a instituições
-oficiais de crédito, que as corrigirã monetariamente."
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante_ da Ordem do DJa, passa-se à apre- .ciação do requerimento de urgêncía, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara n'l' 47, de 1985.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei
sentados.
__ O Sr. ltamar Franco_- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem.' Se"in: revisão do orador.)- Sr. Presidente:
que V. Ex• está colocando em votaçãO_é;_O:::qUe trata. do crédito suplementar?

~Es~.~rjmento

_;~ô ilrtliEsmÊNTE: (José Fragelli)- ~o qu'Oirata

ATIVIDAD€5
"'- N[VEL SUPER! OR
'':S-900 ou LT -NS-

de crédito suplementar de 23 trilhões.

....,,).

O -SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, ainda
não recebemos O" avulso sobre a matéria.

h)

Assist~nte

Social

tiS-930 ou
LT-NS-930

CLASSE ESPEC!N_
ClASSE
C
CLASSE
B
CLASSE
A

NS-22

a

a

NS-2.5

NS- 17 r':S-21
NS-12 a NS'16
NS- 5

.a

!l$-11
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PRESIDENT~E

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Com a palavra o_ nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.

de 198 )

·~urnAS

O SR.

200~

Dispõe sobre a aplicação da correçio monetária
em depósitos judiciais.

É o seguinte o projeto aprovado

ró -
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(José Fragelli) -Item 2:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 122, de 1980, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre a colocação em <;:aderneta
de poupança de depósitos judiciais, tendo:
Pareceres, sob nl's 715 a 778, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça: J'l' Pronunciamento, peia
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável, nos termos de substitutivo que oferece;
21' Pronunciamento, pela constitucionalidade, juridlcidade e, no mérito, favorável ao substitutivo da Comissão
de; Economia;

- De Ecooomia, favorável, nos termoS de substitutivo que oferece, com voto em separado do Senador José
L.ins; e
..,.... De Finanças, favorável ao substitutivo da ComisSão
de Economia, com subemenda que apresenta.
Em discussão o projeto, os substitutivos e a emenda.
(Pàusa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o substitutivo da Comissão de Economia,
gue tem_ preferência regimental, sem prejuízo da subemeiida ã.- eli õlerecida. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) entregue o avulso.

Estã sendo

O SR. lTAJY:AR_ F~NCO- Sr. Presidente; vOu me
reservar, então, e pediria apalavra a V. Ex• para examinar, ainda que rapidament~. esse pedido do Senhor Presidente da República, para abertura de crédito de 23 trilhões, na hora do debate.
__ Sr. Presidente, não quero impedir essa aprovação, mas
quero debater e ter as informações necessárias.

Q SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprov;Ido.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da m_atéria;
.. ~'Discussão em turno único do Projeto de Lei da
Câmara n~"47, de 1985, com n~' 5.462/85, q'a Casa de
or~gem! de iniciativa do Sr. Presidente da l;tepúbtica
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que autoriza o Poder Executivo a abri'r créditos suplementares até o limite de CrS 23.507.600.000:000
(vinte e três trilhões, quinhentos e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros), e dã outras providências,

Dependendo de parecer da Comissào de Finanças.
Solicito aO eminente Senador Jorge Kalume o parecer
da Comissão de Finanças.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senad.or~s:
O Projeto de Lei em anãlise. encaminhado pelo PodCr
Executivo, nos terrriOS do artigo 5 I da ConstituiÇã-o Federal, tem por objetivo conceder aO Poder Executivo autorização para a abertura de créditos suplementares até o
valor de CrS 23.507.600.000.000 (vinte e três trilhões,
quinhentos e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzei~
ros).
Na Casa de origem foi a matéria apreciada pela Co~
missão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas_ __
que se pronunciou pelo seu acolhimento.
Aprovado pelo Plenário, resultou a matéria encaminhada à revisão do Senado Federal, nos termos do art.
58 da Lei FundamentaL

Cabe-nos, nesse passo, o exame da providência no âmbito das atribuições d~ta ComiSsão.
Os re<::ursos suprãcitados, cujos créditos suplementares destinam-se a reforço de dotaÇÕes para pagamento de
pessoal e encargos sociais e para amortização e encargos
financeiros, em geral, originam-se do excesso de arrecadação tributária, consoante autoriza a regra do item II
do§ 19 do art. 43 da Lei n<~4,320. de 17 de março de 1964.
Segundo esclarece a Exposição--de Motivos que acompanha o Projeto, o excesso de arrecadação, especialmen~
te proporcionado pelos efeitos Inflacionários, há de atingír, no presente exercício, a mais de trinta e oito trilhões de cruzeiros.
Não obstante venha-se~ reco-Iili;;r -que as necessidades do item. "Pessoal e Encargos Sociais,. devim a{.:cançar a cifra superior a 38 trilhões, o reforço qué ora se
pretende conferir há de miniinizãr a situ-ação da Administração Pública, temporariiritente.
Registre-se que o custeio da parcela remanescente do
déficit supramenciOnado deverá ter origem nos recurssos
constantes da. ••Reserva de Contingência", com disponibilidade atual de quase 10 (dez) trilhões de cruzeiros.
A destinação específica dos recursos previstos indica
que o reforço de dotações destinadas ao pagamento de
.. Pessoal e Encargos Sociais" atinge a 21 trilhôes de cruzeiros, enquanto que aqueles que se detinam ao pagamento de dívidas somam a CRS 2.507.600.000.00"0 (do_is_
trilhões, quinhentos e sete bilhões e seiscentos milhões de
cruzeiros).
. É indiscutível que a Proposição ampara-se em razões
de interesse público e de c_onveniência administrativa,
alêm de atender aos preceitos jurídicos pertinentes estabelecidos no art. 61, § 19, alínea "c" da Constituição Fe-deral c dispositivos da Lei n'l 4.320, de 1964, jâ mencionada.
Inocorrendo óbice ao acolhimento da matéria, opinamos pe[a sua aprovação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer é
favorâvel.
Completada a instrução da matéria, passa-se ã sua
apreciação.
_
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Uamar Franco,
para discutir o projeto.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, veja só a
dificuldade de se examinar um projeto de tamanha importância, em poucos minutos.
OuVimos hã pouco o parecer do nobre Senador Jorge
KaJume, representando a Comissão de Finanças. O Presidente da República, pede a abertura de um crédito su-
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plementar até o limite de 23 trilhões, 507 bilhões e 600
milhões de cr_uzeiros.
Sr. Presidente, sou um homem do PMDB e ainda hã
pouco o Senador Lomanto Júnior brincava comigo dizendo que sou um Sena4or governista e, evidentemente,
sou um Senador do Governo, mas Sr. Presidente, era necessári-o; -que, -realmente, nesse aspecto se aclarasse esse
crédito suplementar, de 23 trilhões de cruzeiros. E, se
examinarmos rapidamente, aqui na Mensagem, na exposição de motivos, encaminhada ao Senhor Presidente da
República, nos seus itens 3 e 4, hâ decorrências que vão
exigir, por c;:e_rto, uma meditação dos Srs. Senadores da
-República. Eaqui faço- um quadro, Sr. Presidente: possível mente, na próxima semana, V, Ex• estarã colocando
Utn projeto ]â aproVado na Câmara dos _Deputados, an~
- fecipándo a arrecad~_ção do Imposto das Pessoas Jurídicas. Evidentemente; essa antecipação da arrecadação do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas significa que -o
Governo está precisai19o de dinh~iro, porque ele está an-- ~ecipando aquilo que já ê antecipado. Parece que não cabe, no momento, esta discussã.o sobre este projeto, mas,
ela cabe, Sr. Presidente, por esse exces~o de arrecadação
que o Governo jã vem dizendo que tem,"quando_ele diz o
seguinte:
3. O excesso de arrecadação decorre, n;:t sua
maior parte, do comportamento da inflação, cujos
indices __ s_e situam substancialmente acima daqueles
·admitidos quando da elaboração do Orçamento
para 1985.

E aqui, outra observação. Um Congresso que só aprova ·o Orça-mento Fiscal, pois não_ aprovamos o orçamento das empresas estatais, não aprovamos o orçamento da
Previdência Social. O O_r_ç_am_ento Fiscal aprovado pelo
Congresso Nacional, lamentavelmente, sofre alterações
pelo Conselho Monetário Nacional, sem que o Congresso Nacional tome conhecimento.
E continua a exposição de motivos:

Esse impacto difunde-se por todas as fontes de
receita através da correção de ganhos do capital e
do trabalho, dos preços de produtos industriais, da
base tributãvel do comércio exterior_ e das tarif~s de
serV!ços públicos. Outros elementos, no entanto,
agregam-s_e_ a estes na formação do acréscimo previsto e referem-se a alterações institucionais e ao de-sempenho do setor real da economia.
Aqui, realmente, não se esclarece nada e se confunde
mais o pensamento para uma anãlise técnica desse pedido do Governo.
E vai mais além:

uo Imposto sobre a Renda, principal componente da Receita do Tesouro, amplia a sua participação
relativa, alcançando 39% da arrecadação reestimada".
ta base principal, é o próprio Governo que confessa
isso.
"Para esse resultado concorrem, primordialmente, os fatores relacionados aos·índices inflacionários
e aqueles resultantes do melhor desempenho da atividade econõmica que, nos últimos meses, tem proporcionado algum crescimento nos níveis de renda e
nos lucros das empresas ...
O Governo confessa isso agora, atravês desta Mensagem, e, no entanto, já enviou à Câmara dos Deputados,
já aprovado em regime de urgência e, por certo, o Senado vai aprovar também em regime de urgência, a antecipação do Imposto de Renda das pessoas jurídicas.
Mas, Sr. Presidente, o que chama a nossa atenção, e eu
gostaria de merecer uma resposta têcnica, se for possível,
daque]_es que ex:aminaram devidamente o projeto, quanto à especificação da transferência desses recursos que o
Poder E1<.ecutivo solícita, hoje, ao Congresso Nacional e,
no nosso caso, à Câmara Alta.
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Na especificação em bilhões de cruzeiros:
Especificação
a) Reforço de dotações destinadas as pagamento de Pessoal e En~
cargos Sociais

Ct$bllhões

21.000,0

-Poder Legislativo
-Poder Judiciãrio
-Poder Executivo
-Transferências a Estados,
Distrito Federal e
Municípios
b) Re[orço de dotações destinadas ao pagamento di:.-dividas

550,0
640.0
19.130.0

- Dívjda Interna
-Dívida Externa
Total

627.6
1.880.0
23507,6

680,0
2.507.6

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço a atenção
do Senado da Repóblica·paraesse ponto, quando o Govenro diz: Dívida Interna 627 ,6, isso considerando em
bilhões de cruzeiros; Dívida externa l trilhão 880 bilhões
de cruzeiros. Ora, Sr, Presidente, continua, portanto, a
Nova República, continua este Governo, que aí está, fazendo o pagamento da Dívida Externa, e é ele mesmo
quem confessa que dessa dotação suplementar ele vai retirar quase 2 trilhões de cruzeiros para fazer o pagamen~
to da Dívida Externa. Uma Divida Externa, Sr. Presi':'"
dente, que até hoje o projeto de nossa autoria, que está
tramitando nesta Casa, já aprovado em primeira discus-são e,lnlelizmente, ainda não retornou ao segundo tur~
no, que obrigaria o Governo da República a apresentar
ao Congresso Nacional todos os acordos internacionais,
que ditaram o endividamento externo do Pais, particularménte a partir de 1974, quando o País se endividou
através de decretos-leis, sobretudo o decreto-lei, na êpoca, de Sua Exelência o Sr. PresidenteGeisel. Vai o Congresso Nacional e o Senado da República aprovar esse
crédito suplementar, e creio, Sr. Presidente, que ao aprovar um crédito suplementar de 23 trilhões de cruzeiros,
inclusive o pagamento da Dívida Interna, que hoje não
se_ sabe se é de 130 trilhões, se é de 230 trilhões, uma
Dívida Externa que nós sabemos o seu valor, nós não sabemos socialmente quanto o País já pagou, face aos juros flutuantes, face ao arranhão que se deu na soberania
quando o Brasil assinou acordos com os bancos internacionais e Q_Fundo_Monetário Internacional; nós vamos
aprovar às escuras, Sr. Presidente, mais um crédito de 2
trilhões de çruzeiros, aproximadamente, para o pagamento dessa dívida externa.
Portanto. Sr. Presidente, nós não queremos ter a má
vontade, não queremos aqui estar criticando o Governo
da Nova República, mas é necessário que se mudem os
métodos, porque, no passado, quando éramos Oposição,
nós criticávamos mensagens como esta, que pouco esclareciam os Srs. Senadores. E no momento em que somos
Governo~ como diz o Senador Lomanto Junior, é verdade nós somos Governo- precisamos ter o nosso universo mais claro, o nosso.. balizamento mais definido a
fim de nào cometermos os mesmos erros que cometia a
Bancada, até então do Governo e que dava sustentação
ao Presidente Figueiredo.
O Sr. Jutahy Magalhies- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muita honra
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutaby Magalhles- Quero dizer a V. Ex• que
concordo plenamente com as críticas feitas e diria até
mesmo que nós precisávamos aqui aprender um pouco
mais a sermos Oposição. Infelizmente, vemos que esses
projetas, talvez até por um pouco de culpa nossa, não
têm o andamento rápido devido, nào têm a sua análise
mais profunda nas comissões técnicas com a rapidez que
se faz necessârio. E, por isso mesmo, nós chegamos a esses acordos de Liderança para, em regime de urgência, a
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toque, de caixa, principalmente em fim de semestre, e
atendendo aos apelos insístentes do Governo, e aí está a
maioria, hoje, atendendo ao apelo do Governo para votar, a toque de caixa, também, esse-projeto, não estudarmos a questão, aqui, e votarmos. V. Ex• pede uma anâlise para sabermos como essa dívida interna e externa serão pagas como e a quê? A dívida interna serâ paga por
quem? Pelas estatais ou pelos órgãos da administração

centralizada? Nós não sabemos a que finalidade estarâ
exposta essa dívida interna. Acho que ê um mal nós vo~
tarmos um projeto, uma menSagem· dessa importância,
sem termos as condições necessárias de um estudo mais
minucioso. Então, V. Ex• deve a,costumaNe a ser Governo e nós temos que nos aprimorar no nosso trabalho
de Oposição não aceitando_esses acordos para votarmos
mensagens desse tipo tão rapidamente.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Jutahy
Magalhães, veja V. Ex• que está difícil acostumarmos a
ser Governo; mas ê verdade que temos que nos acostumar, porque depois de 1967 no MOS e, posteriormente,
no PMDB, a sombra do Governo ...
O Sr:.Jutahy Magalhães- Eu quero ver V. Ex•defendendo o aumento da prestação do BNH.

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja bem, nobre Senador, eu vou inverter a posição- e vai aí o maior respeito
a V. Ex• e a nossa admiração. Sinceramente, nobre Senador Jutahy Magalhães, não entendo que o partido de V.
Ex• não possa fazer Oposição ou não queira fazer Oposição. Sa,ber fazer Oposição V. Ex•s devem saber. Nós,
aqui, ê que não acostumamos a ser Governo, porque 20
anos fora do Governo ê muito difícil. Mas, acho que
uma mensagem dessas, se fosse o PMDB, no caso, estaríamos cobrando maiores informações, estaríamOS
obrigando a uma discussão mais detalhada. E veja bem
V. Ex• que eu nào quis nem examinar a especificação no
seu global. Mas em dois itens sim, e V. Ex• os pinçou e
procedeu de acordo, inclusive com a nossa fala sobre a
dívida interna e dívida externa. Quem vai pagar essa
dívida externa de 2 trilhôes de_ cruzeiros que o GoVerno
solicita? Vamos transformá-la - e o Senador Virgílio
Távora, que ê um grande matemático, tem serilpre a·sua
maquinazinha de calcular no bolso, faz a sua conta, considerando o_-dólar, não sei seno câmbio oficial, ou no paralelo - o que seriam dois trilhões de cruzeiros? Pagos
por quem? V, Ex• tem _razão. Pelas empresas estatais?
Pela administração direta? Realmente, a mensagem não
é clara.
Creio, Sr, Presidente, que estas informações, e a minha
fala nesta tarde- noite, Sr. Presidente, tem o objetivo
primacial de pedir realmente que o Governo da Nova
República não corneta os mesmos erros que aqui nós
condenãvamos no passado. A cojsa precisa ficar maiS
clara, precisamos aclarar, esclarecer ao CongreSsO Nacional o que ele vai aprovar, quando se fala realmente
sem maiores considerações, sem informes mais deta!hados sobre esse crédito suplementar que pede o Governo.
Não é por sermos GQverno que tenhamos que aprovar
as mensagens, não e porque somos Governo que deve..
mos dizer amém a tudo aquilo que vem do Executivo e,
particularmente, sempre essas coisas acontecem nas proximidades do recesso_ do Congresso Nacional, quando
temos que aprovar, de afogadilho, as mensagens envia~
das pelo Executivo. Portanto, Sr. Presidente, fico aguarw
dando aqui maiores esclarecimentos técnicos, lico aguardando que se possa dar uma explanação devida para esse
pedido de Sua Excelência o Senhor Presidente d_a ~_te~
pública.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus·
são.
Em votação.
O Sr. Humberto I.J.Jcena- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para encaminhar a votação.
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O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. VirgnioTávora- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Com a palavra o nobre Senador_Sirgflio Távora, para encaminhar a
votação.
O SR. VIRG{LIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para encamiw
nhar a votação pelo PFL.
O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Como Líder,
para encaminhar a votação sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A mensagem do Presidente Josê Sarney tem a justifica- tiva dos Ministros João Sayad, do Planejamento, e Francisco Dornelles, da Fazenda.
Quero que os Srs. Senadores saibam que esse assun,to
tem sido objeto de nossa preocupação, tanto que, hã dois
dias, a Bancãda do Partidà da Frente Liberal, nesta Casa, teye a oportunidade de um encontro prolongado com
o Sr. Ministro da Fazenda. E, nessa ocasião, discutimos
seriamente as questões ·da economia brasileira.
Eu_nào quero me alongar nos meus comentários, mas
eu pediria a atenção do Srs. Senadores para alguns itens
__ da justificativa do Sr, Ministro Dornelles. Porque, na
realida-de, cettlo diz S. Ex•, no item 13:
13. Assim, apitou-se neste projeto de lei, pela cobertura, ainda que parcial, dos itens considerados
de maíor prioridade para o adequado funcionamento do Setor Público Federal.
Vejam bem as palavras:. "para o adequado funci!mamento do_ Setor Público Federal."
As demais insuficiências apontadas terão que ser
necessariamente custeadas através- dos recursos da
"Reserva de Contingência", hoje com Cr$ 9.700,0
_ bilhões _de disponibilidade, e de recursos no montante de Cr$ 4.436,8 bilhões gerados em decorrência
da contenção determinada pelos Decretos-leis n9s
2.212/84 e 2.276/85, totalizando CrS 14.136,8 bilhões.
_Ora, como aqui diz muito bem, claramente, bem explicado, hã uma previsão de excesso de arrecadação da or·dern de 38 trilhões e 803 bilhões, o excesso de arrecadação previsto, de orçamento, inicialmente, aprovado de
82 trilhões, que passou para 121. E esses 121 são verbas,
como diz aqui muito bem, no item 9, são verbas incomprimíveis no corrente ano. Po.rque elas, em grande parte,
tratam de salários e pagamento de débitos, de dívidas.
Hâ, portanto, um excesso de arrecadação do Tesouro
Nacional. E_ a mensagem propõe a utilização desse excesso e justifica a distribuição dos recursos pelas diversas
rubricas. Somente à destinação de pessoal, porque a verba aqui solicitada ê de 23 bilhões, não é de 38, é de 23 bilhões o pedido, dos quais, 21 bilhões são destinado_s a
peSsoal e encargos sociais.
Vejam- bem os Srs.: o pedido é de 23 trilhões e 500 bilhões, dos quais 21 bilhões são para pessoal e encargos
pessoais.
Trata-se de números absolutamente frios, colocados,
aliás, muitO bem expostos no relatório, qué espelham
uma realidade. Cabe a .esta Casa reconhecer esta realidade e aprovar a mensagem do Executivo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em votação a
proposição.
O Sr. Itamar Franco -

Permite, Sr. Presidente?

(Assentimento da Presidência.)
.
Eu gostaria de perguntar a V. Ext, porque eu havia falado na discussão, e agora estâ na votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador,
jâ falou um de cada Partido, e o Regimento ê expresso.
Nós não podemos conceder a palavra a dois Senadores
do mesmo Partido.
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O Sr. Itamar Franco como ...?
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O Lider falou como líder ou

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Ele não falou
como líder, ele encaminhou a votação. Peço a compreensão de V. Ex•

O Sr. Itamar Franco - Apenas, Sr. Presidente, para
dizer que as explicações apresentadas não me trouxeram
o devido convencimento da matêria.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
n9 47, de 1985
(N9 5.462/85, na Casa de origem)
·oe iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos supleméntiues até o limite de CrS 23.507.600.000.000 (vinte e três trilhões, quinhentos e sete bilhões e seiscentos
milhões de cruzeiros) e dá outras providências.
o"'CongreSsO Nãcional decreta:
Art. )9 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crêditos suplementares ao Orçamento da União (Lei n9
7.276, de 10 de dezembro de 1984), até o limite de CrS
2_3.507.600.000.000 (vinte e três trilhões, quinhentos e
sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros), utilizando
os recursos do excesso de arrecadação de receitas ordinárias do Tesouro Nadonal, de acordo com o inciso II
do §-1., doart. 43 da Lei n<t4.320, de 17 de março de 1964-,
sendo:
I - crédítos suplementares atê o limite de CrS
2l.OOO.OOO.OOQ.OOO (vihce·e ·um trilhões de cruzeiros),
para o reforço de dotações destinadas ao pagamento de
pessoal e encargos sociais, conforme a seguinte indicação:
Cr$ I.OOO
Poder Legislativo , ....•.• ~·· .•..•.... 550_.000.000
Poder Judiciário ................ ~·4. ~64.0~000.00Q
Poder Executivo ............•.•... _19.130.000.000
Transferências a Estados, Distrito Federal e_Municípios .................................. §SQ.OOO.OOO

Total ............................ 21.000.000.000

II -créditos- suplementares até o limite de Cr$
2.507.600.000.000 (dois trilhões, quinhentos e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros), para amortização e encargos de financiamento dos Órgãos da Administração Federal Direta, lndireta e-Fundações instituidas pelo Podú Público. como segue:
Cr$ I.OOO
Dívida Interna. , ...................... 627.600.000
Dívida Externa . , .......... ~ ..... ,. 1.880.000.000
Total ............................. 2.507.600.000
ArL 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Aft. 3" ReVogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Vai-se passar
agora à apreciação do requerimento de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n'~ 153, de

1985.
Em votação o r~querimento.
Os Srs. SenadQres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia-ção da
matéria.
~'Discussão_, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Sena.do n'i' l 53, de 1985, do Senador Raimundo Parente, que introduz modificações na Lei n'i'
7 .232, de 29 de outubro de 1984, qu~. "dispõe sobre
a Política Nacional de Informática e dã outras providências", e no Decreto-lei n'~288, de 28 de fevereiro de 1967, qu~. "altera as disposições da Lei n'i'
3.173, de6 de junho de 1957, e regula a Zona Franca
de Manaus.

-Dependendo de Pareceres das Comissões:
-de Constituição e Justiça;

------~~~---~--
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-Ciência e Tecnologia, Assuntos Regionais -e Finanças.

Solicito ao nobre Senador Alfredo Campos o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ALFREDO CAMPOS PMDB- MG. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei sob exame objctiva intrQdu2;ir modificações em dispositivos da Lei_ n9 7.232,_ de 29 de outubro de 1984, a chamada Lei da Informática, e a prorrogar o prazo das isenções previstas -n-o DeCfeto-Iei n9 288,
de 28 de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de
Ma naus.
Sem embargo de se tratarem de diplomas legais de cunho diverso, os dispositivos que se lhe introduzem guardam uma estreita correlação, pois se referem a condições
existenciais da chamada Zona Franca de_Manaus, que
tão relevante_ contribuição tem dado ao desenvolvimento
da região amazônica e à modernização tecnológica do
País.
Ao justifcar as alterações naqueles diplomas legais, a
fim de não conflitarem com os que regulam a implan~
tação e o funcionamento da Zona Franca de Ma naus, as~
sim se expressa seu ilustre autor:

,, "De acordo com a Lei n'i' 7.232, como se vê no inciso VI, do artigo 79, cabe ao Conselho Nacional de
Informática e Automação opinar sobre a collCissão
de benefícios, e não suprimir inc'entfvos fiscais, financeiros e outro& de: qualquer natureza.
Limitando-se a competência do CONIN a opinar
sobre a matéria, cumpre ao legislador resguardar as
atribuições dos três organismos de desenvolvimento
regional referidos no item modificado Pela Proposição (artigo l<:>), no que diz respeito a projetas e in~
centivos que fazem parte das leis que os criaram".
Esses organismos de desenvolvimento, cumpre esclarecer, são a SUFRAMA e a SUDAM.
No que diz respeito aos acréscimos preconizados para
o artigo 81' da Lei de Informãtica, esclarece o ilustrado
autor da Proposição sob anâlise:
"''A Lei de Informática e Automação, em seu artigo 8"', aumenta a margem de insegurança dos empresãrios quando deixa de fixar prazos para as decisões da SEI, no que se relaciona a projetas e pedidos
de importação. Somente será eliminada essa falha se
resguardarmos os interesses do empresariado mediante uma definíção clara de prazos para as mencionadas decisões".

E arremata:

"•·o relacionamento entre a SUFRAMA e a SEl
deve ser de Coordenação e não de subordinação, cabendo a esta a apreciação técnica e a formulação de
sugestões, não devendo, entretanto, superpor-se, em
nome de interesses centralistas, às decisões dos órgãos especializados em desenvolvimento regional".
No que tange à prorrogação prevista no artigo 49 do
Projeto e a manutenção dos incentiVos fiscais e cieditícios contidos no artigo 59 do mesmo Projeto, para as empresas da Zona Franca de Manaus, alega o ilustrado autor:
. "Os artiB;os 49 e 59, por firil, vislumbram suprir
necessidade de planejamento a longo prazo dos investimentos, a fim de assegurar-se período razoável
de amortização, e de oferta imperiosa: de incentivos,
particularmente nas regiões subdesenvolvidas que
de per si apresentam maior risco industrial".

O Projeto, portanto, ao mesmo tempo que resguarda
as elevadas e patrióticas finalidades da Lei que dispõe
sobre a Políüca Nacional de Informática, ressalva os altos propósitos da Zona Franca de Ma naus, revelando-se,
assim, no seu mérito, pertinente e oportunO.
Não atentando, por outro lado, contra os postulados
jurídicos e constitucionais, e ajustando~se aos cânones da
técnica legislativa, opinamos, assim, Pela aprovação do
Projeto de Lei n'>' 153, de 1985, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para proferir o
parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

- b-8& MfLTO~fCABRAL-(PDS- PB. Para proferir
parecer, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
SenadoreS:
Esse projeto não mereceu, de parte da Comissão de
Oên_cia e Tecnologia, uma tramitação nOrmal. Diante da
solicitação de urgência acordada neste Plenário pelas Lideranças partidárias, nós fomos cOnvocados a opinar
sobre esse projeto, o que fazemos neste momento, projeto esse que pretende introduzir alterações na Lei n"' 7.232
de 29 de outubro de 1984, e prorrogar o prazo das
isenções estabelecidas no Decreto-lei n~" 288 de 28 de fevereiro de 1967 que reg_ula a Zona Franca de Manaus.
Diante da irilportância da matéría, nós estamos conve'ncidos de que provavelmente, na Câmara dos Deputados, esse projeto possa merecer uma análise mais aprofundada e, certamente, receberã emendas. Por enquanto,
não temos nada a opor a sua tramitação, neste momento, no Senado Federal. Nós aceitamos a justificação do
autor do projeto, o Senador Raimundo Parente. Em
nome da Comissão, não temos, neste momento, nada a
opor.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
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Opinamos, poftarlto, pela aprovação do presente projeto de Lei.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Josê Lins, para proferir parecer da Comissão de Finanças.

O SR. JOSt LINS PRONUNCEA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÀ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria. passa-se à sua
apreciação.
Em discussão, em primeiro turno.

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, para discutir, ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Martins Filho, para proferir o
parecer da Comissão de Assuntos Regionais.

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O projeto de lei que passa a ser examinado oferece
nova redação ao art. 7~. acrescenta incisos ao aft. 8"' e pa~
rágrafo úniéo ao art. 29, tudo da Lei nY 7.232, de 29 de
OUtubro de 1984, que dispõe sobre a Política Nacional de
Informática". Prorroga, ainda, a data limite a que serefere o Oecreto-_lei nq 288, de 28 de fevereiro de 1967, no
seu art. 42, _e mantém os incentivos fiscais especiais, creditícios e de outra natureza, definidos no mesmo DL
288, para as empresas já instaladas ou que venham a
instalar-se na Superintendência da Zona Franca de Manaus.
_____ Ao justificar a proposição, o autor, eminente ~enador
Raimyndo Parente salienta que cabe ao Conselho Nacional de Informática e Automação opinar sobre a concessão de benefícios, e não suprimir incentivos fiscais, financeiros e outros de qualquer natureza. Diante disso,
acentua... "cumpre ao legislador resguardar as atribuições
dos três organismos de desenvolvimento regional'', que o
projeto especifica, em especial a SUFRAMA e a SUOAM. A justificação reconhece que o pólo industrial da
zo-na-Fra-nca "de Manaus é imprescindível par~. "a dinamizªção da economia local e depende da instalação _de
-indústria e de produtos que exigem tecnologia de ponta". Mais adiante, frisa:
O relactonamento entre a SUFRAMA e a SEI
deve ser de coordenação e não de subordinação, ca~
bendo a esta a apreciação técnic-a e a formulação de
sugestões, não devendo entretanto superpor-se, em
nome de interesses centralistas, às decisões dos órg-ãos especializados em desenvolvimento regional.
Por isso, acredita o Autor ser. "desnecessária qualquer
ênfase maior às peculiaridades e carências da Zona Franca de Ma naus, hoje e no futuro sem poder prescindir de
legislaçã_o que assegure a proteção e continuidade do seu
desenvolvimento".
Fixada a linha de entendimento, o projeto em exame
substitui o item VI do art. 79 da Lei 7.232/84, a fim de
possibilitar benefícios fiscais, financeiros ou de qualquer
natureza a projetas do setor de informática, no tocante
aos projetas de incentivos de desenvolvimento regional,
processados na forma da respectiva legislação.
Como se vê, a proposição procura manter os incentivos concedidos às indústrias que se instalaram na Zona
Franca de Ma naus, estendendo-os à área da informática.
Cabe razão ao Autor da proposição. Os órgãos de de~
senvolvimento não podem ter diminuídos os fatores que
possam innuir na economia, sobre as quais exercem
competência.
A Zona Franca de Manaus tem prestado relevantes
servfçãs, não Q.penas à expansão industrial do Amazo-nas, mas à economia da Amazônia em geral. Cercear-lhe
a atividade no setor da informática é, na realidade, frus~
tar um trabalho que vem sendo prestado ao Brasil.

cuti.r. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores;
Inicialmente, para fazer um apelo ao nobre Senador
Alberto Silva, Pr6sidente da Comissão de Assuntos Re-gionais. Neste Plenãrio há Senadores com mais de 70
anos, inclusive eu, que tenho 75, e quando o Senador Alberto Silva designou o Senador Martins Filho para dar o
parecer pela Comissão de Assuntos Regionais tomei um
susto, porque, nestes últimos dias, OSenador Martins Fi~
lho tem sido o mais inclemente a requerer verificação de
votação. Tómei um susto! Fefizmente esse susto estã
afastado!
Mas, Sr. Presidente, quero acentuar que vota-se esse
projeto exatamente às vésperas da VII Conferência Interparlamentar visitar a Zona Franca de Manaus. Já no
próximo sábado, 180 Parlamentares \atino-americanos e
europeus estarão visitando a Zona Franca de Manaus e,
portanto, é da maior oportunidade consignar a aprovação desse projeto que vai manter viva aquela Zona
Franca.
Finalmente, Sr. Presidente, para completar, quero informar que, após- esta sessão, imediatamente após, terâ
lugar a sessão de encerramento da VII Conferência Interparlamentar Europa-América Latina, com o discurso
do Chanceler Olavo Setúbal.
Quero fazer um apelo aos nobres colegas para que
compareçam ao Auditório Petrônio Portella, porque é
lamentãvel que, estando presentes representações dos
mais distantes países da Europa Ocidental e da América
Latina, raríssimoS tenham sido os parlamentares que,
entre os presentes, incluo sempre V. Ex', têm compareci~
do àquele acontecimento.(MuifO bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena,

Concedo a

O SR. FÁBIO LUCENA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não. havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro turno c estando' a
matéria em regime de urgência, passa-se imediatamente
à apreciação, em segundo turno.
Em discussão o projeto. em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é dado como definitivamente aprovado,. nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo
Sr. 19-Secretârio.
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Ê lido o seguinte

da competência decisória dos Conselhos de Administração da SUFRAMA e SUDAM, no tocante
aos projet:Os e incentivos de desenvolvimento ri:gional, processados na forma da respectiva legislação.

PARECER

N• 170, de 1985
Da Comissão de Redação
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n"' 153,

Art. 8P
.•.•.••••••••••••••••••••••••••••
VII -as decisões da Secretaria Especial de Informática - SEI - estarão sujeitas ao decurso de
prazo de 90 (noventa) dias, no tocante aos projetas
enquadráveis no inciso V deste artigo, e de 30 (trinta) dias, no tocante ao subseqUente inciso VI,
considerando~se aprovados os projetas e pedidos
sobre os quais não tenha havido a decisão dentro
dos prazos aqui fixados;
VIII -poderão ficar suspensos os prazos referidos no inciso anterior, se houver diligência., e, satisfeitas estas, vottar..:se-ã à contagem do prazo interrOmpido; ·
--- lX -Tndependerã de autorização da Secretaria
Especíal de Informática - SEI - ou do Conselho
Nacional de Informática - CONIN - a execução
de novos projetas cuja tecnologia e cujo produto jâ
ten.h8m sido aprovados pela Secretaria Especial de
Informática - SEI.

no Decreto-lei n'i' 288, de 28 de fevereiro de 1967, que
altera as disposi.;ões da Lei n'i' 3.173, de 6 de junho de
1957, e regula a Zona Franca de Manaus.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nY 153, de. 1985, que introduz modifi~
caÇÕes na Lei n97.232, de29 de outubro de 1984, que-dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e dã outras
providências, e no Decreto-lei n'l 288, de 28 de fevereiro
de 196 7, que altera as disposições da Lei n"' 3 .173, de 6 de
junho de 1_957, e regula a Zona Franca de Manaus.
Sala das Sessões, em )O de junho de 1985. - Lenolr
Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Marti11s
Filho.

ANEXO AO PARECER N• 170, DE 1985

Art. 3"' O artigo 29, da Lei n"' 7.232, de 29 de ou~
tubro de 1984, _passa a v~gorar acrescido do seguinte:

Redação final do Projeto de Lei do Senado q'i' 153,
de 1985, que introduz modificações na Lei n"' 7.232,
de 29 de outubro de 1984, que dispõe sobre a Política
Nacional de lnfonnática, e dá outras providências, e
no Decreto-lei n"' 288, de 28 de fevereiro de 1967, que
altera as disposições da Lei n~' 3.173, de6 de junho de
1957, e regula a Zona Franca de Ma naus.

Parágrafo único. A compatibilização de procedimentos a que se refere este artigo visa assegurar o
maior grau possível de coordenação no desenvolvimento e descentralização dos pólos de informática,
cabendo a responsabilidade decisória final ao Conselho de Administração da SUFRAMA, como órgão orientador e supervisor do desenvolvimento regional.

O Congresso Nacional decret\1:
Art. I"' O item VI do artigo 7'9 da Lei n"'7.232, de 29
de outubro de 1984, passa a vigorar com- a SegUinte redação:
~

.. --· ...

~,. ~·
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Art. 6"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7"' Revogam-se as disposições em.contrârio.
O"SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em discussão

Art. 2~ Ao artigo 8'>', da Lei n"' 7.232, de 29 de outubro de 1984. são acrescentados os seguintes irl-cisO$:

de 1985, que introduz modificações na Lei n'i' 7 .232,
de 29 de outubro de 1984, que dispõe sobre a Política
Nacional de Informática, e dá outras providências, e

. . . .. . . . . . . .. . . -·.

Sex_ta~f~ir~.

.....

·-~.-,~~-··

VI- opinar s·obre a concessão de benefícios -fiscais, financeiros-ou de qualquer outra natureza por
parte de órgãos e entidades da Administração Federala projetas dÕ_setor_de informática, sem prejt_:ízo

ArL 4"' É prorrogado por I.S (quinze)- anos a dã.talimite a que se refere o artigo 42 do Decret.q-lei n"' 288, de
28 de fevereiro de 1967 .
- -· -Ãit. 5"' São mantidos Os in-centivos fiscaiS especiaiS,
creditícios e de outra natureza, definidos no Decreto-lei
ll"' _:?88, de 28 de fevereiro de 1967, para as empresas já
instaladas ou que venham â se instalar na SUPRA MA.

a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência
convoca sessão ext.r:aordinária a realizar~se, boje, às 19
horas e 55 minutos. com a segUinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno _tínico, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 152, de
1985), do Projeto de Decreto J_.egislativo n'9 9, de I984{n'
87f81, na Câmara dos Deputados) que aprova o novo
texto da con~e:nção jnternacional para a proteção dos vegetais, assin_ada_ em Roma, a 6 de dezembro de 1951.

2
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n'>' 45, de 1982, de autoria. do Senador Passos
Pôrto, qw;. "Institui o Dia Nacional da Conservação do
Solo a ser comemorado, em todo o País; no dia 15 de
abril de cada ano", tendo:
Pareceres, sob n"'s 393 e 394, de 1984, das Comissõe$:
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Educação e Cultura, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 54 minutos.)

Ata da 108' Sessão, em 20 de junho de 1985
3~

Sessão

L~gislativa

Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragel/i
ÀS 19 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário !VI aia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Alcid;es Paio - Odacir Soal-es Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio GuejroS__ :.:
Alexandre Costa - João Castelo - Américo de Sou:Zã- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João LobQ_- Cesar Cais- Josê Lins- Virgílio Tâv-óra- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto I,.u~
cena- Marcondes Gadelha- Milton Citbi-al_- Aàer..:bal Jurcma - Cid Sampaio - Nivaldo M.açha_óo Guilherme Palmeira - Carlos_ Lyra -:-- Albano Frai).cp
- Lourival Baptista- Heráclito B,_Qllemberg -:-.']_u~ahy
Magalhães - Lomanto Júnior -'"Luiz Viana ...:.... Joãô"
Calmon - José Ignãcio Ferreira -- Moacyr DaJlf~
Nelson Carneiro_-- ~aberto Saturo i no -Itamar Franco - Murilo Badaró- ~1fredo Campos-;:-:"Aiiiàr·a-1
Furlán - Fernando Henrique Cardoso..:_- SêVero-Oom~ -· Bet].edito Ferreira-:- ~a_uro Borges- Benedito
Canelas --Gastão Müller -_._Roberto Campos- José
Fragelli ..:.. Marcelo Mii'anda- Saldanha Derzi - Álvaro Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge
Bornhausen - Cario& Chiarelli __:_ AlcideS -Saldanha -Octavio Cardoso.
-

. 0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre-

REQUERIMENTO
n• 158, de 1985

sença aelisa a· comparecimerito de 61 Srs. Senadores. Havendo número regiffiental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteção cie Deus, iniciamos nossos trabalhos;
Sobre a mesa, requerimentos que Vão ser lidos pelo Sr.
I "'~SecretáriO.
São lidos os seguintes

Requeremos urgência, nos terinos do art, 371, alínea b
do Regimerito Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n'>' 99, de 1985, de autoria do_Senador Josê Lins, que sis·
tematiza as ações do Governo Federal; no Nordeste, no
que tange aos problemas das águas.
~~la_ ~as Sessões, 20 de junho de 1985. -

·:REQUERIMENTO
o• 157, de 1985
Requeremos urgência, noS termos do art, 371, alínea b
- do Regiment~ Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n"' 42; de 1985 (n<? 4.982/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os
va-lores de ·re-tribUição da Categoria Funcional de Técni~
co de Cobrança e Pagamentos Especiais, código NS-944
ou LT-NS~944, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 20 de junho de 198~:- I-J;umberto
Lucena - Virgílio Tál"Ora - Nivaldo MachadO.

Humberto
Jorge Kalume - Carlos Chiarelli - Nelson
Roberto Saturnino - Benedito Ferreira Raimundo Parente - Heráclito Rollemberg.
Lucena -

Carneiro -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Os requeri·

mentes lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for-

ma do art, _375, IJ, do Re~mento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à

ORDEM DO J)IA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecid.-Cpf:la ComissãO de Redação em seu Parecer n"'

2008
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152, de 1985), do Projeto de Decreto Legislativo n9
9_, de 1984 (n9 97/81, na Câmara dos Deputados)
-que S.prova o novo texto da Convenção Internacíonal para a Proteção dos Vegetais, assina-da em Ro~
ma, a 6 de dezembro de 1951.

Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
~

a seguinte a redação filial aprovada.

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i'
9, de 1984 (w> 97/81, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44 item I, da Constituição, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N'

DE 1985

Aprova o novo texto da Convençio Internacional
para a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6
de dezembro de 1951.

O Congresso Nacional depreta:
Art. l'i' É aprovado o novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em
Roma, a 6 de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto
Legislativo n"' 3, de 18 de maio _de 1961 e promulgada
pelo Decreto n~> 51_.342, de 28 de outubro de 1961. O
novo texto incorpora as modificações aprovadas em ~o
vembro de 1979 durante a XX Sessão da Conferência da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura - FAO.
Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data:. de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em prim"eiro turno, do .Projeto de Lei

- do -Senado--ü9 -45,- de- ~981, --d~-a-utona- -cro Senadar
Passos Põrto, que institui Q. "Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser comemorado, em todo o
País, no dia 15 de abril de cada ano, tendo

Pareceres, sob n9s 393 e 394, de 1984, das comissões:
- De Constituição e Justiça, ,Pela constitucionalidade, Juridicidade, e, quanto ao mf;rito, f~vorãfel; e
-de Educação e Cultura, favorãvel.
Em discussão o projeto, em- primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discurssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
O Projeto voltará oportunamente à Ordem do Dta,
para o segundo turnCuegimental.
É o Segui.nte _o_ projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 45, de 1982
Institui o "Dia Nacional da Conservação do SoM
lo" a ser comemorado, em todo o País, no dia IS de
abril de cada ano.
O Cong[esso Nacional

pediente, de urgência, para o Projeto de Lei da. Câmara
n~' 42/85.
Em votação o requerimento.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 42, DE 1985

OSSrs..Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado,

(N9 4.982/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d_a
Câmara n"' 42, de 1985 (n9 4.982/85, na Casa de_ongem), de iniciatiVa dõ: Senhor Presidente da República, que fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de lecnico de Cobrança e Pagamentos Especiais, código NS-944 ou LT-NS-944, e
dá outras providências. (Dependendo de pareceres
das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proferir o parecer da Comissão de Serviço
Público Civil.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa do Poder Executivo, o projeto em exame
objetiva_estabelecer os valores de retribuição da Categoria Funcional de TécnicO de Cobrança, código NS-944
ou LT-NS-944, do Quadro Permanente do DepartamenM
to Nacional de Estradas de Rodagem, incluída no Grupo
- Outras Atividades de Nível Superior, prevista na Lei
n9 5.645, de IO de dezembro de 1970.
O projeto teve tramitação pacífica na Câmãi'a dos Dew
puta dos, cujos órgãos técnicos pronunciaramMse pela sua
constitucionalidade, juridicida-de e, no seu mérito, pela
sua oportunidade e pertinência.
Nesta Casa revisora, opinou sobre sua adequação aos
cânones jurídicos e constitucionais a douta Comissão de
COnstituição e Justiça.
A esta Comissão resta apenas corrobora, pela justeza e
oportunidade do projeto, a concordância com sua aprovação.

1:. o que fazemos no presente parecer, pois Cdiscip!i"naM
mento salarial da laboriosa classe de Têcnicos de
Cobrança e Pagamentos Especiais é medida das mais
prementes e necessárias.
É o parecer.
O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Tãvora, para proferir
parecer da Comissão de Finanças.

O SR. VIRG!LIO TÃVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução de matéria, passa-se_ a sua
apreciação.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusM
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção,

b o seguinte o projeto aprovado

decret~:

Art. 19 É instituído <' ..Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser comemorado, em todo o País, no
dia 15 de abril de cada ano.
Art. 2' O Poder Executivo tom ará as medidas acesM
sórias à execução desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 R~vogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- PassaMse, agoM
ra. à apreciação do Requerimento n9 157 /8~ lido no Ex-

Junho de 1985

F'txa os. '!'alores de retribuiçio da Categorl• Funci~nal de Técnico de Cobrança e Pagamentos Especiais, código NSM944 ou LT-NS-944, e d' outr.s providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I"' Às classes integrantes da Categoria FuncioM
na! de Técnico de Cobrança e Pagamentos Especiais do
Quadro e da Tabela Permanente do Departamento NaM
cional de Estradas de Rodagem - DNER, incluída no
Grupo-outrãs- Atividades de Nível Superior, designada
pelo código NSw944 ou LTMNS-944, de que trata a Lei n9
:5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem às referências de vencimento ou salârio por classe, estabelecidas no A nexo desta lei.
Art. 29 A primeira composição da Categoria Funcional a que alude esta lei, sem alteração do regime jurídico do servidor, serâ efetivada mediante opção, com a
observância dos seguintes critérios:
a) aproveitamento dos atuais ocupantes de cargos de
Tesoureiro, colocaQos nos Quadros Suplementares dos
Ministérios, dos _órgãos integrantes da Presidência da
República e das autarquias e que estejam em exercido
nos respectivos órgãos, promovendoMse a prévia redistriM
buição dos correspondentes cargos para o Departamento Nacional 9-e Estradas de Ro_dagem - DNER;
b) aproveitamento de ocupantes de cargos efetivos
ou empregos permanentes de Contador, Têcnico de Administração e Economista, do Quadro e da Tabela Permanente da_Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, através de procedimentos estabelecidos pela referida autarquia, ouvido o Órgão Central do
Sistema de Administração do Pessoal Civil - SIPEC.
Parágrafo único-. A opção de que trata este artigo deverá ser manisfestada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da vigência desta lei.
Art. 3'~ No aproveitamento de que trata o artigo anterior, os servidores atingidos serão assim posicionados:
- ;)---os-Tesour-eiros,- na- refeiênci:a-NS.!6 àa--classe-B-da
categoria funcional a que alude esta lei;
b) os demais servidores, nas novas classes da categoria funcional, mantidas as atuais referências de vencimento ou salário.
Art. 4Y O ingresso ·na nova categoria funcional farse-á na referência inicial da classe A, mediante concurso
p6blico de provas, no regime da legislação trabalhista,
exiglndoMse do candidato diploma de qualquer um dos
cursos superiores de Contador, Têcnico de Administração ou Economista ou habilitação legal equivalente e
correspondente registro nos reSpectivos órgãos fiscalizadores do exercício da profissão.
Art. 59 _ Ficam elevados, a partir da vigência desta
lei, para o valor equivalente à referência NS-16 da escala
de vencimentos e salários do Serviço Público Federal. os
proventos do servidor aposentado nos cargos de Fiel de
Tesouro, Tesoureiro e TesoureiroMAuxiliar, sendo-lhes,
também, atribuída a Gratificação de Nível Superior.
Art. 6YA despesa qu~ decorrer da criação da C3:_te~oM
ria Funcional de Técilico de Cobrança e Pagamentos Especiais correrá à conta das dotações próprias do orçamento do Departamento Nacional de Estradas de RodaM
gem- DNER, e os demais encargos à conta do Orçamento Geral da União.
ArL 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, incluSive quánto ao seus efeitos financeiros.
Art. 89 RevogamMse as disposições em contrário.

ANEXO
(Art. !Y da Lei n9

, de

de

de 198 )

Grupo

Categoria
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Referências de vencimento
ou salário por classe
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P;tgamcntos Especiaís

LT-NS-944

Classe
Classe
Classe
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B
A
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NS-12·U 16
NS- 5all
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai~se passar
agora à apreciação do Requerimento n'1 158/85, lido no
Expediente, de urgência para- o Proje_to de Lei do Senado
n'1 99, de 1985.
Em votação 0 requerimento.
O Sr. Vlrgilio T'vora ....:.-sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _ c;:_oncedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Virgílio Távora.
-

O SR. VIRGILIO TÃVORX -PRONVNCIÀ
DISCURSO QUE, ENT_R4ÇH/E-À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICAb7J--POSTERIORMENTE.

O Sr. José Uns- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a·
palavra ao nobre Senador José Lins,, dispondo-S:Ex,· de
10 minutos para encaminhar a votação.
O~SR. JOSE UNS PliiONUNClA DISCURSO
QUE, ENTREGUE ~À,_R/i'!"!SÀO DO ORADOR,
SERÁ -P1JBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação,
Os Srs. Serúidores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
Aprovado.

O Sr. Virgflio Távora- Requeir_o verificação de quomm, Sr. Presidente.
O SR. PRESQlENTE (José Fragelli)- Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência suspenderá a sessão,
fazendo acionar as campainhas para a chamada dos Srs.
Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 20 horãi e-IS minutos, a seSsão e reaberta às 20 horas e 20 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está reaberta
a sessão.
_
_
Continua evidente a falta de quorum para deliberação.
O requerimento de urgência para o-Projeto de Lei do
Senado n"' 99, de 1985, fica prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão -ordinária de amaribã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno únicõ, do Projeto de Lei da Câmara n"' 37, de 1981 (n"' l.79Sj79, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao ãrt. 65 da lei n9 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que "dispõe sõbre o Estatuto da Terra e dá outras providências", tendo
PARECERES~ sob n9s 515 e 516, de 1982, das G_omissões:
-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara n'l' 52, de 1982 (n"' 1.076/79, na Casa de ori_gem). que
veda novas inscrições no Quadro de Provisionados na
Ordem dos Advogados do Brasil e, mediante alterações
da Lei n'l' 4.215, de 27 de abril de 1963, ass_egura, aos
atualmente inscritos nesse QUadro, o amplo direito de
exerciciO da profissão de advogado, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 931, de 1981, da
Comissão
-de- Constituição e Justiça.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moaç:yr _
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Tiuarte, requerendo. nos termos d_o_a_rt._37t, c, do Regia
menta Interno~ urgência para o Oficio S/2, de 1985, do
Governador do Eslado do Rio Grande do Norte, solici~ando autorização dq Senad_o federal para realizar ope-.
ração de crédito externo no valor de dnqilenta milhões
de dólares.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSÃO DE 11-6-85 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA

PUBLICADO POSTERIOMENTE.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nas ditad_uras, as decisões são tomadas a revelia da
4
vontade e do sentimento do povo. A ele, em nome de
VotaÇãO,-em-fUrno únlco",--ôo Requerimento fi9 58, de
uma falsa_ segurança nacional, são vedados os'gestos, as
:~-198-5, ·de-âiLtÕÍ"iã dOS- Líderes Gastão MUller e Moacyr
atitUdes e a palavra. As nações se desfiguram.
--Dii.ãrte,-SoTICitãOdo, ·nos termOS do art, 3?l, c, do Regi-_
Por outro lado, a trajetória de um pafs democrático,
--na definiÇão-ae suãhiS:tõriaTutura, "resulta da integração
~menta Interno, urgência para 0 Ofício n9 5 / 8• de 1985 •
de cada atitude, de cada gesto, de cada palavra de todos
---'atravês do qoal 0 Prefeito municipal de Anápolis (GO)
os seus filhos, em todos os instantes de suas vidas.
--S:olicita autárização do Senado para que aquela prefeituDaí, Senhores Senadores, nesta hora, a nós, no desemra possa realizar operaçã_o_de empréstimo externo novapenha do nosso mandato, independentemente de _comlor d~ l.}SS 3,?-~~Q-(três milhões~ _q-u~n~~n~()S_ mi~
promissos políticos oU_ partidários, mais âo que a qual"=cl_óla~~).
- - - ~--, - ----- -qiferóutro· brasileiro_, não cabe o direito de omissão.
· --=- Nesfa trihunã, não podemos faltar com a nossa palavra.
S
s.eja ela de .crítica, aplauso, de c_olaboração ou de esçlareVotação, em turno único, do Requerimento n 9 66, de
cimento, todas_as vezes que esteja _em jogo qualquer interesse da Nação.
~pois, na condição de integrante do partido do Go- -1985, de autoria do Senador Cesar Cais, solicitando, nos
------'..C-lermos dO afC418; item I.~d-0 Re"!l;iffiento-Interno, a: converno, ma~_principalinente -ae representante de uma revJ.ieã.Ção do 5eílhofM:inistro de Estado do Interior. Dougião,- de um Estado e_ de uma gente, marginalizados no
tor Ronaldo Costa Couto, a fim de prestar, perante o
processo de desenvolvimento, que devo analisar as soPlenário do Senado, esclarecimentos sobre os Decretos
luções_ que vêm de ser Isoladamente adotadas, referentes
n9s 91.178 e 91.179, de 1"' de abril de 1985.
às políticas da cana-de-Jtçúcar e do álcool.

6
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 141, de
-,-1985, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitand_o,
nos termos do art. 418, item I, do Re&imento Interno, a
---convocação dõ senhor Ministro -de Estado das ComuniC"a:çõeS.DoUúJ(A-nto-mo--ca:rlos Magalhães, a fim de, pe-rante o Plenário do Senado, esclarecer os temas aborda~
-dos em entrevista concedida por aquela autoridade em
12 de junho de 1985 e atinentes à estabilidade políticoinstitucional dO ·país.
7
Votação, em primeiró-turno;-do Projeto de Lei do Senado n"' 233, de 1981, -de autoria do Senador João Calmoo, que fixa percentual mínimo para aplicações em
-educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionária majoritárii!, tendO
PARECERES, sob n9s 19 a 22, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, da Economia e d~ Finanças,
favoráveis-. -

Votaçã~-., ~;primeiro iurno, do Projeto de Lei do 'senado n9 ~3, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestras, nos cursos de_ 1"' e 2~ graus dos estabelecimentos de ensino do
- País, sobre personalidades que se destacaram no plano
nacional ou estadual e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 492 e 493, de 1984, das Comis---sões:
-de ConstifuiÇiõ e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável.
9

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 18, de 1984, de autoria do Senador Gabriel Hermes, que acrescent.a a categoria profissional de Contador
no Grupo das Profissões Liberais, tendo
PARECERES, sob n9s 9 e tO, de 1985, das Comissõe:s:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 20 horas e 22 minutos.)

Elas: ehVOlvem, entretanto, não só a problemática nordestina mas também as políticas dos combustíveis líquidos no Br~il. da educação~ da vida e da promoção
econômico-social da grande massa de assalariados rurais.
Devo assim, antes de criticar as medidas ado_t_adas,
analisar o quadro nordestino, onde elas vão atuar.
No nordeste geográfico, a área semi-árida ê de 92% da
ârea total.
A zona s_emi-árida tem baixo percentual agricultávef, o
impermeável"(cristalino) ê recobelto por camada de__solo
muito pouco espessa,_ principalmente no sertão, onde o
cultivo da terra, por isso mesmo, é restrito. Ã caatinga e
o·· agreste, pelo próprio regime de chuvas só se adaptam
-às culturas de curto ciclo V\!getativo.
Só uma faixa estreita, na zona de transição da mata
para o agreste, tem melhores característica e é onde a
agricultura é mais rentâvel.
A zona úmida é preponderantemente acidentada, tem
solo pouco profundo e elevada acidez, representa 8% da
tegião n_ordeste e agasalha 60% d!= sua população.
E de considerar-se tambêm que, além da baixa produtividade da agricultura nordestina, decorrente do clima,
solo e topografia, a sua situação é agravada pela descapitalização regional, pela ausência de infra-estrutura
viária, têcilíca e'de transportes e·pela ineficácia da política de preços mínimos na Região.
~-No entanto, no Nordeste, como em todas as áreas de
baixa renda, a população ê prolifera e são elevados os
índices de crescimento demogrâfico~
Isto determina uma forte corrente migratória, não s6
no sentido Norte-Sul quantQ_J)O do campo-cidade, provocando o acúmulo, nas perfferiaS das metrópoles nordestinas, de contingentes crescentes de_ população marginal, desempregada e subempregada.
Com baixos índices de industrialização (6% da população ativa no setor secundário), é sobre o conltngente
da população dedicada à atividade primária e a agroindustrial, localizada na área úmida, que recai a responsabilidade e o encargo de produzir e suprir os meios e os
produtos de consumo, às populações crescentes, acumuladas. sem emprego ou subempregadas nas urbes regionais.
Embora enfrentando condições naturais difíceis, na
mata paraibana, pernambucana e alagoana e hoje nos tabuleiros rio-grandenses-do-norte, a cana-de-açúcar continu_a a ser quase a única cultura existente. A atividade
engaja, em mão-de-obra agrícola e industrial, cerca de
500 mil homens e emprega, índiretamente, nas atividades
complementares, que mantêm as cida.des interioranas vivas, cerca de um milhão e meio de pessoas.
A Zona-da-Mata nordestina, ocupada, hâ sêculos,
pela atividade industrial dos engenhos e pelas usinas, a
partir do fifi do século_passado, é politizada. Nela, surgiram no iriterior os primeiros sindicatos ligados à indús-
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tria e à atívidade agrária. Foi CGrtamente a primeira re~
gião interiorana do Brasil onde teve apliCação a legis~
lação trabalhista criada_ no governo de Vargas.

Na realidade, no caso específico do açúcar e do álcool,
não e1<iste subsídío. Adota~se no Brasil, para esses produtos o preço médio de custo entre as diferentes regiões,
nele incluída uma taxa recolhida pelo IAA, que repõe às
regiões, onde o custo da cana é superior a média, a diferença existente. Na realidade, há uma compensação entre as regiões, como ocorre no preço dos combustíveis,
__ d_a caixa de fósforo e da energia elétrica que são vendidos
ao mesmo preço em todas as regiões do Brasil.

Ainda hoje, é na ativídade agroindustr.ial da cana_ onde
são pagos, no Nordeste, os mais altos salários a traba-

lhadores não especializados da inÇústria e aos da. agricultura. Ainda no Nordeste, além dos salários superiores ao

mínimo, fixados por acordos entre sindicatos, os tfabaJhadores têm lenha, tuz, alguns têm casa na proximidade

das fábric_as, e nada cnspendem em transporte.
Todavia, a Zona da Mata ê uma zona de tensão so~ial
e onde os maiores índices sociais de miséria ocorrem. ~ de indagar-se, então,_o porquê de tal situaçãQ~

Pode-se demonstrar, com base nos preços oficiais do
açúcar, o que realmente ocorre.
Nos preços que estavam em vigor, a remuneração da
cana era prevista em função dos levantamentos de custos
procedidos pela F.G.V. e IAA (quadro I).
a Cri 45.840,53 em São Paulo e demais Estados;
a Cri 46.974,77 em Minas e Espirita Santo;
a- Cri 47:925,43 no Estado do Rio e
a Cri 57.597,60 no Nordeste.

A agroindústria canaYicfu ê, aesde 1933, administrada pelo Estado. O IAA-, órgão ao- qual foi atribuída a
gestão da atividade açucareira, fixa _cotas de prOdução,
cotas de recebimento dt: cana, tipo âe açúcar a fabricar,
cotas mensais de comercialização de açúcar, cotas de exportação e os preços do açúcar e da cana. Ele detém o
monopólio das e1<portaçõcs, confisca os saldos apurados
além dos preços oficiais internos. f:. o fAA que procede
(hoje, através da F.G.V.) aos levantamentos dos custos,
para estabelecer os preços de venda de cana_e_do açúcar,
e nesses levantamentos, quantifica e fixa o valor da mãode-obra embutido no pieçõ; deterril[nando, portantõ-, O
nível dos saláiios.Cabe, portanto, ao Governo a responsabilidade das
distorções e dos desajustamentos exístentes.

Às indústrias, era imposto pagar nos Estados respectivos, aos se_llS fornecedores de cana, os preços acima mencionados.

o preço oficia!meiiti:dhado para remuneràr o produto"
industrial era para todo o Brasil de Cri 32.589,85 (quadro II). Esse preço,- adicionado dos tribUtos e de uma
taxa pa~a o IAA no valor de Cri 14.049,15 por saco, perfazia -o- preço de venda do açúcar, o mesmO em todo o
Brasil, de Cri 56.121,49.
t e~idente que os produtores do Nordest~. do Estado

Nesta hora de mudanças_ no Brasil, ou o Nordeste consegue reorientar a polftíca industrial, tornando-se o seu
pólo preferencial e preservar a sua estrutura produtiva,
assegurando-lhe paridade de rendimento com as atividades similares no Brasil, ou a miséria regional acaba-rá
comprometendo a própria estabilidade do país, ao mesmo tempo em que o :gigantismo e a poluição transformarão as grandes metrópoles brasileiras em cidadeS inabitáveis.
Desgraçadamente, para o Nordeste, em decisão reCente, as autoridades fazendárias, ao reajustarem os preÇosdo açúcar e do álcool, seguiram a mesma diretriz adotada o ano passado sob a inspiração de Delfiril Netto.
Agora como antes, sob a a[egação de eliminar os
..subsídios" para combater a inflação, desarticula~se o
sistema de compensação d_e preços que vêm permitindo a
exploração das áreas agrícolas do Nordeste, mais difíceis
e mais acidentadas.

R! o,-~ os de Minas e Espírito Sant? não poderiam todos, recebendo por saco de açúcar o mesmo vilor líquido de CrS 32.5_&_9,85, pagar respectivamente Cri
57.597,60, CrS 47.925,43 e Cr$ 46.974,77 pela tonelada
de cana que r~cebia_m enquanto que, aos produtores de
São Paulo, a cana só custava Cr$ 45.840,53.
d~

Então, o IAA, utiUzando a taM recolhida pelos produt_ores de todo o Bra~il e que compõe o preço médio nacional do açúcar, completa o necessário e suficiente, nos
diferentes estados, para que a cana seja paga aos custos
levantados. Não existe subsídio.
Se forem somados aos valores recebidos pelo IAA
através da taxa cobrada sobre o açúcar e os valores confiscados _através do preço do álcool, conclui-se que o seto r é altamente superavítário< O que é desenvolvido aos
produtores, para que lhes permita pagar o custo mais
alto de cana, representa valor muito inferior à ta1<a recebida.
Constata-se 'isto no programa antevisto para safra
1984/5 pela reSolução do IAA de 27-4-84. (quadro III).

No ano passado o preço da cana nordestina foi_ com~_
primido em 18% e este ano, sob_a__m_esma alegação, ore~
duziram em mais de _5%.

a

--.

--~--..

Contribuição ·ao "IAA •• -"~: • ...... -- _.---: ..... ·-·- ~: .. .. CR!f: 1~ 668 .. 279.000.000
Subsídio ou complementação

aos preço~ :do açúcar e ãJ.cooJ_

=nsuno intel:no------------CR$ 875-139-000.000
Subsidio ou Canplerrcnt.a.ç'áô 'aõs

de

preços do ªçúcar eiportailo

CR$.38Z-614-0"DP-DOQ

CR$ 1-257-753-DDO-OOó"
41D-256_ooo_ooo

Diferença entre o preço oo ãlo:o1 aniib:o pago: ~
oosti1atias_ e. o .Pl'J90·..da:_gasolina entregue
aos
p:::stos rever:dedores:- •••••• •............ . _ ...._, ............. _•• .cR$

Diferença entre o preço do áJ.c::xx:)l .hidl::a:tadO , pago

I

736 547 610 000
..

~s:=t?~-~-~-~~-~-~--~-~ -~~~i~~

-

I

·I

•

5

••• CR$

45.452.754.000

1 Idem- idem- Centro-SUl------------~-'-·---·'"-----.---CR$

96-921,667.000

,

Total líquido d,p _confisco scbre o açúcar e álCooL • - :tR::-:-$-:-1--2:-8:-9:-:_-::_4'::4:-.s-_-:ô:-:2-1___0_0U-~1

I

Total dos tributos considerados na estl;ui;.tira _dos

l

preços pagos

scbie~_aprodução ....... ~ •••••• ~ •• ~ ••• CR$

ContribuiçãO liquida

sas

;~~::__ .

~---

de

oo

setor =lul.<Jas as _c'l.espe!

pro:luçãó----- ---·----------· ----------~----CR$

~-.449.582.52~-_ooo

I
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Diante desses números, é legítimo arguir-se que o setor é subsidiado? É legítimo impor-se ao agricultor do Nordeste o re(:ebimento pela sua produção de um preço inferior ao custo? Isto o levará fatalmente a ruína.
Tem sentido destruir paulatinamente um setor produtivo que contribui com tal soma e engaja direta e jndireUtmente um m.ilhão e meio de trabalhadores?
Seria o ·caso de indagar-se, então, que vantagem maior
oferecem à economia nacional, as fábricas de motores de
automóvel ou bens_ exportáveis que se e1<imem de pagar
tódas as ta-xas e eiS tribUtos no qUe importam, em regime
de drow-back ,e no que exportam, sem pagamento de imposto algum, gozando ainda da isenção do imposto de
renda?
Elas só contribuem para a economia nacional com os
salários que pagam.
Como se poderia justificar o país estimular essas operações, das quais nada recc:be além dos salários dos poucos operários e promover a liquidação progressiva de
uma atividade que se constitui quase a única fonte de
mão-de-obra em uma região carente e problemática?
A lógica de tais decisões foge à minha compreensão.
É possível argiluir.se que, nesses últimos anos, aos
preços atualmente baixos do mercado internacional, o
governo, que tem monopólio da exportação do açúcar,
tem tido prejuízo. Na exportação das 2.500.000 toneladas de açúcar, com prejuízo mêdio de US$1 14 por tonelada, o d~ficit eleva~se, no ano em curso, a US$
285.000.000 ou CR$ 1.596.000.000.000, valor bem inferior ao que o setor contribui para a economia do país
(CR$ 3.739.030.540.óOO).
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAMPAIO -

Com muita honra.

O Sr. Moacyr-Duarte- É do conhecimento de V, Ex•
que, em recente decisão político-econômica, os Srs. Ministros da Fazenda e do Planejamento determinaram o
reajustamento dos preços do açúcar e do álcool, na bãse
de 40% do seu valor até então vigorante, e apenas 35.1%
o reajustamento que incidiu sobre o preço da cana~de.
açúcar, penalizando, assim, os produtores de cana-de-açúcar do Nordeste do Brasil. Com relação ao meu Estado, o Rio Grande do Norte, esperando que este meu
aparte seja incoporado à brilhante e1<posição que V.Ex•
faz neste_ instante, a estimativa, na produção de álcool
para a safra 85/86 é da ordem de 153 milhões de litros.
Ocorre,_ porém, que o IAA contemplou o Rio Grande do
Noite com B.peitas 101 Tnilhões de litros, o que representa
um prejuízo de cerca de SOO mil toneladas de cana que
deixarão de ser colhidas, conseqüentemente, deixarão de
gerar recursos à economia do meu Es_tado. E é oportuno
que se diga que a atividade sucroalcooleira do Rio Grande do Norte é responsável por 25% da arrecadação do
TCM e gera empregos da ordem de 30 mil pessoas. Então, verifica V. Ex• que está havendo um tratamento que
precisa ser corrigiao, sobretudo no que pertine aos
preços da cana-de-açúcar, que não foram reajustados segundo os estudos feitos pelo IAA, constando, ínclusive,
-·do~ __rela,t?.rio d9 ~inistro Gusmão, que estimava um aumentO~pàf-a esses produtos, tanto para o álcool quanto a
para cana-de.açúcar e tanto para o açúcar, de cerca de
60%. O reajustamento foi menor, e bem menor ainda o
reajustamento que incidiu sobre a matéria-prima.
O SR. OD SAMPAIO- Muito agradeço o aparte de
V. Ex• que abrilhanta a minha exposição e é exatamente
sobre __ CSSJ:! aSsunto que versa toda a minha exposição.
Eu me referia ao déficit provável, este ano, das exportações que se elevaraia a I trílhão 599 bilhões de cruzei~
ros, enquanto o saldo na safra, da contribuição sob diversas formas do setor, seria de 3 trilhões, 739 bilhões.
Mas, queria ainda acrescentar que por outro lado o argumento é falacioso pois o déficit representa c-ondição
eventual. Nos anos de saldo, o sobre preço tem sido confiscado._ Em lavantamento procedido pela FGV, por solicitação do IAA, verifica-se que, no universo dos últimos
24 anos, o saldo apurado nas e1<portações, pelo IAA, ê
superior a cinco bilhões de dólares.
Se dividir-se o período dos 24 anos em 6 períodos de 4
anos, em nenhum deles houve gravosidade. Nos últimos
f4 anos, de L97l a 1984, Constata--Se um saldo positivo,
favorável ao IAA, de US$ 934,902 milhões que, corrigi-
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dos à inflação americana, eleva-se para USS 1.953 bilhões. Há ainda a alternativa, por todos os motivos recomendável, de transformar-se excedente exportável de
açúcar em álcool. Além de sua utHízação internamente_
como combustível, a sua exportação praticamente não é
gravosa.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Permita-me V. Ex•
um aparte?

O SR. CID SAMPAIO- Pois não! Ouço, cOm muita
honra, o aparte de V. Exf. ilustre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Ouço V. Ex• com a atenç.ão
constumeira, sobretudo quando V. Ex• versa um assunto
do qual tem absoluto conhecimento de causa, sobretudo
pela sua condição não só de__Se_nª--dor nordestino, comQ
de líder empresarial inconteste no seu Estado. V, Ex• tem
toda a razão na argumentação que faz quanto a essa diferença de tratamento que vem sendo dada aos produto:.
res e industriais do setor canavieirO- do Nordeste em relação aos do Sul, notada mente de São _Paulo. V. Ex• traz
números que são bastante expressivos e que ilustram o
seu pronunciamento. Estou de pleno acordo com sua exposição, pois conheço de perto os fatos e, inclusive, quero lhe dar um depoimento. Estive, há dois ou três dias,
em companhia de uma grandt: comissão de produtores
do setor canavieiro da Para_íba, com o Sr. Ministro da
Fazenda, Francisco D_ornelles, para lhe pedir não s6 o
reexame dessa política de preços, como também do plano de financiamento através dos bancos oficiais. Sabe V.
Ex• que o Banco do Brasil, nesses últimos anos, zerou o
financiamento não só do s"etor agrícola, mas também do
setor industrial. Portanto, quero estar ao lado de V. Ex•
nessas reivindicações. Vamos apelar para que essa matéria seja reexaminada pelo Governo, não só, pelo Ministério da Fazenda, mas, sobretudo, em relação à política de preços pelo Ministério da Indústria e do Comércio.

desemprego de tal ordem que não sei como é possível assegurar a estabilidade político-social da Região.
Mas, continuando as minhas observações relativas aos déflcits das exportações· atuais, não há razão alguma então para penalizar-se uma região do país marcada por
iníquas desigualdades,
A visão nacional não se pode circunscrever a um
exercício or-çamentário. A desÇ>rg~nização de uma atividadc multissecular e quase exclusiva a uma área, com caracteres topográficos e geofísicos definidos e que agasalha quase 60% da população de uma região difícil, não
ocorre impunemente sob o aspecto social. Nem é de
supor-se simplistamente que nada vai acontecer.
No ano pa.ssado, além da equalização do salário mínimo em todo Brasil, que o elevou no nordeste em 93.36%
e no sul 70.13%, foi imposta à agricultura de cana uma
-- compressão, nos seus preços, de 18% comparativamente
aos do Sul do Brasil. Ocorreu, também, no ano passado,
a-elevaçãO das taxas de juros nos financiamentos agrícolas, de 35% para 129%, a números do ano passado. Será
que alguém poderia supor que o aumento de produtividade em um ano~ em uma ·atividade velha de 400 ano.s,
poderia absorver todos esses novos ônus? O noticiário
dos débitos em atraso das usinas do Nordeste é uma res-.
posta. Agora comprime-se o preço em mais de 5%. Serão
novos desajuStes em uma hora em que, em função da
compressão nacional dos salários, nos últimos anos, os
~eus reajustamentos não podem ser também comprimijos, Na faina de sobreviver, os débitos e os atrasos das
empre.<;as vão crescer; com eles, os juros e conseqUentemente os custos. Estará em marcha a demolição da ativi-- -dade agroindustrial do nordeste.

E de çonsidt;rar-se ainda que o colapso da agricultura
canavieira no nordt::ste, que representa 37% da pfodução
nacional, comprometerá tanibém- o plano do álcool.
Comprometê-lo agora, quando, ocorre a proibição,
por lei, nos Estado Unidos, do uso do chumbo tetraetila
e abre-se para o álcool um amplo mercado, é duplamente
contrário aos interesses nacionais,
Não era por mera coincidência que o Banco Mundial
vinha condicionando o término do subsídio ao álcool à
concessão de novos financiamentos ao plano.
NO primeiro mês, após ~proibição do uso do chumbo
tetraetila, a mistura do álcool na gasolina absorveu, nos
Estados Unidos, um volume de álc()ol igual à metade do
qUe se ad_iciona de álcool no Brasil, após oito anos d.Õ
___ pla:no do álcool.

O SR. CID SAMPAIO - Muito obrigado a V. Ex•
nobre Senador Humberto Lucena. As suas observações
são pertinentes. Não é um setor de atividade industrial
que é prejudicado, é toda a região, a Zona da Mata do
Nordeste, principalmente nos Estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e, agora, nos Tabulei_ros do Rio
Grande do Nort.e, até agora prepondera ii temente utilizados na agricultura da cana. O seu desastre, o seu aniquilamento representaria uma diminuição de receita e um

ATO DA COMISSÃO J)IRETORA

das

ter-mos

do necul"mento Adrriinistrativo,

provado peln nesolução nR 57, de 197G, e tendo em vista o
dispÕe o AtO n9 10",- de 1!!7.9 e o Ato

n~

!.
que

10, de 1980,,_ resolve b<'.,!

xar o seguinte Ato;

Art. lR.

Fica alterado, na conformidade das

criminaçÕes ·constu]ites dos Qundros I e V, -~nexos, o
Interno _g_o Centro Gráfico elo Sc.nado Feder-al o exerclcio :finMceiro ele 1985.

O consumo na mistura com gasolina, nos Estados
Unidos, deverá alc~nçar_cerca de dl:las vezes a produção
de álcool do Brasil, evid-elltemente que Sob esse aspecto,
também é altamente prejudicial aos interesses nacionais
comprometer o plano de álcool desestabilizando a produção no "!_"!Q!'deste.
Admito que a obsessão em combater a palavra "subsídio", criada pelo FMI na mente da tecnocrac"ia brasileira, tenha levado os escalões intermediários tecnocratas, a
pressionarem a direção financeira do país. No mesmo
sentido devem ter agido as áreas do governo que sempre
combateram o plano do álcool e, talvez, os próprios grupos internacionais interessados em aqui se instalarem.
AS razões, que enumerei, são muitas vezes encobertas
ou disfarçadas e passam desapercebidas, quando das decisões do_s escalões mais altos.
Integrado nas for<és que compõem o Governo e, sincero admirador dos ministros que compõem a área
ec_onômico-financeir_a, sinto que me cumpre o dever de
apelar para os senhores ministros no sentido d~ que revejam a decisão tomada.
'
Ao analisar e criticar as medidas adotadas com relação ao suposto "subsídio" à cana do nordeste, tenho
como objetivo cooperar ajudando o Governo a buscar as
melhores soluções.
A Nova República quer a verdade, quer a análíse,
quer acertar, quer a justiça.
Os homens que estão no Governo e_ o próprio Presidente da República Dr. José Sarney não se consideram_
infalíveis.
A grandeza de um governante e a segurança que suas
determinações d.espertam no povo, projetam-se e
afirmam-se muito mais, quando ele sabe recuar para corw
rig[r a rota, para resguardar o interesse do país e para fazer justiça. É a humildade dos_democratras que os faz
fortes e lhes permite,__com a consciência tranqUila, em
qualquer circunstância e a qualquer preço, cumprir o seu
dever, (Muito bem! Palmas.)

Este Ato ent:_ra ern_vig_or na date de

Senado f"cdcrz:o.l, cm 19 ele junho
u~o

llt.dbui-;Õe:!l que lhe ·conrér-c o Rca~_~n~n~? ln_t_c:~o_, c nos
s~,

A D.M.A., a maior firma americana na produção de
álcool de milho, já manifestara ao Brasil o interesse de
associaNe aos produtores brasHeiros.

Art. 2R._

A Comicniio Di reLer~ rlo Scnnrlo Ycdci"'t\l, no

di_:!

Orçamento

F)J_tiCEGBAF -

pa.ra

2011

Imediatamente, foi criada uma taxa sobre o álcool
brasileiro equivalente, aproximadamente, 50% do seu valor.-

publicação. _

No 18, de 1985

dos Art.s. 7t, 47 c 483, §

Sexta-feira 21

ele 1985.
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ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVALIAR O~ FATOS RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL O
ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E A POLÓNIA.
2• Reunião, realizada em lS __de setembro de t983.
Aos quinze dias do mês de setembro de um mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Economia, presentes as Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora (Relator), Marcondes Gadelha, João _Calm_o_n e .Pernando
Henrique Cardoso, reúne-se a Comissão Especial destínada a examinar e avaliar fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos
entre o Governo da República Federativa do Br-ªslf e a---Polônia.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Itamar Franco; declara abertos os trabalhçs.

O ~r. Senador João Calmon, apresenta ao Presidente a
fim de que submeta à apreciação do Plenário da Comis~
são, uma relação contendo nomes de autoridades rela-_
cionadas com o "affaire" Brasii~Polônia para que v~:. "
nham depor na Comissão.
-t·~-~
- -=;;----Em votação, são os nomes aprovados.
Fíilalizando, o Sr. Presidente determina _que a Secreta~
ria faça os contatos necessários, no sentido de que datas
sejam marcadas com antecedência.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e
para cOnStar eu, Edson Luiz Campos Ãbre"go, ASSIStente
da Comissão, lavrei a presente Ata, que tida -e aprõVada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.
TOMISSÃO_ESPECIAL, CRIADA COM O Oii.JETIVO DE EXAMINAR E AV ALIAR OS FATOSRELA·cJONA.DOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL
O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS ACORDOS
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERA TIV A DO BRASIL E A POLÓNIA.
4• reuniio, realizada em 21 de setembro de 1983
Aos vinte e um dias do mês de setembro de um mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta mi nu-

tos, na_ Sala de Reuniões da Comissão. de Agricultura,
presentes--os Srs. Senadores Itamar Fran,co (Presidente),
VirgíFo._Távora .(Rel~tor), Fábio t;..uc_~Da ~ Marcondes
Gadel)la, iéún'e-se a Coinissão Especial destinada a exarniri~d:l:lvàlia~· fàtos- relacionados com as d.enúncias do
_jofnarb Estado de S. Paulo sobre os âcordos entre o GoVernÕ da República Federativa do Brasil e· a _Polónia.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Itarriar Franco, declara abertos os trabalhos.
O Sr. PreSidente franqueia a palavra aos demais
membros da Comissão, a fim de que possam fazer uma
avaliação dos trabalhos jâ realiz_ad.os. Ao final ê traçado
o seguinte roteiro de_trabalho: dia 26 de setembro, o depoimento do Dr. Carlos Geraldo Langoni, ex-Presidente
do Banco Central; dia 27 de setembro o Sr. Álvaro Armando Leal, ex-Díretor Executivo da COMEXPORT ~e,
finalmente, para o dia 28 de setembro o Senador SEVERO GOMES, ex-Ministro da Indústria e do Comércio.
Finalizando, o Sr. Presidente, Senador Itamar Franco
lembra aos Srs. Senadores o depoimento do Embaixador
J.O. Meira Penna marcado para amanhã, dia 22, às
17:00 horas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assistentt"
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da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
serâ assinada pelo Senhor Presidente c irá à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVALIAR Ol\' FATOS RELACIONADOS COM ÀS DENÚNCIAS DO JORNAL O
ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLIC~ FEDERATIVA
DO BRASIL E A POLÓNIA
6' Reunião, realizada em 26 de setembro de 1983
Aos vinte e seis dias -do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, presentes os Senhores Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora (Relator), Fábio Lucena eloão Calmon, reúne-se a Comissão Especial destinada a examinar
e avaliar fatos relacionados com as denúncías do jornal
O Estado de S. Paulo &obre os acordos entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Polônia.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Marcondes Gadelha.
Havendo número regimental o Senhor Pres_idente, Senador Itamar Franco, declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Carlos Geraldo Lan,goni, Ex-Presidente do Banco Central, na qualidade de depoente.
_
_
Inicialmente, o Senhor Carlos Geraldo Langoni agradece a oportunidade de estar no Senado Federal para
prestar esclarecimentos adicionais e ap6s resumir' alguns
pontos em que considera essenciais, c_oloca-se à disposição dos Senhores Senadores para as perguntas e dúvidas que por acas-o ainda permaneçam em torno da questão da Dívida Polonesa.
Durante a fase interpelatória, usam da palavra, pela
ordem, os Senhores Senadores Fâbio Luçena, João Calmoo e Virgflio Távora.
Finalizando, o Senhor Presidente determina que as
notas taquigrâfiCas tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas em anexo 'à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Edson Luiz Campos Ãbrego, AsSisteri-te da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.
ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA COMIS--~
SÃO ESPECIAL CRIADA COM O OBJETIVO
DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS CQM_AS DENONC/AS DO JORNA,L O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS
ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPOBLl·
CA FEDERATIVA DO BKtJ.~SIL E A POLON/A,
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 1983,
DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO
DR. CARLOS GERALDO LANGON/, EX·
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, QVE SE~
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente;_ Senador Itamar Franco
Relator: Senador Virgílio Távora
(Integra do Apanhamento Taquigrâfico)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo_
número regimental, declaro aberta a reunião.
A Presidência recebeu o seguinte tele~:
(Leitura do telex do Presidente do Conselho de Administração da COMEXPORT.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nós deixaremos para apreciar esse telex após os debates com o Dr.
Carlos Langoni.
.
A Presidência também esclarece que o Dr.- Edmond
Safra, que foi sugerido para ser convocado, através de
uma solicitação do Senador João Calmon, é do Banco
Safra. Esse esclarecimento se faz necessário, para evitar
qualquer outra interpretação. O Senador João Calm-(m,
quando propôs, propôs certo, Edmond Safra, do Banco
Safra.
Dr. Cárlos Langoni, sem maiores fOrmalidades, dou a
palavra a V. S'

O SR. CARLOS LANGOl'l! -Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Senador Itamar Franco, Senadores
VirgíJio Távora, Fábio Lucena, João Calmon, amigos da
imprensa, Senhores e Senhoras.

É para mim uma satisfação muito grande voltar a
Brasília, jã na condição de pessoa fisica e não de pessoa
jurídica e rever amigos e, principalmente, comparecer ao
Congresso Nacional ao Senado Federal, para prestaresclarecimentos adicionais e me colocar à disposição dos
Srs. Senadores para as perguntas e dúvidas que por acaso ainda permaneçam em torno da questão da dívida polonesa.
Eu tive oportunidade de acompanhar, pelos jornais; o
depoimento, há cerca de uma semana, se não me falha a
memória, do Diretor da Área Externa, do Banco Central, Dr. José Carlos Maderra Serrano,-e acredito que o
Dr. Serrano tenha apresentado um visão bastante detalhada da atuação do Banco Central dentro da questão da
dívida polonesa.
Gostaria de (esumir alguns pontos que considero essenciais, não tomar muito tempo na minha apresentação, e depois, então, me colocar à disposição dos Srs.
Senadores para as perguntas e questões.
Em primeiro lugar, acho que o aspecto fundamental,
para destacãr ou chamar a atenção na questão da dívida
polonesa, é que ela é quase que exclusivamente uma dívida relacionada a créditos Comerciais, ou- seja, uma parcela relativamente pequena da dívida polonesa está vinculada a empréstimos em moedas que não estavam diretamente ligados a crédito comerciais, Ou seja, a estímulos
das exportações brasileiras. E,ssa pequena parcela ê representada por dois empréstimos que foram realizados
para permitir o desenvolvimento da produção de carvão
e enxofre, pela Polônia, dentro da estratégia brasileira de
diversificar o fomecimentõ de matéria-prima, estratégia,
anteriormente, de maneira excessiva concentrada em alguns poucos países. O r~stante da dívida estâ vinculada a
uma estratégia que o Brasil vem adotando desde
1964/65, ou seja, a de expandir suas exportações, a de diversificar- os mercados e, principalmente, buscar o acesso
a novos mercados não tradicionais.

Então, é dentro desta concepção, é dentro desse quadro geral de política que se vem desenvolvendo de forma
consistente, ao longo dos anos, que nós precisamos enfocar a questão da dívida polonesa.
Chamaria também a atenção para o fato de que o crescimento dessa dívida foi bastante acentuado no período
de_ 1977 atê 1981. Quer dizer, a partir de 1980 hâ uma desaceleração significativa de expansão da dívfda polonesa
e, praticamente, a partir de 5 de março de l980 não há
novas concessões de linhas de créditos, a não ser linhas
de créditos jã relacionadas ao processo de renegociação
da dívida polonesa, como foi o caso das tinhas em julho e
em novembro de 1981. Portanto, a partir de 1980, quandO começa a deterioiar a situação polonesa, há uma visível redução na expansão das linhas de crédito concedidas
àquele país.
Ao longo do tempo, também, em termos de atuação
do Banco Central, houve uma preocupação em elevar
gradualmente aã taxas cobradas nesses créditos comerciais. Aqui também é importante entender a situação polonesa desde um contexto geral de incentivos às exportações, principalmente as exportações de manufaturados. A verdade ê que todos os países do mundo, vinham
utilizandO de forma intensa o financioamento subsidiado
e incentivadO como uma forma de conquistar mercado.
Essa guerra de incentivos Cíeditícios levou incbiSiVe,:_recentemente, os países industrializados a firmarem um
acordo ao nível do GATT, em que estabeleceram taxas
mínimas de juros a serem cobradas na exPOrtaçãO de
produtos manufaturadps. Havia inclusiv.e uma questão
muito curiosa, que era a briga entre o Governo frâncês e
O- Governo americano em torno, por exemplo, da venda
de aviões. A competição que havia, de acordo com os Estados Unidos, era predatória na venda dos aviões airbus,
que era_n:! fin_anciados _de forma -fortemente subsidiadas
em comparação com-Os ãvíões americanOs hoeing, dougfaS etc. EU tão, realmente, não_ é novidade. O Brasil seguiu uma tendência quase que universal e vem aplicando, aliâS_, esses_ incentivos itão apenas à Polónia, mas a
uma série de o_utro:S mercados, inclusive mercados não
tradiciorial~~~o os da América Latina e mercados
africano_s,_ que, durante um certo período, se constituíram em importante ponto de apoio para as exportações brasileiras.
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Mas a posição do Banco Central, que ê sempre mais
conservadora e sempre mais preocupada com o aspecto
financeiro da questão, era de procurar adaptar e elevar
gradualmente essas taxas, principalmente no momento
em que as taxas internacionais começaram a aumentar
no mercado internacional. Como os senhores sabem, a
partir de 1978/79, há uma aceleração nas taxas de juros
externos, e nesse período, principalmente a partir de
1981, procuramos também elevar gradualmente as taxas
cobradas dos empréstimos nas linhas de créditos na Polônia, que passaram a evoluir da faixa de 7% até cerca de

2/3 da libor,
O outro aspecto, importante, também, é quando nós
entramos na fase de refinanciamento. Esse refinanciamento foi todo feitO com taxas exatamente iguais às taxas de mercado, ou seja, as taxas que o Brasil pagava por
seus empréstimos.
Uma questão muito polémica, é a das promissórias. E
aqui ê bom também recordar os pontos fundamentais.
Primeii'o, a origem dessas promissórias. A impressão que
se tem, numa primeira leitura das reportagens feitas
sobre a questão polonesa, é de que essas promissórias
surgiram recentemente, em 1981, 1982, Cj_Uãndo, na realidade, a origem dessas promissórias é bem anterior. Elas
surgiram, na_verdade, em 22 de junho de 1977, quando
houve, pela primeira vez, uma emissão de cerca de 110
milhões de dólares de promissórias que já incluíam aquela característica fundamental, ou seja, elas podiam ser
cobradas diretamente ou então contra o saldo, na conta
centralizadora, na conta que nós chamamos de conta
clearing, e essa cláusula opcional jâ existia desde as promissóriaS de 77. Naquela ocasião não havia nenhuma
mensão. expHcita à questão da negociabilidade das promissórias. E o importante é que essas promissórias de
110 milhões de dólares, de 22-7-77, foram todas liquidadas normalmente ao longo do tempo.
Em 5-5-78, houve um novo acordo com relação às
promissórías, mantendo fundamentalmente as mesmas
características, ou seja, podiam ser cobradas diretamente
ou contra o saldo na conta centralizadora.
Em 5-9-80, houve uma mudança importante quando,
num novo acordo, ficou assegurada a livre negociação
dessas notas promissórias, inclusive com efeito retroativo. Portanto, houve uma melhoria nas condições anteriores, a partir de 1980.
Agora, ·o ponto fundamental é o seguinte: as promissórias são efetivamente cobráveis. Cerca de 202 milhões
de dólares foram cobrados regularmente entre 77 e 82,
sendo 196 milhões de dólares em dólares livres e 6 milhões em dólares a débito da conta clearing. Portanto, o
ponto fundamental é o fato de haver essa alternativa,
cobrar diretamente ou cobrar na conta clearing, não impediu a sua cobrança. E nós temos, hoje, pareceres jurfdicos que são, na minha opinião, absolutamente indiscutíveis quanto à legalidade das promissórias e a suavalidade jurídica.
Bom, a partir de 1981, como todos nós sabemos, a Polônia suspende os pagamentos e deixa de pagar a todos
os seus credores, inclusive a quase 500 bancos internacionais, ou seja, houve um problema de liquidez, uma crise
de liquidez aguda e nada relacionado com o aspecto legal
dos acordos comerciais, principalmente com a validade
jurídica das promissórias.
A partir de 1981, numa fase inicial, o Brasil nã-o participava da renegociação global polonesa, que se iniciou
em abril de 81. E a razão fundamental é que a Polônia
continuava honrando seus compromissos com o Brasil
até o início de outubro de 81. E houve diversas manifestações do Governo polonês enfatiZando a idéia de caráter privilegiado, de tratamento privilegiado ao Brasil. E
aqui a atitude polonesa é fãcil de explicar; o Brasil estava
fornecendo matéria-prima estratégica, alimentos básicos
para a Polônia, e realmente, o corte desses suprimentos
poderia significar um agravamento ainda maior da crise
interna polonesa.
É bom lembrar que em dezembro de 81, por problemas políticos internos na Polônia, somente com a lei
marcíal foiam suspensas todas as negociações polonesas
com todos os países e essas negociações só serão reiniciadas parece-me que no dia 15 de setembro. Portanto, nes:..
se período todo, entre dezembro de 81 e 15 de setembro
de 83, não houve nenhum progresso, nenhum avanço nas
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negociações da Polónia com os outros credores, enquanto que o Brasil, bem ou mal, continuou num diálogo,
numa tentativa de composição com o Governo Polonês,
nem sempre bem-sucedida.
Outro ponto importante também, além do aspecto da
legalidade, da credibilidade das promissórias, é de que a
Polónia, nessas negociaçõeS que se iniciaram a partir de

8 I, sempre reconheceu formalmente a dívida com o Brasil. Quer dizer, nunca houve nenhuma tentativa polonesa
de não reconhecer essa divida.
Agora, eu gostaria de resumir alguns pontos básicos
com relação à ação, principalmente do Banco Central, a
partir, então, da declaração de insolvência da Polônia,
ou seja, a partir de março de I 981. A partir desse período, roi constituído, como os senhores s8.bem, um grupo
de t'rabaiho no âmbito da COLESTE - Comissão do
Leste Europeu, do qual participaram funcionârios do
Itamarati, da SEPLAN, Minist~rio da Fazenda, da CACEX e do próprio Banco Central, e o objetivo principal,
inicial, era estabilizar o valor da_d[vida, quer dizer, impedir o seu aumento e encontrar fórmulas de recuperação
dos créditos brasilein;ls.
Em relação à nossa ação, a açã<" do Baltco Central,
nós, de imediato~ no dia 23-4-81, encaminhamos um oficio ao Ministério da Fazenda, sugerindo a suspensão
imediata dos embarques à Polônia. Quer dizer, era a atitude que o Banco Central poderia tomar de imediato.
Não caberia ao Banco Central, a nívd técnico de sua Direteria ou da Presidência, qualquer outra ação, a nível
político, por exemplo, de execução da dívida polonesa.
Esta teria que ser uma decisão de caráter mais amplo de
Governo, mesmo porque são raros os casos de execução
de um pafs, seja por parte de outros países, seja por parte
de bancos internacionais. Mas aquilo que nós podíamos
faze~, ou seja, ~a a9~() imedia~a de s~g,erir a suspensão
de emóarques, foi feito em oficio ao Ministêrio da Fazenda.
Em 30-4-81, após a visita de uma missão polonesa e de
longas discussões, foram feitos novos- aco'tdos, sempre
vinculados ao pagamento pontual dos compromissos
vincendos, ou seja, foram concedidas linhas de crédito
com o objetivo de permitir, inclusive, a importaçãO de
matéria-prima eStratégica da Polônia, como forma de re·
duzir o nosso_endividamento ou de pagar, através de importações, a nossa dívida com a Polônia.
Nós conseguimos receber, de maiÕ a outubro de 81,
cerca de 76 milhões de dólares. Em outubro de 81, hã
uma nova inadimplência polonesa. Então, a partír daí
houve uma suspensão na utilização de quaisquer linhas
de crédito existentes, e nós passamos a adotar um controle prévio das exportações que ainda eram realizadas,
quase à base de troca, para impedir qualquer excesso na
conta centralizadora, na c-onta clearing.
Em outubro e novembro, é bom lembrar, praticamente nós não temos nenhum progresso importante a nível
também do Clube de Paris, cujas_ cOndições, aliás, foram
menos favoráveis que as ·condições brasileiras. Iniciouse, então, uma tentativa de reescalonamento. Foi fixado
o teta mãximo para á dívida polonesa, em cerca de 1,6
bilhões, e acertou-se o pagamento de pelo menos IO% do
principal. Os juros seriam integralmente pagOs - e jUros
cobrados a nível de mercado ....... e foi então _concedida
uma nova linha de crédito dentro dessa renegociação_, de
140 milhões de dólares para amparo de exportações brasileiras à Polônia.
A partir de março de 82, cÔmo a Polônia de novo não
consegue cumprir basicame.nte nenhuma dessas con--dições, o comércio fica resumido quase que a uma troca
direta, de minéi'ro de ferro por carvão e enxofre.
Eu diria que, etn resumo, analisando o assunto, o Brasil sofreu o mesmo problema causado pela iliquidez polonesa, que atingiu vários países e váriOs outros bancos
internacionais, Curiosamente, em retrospecto, parece
que o Brasil apesar de todas as difiCuldades c;le nego_ciação com a Polônia, corisegüiu pelo menos alguma coisa mais- favorável do que o Clube de Paris, porque o Clube de Paris, como nós dissemos, além de uma renegociaÇão em condições bastante pouco favoráveis, iõterrompeu esse processo de negociação_ a partir da lei marw
cial, em dezembro de 81.
Um outro aspecto fundamental é que essas tinhas de
crédito. concedidas peJo BanCo Central têm todas carâter
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ou seja. elas contemplam produtos e não empresas. !'fão há, e nunCa houve, durante esse período,
qualquer relacionamento direto do Banco Central com
qualquer empresa comercial, e isso foi, acredito, bem explicado pelo Diretor da Área E;<.tema dci Banco, O Banco Central opera apenas diretamente com um banco polonês ou com os bancos centrais, no caso de outros países, e. indiretamente, com os 85 bancos comerciais que
detêm carteira de câmbio.
Eu diria,- de forma resumida, Sr, Presidente, que esses
são os pontos fundamentais da atuação do Banco Central na questão polonesa. Evidentemente, o Banco Central não tr~çou nem é o responsâvel pela estratégia de
abertura de novos mercados. Esta- é uma decisão de Governo, que envolve certamente outros _órgãos governamentais.
O Banco Central ê, fundamentalmente, um_ órgão de
registro dessas operações, de controle contâbil, de fiscalização, de acompanhamento. E acredito que, dentro desse contexto, dentro das dificuldades surgidas, a ação do
Banco Central fOi uma ação coerente, consistente, sempre procurando resguardar os melhores interesses do
Pafs.
Eu ficaria nesse resumo, e deixaria mais tempo para
poder escl~recer questões específicas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Tem a palavra o nobre Senador Fábio Lucena.
O -sR. FÁBIO LUCENA --Sr. Presidente, Srs. Senadores, Dr. Carlos Langoni:
Agora q!,le o Senhor estâ _fora das esferas do Poder,
parece-me que o Senhor fica mais à vontade, não- digo
para prestar depoimento, mas para dar a sua_ valiosa
contribuição, em todos os sentidos, a fim de que possamos, atravês desta Comissão, também colaborar para a
apuração desses fatos.
Eu preparei um questionário para submeter a V. S• e,
antes, eu lhe formularia uma indagação-iniCial: por que;
Dr. Langoni, durante todo esse tempo, desde 1977, essa~
operações com a Polônia foram mantidas em sigilo e só
vieram à tona através de denúncias publicadas no jornal
O Estado de S. Paulo?
O SR. CARLOS LANGONI - Eminente Senador,
eu confesso que, no meu entendimento, na minha compreensão, todas essas linhas de crédito concedidas pilO
Governo, através do Banco Central, são linhas de crédi~
to amplamente divulgadas. O Banco Central, através do
seu Departamento de Câmbio, divulga regularmente a
existência de linhas de crêdito para exportação de produtos manufaturados ou de matérias-primas não só para a
Polônia, mas também para outros paises em que nós temos um esquema especial de comercialização.
Eu gostaria, apenas complementando talvez a exposição que fiz muito sucinta, de dizer que esse esquema de
çont-ª centralizadora não _é privilégio da Polônia, V. Ex•
tem grande experiência nessas questões de comércio, nessas questões econômicas, e certamente sabe, por exemplo, que o Brasil usa o m~mo sistema de conta centralizadora, talvez um pouco mais restrita no seu comércio
_com vários pafses da América Latina. E essa sistemática
é pública. Até onde vai o meu conhecimento, pelo menos
no que diz respeito à essência do problema, qual seja a
concessão da linha de crédito, essas linhas eram do conhecimento público.
O SR. FÁBIO LUCENA-- V. S' poçieria citar algum
boletim do B_anc_o Central, não digo o número, evidentemente, mas alguma data em que essas operações foram
tornadas públicas?
O SR. CARLOS LANGONl - Não tenho aqui- e
jâ estou começando a sofrer o Qnus de não ser mais Presidente do Banco Central, em termos de assessmia. Estou aqui sozinho, com os meus dossiês. Não tenho, realmente tienhum assessor do DECAM ao meu lado a rne
ajud~r. Aliás, nobre Senador, tão logo su~giram essas
dúvidas com relação à questão polonesa, a minha primeira preocupação foi também conhecer a fundo o assunto. V. Ex' há de compreender que, sendo uma his~
tória que se inicia em 1954, ou pelo menos em 1977, neste
ano eu esta va ainda dando aulas na Fundação_ G_etúlio
VargaS, nem sonhava em participar do Governo. Eu
também não conhecia a história e fiquei curioso em co-

Sexta-feira 21

2017

nhecer todos os detalhes da situação polonesa. Instruí o
meu pessoal do Banco Central para que preparassem um
dossiê o mais completo possível sobre o assunto e esse
dosSíê~ Cu ·acredito, foi entregue ao Senado Federal, e tenho a impressão que inclusive já estâ de posse destaComissão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Oficialmente, não. Ao Senador Virgílio Távora se entregou uma documentação ...
O SR. VlRGILIO TÁVORA - Não oficialmente,
mas oficiosamente. Já tenho tudo e mais alguma coisa. '
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Eu fdsei
esse detalhe.
O SR. FÁBIO LUCENA- Dr. Langoni, nessa documentação- aliás, foi a mesma pergunta que foi feita ao
Sr. Serrano- não consta nenhum registro de que essas
operações tenham sido tornadas públicas.
Mas o aspecto central da questão, a presença do Senhor aqui ri esta- Comissão parece prender-se ao depoimento aqui prestado pelo Dr. Serrano, o que merece ser
complementado por V. S• Por exemplo: a Comissão ouviu do Dr. Serrano a informação sobre decisões colegiadas na concessão de créditos à Polônia, e o Senhor sabe
que em decisões cQlegiadas é dificil apurar-se responsabilidades sobre quem especificamente determinou ao Banco Central a CQncessão dos referidos créditos. Quem determinou? Quais OJi documentos explícitantes autorizativos? Em que documentos o Banco Centr:d se baseou
para determinar essas operações? Quem fixou~ Dr. Langoni, exatamente as condições contratuais, especificamente as taxas de- juros para cada tipo de mercadoria,
pois cada tipo de mercadoria obedecia a uma taxa de juros, e que critérios orientaram a estipulação de um tipo
de juros para cada mercadoria nessas relações entre o
Brasil e a Polônia? São três, então, as perguntas que,
dentro das considerações, eu faço a V. S•
O SR. CARLOS LANGONI - Pois não, Senador.
Essa sistemática de concessão de linhas de crédito normalmente é objeto de decisões entre a CACEX e o Banco
Central, com a intefveniência do Ministério da Fazenda
ou de outros Minstériüs que fenham interesse específico
naquele produto. Por exemplo: com relação às linhas de
têxtil. A origem da concessão das linhas de crédito têxtil
é, sem dúvida alguma, a orig-em histórica, é um trabalho
realizado pelo MinistériO dá IndúS(ria e do Comércio
pai-vOlta de 1978, se não me falha a memória, quando
foi cOnStituído um grupo de trabalho para examinar a si~
tuação de estrangulamento das exportações de têxteis no
caso brasileiro.
O SR. F Á:(HO LUCENA lo.

Permita-me interrompê-

O SR. CARLOS LANGONI - Pois não.
O Slf. FÁBIO LUCENA- .E: para conduzirmos bem
o diâlogo.
Pelo dossiê do Banco Central, devidamente analisado,
pelos documentos que temos da Comissão, até agora
ninguém foi especificamente apontado ou responsabilizado, do ponto de vista jurídico, por essa autorização;
nem mesmo uma ata de reunião formal foi encaminhada
à Comissão, em que apareçam esses 6rgãos (SEPLAN,
Ministério do Planejamento, CACEX) como entidades
autorizati_vas._Bom, como é que se deram essa autorizações?
O SR. CARLOS LANGONI - Pelas informações
que nós temos desse levantamento que foi feito cuja documentação certamente será colocada à disposição dessa
comi§sào, sabemos a origem, por exemplo, da idéia de se
subsiâiar têxteis. Foi exat.amente Como eu disse: um gru~
po de trabalho, sob a iniciativa do Ministério da Indústria e do Comércio, p& volta de 1978, quando hav[a um
sério estrangulamento no mercado interno de têxteis. E a
preocupaçãO toda, então, era como ampliar o mercado
para esses produtos, e a partir do estudo desse grupo de
trabalho, foí então sugerida a negociação, ou -a conces~
são de linhas de créditos, cujas taxas de juros, como eu
disse, foram acordadas, entre, no caso, o Ministério da
Indústria e do Comércio, o Ministério da Fazerida, sem~
pre C'tim a 'participação da CACEX.
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A CACEX é o elemento-chave na formulação da política de comércio exterior braSileiro. Como_o Senadots_a::be não temos no Brasil, o Ministério do Comércio Exteri~r. E é por isso, talvez, Senador, que essas decisões
apareçam tão desagregadas. Na ãrea de comércio exterior, as decisões estão pulverizadas entre vãrios M~nis
têrios. Nós temos o Banco Central, que, como eu dtsse.
fiscaliza e registra a concessão de linbas de créditQ. Nós
temos o Ministério da Fazenda, responsável pela conces- ~
são de incentivos fiscais e peia execução da política cambiaL Nós temos a participação- da SEPLAN e do ltamarati, quando se trata de acordos especiais. iodos esses
pacotes firlanceiros que envolvem a concessão paralela
de créditos financeiros ·e imp-ortação de mercadorias, ê
tratado de forma simultânea pela SEPLAN, com a parti~
cipação também do ftamarat_i, do Ministério da Fazenda, etc... Realmente eu diria que é da natureza da condução dos assuntos do comércio exterior brasileiro es~~- _ _ :_
pulverização e essa decisão COlegiada. Tenho a impressão que ê muito fácil reconstítuir,-atr~vês do exa;me da
documentação que estã à disposição desta Comissão,
exatamente os acordos e os documentos. Por exemplo,
neste primeiro acordo" âe 1977 existe uma documen~
tação, onde surgiram então as promissórias. No acordo
de 1978, quando nós ampliamos a emissão de notaspromiss6ií3.s, tanibé:m exiStem âocumentos firmados entre o
Banco Central e o Handlobank _ao Banco Central Polonês. Em 1?80 foi asseglirãôã a livre negociação, com efeito retroativo, e existe um documento, inclusive, anexado
a esse dossiê. Portanto, acho que não é dificil re~onHituir
cada um desses eventos. Agora, são eventos que ocorreram aOlongo do tempo, num Prazo muito difirenciado.
Num período mais recente, por exemplo, ainda em 1980,
quando foi assegurada a livre negociação, o resultado da
concessão das linhas foi uma missão especffica do Ministério da Fazenda, através do seu Secretãrio-Geral, à Polônia. Elll outrOs casos, foi o resultado dó pf6prio processo de negociação aqui no Brasil, ou seja, a vinda de
missões polonesas que negociavam jã com esse colegiado
da COLESTE: Portanto, é um processo realmente de decisão colegiada, apesar de todas essas decisões estarem
consubstanciadas em documentos específicos, inclusive,
em resoluções e aié em comunicados do Departamento
de Çâmf?lo do Banco_ Çentra_,I._
O SR. FÁBIO LUCENA -Neste colegiado, qual a
autoridade que poderia ser responsabilizada pela adoção
dessa medida? Fala-se muito no consenso de Berna em
relação à quest~o polonesa. Como O senhOr explicaria
que no andamento destas transaçÕes o Brasil tivesse adolado taxas de juros de a1é 3% ao ano, i:j_ue equivale à metade da's taxas geralmente em vigor no consenso de Berna.
O SR. CARLOS LANGONI- Bem, Senãdor, eu v~~
dizer com toda ..
O SR. FÁBIO LUCENA- Chegamos a nos subme. ter, nO tÍosso endividamento externo, no-caso brªsileir(), _
à oscilações no prime ~ate, por exemplo, que chegaram
atê 21%. Como o senhor explicaria isso.
O SR. CARLOS LA NGONI - Bem, Senador, de novo, dentro do contexto geral de uma política agressiva de
subsidiar e incentivar as exportações brasileiras e de conquistas de novos mercados, se V. Ex' examinar com cu i~
dadO 'a documentação exiStente. poderá verificar_ que a
posiÇã~ do Banco Central sempie foi muito conservadora, pOrque a ótica do Banco Central era a ótica que exªtamente V. Ex' está levantando, ou seja, a preocupação
com o custo alternativo destes recursos, o custo que nós
captamos, esses recursos, no mercado internacional. Havia. entretanto, uma preocupação de natureza comercial.__
Quer dizer, havia, inclusive, a preocupação, com?_eu disse, em alguns casos, de abrir novos mercados e de solucionar problemas de estrangulamento sêrio em alguns setores brasileiros. No.caso, por exerl).plo, de minério de
ferro, havia um intéi"esse específico da Vale do _Rio Doce
de diversificar mercados._ No caso da importação de carvão e de enxofre, a preocupação da nossa siderurgia era
a de não ficar na dependência exclusiva de um único fornecedor, no caso o Canadá. então havia interesses realmente estratégicos, inclusive, tanto de importação, como
de exportação, que justificariam este tipo de subsfdio,
evidentemente, sempre numa visão transitória: Tanto

que a preocupação nossa, a nível do. Banco Cent:ai,
como já dissemos. principalmente a partir de 1980, fOI de
lutar para que essas taxas fossem revistas, principalmente, face à aceleração das taxas internacionais. Mas esse
diferencial de taxas tem que ser .entendido dentro de uma
política global. As exportações brasileiras são pesada~
mente subsidiadas. Até recentemente tínhamos tax_as de
juros internas, na faixa de 4~%, para uma inflação ?e 120
a 130%. Então, é um subsídio enorme. Qual devera ser a
tendência natural, no caso brasiteiro, uma vez ultrapassada esta fase mais dificil da situação da balança com~r
cial, que pouco a pouco estã eliminando esses subsídios
creditícíos.TEu concordo com V. Ex•, são subsídios quç
não podem se eternizar, porque representam um -ônus
significativo, tanto do ponto de vista interno, como do
ponto de vista externo.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nào terá sido este ônus
--fundamental do espantoso crescimento da dívida pelo·
nesa para com o Brasil? Não teria sido um beneficiamento fiscal e cambial do Brasil em relação à Polônia_, com
objetivos que levou descrever dentro em pouco, de trazer
--certos beneficiãrios para estas transaç-ões? O senhor fala
-que vieram missões polonesas ao Brasil, e que um colegiado decidia.' a respeito de todas estas questões. Então,
como expiícar, Dr. Langoni, que no momento em que
nossos credores nos estrangulavam, e nos estrangulam
-com elevad.fssimas taxas_de juros, o Brasil, por seu Governo, age de modo exatam7n~e inverso, cobrando tax:s
de juros que praticamente são insignificantes em relaçao
às que nos são cobradas pelos nossos credores?
O SR. CARLOS LA NGONI- Mas, Senador, de no- .
vo, temos que entender tudo isso dentro de uma guerra
de subsidias que efetivamente existia, e ainda existe.
Quer dizer, a conquista destes mercados novos, o ~cesso
a novos mercados, principalmente a exportação de produtos não tradicionais, exige de fato, a competitividade,
e muitas vezes ela não está no preço, mas no prazo.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas o têxtil, o enxofre, o
ferro não são mercados, na sua expressão, não convencionais,
O SR. CARLOS LANGONI- Mas, de novo, o obj_etivo ali, era diversificar fontes de mercados. O têxtil era e
é um produto, hoje, extremamente disputado. Temos
vários concorrentes, inclusive asiãticos, que ainda hoje
aplicam uma política quase que predatória, em caso de
competição. Acho que temos que entender, de novo, :ssa
'questão do subsídio das taxas privilegiadas _que efeUvamente existiaril. Eram subsídios, dentro de um contexto
geral, de uma política agressiva para diversificar as exportações, para conquistas de novos mer:cados, que ~ós
aplicamos não apenas para a Polônia, mas para vános
outros países do Leste Europeu.
O SR. FÁBfOLUCENA- Por exemplo, Dr. LanS"oni.
O SR. CARLOS LANGONI - Bom, quase todos os
países. Aplicamos para a Alemanha Oriental, para a
Hungria, para a Romênía,-pàra a ÁTdca.O SR. FÁBIO LUCENA- Mas que tij,o de mercado?
O SR. CARLOS LANÜONI- Mercados em expansão, Mercados promissores. A Nigéria era um mercado,
por exemplo, extremamente promissor, até a queda do
preço do petróleo.
O SR. FÁBIO LUCENA_- Mas estes países não contraíram endividamento com o Brasil como a Polônia.
O SR. CARLOS LANGONI -O problema da Polónia ê que de fato, de todos estes p.!;l_(ses do lC$te_Europeu,
a Polônia era o pafs mais promissor. Na década de 1970,
no final da dêcada de 60, era um país proniiSsor, era um
país, talvez, com característicaS mais liberais dentro de
um conceito de_econo"mia planificada, era um país de irl~
tenso vinculo finan_ceiro com o- exteri_or~ era Qma economia em expansão, pri~cipalmente porque era um país
que tinha aquilo que _o Brasil precisava, as matér!as~
-primas estratégicas cOmo carvão e enxofre. Então eu
acho-que as -oportunidades de Comércio com -a Põlônia
eram sem dúvida, mais promissoras; mais_efetivas do que
as ...
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O SR. FÁBIO LUCENA- O Senhor fala que a Polónia era um mercado promissor. No entanto, em 1979, o
Produto Nacional Bruto polonês começou a decrescer, t
só nesse ano registrou um decréscimo de 19 para 17%.
Então, como classificar a Polónia, nesse período? Um
mercado promissor?
O SR. CARLOS LANGONI- Senhor Fãbio Lucena, inclusive havia um outro aspecto: mesmo com a si~
tuação económica não muito brilhante, a partir de 1980,
a Polónia tinha, aliás, como alguns pafses do leste europeu, uma característica muito importante para o Brasil.
1! que ela não fazfa parte de·certos acordos internado~
naiS com relação as mercadorias, como é o caso, por
exetl:lplo, do café. Então representava uma possibilidade
para exportações convencionais ou tradicionais dentro
, dos acordos internacionais. Esse era um outro atrativo.
O SR. FÁBIO LUCENA - Sim, mas constatada a
queda do PNB PolOnês, constatou-se a confiança-do Governo brasileiro nesse mercado. Daí o incremento das linhas de crédito. Coffio é que se pode justificar isso, Dr.
Langoni, se isso coincide exatamente com a deterioração
da situação política polonesa?
O SR. CARLOS LANGONI- NobréSenador, olhando os dados da Polónia, V. Exa. vai verificar que na realidade há uma nítida desaceleração do enQi_vidamentQ
apartir príncipalmerite de 1979 e de "f98o.-E realmente a
crise de liquidez polonesa, assim como a crise mexicana,
pegou vários países de surpresa.
No caso, por exemplo, da Polônia, bancos experientes.
como os bancos alemães, têm hoje dívida superior a 2 bilhões de dólares da Polônia. Quer dizer, foi um processo
de deterioração ·muito rãpido e, eu diria, num certo sentido, imprevisível; quer dizer, ninguêm poderia imaginar
que a situação polonesa iria, de um hora para outra, se
deteriorar como se deteriorou. E eu tenho a impressão
que isso aconteceu também com o México. A situação
mex.icana se deteriorou de forma surpreendente, quase
que do dia para a noite, não só afetando países como o
Brasil, mas um sem-números de bancos internacionais.
Aliãs, a característica d~ uma crise cambial é exatamente essa_Quando vem, ê com violência, quer dizer, a
crise de liquidez, e pega não só países, mas bancos internacioQais experientes de surpresa.
Portanto, eu diria que a estratégia brasileira de buscar
novos mercados é compreensível. Ela não se aplicou apenas à Polônia, mas como eu disse, a vários outros mercados não tradicionaiS. O que se pode discutir é a nossa
maior ou menor capacidade de antecipar a crise polonesa. Eu diria que se aqui houve alguma falha de previsão,
essa falha foi repartida por, pelo menos, cerca de SOO
bancos internacionais, com uma longa tradição no mercado financeiro, qUe concederam à Polónia não créditos
comerciais para exportação, mas emprêstimos financeiros, empréstimos em moedas. ~ uma situação muito
mais delicada.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sim, mas o Brasil tambêm
concedeu o empréstimo financeiro em moedas."
Coincidentemente, na êpoca, em que se deteriorava a
situação polonesa no campo político interno, prenunciando a decretação da lei marcial, como com a queda do
PNB, o Em_baixador Meira Penna fez várias advertências
públicas ao Itamarati e ao Governo brasileiro. O Sr. tomou conhecimento dessas advertências ou não?
O SR. CARLOS LANGONI - Que eu saiba, pelo
menos a Presidência do Banco Central nunca foi oficial. mente informada acerca dessas informaÇões.
O SR. FABIO LUCENA -.:..Inclusive o Itamar8.ii não
transmitia para o Banco Central essas informações'?
O SR._CARLQS LANGONI- Eu nunca reCebi ·nenhum oficio formal acerca da situação polonesa, comu. nicado pelo Embaixador Meira Pçnna.
·
O SR. F ÁBl<YLUCENA --Quer dizer, que o SCôhoi
nega ter recebido qualquer advertência do Embaixador.
· Meira Penha?
.
-Õ SR.-C-ARLOS LANGONI - Não recebi.
O SR. FÁBIO LUCENA- Vamos ao caso das promiSsória~. Dr; -carlos_Langoni, ou melhor, ao caso da
cobtabílidaae da dívida.
.Eu faço a seguinte pergunta: a partir de quando, por
solicitação de qUem e com que finalidade passou a ser in-
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DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

cluída a nota no rodapé das notas promissórias assinadas pelo banco polonês?
O Senhor sabe que a nota promissória, que é uma promessa de pagamento, inicia com a promeSsa· da dívida e
termina com a assinatura do promitente pagador. Não
cabe colocar debaixo da assinatura do promitente nenhuma anotação. No entanto, o Banco Central recebeu
notas promissórias com anotações deveras complexas
que chegam até a transform~-las em contratos ~e ~p~
rações comerciais. E quem, no Brasil, autorizou taf
clusão? Quem no Brasil, autorizou em nota promissória;
numa verdadeira subversão jurídica da operação com
nota promissória, essa inclusão'? Ho_uve parecer jurídico
da consultaria do Banco Central antes da inclusão dessas
notas ao pé das notas promissórias polonesas'? Essas notas promissórias forma redigidas na Polônia, pelo banco
polonês, ou no Brasil, pelo Banco Central?
Não sei se o Senhor entendeu bem a colocação!

In-

O SR. CARLOS LANGONI - Entendi!
Bem, Senador Fábio Lucena, eu vou atê o detalhe
onde eu realmente conhe·ço, porque são detalhes muito
específicos. Sinceramente, sobre alguns pontos, eu teria
ainda que consultar os c;iepartamentos do Banco Central,
para depois esclarecer, por escrito, a esta Comissão.
A clãusula existente nas notas promissórias na realidade tem a sua origem em 1977, porque jã em 1977 .. ,
O SR. FÁBIO LUCENA- Sim, Dr. Carlos Langoni,
mas qual a sua fundamentação jurídica para _essas origens? A gente nunca viu isso em notas promissórias.
O SR. CARLOS LANGONI -Bom, nós temos um
parecer jt1rfdico recente do noSl)o departamento: Aliâs,
logo que tomei conhecimento das denúncias do jornal O
Estado de S. Paulo, fui verificar exatamente as implicações legais e jurídicas dessa clã~sula. E de. acordo com
o nosso Departamento Jurídico, essas cláusulas são perfeitamente legais e admissíveis.
O SR. FÁBIO LUCENA- Quer dizer, que o Senhor
fez a verificação a posteriori?
O SR. CARLOS LANGONI - Bom, eu fiz a verificação a posteriori para me informar exatamente qual
O SR, FÁBIO LUCENA- Fez a verificação a posteriori quando tomou conhecimento de que jã haviam as ·
anotações até...
O SR. CARLOS LANGONI -Não, para verificar
exatamente qual era a implicação jurídica.
O SR. FÁBIO LUCENA_ Quer dizer, 0 Banco Central
aceitou então as promissórias antes de ver:ificar a fundamentação da dívida.
O SR. CARLOS LANGONI- Não, Senador,eu não
diria isso, porque eu não tenho, como disSe...
O SR. FÁBIO LUCENA- Não foi o que eu disse,
foi o que eu entendi.
_
·_
--_O SR. CARLOS LANGONI- Como havia um-a-dúvida sobre se aquela cláusula tornaria a promissória incobrável, fizemos uma consulta ao Departamento Jurídico do Banco Central.
O SR. FÁBIO LUCENA_ Vocês fizeram a consulta
depois de terem aceito -a prOmissória co-m aS ânotações.

O SR. CARLOS LANGONI --,Não, isso não quer
dizer que ei"n 1977, ou, depois, em 1980 , não fenha havido uma conSuilà àO Departamento Jurídico do Banco
Central. eu não tenho a documentação aqui comigO prov~~do i~o:.:-~ ---~-~--

O SR, FABIO LUCENA- Dr. Langoni a minha pergunta ê bastante .explícita. O que eu gostaría que o Senhor informasse à Comissão ê o Seguinte: é se o Banco
Central, ao receber as promissórias co.m as anotações ao
pé deias, tinha fundamentação jurídica para aceitar essas
promissórias com essas ::tnot~ções, sabendo que essas
anotações poderiam ensejar, como ensejaram, a incobrabifidade das promissórias? Essa ê a minha pergunta.
~-----9-SR.,='GARLOS LANGONI- BÇtm, Senador, eu lhe

diria aí de novo que há uma divergência de ínterPfetação. Nós estamos convencidos de que essas anotações
não a(etam a cobrabilidade das. notas promissórias. Elas,

de fato, foram cobradas, muitas inclusive liquidadas,
não hã o que discutir. _Quais as promissórias?

O SR. FÃBIO LUCENA- Falo nas pendentes de
quitação.
O SR. CARLOS LANGONI- Mas a Polônia entrou
nuffia_situação de liquidez. Eu acho que nós temos que
distinguir aqui o aspecto jurídico da validade da promissória com o aspecto de cobrança relacionada à liquidez
·~----. ·
da Polônia.
Respondendo especificamente a sua questão. Eu não
tenho aqui condições de proVar ao Senhor que antes da
assinatura das promissórias, seja em 1977 ou em 1980, o
Banco Central tenha feito a consulta jurídica, mas eu diria o seguinte: é de praxe do Banco Central, é de tradição
do Banco Central, sempre, em quaisquer questões relacionadas a contratos financeiros, antes submetê-los a
exame do seu Departamento Jurídico.
Portanto não tenho condições de responder, porque
efetivamente é um detalhe específico, que poderá serve-rificado através de uma consulta aos órgão do Banco
Central, inclusive aos departamentos encarregados de
assinatura desses acordos, porque eles foram assinados a
níveis de Chefes de Departamento, quer dizer, não chegaram a: nfvel de U.iretoria ou Presidência do Banco Cen--tra[, verificar ~ existência dessa consulta ou não.
·Agora, ·de qualquer maneira, o ponto fundamental é
que há hoje o parecer jurídico do Banco Central, deixando claro que o fato de existir essa referência na nota promissória não afeta a sua cobrabilidade. O sigÕific3.do
prâtico dessa refc::rência é o Seguinte: vamos supor que a
Polónia deva ao Brasil tOO milhões de dólares. Se por
__ .acaso, a Polónia tiver um saldo credor na sua conta clearing, na sua conta Centraiiz3dora, por faVor deduza dos
fOO milhões esse saldo credor, e cobra a diferença. Quer
dizer: ê eSse o siinlfícadO dessa cláusula e não a interpre_tãção di_'Lue.ésSas promisSóriaS sõ poderia ser cobradas
--caso ex1stiSse "Sitdo na conta centralizadora. Acho que
esse é o ponto fundamental. E tanto é assim, Senador,
que as promissórias foram cobradas. Nós cobramos
mais de duzentos milhões de dólares livres.
O SR. f ÁBIO LUCENA- Porque não houve saldo
na conta centralizadora para cobrar o restante das promjssóTias?
0 SR. CARLOS LANGONI _Atê um certo ponto,
até um ce.rto período essas promissórias foram liquida~as, inclusive na sua grande maioria, em dólares livres.
Quando a Polônia entra numa situação de insolvêncía,
efettvamente, ai já não ê ma ii>" de validadejurídic_a_ou não
da promissória, mas uma situação de iliquidez, de não
poder pagar. Este é o problema fundamental.

-+ ___

O SR. FABIO lUCENA-Muito bem, Doutor. Na
declaração de insolvência, a Polónia usa a expressão dispose. Isso já foi discutido aqui, mas o Senhor me parece
_ .autoridade mais efic.az para esclarecer essa situação. A
Polônia peclara ·que só pagará os seus compromissos
com o Bi-asil quando puder distribuir, quer dizer, dispose. Cõrrto- o Governo brasileiro aceitou essa eXpressão
e_m inglês, que não significa dispor e, sim, distribúir? E,
_afioal..d_e contas, o qlJ.e é s"wlng balance? Eu cons_ultc::i tOdas as assessorias do Senado e não descobri o qUeSigriifica swing balance, que consta nos documentos oficiais~

O SR. CARLOS LANGONI- É verdade..~B_om, essa
expressão- vou dar de novo a interpretação jurfdica- se
aplica exatamente...
---=-O SR. I="ÃBIO LÜCENA- Eu estou_fn_te'reSS3dO na
tradução.
0 SR. CARLOS LANGONI _Bom. Setia_atroca de
balanços, _troca ~~ saldos, é a expressão mais próxima,
em termoS de português, exatamente ã.ir.iiílo que eu havia
dito, Eu tenho uma divida de cem milhões, se eu por acaso, tenho um saldo credor, por favor utilize esse saldo, e
abata de minha dívida. Daí a expressão. Por que swing?
Porque esse saldo pode ser tanto a favor do Brasil ou
contra 0 Brasil.
O SR. FÃBIO LUCENA_ Contra

0

Brasil.

O SR. CARLOS LANÓ'ONI-:--- 1:. exatamente esse o
~jgitífiCa:do.
-
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O SR. f ÁBIO LUCENA - Baseado nesse significado, alguma vez o Governo brasileiro tentou negociaressas promissórias com algum governo ou instituição financeira estrangeíra?

O SR. CARLOS LANGONI -Não.
O SR: FABIO LU:CENA- Em caso positivo~--quan
do, como~ se foram aceitas, por que foram aceitas? Por
que não foram negociadas?
O SR, CARLOS l~NGONI _- Essas promissórias
eram i negOCiáveis,- inicialmente. A partir de 1980 é que
foi assegurada a livre negociação. Efetivamente, não
houve interesse nem tempo, eu diria, talvez, útil para tentar uma negociação em mercado dessas promissórias,
_ porque ...

O SR. FÁBIO LUCENA- O senhor fala qu-; não
houve tempo, o interesse deveria haver.
O SR. CARLOS LANGONI -Senador, nem sempre ...
O SR. F ÃBIO LUCENA - Interesse devia ter havido, em face do prenúncio da situação de insolvência da
Polónia.
O SR. CARLOS LANGONI- Senador, repare"bem,
Depende muito da taxa de descontp. Como V. E?• sabe,
a vantagem ou não de negociar ou de antecipar a liquidação da promissória depende muíto das taxas de des-

conto oferecidas. Ess.as taxas de desconto variam de país
para país.
Em 1980, realmente eu não tenho aqui os detalhes, é
uma operação muito particular, muito específica - não
houve nenhum movimento formal do Banco Central em
t3i1Hlr descontar essas promissórias no mercado internacional,_ pelo menos no meu conhecimento.
O SR. FÁBIO LUCENA-O Banco Central não teve
então interesse_ em negociar essas promissórias.

O SR. CARLOS LANGONr- Ape.c;ar delas serem
negociáveis.
O SR. FÁBIO LUCENA- Apesar delas serem negociáveis, o Banco Central não teve interesse em negociáIas.
-~O SR. CARLOS LANGONI Não_ teve interesse,
possivelmente porque, os nossos operadores sentiam que
no mercado uma negociação de promissória com a Polônía envolveria uma tax.a, e o desconto não seria ~ompen
satórío em função da receita esperada.
O SR. FÁBIO LUC~N 1\- O senhor nunca recebeu
inst~uçã~ para negociar essa promissória, nem para não
negocíar1
·
O SR. CARLOS LANGONI ciar nem parã hão negociar.

Não. Nem para nego-

O SR. FÁBIO ~UCENA ~Vamos para_ um aspecto
que eu reputo também fundamental. Sr. Presidente, peço
tolerância de V. Ex.'. r:tovamente,já que o_ Dr. Langoni se
dlsJ)õe a"I-esponder as minhas perguntas.
O SR. PRESIDENT~ (Itamar Franco)- V. Ex• tem
o tempo que for necessário.

O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois não.

EntãO, o-S-~nhor releva a insístênCia, mas ...
Ô SR. CARLOS LANGONI -

Nao tem problema.

O SR. FÁBIO LUCENA - ... a sua presença talvez
se"ja mais importante ao longo desse conclave que nós fazemos no Senado.
Agora - vamos ao caso da Coro.a-Brastel, Pécora e
Leal & Cia. A COMMEXPORT, como o senhor sabe, é
uma trading beneficiada com negócio dentro do acOrdo
Brasii-Polônia, e teria sido assessorada nesses negóCios,
peta firma Pêcora e Leal, da qual fez parte o SecretárioGeral da SEPLAN, o Sr. José Flávio Pécora. Por coincidência, Dr. Langoni, uma outra empre.c;a que obteve
grandes vantagens do Banco Central, a Coroa-Brastel,
també:m foi assessorada pela firma e pelo mesmo Sr. Álvaro leal. O Sr. Paim, da Coroa-Brastel, afirmou, no seu
depoimento recente, ter tido os recursos na véspera da
inter.vel"!_ç_ã? no seu grupo diretamente autorizados pela
~c~taria de Pla_~9~~~n_to, pela ·sEPLAN. Outros
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clientes da mesma firma têm sido citados na imprensa
como tendo obtido vantagens governamentais da mesma

natureza.
A pergunta que se segue às considerações é a seguinte.
O senhor ~;,tbe de qualquer influência exercida pela Pécora e Leal, pela pessoa jurídica, ou pelo Sr. Álvaro Pécora
ou pelo Sr. José Flávio Pécora, pessoas físicas, em favor_
da COMMEXPORT, a Coroa-Brastei ou a qualquer ou~
tra empresa que tenham obtido favores governamentais
de qualquer natureza? Em caso afirmativo, gostaria _que
o senhor descrevesse detalhadamente para conhecimento
desta comissão.
_ _
_
O SR. CARLOS LANGONI -Senador, eu chamei

poderá e deverá utilizar essas llnhas de crédito, assim
como qualquer outra empresa. Mas, Senador,_esse é o
_ ponto fundamental que eu gostaria de destacar: a
atuao:;;ão do banco Central e as linhas de crédito são concedidas por produtos e não por empresas e são de conheM
cimento público. Quer dizer, a partir daí o processo é
todo ff:ifõ- J)eTOs bancos e não pelo Banco Central.
O SR. FÁBIO LUCENA_:_ Vamos ao caso da Vicu-nha e da Fibras._

Esta Comissão ouviu do Dr. "Serrano sobre como o
Bris-lf teria sido belleficiado pela compra da Fibra pela
-Vícliilfia. Qe acordo çom o mesmo, o modo com que a
ccimj,ra íOí processada, fez com que o direito de remessa
atenção, ao longo da exposição, que o re!acionamenio
da Fibra, que tinha caráter permanente, fosse substituíentre o Banco_Central e as empre:~as que participam do
do pelo direito da Vicunha, que teria catá ter meramente
comércio exterior.::.... no caso da-Polô_nía- é absolutatransitóriO:· uma, caráter permanente, outra, carâter
mente inexistente, Quer dizer, o Banco Central conCede
transitório, pois não se trataria de investimento; mas sim
linhas de crédito, em geral divulgados por comunicados
de empréstimo -palavras do Dr. Serrano.
do DECAN. Quer dizer, não há nenh_um relacioname!}tO
Ora, sobre o assunto, a pergunta é a sii:guiõ.ie:-é dificH
direto entre o Banco Central e ,qualquer empresa c-omer-ãcreditar que uma empresa multinacional tenha executacial exportadora. E qualquer empresa comercial exportãdo uma operação que fosse diminuir seu poder de remesdora pode utilizar essas linhas para exportar produtos
sa de lucros. Isso é impossível de acreditar. Gostaria _aspara a Polônia, como, aliás, é o cas_o em relação a outros
sim que o senhor explicasse, o mais detalhadamente
mercados da América Latina. Eu desconheço _qualquer
tipo de interferência- ou relacionamento desses senhores -- __ pºs~Lvel ~s~_a_ transa~o. inclusive informando a esta.Co~
missão sobie Ofluxo de remessa efetiva de dólares para o
que o ilustre Senador estâ citando nesse processo de ne~'estfãi1geiró pelas duas, nos últimos anos, e o fluxo a que
gociação Com a Polónia. ComO eu diSse, é um processo
as mesmas estarão autorizadas a remeter nos próximos
tão amplo, são linhas que se originam em 77, particularanos.
mente as linhas de têxtil, que foram aumentadas, ao longo do tempo, beneficiando não apenas têxteis, mas
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Senavários outros produtos, inc!usive cate, soja, minério de
dor, sobre o assunto, eu realmente vou ter que fundaM
ferro, portanto, a meu juizO ou pelo menos a meu conhementalmente consultar o relatório do_ Banco Central,
cimento, nunca houve qualquer interferêncía desses seporque são temas extremamente específicos e detalhes
nhores nesse processo de comercialização com a Polônia.
que foram conduzidos a nível de departamento do Banco
Central, que é quem tem autonomia para isso.
O SR. FÁBIO LUCENA~ O senhor conhece ocoEu gostaria apen-as, se V. Ex• permitisse, de lei o reSuM
mendador Jean Rejan, de São Paulo[
- -- -mo dos pontos fundamentais e- de novo encaminhar a
0 SR. CARLOS LANGONI- Nunca ouvi falar de---documentação completa que está à disposição destaCole.
_
____ _
missão incLusive por instrução e empenho direto meu
O SR. FÁBIO LUCENA- POr permissão do Sr. Prequando ainda na Presidência do Banco Central. Os ponsidente, digo que há umas· cartas do Comendador Jean
tos básicos desse relatório; que fói-prep·ã-rado pelOs setaRejan, industrial paulista, dirigidas, em carâter confiréS competentes do Banco Central, é de que em primeiro
dencial, à Comissão". Por isso eu não vou entrar no detalugar não houve nenhum apoio financeiro do Banco
lhamento que ele fornece à Comissão. Ele dâ inforCentral na referida operação - acho que esse é a_ ponto
mações muito impressionarites, e que- coincidem de
básico.
modo quase absoluto, com as iniciativas do riosfo Bancp
--·Segundo ponto; não houve também qualquer fraude
Central, da SEPLAN, do cot~giad_o, enfim, a que aludiu
cambial. Quer dizer, esse ê um ponto que devia ser levano Dr. Serrano, que deciciu sobre as operações com a Potado aqui.
lônia. Ele afirma - iss-o não é confidencial, porque qualO SR. F ÃBIO LUCENA - Então o Senhor nega ao
quer um pode afirmar, que a idéia era dele, sobretudo a
menos que o Banco Central tenha feito suprimentos ao
idéia relacionada ao têxtil, e que ela foi aproveitada em
Banco do Brasil?
detrimento da empresa dele pela CONNEXPORT. O_se·o SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Não,
nhor não tem conhecimento desses_ fatos?
porque - repare bem, Senador - a decisão de empresO SR. CARLOS GERALDO LANGON!- Bem. A
tar foi uma decisão autônoma do Banco do Brasil. Logo,
origem da linha de têxteis, como eu já havia informado a
não houve nenhuma interferência do Banco Cen_tral.
V. Exa, estã na constituição de um grupo de trabalho do
Quer dizer, se a empresa conseguiu esse emprêstirrio do
Min-istério da rndústria e do Comêrcio, por Volta de
Banco do Brasil, foi uma decisão exclusivamente empreM
1978, quando se decide então incentivar as exportaÇões
.sarial entre empresa e o Banco do Brasil. O Banco Cende manufaturados e particularmente as exportações de
tral não faria esse suprimento de dólares para uma opeM
têxteis.
---ração específica d~ssa natureza.
O SR. FÁBIO LUCENA--:- A -propósito, por que nésEu realmente nem tomei conhecimento de que empresas operações o Banco do Brasil, ao inVéS de escolher
sas efetivamente estavam exp-ortando para a Polónia.
uma agência do Banco em Paris, ou aqui no Brasil mesAcho que foi Um núineró giande de empresas que ao lonmo, optou por uma agência do Banco do Brasil no Panago desses anos todos utilizou essas linhas para exportar
para a Polônia, num sistema de competição e possivelmá?
O. SR._ :eRESIDENTE (Itamar_ Franc~?)_--:- Senador
mente de livre acesso.
Fábio Lucena, eu vou pedir licença a V. Ex•, e ao Dr.
O SR. FÁB_IO LUCENA- E_quais as empr(?Sas, sem
-Carlos Geraldo Langoni para suspender a reunião por
mencionar Vale do Rio Doce que exportaram para a Po10 minutos, porque o Relator vai participar da votação
lónia?
do Decreto n9 2.045.

O SR. CARLOS GERALDO,LANGONI- Eu não
tenho aqui a relação, pois á Banco _Central não cuida
desse aspecto de comercialização, mas do controle das linhas financeiras e do seu acompanhamento. Essa é urna
informação que somente a CACEX certamente poderâ
ter para informar a V. Ex•
O SR. FÁBiO LÜCENA- E o senho-r tem conh_çcimento se a COMEX_PQ_RT foi ben~ficiada por linhas financeiras do Banco Central?

O.SR. CA.RLOS GERALDO LANGONI- Direta-

ment~.-não. Quer dizer, se ela exporta para a Polónia,
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O SR. FÁBIO LUCENA vote contra o 2.045.

Tomara que o relator

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• me
perdoe. A reunião está suspensa por IO minuto~.
(Suspende-se a reunião âs 18 horas e 20 minutos.)
(Contin~a

suspensa a C~missão.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Est~rea
berta a reunião. Contínua com ·a palavra o nobre Senador_Fábio Lucena.
-

O SR. FÁBIO LUCENA- S_r, Presidente, como eQ
dizia há pouco, sobre aquele famoso empréstimo lirrilaM
do entre o Banco do Brasil e o Banco Polonês, porque foi
escolhida uma agência do Banco do Brasil no Panamá e
não uma agência no Brasil ou em território europeu, por
exemplo?
.
_ O SR. CARLOS LANGONI- Senador, eu não tena
realmente condições de responder, porque é uma decisã?
estrita e·esclusiVa do Banco do Brasil. O Ban~o do BJ~Sll
tem \1m a política de dístribuir seus empréstimos, aliás,
como qualquer ou~ro grande banco internacio?al, por
diversas agências. As vezes ele faz um empréshmo por
Nova Iorque, às vezes ele faz um empré.'ltimo por Lon.:
dres, às vezes também, usando as suas agências do Panamá ele tem liberdade de escolher. Eu não sei exatamente
po; qUe Panamá, possivelmente, o Presidente do Banco
do Brasil, Dr. Collin, poderia informar a V. Ex• comprecisão, eu, sinceramente, não saberia explicar.
O SR. F ÂBIO LUCENA- Se o senhor fosse o Presidente do Banco do Brasil, na êpoca, que agência escolheria?
O SR. CARLOS LANGONI- Bom, eu escolheria a
agência que tivesse com maior disponibilidade de fundos
naquele momento.
Q_SR FÁBIO LUCENA- O senhor acredita que o
Panamá tenha maior disponibilidade do que Paris?

O SR. CARLOS LANGONI -

Pode ser, Senador,

não excluo essa possibilidade, porque esta situaçã_o de
ca-ptação de recursos pelas agências varia muito ao longo
do tempo. Às vezes uma agência na Europa estâ captando mais recursos do que uma agência em Nova Iorque,
tanto que hã um sistema de transferência de_ fundo_s.
O SR. FÁBIO LUCENA- Vamos ao caso do enxofre.
Ficou claro, nesta Comissão, que o Brasil efetuou à
Polônia um erilprést1mo financeiro no valor de 172 milhões de dólares para a expansão da capacidade da PolôM
nia de nos exportar carvão e enxofre. Este empréstimo
destinou-se a propiciar a expansão da capacidade da Polônia para nos exportar carvão e enxofre. Sobre o assunM
to, parece-me que cabem 3 perguntas, Dr. Langoni: Qual
era a expectativa de aumento de exportação desses dois
produtos da Polônia para o Brasil, nos anos seguintes _à
concessão do empréstimo de_l72 milhões de dólares?):: a
primeira pergunta.
O SR. CARLOS LANGONI - Eu estou tentando
ídentificar aqui, no meu material, Senador, a questão do
enxofre.
A filosofia: por _trâs deste empréstimo era _efetiVafnente
permitir diversificar as fontes de abastecimento das
mátérias-primas básicas para o Brasil. Eu não tenho
aqui, na minha mão, nenhum documento específico
mostrando qual era a expectativa de importação de enxofre da Polônia nos_anos_subseqUentes.
O SR. F ÃÊ'lO LUCENA- O senhor teria eiCinentos,
então, que demonstrasse se houve aumento real destas
importações[

O SR. CARLOS LANGONI- Eu acredito, Senador.
Eu não tenho os dados precisos com relação a essa exportação de enxofre, mas a impressão, a informação que
tenho é que de fato nós ampliamos as exportações de
maneira significativa da Polônia tanto de enxofre como
de carvão.
Isso não é diffcil, é uma informação simples de ser obtida. Acredito que na documentação completa, que foi
enviada a esta comissão pelo Banco Centra!, tenham esses dados.
OSR. FÁBIO LUCENA- A importação de enXofre
é da Po1ônia para o Brasil, é o contrãrio.
O SR. CARLOS LANGONI - Não estou dizendo
importação do Brasil, quer dizer, o Brasil ímportando
enxofre, é a iSSO que eStou me referindo.
Mas, realmente, não tenho aqui comigo os dados específiCos com relação a esse assunto, mas, acredito que
toda a idéia, tQda a ffiosofia seria de eliminã:r a dependência de alguns poucos países ou praticamente um· único pafs no suprimento dessas matérias-primas essenciais.
O SR. -FÃB10"LVCENA - Esses contratos de concesSão de crí;:ditos vinculavam as importâncias a obras
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O SR. FÁBio-LUCENA- Os elementos que temos
em mãos nos dão conta de que esses pagamentos começaram a ser suspensos no flm de março de 81.
O g·R. CARLOS L~NGONI- Mas entre maio e outubro nós ainda recebemos alguma coisa da Polônia,-nós
-recebemos cerca de 76,4 milhões de dólares. ____ _
A idéia básica era a seguinte: essas novas linhas de crédito faziam parte de um esforço de reescalonamento e
las ao Banco Central para encaminhar, por escrito, a esta
negociação, e a utilização dessas linhas estava vinculada
ComissãO.
.-~ao cump-rimento dõs novos termos da renegociação. InO SR. FÁBIO LUCENA- Pelo seguinte, Dr. Lango,':_
clusive, vale ressaltar, essa ê uma informação importan:
ni, nos emprêstimos tomados pelo Brasil,_ essas conte uma linha de 200 fuilhões de dólares de têxtilt que fat
dições são muito específicas, o senhor sabe dtsso, a fiscau~ assunto tambêm vinculado, nunca chegou a ser utililização é prevista e exercida, e até mesmo normas de conzada. Ela foí Susperisa e bloqueada pelo Banco Central,
corrências são inclufdas e até mesmo de auditoria. O sedevido à deterioração visfvel da situação polonesa, mesnhor é testemunha que nós recentemente temo!! sofrido
mo com relação aos seus termos de reescalonamento a
verdadeiras auditagens do Fundo Monetário Internacioque ela se propunha.
nal dentro do nosso País. Eu não diria que o Brasil tivesEntão essa concessão de novas tinhas deve ser entense imitado a auditagem do FMI j_ui_lto à Polônia, mas o
- dida dedtro do conceito do esforço de reescalonamento,
Banco Central não fisCalizou, O-- Banco Çentral não
para criar alguma condição de recuperar alguma coisa à
acompanhou o desenrolar dessas operações. Como. enPolônia.
tão o senhor, complementando a indagação, explicaria
Nós chamamos a atenção inclusive para o fato de que
qu~ a partir da débãcle polonesa, ocorrida em julho/SI,
os outros países que utilizaram o Clube de París tiverãm
tivesse o Banco Central continuado à al;>rir linhas de créuma. posição menos e"fetiVa- qUe a nossa, tiveram menos
dito para a Polônia até novembro de 81, sabendo-se que
result_ados posiU"-:o_q_ue nós _no pr~ce~so de n.eg_ociação.
_ a Polônia estava em situação insolvente? Então, não são lirihas de Creàito generosas, nem se traO SR. CARLOS LANGONI- Sen8.dor, dois pontOs;
ta de um ato injusüflCáVel, mas um esforço de recompor
primeiro, em relação à questão da fiscalização dos recura dívida em linhas que só seriam utilizadas nos cas_os_ em
SOS.
__ _____ _ _____ --~ __ _ _
.. - ~-que efetivamente a Polónia cumprisse aquilo a que_ela se
Na realidade, a praxe do meyçad_o finª[H::eÍro ii:iterriã.comprometeu com o Brasil, o que ela fez até outu_bro de
cional, excluindo a _questão do Fundo Monetârio, é ~e
81. ~~ . .. . ..· ... um banco emprestar a um outro pafs, mesmo que esteja
- O SR. FÃBfQ -~iJCEN_A - A quintO ffioritaram esvinculado a um projeto. Não hâ, na prãtica, um acompasas linhas~ no período de julho a novembro de 81, com a
nhamento strido sensu, uma vinculação strlcto senso. V.,
Polónia jã e_ril-situa~ão insolvente?_
_
Ex• tem razão quando se refere ao Fundo Monetário InO SR. CARLOS LANGONI- O meu levantamento
ternacional. Mas isso faz parte de um__acordo, de uma
tem dois valores: em julho de 1981, 160 milhões, e em nocarta de intenções que o País assina com o Fundo.
-vembro de 81, 130,9 milhões. Agora nós precisamos saPor exemplo, o Brasil, hâ algum tempo, fez uma opeber quanto dessa linha foi utilizada. Isso também não é
ração de empréstimo externo jumbo de I bilhão de dóladifícil de verificar. Não tenho isso à mão, exatamente,
res vinculado ao programa do álcool. Não houveefetivamas apenas uma parcela dessa linha foi"efetiv~inente utimente o acompanhamento de cada dólar ou de cada crulizada, porque, como chamei a atenção, jâ em -outUbro
zeiro que tería sido aplicado no programa do álcool. ~
de 81 houve uma nova inadimplência da Polônia. Nesse
comum os bancos internacionais vincularem algum emmomento, então, foi silspensã- ã. utilização de qualquer
préstimo a projetas prioritários, mas não há essa fiscalinova linha, estabelecido o controle prévio das exporzação.
(aÇões.
_
- --0 SR. FÂB-10 LUCENA- Vale dizer, com a Polônia
Quer dizer, esse ê um caso muito especial, peculiar,
porque se trata de uma operação quase que de governo a
insolvente o Brasil lhe forneceu 290 milhões de dólares
governo, quer dizer é uma decisão do governo brasileiro,
de linhas de financiamento, correto?
um acordo voltado a ampliar as compras de carvão e de
6 SR. CARLOS LANGÜNI - Eu não teliho aqui
enxofre da Polônia, conceder um empréstimo via Banco
exataniente ...
do Brasil. to Banco do Brasil operando aí. V. Ex' êum
Ü SR. FÁBIO LUCENA- Somando 130, estou-me
antigo funcionário da Casa, eu bem sei, como instrumenutilizando dos seus números.
to de ação do governo.
O SR. CARLOS LANQONI- Sã_o linhas potenciais,
Também não acredito que seria possível, mesmo numa tendo como contrapartida o compromisso da Polônra de
operação dessa natureza, haver. uma fiscalização do Ban- _ __continuar pagando os ju"rOs de sua dívida.
co Central nessa operação.
O SR. FÁBIO LUCENA- Com_o çompromisso, se a
Não tenho os dados aqui, mas as informações gerais
Polónja estava insolvente'?
que eu tenho é que de fato houve um aume~to das ~om-:
9 SR: CARLOS LANGONI- Não, mas ela estava
pras brasileiras na Polónia, ou seja, o resultado final ~a
em processo- de renegociação com o Brasil. Atê aquele
operação era exatamente aumentar a venda de carvao
ríiO~élitO
ela estava disposta a dar ao Brasil um tratapolonês. Isto deve ter ocorrido.
metito especial, um tratamento privilegiado. Então, nesO SR. FÁBIO LUCENA- Sim, mas em julho de St
se_contexto de assegurar a continuidade do pagamento
houve a débãcle polonesa em todos os sentidos, houve a
de juros e j>elo menos o pagamento de uma parcela do
insolvência, começou a inadimplência, etc. Por que o
principal; O-Brasil então concordOU em colocar potenBanco Central, a partir dess~ débãcle, dessa insolvência,
cialmente à dispoSição da Polôniil essa Tinhas para comcontinuou a liberar linhas de crédito para a POlônla dupra__ de pr~dutos bras~leiros, cuja utilização estay:a estritarante os meses de julho, agosto, setembro, outubro e nomen-te Viiiculada ao pagamento pontual dos compromisvembro, cinco,meses em 1981, às vésperas da decretação
sos vincendos.
da lei marcial?
O SR.. FÁBIO LUCENA- Ma!ii o Banco Central, as
O SR. CARLOS LANGONI- Senador, dois pontos:·
autoridades sabiam que a Polônia seria incapaz de honem primeiro lugar, a ação, como eu disse a V. Ex', do
rar esses compromissos.
Banco Central ·roi linediata: suspender os embarques
O SR. CARLOS LANGONI _- Nãq Senador, repare
para a Polônia. Entratanto, atê- outubro de Sl_o Bra~il
bem.
ainda estava recebendo algum pagamento da Polónia.
ó.S:R. FÁBlO LUCENA-- O-"Senhor me permite.
Esses pagamentos só foram suspensos em outubro e nesse período.
O SR. CARLOS LANGONI - Pois não.
O SR. FÁBIO LUCEN;\ -..,. Em outubro ou abriL
O SR. FÁBIO LUCENA _:·Se a partir de fim de
O SR. CARLOS LANGON_l - Até outubro, eu temarço começou _a inadimplência real, a Polônia deixou
de pagàr os seus compforiliSsOs. Que justificativa tinha o
nho na minha anotação ...
específicas que viessem a prodtizír o efeito desejádo? Que

obras era~ essas?_ Qual, por exemplo, o cronograma de
desembolso dessas importâncias? Qual era o poder de
fiscalização do Banco Cenfral sobre o uso do dinheiro
com a finalidade prevista.
O SR. CARLOS LANGONI_-:- -ª~!l~c!~!_~~~~nte _
essas informações vou ter __que ficar devendo a V. EX~
porque são detalhes operacionais. Eu teria que solicitá-_
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Brasil para continuar a confiar na credibilidade que não
maís havia o Governo polonês.
O SR. CARLOS LANGONI- Bom, essa foi uma decisão não _é do Banco Central, mas uma decisão colegiada. O importante aspecto é o seguinte: essa era uma tentativa com risco pequeno, porque na realidade as linhas
só s.eriam utilizadas à medida que a Polónia cumprisse os
seus compromissos, e eram linhas que permiqam a expansão de exportações brasileiras, para assegurarmos
pelo menos a continuidade do pagamento do fluxo de juros, então era, vamos dizer: assim; uma tentativa de recupCrar o p-agaritento de furos num contexto de uma renegociação bilateral que a Polônia estava fazendo praticamente com o Brasil, porque com os outros países a situação era ainda muito ·mais dificil. Como tudo estava
vinculado, a utilização estava vinculada ao pagamento
pontual dos compromissos vincendos. No momento em
que esses compromissos não foram cumpridos, essa linha foi Suspensa, e nesse perfodo, graças a esse esquema,
Senador, nós conseguimos receber 76,4 milhões de dó lares.

O SR. FÁBIO LUCENA- E qual foi o percentual
utHizado desses 290 milhões de dólares.
O SR. CARLOS LANGONI - Bom, eu não tenho
aqui, mas eu posso dizer o seguinte: 200 milhões não foram utilizados, nunca foram utilízados.
O SR. FÁBIO LUCENA- FOram mais 76 milhôes.
O SR. CARLOS LANGONI - Bom, eu não sei,
mas ...
O SR- FÁBIO LUCENA- Podia ter recebido 76,logicamente.~.

O SR_ CARLOS LANGONI -Não, rapidamente,
aqui eu tenho 290; se 200 milhões de têxteis nunca foram
utilizados, é possível, p_ortanto, que a diferen~a tenha
sido até favorável. Eu nao tenho essa conta aqu1, especffica, mas o importante ê que a Unha de 200 milhões de
dólares de têxteis nunca foi utilizada.

O SR. FÁBIO LUCENA -Quer dizer, de 290 milhões as duas linhas, não é,
O SR. CARLOS LANGONI - São 290 milhões as
• duas. Mas 200 milhões de têsteis nunca foram utilizados.
O SR. FÂBIO LUCENA - Eu estou me tornando
muito enfadonho, eu recoheço, vou-lhe fazer somente
mals duas perguntas.
O Dr. S_e_rrano me informou aqui na Comissão que
afora os c_rêditos concedidos à Polônia, o desequilíbrio
no comércio com os outros países socialistas eram irrisórios e desprezíveis- palavras do Dr. Serrano. No
entanto a imprensa ultimamente tem noticiado - em
pãrtlcular o O Estado de:§. P_J!ulo, que a dívida desses
países está na orâenl"âe 5 bilhões de dólares, V. S' tem
conhecimento -dess~ números'?

O SR. CARLOS LANGONI - Eu não tenho esses
números precisos _S_enado_r, mas me parece que 5 bilhões
a priori, parece-me um número excessivamente elevado,
mas esses são dados que o Banco Central' dispõe e pode
colocar a disposição de V. Ex' a qualquer momento, não
há a menor dificuldade. São dados que nós temos regis-trados- mas não hâ dúvida alguma que dívida do BraSil com esses outros países é bem inferior à dívida polonesaL
O SR. FÁBIO LUCENA- Muito bem, a última pergunta, Dr. Lan&onL-Eu-ãinda tiilha vârias, mas eu reconheço que_ me tornei enfadonho. O Senhor deixou o Banco Central por motivo das polonetas ou por causa da 3•
Carta de Intenções com o FMI, ou teria se recusado a
assiná-la. h um depoimento para o Senado Fçderal.
O SR. CARLOS LANGONI- Eu faço com a maior
satísfação. Eu acho que a minha saída do Banco Central,
eu fiz questão de deixar bem claras suas razões fundamentais._ Eu acho que a participação do Banco Central
nesse episódio do Brasil com a Polónia é uma participação naquilo que diz respeito a nossa ação, perfeita-
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mente defensãvel e perfeitamente explic~vel - como,
aliás, eu procurei tornar mais claro ao longo dessa expo-

E ele realmente teve um gesto de coragem, de desprendimento, de patriotismo, que eu me sinto no dever de enfatizar logo no início desta intervenção. Ele considerou
que esta 3• Carta de Intenção - como deixou claro nos
co Central, a razão furidamental foi uma divergência
documentos divulgados pela imprerisa - não poderia
com relação aos objetívos e a form!l. de alcançá-los, exser de forma nenhuma cumprida, que o Brasil não teria
presso nessa 3._ Carta de Intenção ao _Fundo Monetário
condições de no próximo ano baix.ar a inflação para 55%
e muito menos de zerar o déficit do setor público. Então,
Internacional. Aliás, Senador, se_ houver qualquer dúvida quanto as razões da minha saída, eu tenho impressão _ para prestar mais um serviço ao País, para se engrandecer cada vez mais perante a sua consciência e perarite a
que a leitura de um traJ:;mlho que eu preparei, quando
consciênc!a. de todos os brasileiros e de todos os patrioainda Presidente do Banco Central, que acaba de ser
tas, ele tenunciou à Presidência do Banco Central. Mas
publicado - o trabalho foi solicitado por uma revista
como ele ainda é muito jovem, estou absolutamente cereuropéia e acaba de ser publicado no exterior, cuja a trato de que será dada ao Dr. Langoni uma nova oportunidução eu estaria encaminhando para o Senado Federal e
dade de prestar grandes servíços a este País. Ele não p~r
para a Câmara dos Deputados amanhã -deixa, de maneira bem precisa e_bem patente, as razões. t realmente
tence àquela escola que segue a seguinte diretriz: num
um processo_ de divergência que se vem acumulando ~o
certo momento, para afrouxar um pouco a corda do peslongo do tempo, e quando hâ esse conflito entre a sua
coç:.o.. .dev~se fazer qualquer conces_sãp, embora meses
consciência pessoal e profissional no exercícío de um cardepois haja um enforcamento inevitável ou um colapso
go público, eu fico com a minha consciência pessoal e
inevitável. Então, eu me sinto no dever de, antes de fazer
profissional. Quer dizer, o meu amor ao Brasil é maior __ qualquer indagãi;ão ao Dr. Langoni, manifestai' a mtnha
admiração, o meu apreço, o meu aplauso a V. S• pela sua
do que qualquer apego a um cargo público.
corajosa atitude, por esta demonstração de desprendiO SR. FÁBIO LUCENA- Muito bem, Dr. Langoni.
mento de um cargo tão importante.
Encerrando, Sr. Presidente, eu faço questão de fazer
Fui chamado ao telefone, e não tiv~ a oportunidade de
um registro, em carâter pessoal, para que const~_ dos
ouvir a sua resposta sobre o relacionamento entre o Ban~nais desta comissão, um registro de agradecimento ao
co Central, quando V. S• era presidente, e o Sr. ArmanDr. Carlos Langoni, quando me recebeu em audiência
do Leal. Esse senhor, Álvaro Leal, era sócio do Dr. Flânum período critico da vida do meu Estado, em que a
vio Pécora, numa empresa de__ass~_ss_o.ria, PéCora & Leal.
Zona Franca de Manaus estava sob a ameaça de total esNum certo momento, o Dr. Flávio Pécora dcixou aPrefacelamento, e eu era um dos mais ardorosos crítícos do
sidência do Conselho de Administração da COMMEXDr. Langoni aqui no Senado. Eu lhe pedi uma audiência
PORT, mas o Dr. Leal contin,up_t~, a prestar serviços de
e ele me recebeu com bastante cavalheirismo e muita lhaassessoria de alto nível, pelo menos em termos de hierarneza. Eu quero registrar os meus agradecimentos a ele
quia governamental. Ele tinha acesso fácil aos mais altos
nesta oportunidade. E muito obrigado pelo modo com__
escalões desta República. Eu pergunto a V. S• se ao lonque o Senhor se comportou aqui nesta Comissão, que
go do exercício do cargo de Diretor do Banco Central e
não poderia ser de modo diferente~
depois de Presidente do Bãnco central, V..S•.estabeleceu
cantatas profissionais; naturalmente, com esse Sr. ÁlvaO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- As palavras
ro Leal, que era sócio do Dr._Fiãvio Pécora, antes do
de V. Ex• foram anotadas, Senador.
atual Secretãrio-Geral do Ministério do Planejamento se_
Senador João Calmon, V. Ex• tem a palavra.
afastar dessa empresa?
O SR. JOÃO CALM:ON- Eu Queria, antes de fazer~- __
uma indagação ao Dr. Langoni, de fazer um i'ãpido coO SR. CARLOS LANGÜNI- Senador, em primeiro
mentário sobre o te{egrama do Presidente do Conselho
lugar, gostaria de dizer a V. Ex• que me sinto muito honde Administração da COMMEXPORT.
rado e até um pouco emocionado pela maneira com que
Esse empresário pleiteia da nossa Comissão a oportuV. Ex• se referiu a minha pessoa. t um relaciOnainento
nidade de depor aqui. Mas não precisa pleitear essa
que vem de longa data. Lembro-me muito bem de UI;Tl seoportunidade, e[e está_ incluído entre os empresários que
minário muito impoftante que V. Ex•, através do Jornal
virão depor aqui. Não é a:penas ele, c_omo Presidente,
do Commércio, promoveu, até antevendo um pouco essa
mas também toda a diretoria da COMMEXPORT, decrise, acho _que pelos 150 anos do Jonral do Commérclo,
pendendo apenas da seleção de nomes que essa comissão
V. Ex.• fez o seminãrio e marcou muíto naquela êpocã.
vai fazer. Obviamente, esse Sr. Arthur Goldlust- não
Eu estava na Fundação, cheio de idealismo, com muito
sei a pronúncia do nome- está na primeira Jista de pesentusiasmo, e fui lã fazer a minha palestra. Nós temos
soas- que vão depor perante a comissão. Portanto, era
um ponto em comum, que é o nosso amor à educação e
perfeitamente dispensável que ele pleiteasse essa oportuas Suas teses sobre educação no Brasil. Então, em primeinidade de depor. Era só esse o comentário inícial a esse
ro lugar, quero dizer que para mim é um motivo de muitelegrama.
ta alegria revê~ lo, e continuarmos juntos com os mesmos
ideais em termos de país.
O SR. PRESIDENTE (Itamar franco)- Talvez o Dr.
Com relação a essa questão do Sr. Álvaro Leal, o BanArthur não soubesse que seria cõiwidado a depor. Mas
co Central, esse é um ponto que gostaria de ressaltar, foi
nós o avisaremos pOT-lelegrama.
um ponto que destaquei para o Senador F_áb_io L_uç~_na,
n~o tem_nenhum cantata direto com empresas comerO SR~ JOÃO CALMON -Eu desejo, inicialmente,
ciã1s-:-o--:Bàilco Ce!iú@l_ _Il3:o finand3C:!J1pr6sas, líriã~~da
enfatizar que eu não sou inteiramente i.sento em relação
instituições financeiras. Ele opera com banCos que têm
ao Dr. Langoni. Hâ alguns anos, através da lei~ura dos
car_t~ª d~~âiDbio,~OCãso do coméfCío exterior. E esse
seus livros, e ouvindo as suas c-onferências, os debates~
é
poõtO ffiuitO irilportante, Sen3.dor, porque as vezes
que participava, eu sempre via nõ Dr. Langoni, no Professor Langoni, o futuro Ministro da Fazenda, futurQ_
dá a impr~ssão, da leitura das notícias, que o _Banco Central entregàva cruzeiros diretamente a ernpresa a, b, c ou
Ministro do Planejamento, porque realmente ele é o pród. Isso não existe. Não temos um guichê no Barico Cenprio retrato falado de um Minis1i'õ-S:k ESt"ádo do m~~
tral, onde uma empresa bate lâ e apanha o cruzeiro. O alto nível.
Qtiãndo ele foi nomeado_Diretor do Banco Central, e
.relacionamento_ dq Banco Central é exclusivamente com
instituições finã:nceifas. Então, realmente, ao fongo des~
logo· em seguida nomeado Presidente do Banco Ce,ntral,
ses ariós, nOs não- fi vemos nenhum cantata com esse Sr.
eu me convenci do acerto da minha previsão, feita, por
Ãlvar_o Leal com relação a essa questão de comércio exsinal, publicamente, em mais de uma oportunidade, em
terior. Na realidade. confesso ao Senador, que eu nem
vários seminãrios. D~ maneira que quando eu vi o Dr.
saDia- foi-llma-Suq:Jre8ã para mim, tornei conhecimenLangoni renunciar à Presidência do Banco Central, a mito pelosjor[!ais -_qu_e O Dr. Pécora tinha sido, num cernha emoção e a minha admiração em relação e de a_t!to momento, sócio da empresa Commex.port, que tammentou, porque não é comum no Brasil, alguém, por bém pouco conhecia7 e só tomei conheclriú:iil(o -da- pãi'liamor a este Pais, e para--ucar"eiTqjàiComa sua tõnsciêncípação dela em termos de comércio polonês também pecia, renunciar a um cargo tão importante, como ·a de
los jornais.
Presidente do Banco Central.

siçãO.'
-Com relaçã_o a minha posição na Presidência do Ban-

um
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O SR. JOÃO CALMON- Ele era Diretor-Presidente
do Conse1ho de Administração da Commexport.
O SR. CARLOS LANGONI - Isso para mim foi
realmente uma novidade, porque nós, do Banco Central,
estamos acostumados muito a lidar com instituições financeiras. _QUer dizer, o nosso relacionamento com empre.<ms comerciais ou industriais é relativamente pequeno, a não ser quando haja casos especiais ou problemas
específicos, mas,- normalmente, o relacionamento é entre
Banco Central e instituições financeiras. Portanto, ao
longo desses anos todos, no Banco Central, eu não tive
nenhum relacionamento direto com o Sr. Álvaro Leal
nessa questão do comércio exterior ou de Polônia ou coisa dessa natureza.
O SR. JOÃO CALMON -

Muito obrigado.

V. S• declarou, no seu depoimento, que o Banco Central, no dia 26 de a-bril de 1981, sugeriu ao Ministéiio da
Fazenda a suspensão dos embarques para a Polônia. Se a
advertência do Banco Central ou se a sugestão do Banco
Central tivesse sído aceita pelo Ministério da Fazenda, o
rombO que o Brasil agora está deplorando, de quase um
bilhão e oitoCentos milhões de dólares, teria ficado reduzido mais ou menos a quanto?
O SR. CARLOS LANGONI - Eu não tenho os dados exatos, mas eu me lembro até, Senador, que foi um
fato curioso, Porque esse ofício, dado a urgência do assunto, Toi feito atê numa nota minha a mão, ao Ministro
da Fazenda. exatamente no momento em que foi cOnfirmada a inadimplência da Polônia. Realmente, gostaria
de dizer a V. Exa. que essa medida foi tomada, talvez,
olhando os dados, dê para se ter uma idéia. Isso foi exatam.ente no dia 23 de abril dé 1981. A partir de 1981, Senad.«:>r, ocres.cime~llo da dívida é praticamente desprezívCJ, quer dizer, a dívida potencial. O âumento da dívida
fica quase todo ele relacionado corn juros não pagós.
Quer dizú, não fãria multa difeflimça, vamos dizer assim,
em termos financeiiós, Porque praticaiilente a partir de
1981 Cessou ã ·conéessão de novas linhas de crédito para
a Polónia.
- O SR. JOÃO CALMON - Desde o infcío da divulgaçãO dessa reportagem pelo O Estado de S. Paulo,
causou~nos estranheza, aqui no Senado, que o Srasil, um
país subdesenvolvído ou em desenvolvimento, tivesse,
em certo momento, antes da sua ascensão à Presidência
do Banco Central, decidido financiar um país industrializado, mais desenvolvido que o Brasil, que já contava
com a proteção, com o amparo _da poderosa, da superpoderosa União Soviêtica. f: do c_onhecimento de V~ Sa.
numerosos casos semelhante.<; a este. O Brasil conct;:deu
dois empréstimos a Polónia, num total de quase 280 milhões de dólares, para que a Polónia pudesse abrir novas
minas de carvão, novas minas de enxofre. ~ como se o
Brasil, para ex. portar o seu minério, pedisse ao Japão que
nos fizesse emprêstimos em dólares para que a Vale do
Rio Doce pudesse aumentar ainda mais a exploração e a
extração do minério de ferro. Não foi um caso raro ou V.
Sa. conhece outros casos de financiamento pelo Brasil de
mais de 200 milhões de dólares a um país jâ desenvolvido, para que nós pudéssemos importar carvão ou enxofre da Polónia.
O SR. CARLOS LANGONI- Senador, eu realmen~
te não conheço Outros casos em termos de Brasil. Agora,
eu diria que o Brasil utilizou muito esse esquema. Nós
usamos intensamente isso. Carajás, por exemplo, ê todo
financiado com recursos externos. Agora, assim, de ime~
diato, eu diria a V. Exa. que não me lembro de nenhuma
outra operação semelhante que o Brasil tenha feito. Talvez alguma coisa relacionada, por ex.emplo, eu não tenho
certeza, com a exploração de petróleo brasileiro. A PETROBR.ÃS, no lraque, num certo período, houve aí algum gasto. Mas aí é muito mais um investimento de risco do que empréstimo. Não sei se com a Nigéria ou com
a Ãfrica houve alguma coisa semelhante, mas eu confesso realmente desconhecer outro caso, pelo menos dessa
importância.
O SR. JOÃO CALMON -Justifica-se, portanto, a
nossa estranheza em face dessa aparente ou realliberali-
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dade do BrasH ou gesto de benemerência do Brasil em re-

lação à Polónia.
O Departamento Jurídico do Banco Central afirmou
que essas promissórias, famosas promissórias, que têm
até um apelido, são cobráveis. Entretanto, o Sr. Madeira
Serrano afirmou, aQui, riesta---comtssãõ-Especial, que a
Polónia não poderia ser executada, o Brasil não poderia
partir para executar a Polónia, porque a Polónia não dispõe de bens aqui no Brasil, de grandes indústrias. Então,
na verdade, elas são cobrâvçis teoricamente, na prática
não são. Mas será que elas também são incobráveis porque o Brasil se encontra em estado de inadimplência, poderíamos executar a Polónia se o Brasil não está sendo
executado pelas suas numerosªs dividas vencidas e não
pagas, inclusive dívidas de juros.

O SR. JOÃO CALMON - Segundo o Dr. Madeira
Serrano declarou, continuando esse intercâmbio entre o
Brasil e a Polônia, nós só conseguimos um superávit nesse intercâmbio da ordem de 50 e poucos rililhões de dólares para uma dívida de quase 2 bilhões de dólares. Realmente, o percentual de recuperação foi ínsignificante em
relação a esse superávit que houve entre as exportações
do Brasil e as importações da Polônia.
V. Sa. declarou que não recebeu informações do Embaixador Meira Penna, não recebeu nem tomou conhecimento sequer dessas informaÇões, e é natural, porque o
Embaixador Meira Penna limitou-se a enviar correspondência para o Ministro das Relações Exteriores, alertando o Ministro para a situação de insolvência da Polônia.
Como essas advertências não alcançaram êxito, num outro telex, secreto, hoje já_ públíco, mas naquela época secreto, ele pediu que essas advertências fossem levadas ao
conhecimento do Presidente da Repúbli.ca, e o Ministro
das Relações Exteriores fez isso, ou pelo menos encaminhou ao Presidente da República essas advertências feitas pelo Embaixador do Brasil em Varsóvia.
De maneira que nos parece claro que a responsabilidade da continuação desse comércio com a Polônia não
pode ser atribuída nem ao Presidente do Banco Central
nem sequer ao Ministro da Fazenda, a responsabilidade
é do Presidente da República, que tomou uma decisão,
que cabe a ele tomar, ele é que assumiu a responsabilidade de autorizar a continuação dessas exportações para a
Polônia, apesar de sugestão do Banco Central e Ministério da Fazenda no sentido de suspender os embarques.
V. Sa. não tomou conhecimento das informações do
Embaixador Mcira Penna. Essas informações não teriam
chegado ao conhecimento da COLESTE, organismo em
que o Banco Central era representado.
O SR. CARLOS LANGONI ~Senador, eu realmente não teria condições de responder a V. Exa., eu teria
que consultar o nosso- representante na COLESTE para
saber se em algum momento esse assunto foi formalmen-
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te levado à COLESTE. Eu realm~nte nunca participei de
nenhuma reunião da CQLESTE, portanto, não teria
condições de informar a V. Exa. se efetivamente essa informação chegou à COLESTE.

tenção difícil. Tenho a impressão que apesar de todas as
intenções e esforços, havia uma dificuldade quase que estrutural de nós encontrarmos o gue comprar d:3: Polônia
que fosse suficiente para manter o comércio equilibrado.

O SR. JOÃO CALMON - O nosso nobre, bravo Senador Fábio Lucena declarou que suas interpelações foram enfadonhas. Ele é muito modesto. Na realidade, ele
praticamente esgotoU o questionário. Eu tinha numerosas perguntas anotadas aqui, mas que foram feitas, com
muita objetividade, pelo nobre Senador Fábio Lucena.
Eu me declaro amplamente satisfeito c-om as suas respostas.
Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Estou satisfeito.
V. Sa. tem conhecimento também que desses 1.668 bilhão estão prorrogados pelo tempo. Isto não quer dizer
que sejam dívidas vencidas. Eu só tenho os dados até julho deste ano, portanto, acresceu muito pouco, porque
ftzemos muitas restriçõ~s; talvez tenha até diminuído, já
que o principal era 987 milhões de dólares, e 227, a que
nÕs referimos, de juros. V. Exa. vê possibilidade, mesmo
com o ·superávit que temos a nosso favor, de ordem de
grandeza de 56 milhões de dólares, a médio prazo nós zerarmos essa dívida, pelo menos do principal, com a experiência que tem.

0_8R. CARLOS LANGONI _-Obrigado, Senador.

O SR. CARLOS LANGONI- Senador, esse é o drama. A verdade é que nenhum banco até hoje executou
um país. Para não dizer nenhum_banco, houve_uma tentativa de um banco america.no de executar o M_éxico,: que
é o único c:aso que eu me lembro recente, e essa tentativa
foi embargada, não foi em frente. tum problema delicado, ainda mais quando se trata de um relacionamento bi~
lateral entre dois países, quer dizer, o Brasil, também devedor, também com dificuldades sérias na sua dívida externa, executar um outro país como a Polônia. Então,
como eu disse, e a[ o ponto fundamental, não caberia
nunca ao Banco Central uma decisão dessa natureza.
Quer dizer, o Presidente do Banco Central não pode simplesmente mandar executar um outro país, teria que Ser
uma decisão de Governo do mais alto nível, com todas
as implicações e uma avaliação cuidadosa. Na prãtica, a
verdade é que V. Exa. tem razão, dificilmente um paí~ _
pode ser executado. O Brasíl, hoje, tem 2,5 bilhões de
dívida e ninguém até hoje executou o Brasil, nenhum
banco, mesmo os bancos que estão com os juros atrasa:dos, quer dizer, fornecedores de matéria-prima, equipamentos, porque na prãtica isso não dã em nada, é apenas
um ato jurídico, dnicilmente existem bens que podem ser
apropriados no país de origem para justificar a cobrança
da dívida, então, a solução é sempre um proce.c;so de renegociação mais ou menos favorãvel, dependendo doesforço ou do poder de barganha de cada um.
-
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Virgílio Távora, V. Exa. está com a palavra, como relator.

O SR. VIRGTLIO TÁVORA ~ Inicialmente, Dr.
Langoni, que prazer tornarmos a nos encontrar. Isso é
óbvio. V. Exa. estã aqui numa condição muito cômoda,
porque justamente nada escondeu, pelo que ouvimos,
---como relator.
Então, é um prazer renovado encontrá-lo aqui, no momento em que V. Sa. faz esta exposição, que moStra-claramente a lisura de sua atuação à frente do Banco Central, mãxime no caso da dívida externa -caril-Os paiSes
chamados do mundo oriental ou da cortina de ferro.
Eu gostaria apenas de acrescentar, já àquele longo depoimento havido, alguma coisa qUe fosse do conhecimento de V._Exa. Então, é sabido realmente que o que
houve de impulso no comércio Brasii/Polônia foi fruto
do ~rotocolo de 24-02-76, quando as partes acordaram
em elevar até o ~eto ambos- os comércios, importações e
exportações para cada pafs, de 1 bilhão e 600 milhões de
dólares ou moeda equivalente, de convênio ou não._ Houve fluxos e refluxos e, hoje, jã estã üm pouco ultrapassado isso - a tomar por base os dados apresentados pefO
Banco Central e depois confirmados por Madeira Serrano aqui esse teta estã em I bilhão 668 milhões de dólares.
Mas, meu caro Carlos Geraldo, diga-me uina Coisa:
mandamos solicitarão Banco Central, por intermédio de
_seu Presidente, os dados (eferentes ao comércio Brasi1/Polônia do ano de 76. Aliás, esse protocolo já poderia,
_durante o ano, c:star produzindo efeitos-, porque o de 80
em diante nós já-temos aquí. Mas me causava estranhe·-..,.,.~~.~ ~ª-'Wi n~.9 é pergunta de algibeira, é para justamente
nós nos.-S'itUãliP._--a;s-be.m, o cresceildo dessas du___as contas,
porque do lado brasileiro não teve o aditivo depoiS do
enxofre, não tenho a menor dúvida. Mas nós exportávamos exatamente dentro do limite e não importávamos
dentro desses limites. V. Exa. pode explicar isso. Se bem
entendi, deve ser do seu conhecimento. Não sei se foi
bem colocada a questão.
O SR. CARLOS LANGONI - Não entendi bem,
quer dizer, a idéia de que nós estávamos semPre com a
posição.:;

O SR~ VIRGfLIO TÁVORA- Altamente.sup_eravitãrhi.. Quero logo dizer, para slia tranqíli!idade, que os
Senhores _pra~!camente não estouraram a cQta do protocolo de 76, não. O protocolo de 76_ era de 1 Oilhão 600
milhõe~, e agora, com jtiios·-e com tudo, chegou a t bilhão 668 milhões de dólares, que mostra que· ficOu- até
abaixo da quota, se somarmos os juros que em agosto
deste ano eram 227 milhões de dólares. Portanto, tudo
isto e-stã be-m dentro, não hã problema. o que nós
queríamos era saber bem sobre esse mecanismo.
O SR. CARLOS LANGONI - Senador, eu não conheço os detalhes operacionais, não teria assim uma explicação, mas a explicação lógica, dentro do ponto de
vista econômiCo, para mim, é -que de fato o Brasil tem
muito mais produtos a oferecer à Polônia, em termos de
variedade, do que a Polônia tem a oferecer ao Brasil.
Quer dizer, o Brasil pode corhprar da polônia o quê?
Ca_rvão, enxofre, e talvez na.vios, alguns equipamentos.
bens de capital, porque sabemos das dificuldades de uso
de bens de capital de países socialistas, que em geral são
equipamentos a~ vezes baratos na compra, mas de manu-

O SR. CARLOS LANGONI- Senador, acho muito
difí_cil se_ fazer qualquer projeção, pois tudo vai depender
muitO âa recuperação ecoriômica- da Polônia, que vive
uma situação ·trágica interna, uma situação política que
todos nós sabemos, de grande instabilidade, uma situação social que se deteriorou tremendamente, é umâ
econõmia soêialista e;·portanto, com pouca flexibilidade,
ela é lenta na sua capacidade de recuperar, e a produtividade é relativamente baixa. Então tudo vai depender
muito, talvez, dos esforços internos da Polônia e dos
ventos externos. b evidente que se a economia mundial
começar a recuperar-Se, nós teremos uma chance da Polônia voltar a apresentar um ritmo de expansão de crescimento e, nesse ritmo de expansão de crescimento, nós te~
mos então alguma chance de recuperar uma parcela dessa dívída a médío piãzo. Acho que solução final, Senador, vai ser a solução clãssica: nós vamos renegociar essa
dívida coin a Polônia, ela vai pagar uma parcela dos juros, de preferência pagã"i- a tõtalidade dos juros a taxas
de mercado, e vã.mOs ier que discutir os tipos de parcelas
e as amortizações.
Nós estávamos discutindo~ ainda na face inicial, em
1981, pelo menos 10% das amortizações. Apenas para
dar um _exemPlo: o Brasil, que vem renegociando a sua
dívida, vem renegociando a totalidade das amortizações,
e praticamente estamos refinanciando o total das amortizações por um prazo de car~ncia de 3 anos. Aquilo que o
Brasil estava tentando obter da Polônia, ou seja, pagar
pelo menos I0% das amortizações, era alguma coisa muito acima do normal das reneSociações. O pagamento de
juros, na.sua integridRde, é um pontÕ mais comum, mas
que nós também estamos empenhados em modificar.
uma posição muito curiosa, porque nós estamos dos dois
lados da mesa, e talvez até a gente se encontre um dia nos
corredores do Clube de Paris, saindo de uma mesa e entrand_o na outra. São coisas da vida. (Risos.)
De qualquer maneira, nós teremos que adotar uma
certa coerência: Nós não vamos pedir muito mais à Polônia do que aquilo que vamos exigir dos nossos credores.
Portanto~ aí existe uma Situação curiosa_ que se vai desenvolver, vai-se desenrolar. Mas eu diria que a médio prazo
nós podemos eSpeiai da Polônia a renegociação clâssica.
Qual é. :b o pagamento, pelo menos. dos juros e uma carência para as amortizações. Esse é o esquema que deverá sair inclusive no reinício das negociações com Q Clube
de Paris.

e

- O SR. RELATOR (Vírgilio Távora)- Bem satisfeito
com a resposta-.---Agora, o problema do suprimento, vamos falar claramente que, além da abertura do mercado, nós precisamos, para as nossas exportações, fugir do domíniO do
Canadá, dos Estados Unidos, no que se refere ao carvão
e ao enxofre. Vamos supor que, por acaso, nós engrossemos de vez com a Polônia, esquecendo que devemos aos
outros. Pela sua experiência, V. Sa. nos pode mostrar alguma possibilidade de sairmos daquele jugo do qual nós
tentamos nos libertar. Haveria outros países, haveria outras formas, ou numa tríarigulação~ isso seriã. possível.
O SR. CARLOS LANGONI- Aliás, falar em triang~lação quero-dizer que essa é uma das possibilidades e
nao fizemos nenhuma com a Polônia ainda, mas é uma
possibílidade. porque difícil é encontrar o produto para
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triangular, que seja" do interesse dos dois países. Eu acho
difícil, Senador. Talvez fosse muito interessante V. Exa.

ouvir a opinião, por exemplo, do Presidente da Vale do
Rio Doce, com quem eu tive vários contactos nesse
período todo para sentir melhor o problema, aí olhando
para uma empresa estatal nacional, para sa_her-como eles
vêem essa questão de conquista de mercado, É muito curioso. Eles vêem a questão como um investimento de
longo prazo. Estão dispostos 1nclusive a arcar com um
certo prejUízo para não perder a posição. E a posição
Vale do Rio Doce, transmitida pelo seu Presidente, era a
preocupação enorme de não perdermos o mercado polonês, devido a uma situação que ele considera transitóriã ~
e para uma empresa a transitoriedade é5, 6 ariOs_. Então
ele acha~ e essa é uma ótica de empresa que estou dando
e é muito curioso erripresas que-querein manter ·a pOsiçãO
no mercado~ que é dificflimo conseguir essa posição. Os
Senhores sabem que nós temos uma competição trei:nen~
da no mercado de ferro, inclusive com a Austrália.
Se o_ Senhor_ cont_a_bilizar _o investi_m_e_nto, aO-longo de
vários anOs, para chegar a uma certa posição· no merca~
do, perder essa posi~ão de uma hora para outra é um
prejuízo muito maior- para o País. Então, acho que é
murto interessante-essa posição. Apenas uma sugestão a
V. Exa. e_ aos Srs. Senadores_ que estão interessados em
compreender o problema na sua globalidadeL Essas em~
presas estatais, hoje ~ tem o I BC também ~ têm a sua visão desse problema polonês. Existe aqui uma opção empresarial muito curiosa: vale a pena parar de exportar
para a Polônia totalmente, abandonar o mercado e t.entar voltar daqui a 4 anos quando ela se recuperar, ou vale
a pena eu continuar a manter um n"ível mínimo de comércio, mantendo uma posição de mercado e esperar a
sua recuperação. Quais são os custos e benefidos_ das_
1
duas estratégias. :t: uma visão empresarial difícil. Mas a
· visão, por exemplo, que eu tenho sentido, pela preocupação da Vale- falo nela pqrque era a área com que eu
tinha mais contacto - é de não perder a posição do mercado. Então, seria interessante, talvez, ouvir a opinião
também de outros, por exemplo, do próprio IBC, como
também os da área dos plantadores de cacau.
O SR. RELATOR (Vírgilio Távora)- Recolhemos a
sugestão de V. Sa., que transmitimos ao nosso ilustre
Presidente.
Mas, vamos tocar_no último ponto.
Gostaria que V. Sa. expusesse nesta ComisSãO o meCa~
nismo geral das exportações e importações brasileiras
para um país, e não quero agora a Polônia, da cortina de
ferro, em que utilizamos a moeda-convênio.
O SR. CARLOS LANGONI- Fizemos questão de
fazer uma nota à imprensa, onde explicávamoS exatá- ·mente o funcionamento destas contas centralizadoras.,
dando detalhes de como isso funciona. Eu até aproveitaria aqUi para citar urr(trecho, pois isso fOi feito com -muito cuidado, e é muito esclarecedor.
Nós temos, por exemplo, no caso, uma operação de
comércio -com-m:oeda-_convênio. Temos primeiro que estimar os produtos que serão transacionados. Estes pro-dutos, nós vamos estirri"á-los em termos de quantidades e
valores, porque o objetivo é sempre um comércio eqililibradoA Ninguêrri faria um acordo comúcial que é cronicamente superavitârTO-Cn.i deficitário, ainda mais c_om
um país socialista, -em que há uma preocupação muito
grande com o equilíbrio. E fixa-se o limite máximo, que -é
o teta que V. Ex• mencionou, de financiamento. Há sempre um finãnciarilento envolvido, porque ninguém compra hoje em dia sem financiamento. Diria que até petróleo, que há pouco tempo era um dos poucos produtos
que era vendido à vista, passou a sê-lo a prazo. Bastou o
mercado afrouxar um pouco, e os países produtores estão inclusive concedendo, hoje, empréstimos diretos ao
Brasil, como V. Ex• sabe. Então, há sempre um fin-anciamento, que faz parte do esquenia. E este limite mruum·o
de financiamento é contrOlado através de uma conta centralizadora\ a qual chamamos de conta clearing, onde
compensamos os valores correspondentes às impor~
tacões e exportações.
Então, o exemplo que citamos aqui no texto é o de
uma linha de crédito, em que se deseja, por exemplo, ex_p~rtar cacau: S -~ ~so tf~icc_, do .Bras~l com relação à Po- _
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lônia. Nós_ exportamos muito cacau para a Polônia. Então damos uma linha de crédito de 100 milhões de dóla~
res, por ~CJllplo, em dois anos, com um ano de carência,
e os juros convencionados, em geral, são os abaixo do
- mercado. Então aí surge o mecanismo da contaconvênio. -No embarque do cacau, a firma exportadora
contrata o câmbio normalmente junto ao banco autorizado para realizar as operações e recebe o equivalente.
Portanto_._ a em_presa gue fez_ ...

Então, cabe-me, apenas, como Presidente, Dr. Carlos
Geraldo Langoni, agradecer a V. S• a sua presença nesta
Comissão, V. S• fez. depoimento seguro e bastante valioso a todos os Senadores. Quero também agradecer-lhe a
gentileza com que atendeu ao nosso convite, e a certeza
de _que, a Comissão, através do seu depoimento, vai continuar tentando aclarar o comércio Brasii-Polônia, e, evi~
dentemente,_ na s.ua abrangência e na sua totalidade.
Muito o,brigado a V. S• pela presença.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Sr. Carlos Langoni,
gostaria que V. s~ explicasse bem à Comissão o fato de
-que o Banco Central não aparece aí.

O SR. CARLOS LANGONI --Muito obrigado, Srs.
Sen'adores.
-

O SR. CARLOS LANGONI -

Não aparece.

--o SR. VlR'GILIO TÃVORA -~o baric_o que vai fartanciar a transaçã.Q, encarregado de_câmbio, que tem a
autorização para· fazer o câmbio.
O SR. CARLOS LANGONI -- ~. Ele contrata o
câmbio junto a qualquer banco autorizado a realizar as
operações, recebe o valor em moeda _equivalente, em
moeda-corrente -em cruzeiros, quer dizer, o cruzeiro é
dado pelo banco, enquanto que o Banco Central é que
recebe do banqueiro, beneficiado com o finariciameilto
no exterior, o título representativo do crédito concedido,
ou seja, a nota promissória. Então a( a transação
procede-se normalmente. O_ pagamento de cada parcela
do débito relativo ao financiamento a um dos países, no
vencimento, pode ser efetuado diretamente, em dólares
livres, junto ao banco em Nova Iorque, ou mediante a
utilização do saldo. Por exemplo, no caso da América
Latina, isso ê muito curioso; tem-se uma certa reação em
relação à conta clearing, mas grande parte do nosso pagamento da compra do petróleo ao México e à Venezuela é feito _com o nosso saldo na conta clearing. Se não fossem os saldos nesta conta-convênio com a América Latina, teríamos que estar usando dólares livres para pagar o
petróleo da América Latina. Então, é um sistema muito
interessante e muito útil de ser aplicado, principalmente
entre palses .em desenvolvimento. E, periodicamente, fa-zemos a revisão dos limites do convênio e a lista dos produtos. Daí essas negociações, em geral, serem anuais ou
semestrais, etc.
~o SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, pelo

Relator, ele ~tá mªis -do_que Satis:teito. E certas- perguntas que foram feitas ao Dr. Carlos Langoni foram justamente para um maior esclarecimento da própria Com-is-são._ Res.ta-nos felicitá-lo pela exposição objetiva e s.em
rodeios que fez, e ao mesmo tempo, pelas respostas que
aqui produziu, todas elas frutos, justamente, de um desassombro que sempre teve na vida pública. Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) --Srs. Senadores, a convocação do Presidente do Conselho de Ad~
ministração, Dr. Arthur Godluste, será estabelecida
amanhã, quando faremos o roteiro para a próxima semana.
A Comissão estâ convocada para ouvir o Dr. Álvaro
Armando Leal, amanhã, às 17 horas.
Submeto.. agora, à Comissão o seguinte ofício, que recebi
do Deputado Federal Jorge Viana:
----.'Dii-ljó-fue a V~ Ex• no sentido de sugerir a convo~
Çação-; p·ara depor na CPJ das Polonetas, do Diretor ExeCutivo-da AsSociação Brasileira dos Exportadores de Cacau, João Artur Pereira de Melo, o qual, penso, deverá
s'er muito útil nas explicaçõe~ _de den_úncias, taiS -co~o o
mesmo forinulou, atrávês dÕ Jornal do Brasil, de 29-81983, na sua pág'ina ll.
Atenciosamente,
Deputado Federal Jorge Viana"
Submeto à aprovação da Comissão o convite para o
Sr. João Artur Pereira de Mdo vir depor aqui. Evidentemente, a seu riOme será iríciuído na lista de Convidados a
deporem nesta Comissão.
O SR. JOÃO CALMON - Sugeriria a- convocação
do Presidente da Companhia Vale do Rio Doce.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, também. Submeto
esta sugest_ª-o __ ~ apreciação da Comissão. (Pausa.l

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estão encerrados os nqssos trabalhos.

COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJET!VO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL
"0 ESTADO DE S. PAULO" SOBRE OS ACORDOS
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLÓNIA.
7• Reunião, realizada em 27 de setembro de 1983.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e vinte e cinco
minutos, na Sãla de Reuniões da Comissão de Relações
Exteriores, presentes os Srs. Senadores Itamar Franco
(Presidente), VirgDio Távora (Relator), Fernando H.
Cardoso, Aderbal Jurema, Fábio Lucena, Marcondes
Gadelha e João Calmon, reúne-se a Comissão Especial
destinada a examinar e avaliar fatos relacionados com as
denúndã.s ·do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a Polônia.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Itamar Franco, declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr.
Álvaro Armando Leal, ex-Diretor Executivo da COMMEXPORT, na qualidade de depoente.
IniCialmente, o Sr. Álvaro Armando Leal informa que
preparou uma expedição sobre os fatos e que após a conclusão da m~ma, se colocarâ à disposição para responder sobre o _assunto pertinente aos fatos em foco e de seu
coilliicimento.
Durante a fase interpelatória, usam da palavra, pela
ordem, os Srs. Senadores Fernando H. Cardoso e
Virgílio Távora.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo a pres_ente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Edson Luiz Campos _Á. brego, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
-será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA COM O OBJETIVO
DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM AS DENONC/AS DO JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE OS
ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLONIA, .
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE I983,
DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO
SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL. EX-DIRETOR
EXECUTIVO DA COMMEXPORT, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORTZAÇÀO
DO SR. ('RESIDENTE DA_COA)ISSÃO.
--Presidente: Senador Itamar Franco
Relator~ Senador Virgílio Távora
__ (Integra do Apanhamento Taquigráfico.)

-Õ sR. PRESIDENTE (Itamar Franco) . . :. ,;, Havendo
número -legal, declaro abertos os nossos trabalhos.
A Presidência recebeu o seguinte Oficio do Ministro
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República:
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Esta doeu~
mentação chegou agora à Presidência. VamoS providenciar as de_vidas cópias aos Srs. Senadores, mesmo aquelas
que estão em caráter confidencial, do Sr. Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.
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Concedo a palavra ao Dr. Álvaro Armando Leal para
iniciar a sua explanação.
O SR. ÁLVARO ARMANDO-LEAL- Exm• Sr.
Presidente, Exm~ Sr. Relator, Exm'i's Srs. demais
membros desta Comissão:
1. Atendendo convite que me fOi feito para prestãr es~
clarecimentos sobre os_ assu,ntos questionados por esta
Comissão, cumpre-me informar que preparei uma exposição sobre os fatos que me proponho ler.
Concluída a leitura_ do m~o. coloco-me à disposição
de V. Exas. para responder sobre assuntos pertinentes
aos fatos em foco e do meu conhecimento.

2. Com a tln_alidade de organizar urna empresa de comércio exterior tendo comO ObjetiVo principal a exportação de produtos têxteis brasileiros, um grupo de empresârios dO setor têxtil criou, em 14 de fevereiro de
1973, sob a forma de sociedade anónima, a COMEX --Companhia de Comércio Exterior, que mais tarde altera~
ria sua razão social para COMEXPORT- Companhia
de Comércio Exterior.
O capital social da nova empresa era de CrS 2.700,00,
divididos em ordinárias, nomínativas.__çle Valor nominal
de Cr$ 1,00 cada uma.
A ata da assembléia geral de-~onstitllição, realizada na
data referida, foi arquivada e registrada na Junta Comer~
cíal do Estado de Sào_Paulo sob o número 504.164 em 22
de fevereiro de 1973, e publicada rio D-iário do Estado
em 10 de março de 1973.
3. Em 18 de julho de 1974, a COMEXPOR.T obteve
junto à CACEX - Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S.A. e à Secretaria da Receita Federal,
registro especial de empresa comercial exportadora, ao
amparo do Decreto~lei n9 1.248, de 29 de novembro de
1972, tendo sido a décima oitava empresa brasileira a ob~_
ter tal registro.
Deve-se esclarecer que esse disposttiVo legal constitui
incentivo fiscal que buscava criar condições para o desenvolvimento de um segmento especificamente comercial no quadro empresarial do comércio exterior brasileiro, e que proporcionou o surgimento das tnu:ling companies em nosso País.
Convém ressaltar que as empresas comerciais exportadoras- denominação legal das trading companies nacionais - vieram desempenhar importante papel no aumento das exportações brasileiras, desde que, atuando
como empresas especializadas em comércio exterior, Viabilizaram o engajamento de empresas de pequeno e mé~
dio porte na atividade de exportação.
Vale salientar que, na ausência da empresa comercial
como catalisadora do esforço exportador, as pequenas e
mêdias empresas dificilmente teriam condições de participar com eficiência e regularidade do mercado internacional, pois necessitariam de estrutura administrativa
nem sempre compatível com sua dimensão econômica.
Nesse sentido, as trading companies nacionais, além de
terem concorrido para o incremento das exportações
brasileiras, vieram contribuir de forma _s_ignificativa para
a manutenção do níve_I da atividade econômica das empresas de pequeno e médio porte, com importantes efeitos multiplicadores sobre o emprego.
4. Em razão de meu relacionamento com empresários
do setor têxtil e por já ter exercido cargo de diretor d_e
empresa que se dedicava_ a esse ramo de atividade, fui
convidado, pelos fundadores da COMEXPORJ', a ocupar cargo na diretoria dessa empresa, especificamente
para gerir as áreas adminiStrativas e fimmceiras, tendo
assumido em 14 de fevereiro de 1973, data da assembléia
geral de sua constituição.
Posteriormente, a partir da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 1974, passei a integrar o Conselho de Administração" da SoCiedade, na qua~
}idade de seu Vice-Presidente.
5. Permaneci participando da Diretoria ExecUtiva e
do Conselho de Administração da COMEXPORT, em
regime de dedicação parcial dividido com a gerência de
minha empresa deconsultoria, até 1978, ocasiãO-ein que_
apresentei minha renúncia aos cargos_ que ocupava, con~
forme carta datada de 30 de maio de 1978. Esta carta foi
acatada, e ratificada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 1978, cuja AtaresP!:'!CJiva foi registrada na Junta Comercial do Estado de
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análise do comportamento das exportações

?_rasileiras e da COMEXPORT, especificamente as para

a Po1~nia, no P.eríodo entre 1973 e 1978, que corresponde ao de minha participação na diretoria da empresa,
petrílito-me fazer al"gumas observações.
19 Inicialmente, considero de interesse explicar que
foi espaço de cinco anos, que estamos aqui examinando,
que ocorreu o início efetivo da institucionalização das
trading companies nacionais.

Meu desligame_pto_ 4_a COMEXPORT deveu-se ao
fato de já estar exercendo desde junho de I 978 o cargo de
Vi~-Preside_nte .E~~cutivo da P,ignatari S.A.- Tndústria
e-Comércio, que, sendo a empresa holding do Grupo Industrial Pignatari, ex_igia a dedicação da maior parte de
meU tempo e esforço profissional.
Gostaria de informar que o Grupo Pignatari dedic;avase basicamente à produção de laminados e prensados de
cobre e suas_ ligas, atividade essa bastante coinplexa, seja
pelas dificuldades e instabilidades no suprimento de
matéria-prima, seja pela concorrência intensa que o Grupo Pignatari enfrentava de empresas do setor.
A administração desse complexo industrial passou a
absorver plenamente minha disponibilidade de tempo,
obrigando~me a me desvincutãr definitivamente da.gestão administrativa e financeira da COMEXPORT.
6. De~ ficar esclarecido que, por ocasião de minha
~leição para a diretoria da COMEXPORT, não· possuía
dessa erripresa. A partir de 17 de maio de 1974 passe_i a participar acíonaríamente da sociedade, tendo subscrito apenas 100 ações naquela data, conforme-pode ser
verificad9 tlO livro de_ registro de ações -~a _empresa.
Na época em que a COMEXPORT se adaptou _às nor~
m~s que buscavam indtJ.zir a capitalização das empresas
comel'çiais exportadoras, sub~creyi, em t 5 de julho de
1976, 1.910.850 ações representativas do capital da Com~
panhia. Os posteriores acréscimos da quantidade de
ações por mim possuídas decorreram de compras, de
subscriçõ_es, e, e"!fl sua maior parte(*), do recebimento de
bonificação em ações, em razão dos aumentos de capital
com o aproveitamento de lucros e reservas, e da con::eção
monetária o atívo permanente.
__Atualmente a quantidade total de ações que possuo da
COMEXPORT -- Companhia de Comércio Exterior
soma 13.937.510 ações ordinárias nominativas, que cor~
respondem a 18,6% do Capital Social da Empresa.
7. No desempenho das minhas funções nas áreas ad~
ministrativa e financeira da COMEXPORT, que me
competiam por força o cargo de diretoria que exercia 1
era diretamente responsável pelas decisões sobre con~
dução e orientação das operações e demais matérias da
sociedade nessas áreas, negociando os contratos df; câmbio e cartas de crêditos decorrentes de transações efetuadas pela empresa, maritendo entendimentos com insti·
tuições bancãrias oficiais e privadas, e indicando os procedimentos administrativos da companhia.
Integrando uma diretoria que atuava de forma cole~
giada, como Diretor Financeiro e Admiriistrativo toma~
va parte nas reuniões de diretoria da COMEXPORT,
~casião em que se discutiam, entre outros assuntos de
seu interesse, as diretrizes da política comercial da em~
presa.
A formulação· dessas diretrizes era da competência dos
dii:etores da área, que discutiam e ajustavam os termos e
condições dos contratos de exportações, bem como im~
plementavam a política de marketing.
A minha participação pessoal em negociações era
acessória e meramente eventual. Assim, na minha administração, apenas em duas ocasiões tive oportunidade de
partiCipar de entendiment-os relativos a negócios com
empresas polonesas, o que será relatado mais adiante.
8. Gostaria de enfatizar que, ao longo de minha gestão
como diretor da COMEXPORT, todas as vendas de produtos brasileiros ao exterior realizadas pela empresa,
incluindo~se aqui as exportações para a Polónia foram
realizadas através de cartas de crédito irrevogáveis, pagã veis à viSta, por intermêdio de bancos comerciais brasileiros, oficiais e privados.
Considero importante esclarecer que quando qualquer
empresa privada sediada no Brasil efetua operação de
exportação, o correspondente pagamento, seja através
de carta de crédito ou outra modalidade financeira, é
sempre feita no Brasil, em cruzeiros de montante equivalente ao da moeda ajustada convertida à taxa de câmbio
oficial, qualquer que seja o país de destino da me-rcadoria.

Isso significi que o começo da existência da COMEXPORT como tradipg company coincidiu com a fase
embrionária desse tipo especializado de empresa de comêrcio exterior, fase na qual os incentivos financeiros
que beneficiavam o selar eram mínimos.
Em 1974. quando a COMEXPORT efetJvam_ente começou a operar, deu-se início na empresa a um trabalho
no sentido de incr~mentar as vendas de produtos brasi~
leiros para o leste europeu.
Vale dizer que toda essa ação da COMEXPORT foi
realizada em período no qual tambêm ainda não estavam aperfeiçoados os mecanismos governamentais de
apoio às negociações bilaterais de comércio do Brasil
com países de economia centralmente planificada.
Tanto isso é verdade que somenfe em 4 de maio de
1977, através do Decreto númçro 79.650,_ é que a COLEST --=. Comissão de Comércio com a Europa Oriental,
foi reformulada, tendo sido conferido àquele órgão competência para tr3tar de todos os aspectos das relações
econômico~comerciais do Brasil com países e empresas
da Europa Oriental.
Apesar da pequena participação relativa da COM EXPORT nas exportações globais do País para à Polônia no
período de 1973 a 1978, pode-se afirmar que a empresa
desempenhou papel pioneiro no que se refere ao engajamento de empresas privadas brasileiras no comêrcio com
países do leste europeu, acumulando know-how e re-forçando seus laços comerciais junto àqueles mercados,
o que veio a favorecer o incremento das exportações do
Brasil para a região.
Acredito que a_ participação atuante da COMEXPORT nessa fase incipiente do comércio com países do
leste europeu representou significativa contribuição individual para a política brasileira de diversificação de mercados de exportação, que buscava, pela redução da participação relativa do -comércio com mercados externos tradicionais, diminuir a_ _dependência do- País a poucos países compradores, o que tornava as receitas de exportaç.ões bastante sen.siveis a eventuais dificuldades em alguns mercados.
Cabe esclarecer que o processo de expansão das exportações brasileiras para a Polõnia baseou-se em diretrizes
governamentais que contemplavam a necessidade de diversificação de mercados e na circunstância de que a eco~
nomia desse pais,_ ao apresentar rápido crescimento,
tornou-se mercado potencial para os produtos brasileiros, evento ressaltado pelo fato da Polônia não fazer par~
te de acordos internacionais de commodities. Por outra
lado, sendo um país rico em recursos naturais, a Polônia
apresentava-se como importante fonte alternativa para o
suprimento de carvão e_ enxofre, até então importados de
outros países, com base em moedas conversiveis.
29 Os valores de exportações e importações totais da
COMEXPORT, abrangendo, portanto, todos os pafses
do relacionamento comercial da empresa ~ntfe 1973 e
1978, foram respectivamente deUS$ 53.772 milhões e de
US$ 6_144 milliões1 tendo obtido superávit global de
USS 47.628 milhões.

(•)- 90,8%, equivalente' a !0.921.360 ações, o total dos aumentos posterio.
res foi de 12.026.660 ações.

(h) 65,8%

-açoes

Estas empresas passaram a se constituir em importante e eficiente canaJ de distribuição de produtos brasilei~
ros no exterior, e, ao longo dos últimos dez anos, consolidaram sua posição no contexto das exportações doBrasil.
Segundo a ABECE - Associação Brasileira das Empresas Comerciais Exportadoras, o setor é atualmente
responsâvel por quase 30% das exportações (*), dos
quais 65,8% (**) constitufdos por produtos industrializados.

(•) 2<,1,4%, incluindo exportaçõe:; por conta própri;-,, por conta de terceiros e
atravês de subsidiária no exterior, no pcrlodo janeirojjunho de 1983,
no período janeiro/junho de \983.
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As receitas anuais de exportação foram de USS
379.900 mil, em 1974; US$ 9.196 milhões, em 1975; US$
9.894 milhões, em 1976; USS 16.902 milhões em 1977 e
USS 17.399 milhões em 1978.
Por sua vez, os dispêndios com importações mont_aM
rama USS 326.800-ffiil, em 1974; US$ 60.100 mil, em
1975 e USS 5.757 milhões, em 1978. Não houve importação em 1976 e 1977.
Note-se que, em todos os anos analisados, a COMEXPORT apresentou saldo positivo na sua balança de co_. __
mércio com o exterior.
_____
39 No perfodo de 1973 a 1978 as exportações brasileiras para a Polônia apresentaram acréscimo de 406,7%,
tendo evoluído de USS 48.900 inHhões, em 1973 para
US$ 247.800 milhões, em 1978. _
No mesmo período, as importações de produtos poloneses tiveram um aumento de 270,8%, passando de USS
24,0 milhões, em 1973, para USS 89,0 milhões, em 1978~
Em cada um dos seis anos desse período o Brasil obteve superávits no comércio bitaterial com a Polónia, os
quais crescerem de USS 24.900 milhões, em 1973, até
USS 158.800 milhões, em 1978, acumulando nos seis
anos saldo positivo de USS 484.800 milhões.
49 As exportações da COMEXPORT para a Polónia
se iniciaram em 1974, quando a empresa passou a operar
efetivamente~

Naquele ano, a empresa exportou USS 379.900 mil,
para o mercado polonês. De 1975 em diante o montante
das vendas externas para aquele pafs passaram a atingir
valores mais significativoS, ou seja: USS 5.674 milhões,
em 1975; US$ 9.105 mHhões, em 1977; USS 8.762 miM
lhões, em 1978.
O valor global das exportações da COMEXPORT
para à Polónia, portanto, alcançou USS 28.071 milhões,
no intervalo de I973"''a 1978, equivalendo a mêdia anual
em torno de USS 4.700 milhões.
Quanto às importações provenientes da Polõnia ieatiM
zadas pela COMEXPORT, verificaMse que no período de
1973 a 1978 o movim-ento foi poUco expressivo. Somente
no ano de 1978 é que a empresa realizou operações de
·importação, que totalizaram o valor de USS I .892 miM
!hão.
5<~ Não obstante a Polônia terMse constituído em importante mercado para a COMEXPORT no período, a
empresa exportou para mais de vinte e cinco pafses entre
1973 e 1978 e que foram os seguintes:- Áustria, Alemanha
Ocidental, Bêlgica; Escócia, França, Holanda, lnglaterM
ra, Itália, Suécia e Suíça, na Europa Ocidental; Alemanha Oriental, Hungria e Tchecoslováquia, no Leste Europeu; Arábia Siú.idíta, Israel, Irã e Síria, no Oriente Mêdio; Canadá e Estados Unidos, na América do Norte;
Chile e Uruguai, na Amêrica do Sul; Japão e Singapura,
na Ásia; Nigéria, na África e Austrâlia, na Oceânia.
O valor exportado para esse conjunto de países no
período já mencionado totalizou US$ 25.701 milhões. Se
desse total subtrairmos importações dos mesmos vinte e
cinco países, de USS 4,252 milhões, observa-se ocorrência de superávit acumulado de USS 21,449 milhões.
Conclui-se, portanto, que entre 1973 e 1978 o superávit acumulado pela COMEXPORT na balança comercial com a Polónia fõi superior ao superávit obtido junto
ao conjunto dos demais países com os quais negociOU Oo
período.
69 Em_ cada um dos seis anos examiriados, a COM
MEXPORT, a exemplo do que ocorreu com relação ao
Brasil, apresentou superâvits no seu relacionamento comercial com a Polónia, resultando num total acumulado
de USS 26,178 milhões, de 1973 a 1978. Esse superávit
não chegou a mais do que 5,5%, do total deUS$ 484,800
milhões que corresponde ao saldo positivo acumulado
pelo País no mesmo período. Esse superávit da COMEXPORT representou geração líquida de divisas para
o Brasil, o que vinha ao encontro da política de comércio_
exterior que contemplava a obtenção de saldos positiVos
crescentes na balança comercial do País.
79 Ressalte-se que a participação da COMEXPORT
no fluxo de comêrcio total do Brasil com a Polônia, istO
é, exportações mais importações, entre f973 e 1978, também foi inexpressiva.
Do total de USS I ,329 bilhão, a parcela efetuada pela
empresa foi de USS 29,903 milhões, não ultrapassando,
portanto, a 2,3% do total do País.
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Essa participação foi maior do lado das exportações,
onde a média alcançou 3,1%, no período, sendo que o
percentual máximo atingido foi de 4,2%, em 1975. Já na
iffiportação, a participação da empresa foi ainda mais reduzida, tendo sido a média nos seis anos inferior a 0,5%
(*),e de 2,1%, no ano de 1978. Ünico do período em que
foram efetuadas compras da Polónia.
89 No período em que participei da administração, a
COMEXPORT exportou, preponderantem_ente, manufaturados têxteis, que representaram 69,7% de suas vendas externas globais.
_
Após três anos de investimentos realizados em viagens
e missões de prospecção comercial, em 1975 a COMEXPORT realizava suas pririleiras exportações de suco de
laranja concentrado e derivados, artigos de cutelaria de
aço inoxidável, objetos de cerâmica, tubos de aço dobrado, corned beef, óleos, farelos vegetais e artigos de couro,
para diversos- pa-íses:
=
Já cm 1976 a participação desse conjunto de produtos
se elevou para 44, I% das exportações globais da empresa, contra uma p8.rtícipação de apenas 16,2% em 1975.
Entre 1973 e 1978 aqueles produtoS compuseram 30,3%
das vendas externas da empresa.
As irriportações, por sua vei- se constituíram -totalmente de produtos químicos.
No que se refere à Polônia, a quase totalidade(*) das
exportações nesse período constitUiu-se de produtos têxteis, enquanto que as importações, como jâ esclareci,
consistiram de produtos químicos.
99 Constata-se, pelo que aqui expusemos, que a COMEXPO-RT-itão--cori.centrou seus negócios exclusivamente com a Polónia, pois sempre buscou como estratégia empresarial, a diversificação dos mercados e produtos, no sentido de ampliar seu leque de opções, evitando,
dessa forma, tornarMse vulnerável a eventuais restrições
institucionais de demanda que pudessem surgir em alguns mercados.
10 Julgo importante fazer algumas considerações
sobre a evolução do património líquido da COMEXPORT entre 1973 e 1978, época de minha atuação na empresa, a partir das informações extraídas dos balanços
patrimoniais.
Em primeiro lugar, verifica-se que o valor do património líquido passa de Cr$ 5.170.905,00, em dezembro de
1973, parã Cf$ 22.412.364,00, em dezembro de 1978, significando um acréscimo de 333,4%, nesse período.
Contudo, esse crescimento aparentemente considerável refere-se a valores nominais, que refletem em grande
parcela o efeito puramente monetário da elevação de
preços.
Se aqueles valores nominais são ti'ãnsformãdos emun"idades de ORTNs, observa-se que o patrimônio líquido evolui de 65.397 ORTNs, em 1973, para 70,382
ORTNs, em 1978, traduzindo um aumento de 7,6%, bastante modesto para um período de cinco anos.
Da mesma forma, se se deflacionam os valores nominais do património líquido pelo tndice de in.flação (*),
conclui-se ter havido atê mesmo um decréscimo do património líquido em termos reais, de 12,9%, entre 1973 e
1978.
11. A propósito de minha participação em negociações internacionais ocorridas durante minha gestão
na diretoria da COMEXPORT, cumpre-me esclarecer o
seguinte:
A) Nos dias 25, 26 e 27 de junho de 1974 participei, na
condição de diretor e membro do Conselho de Administração, de reuniões realizadas na sede da empresa, situada na capital de São Paulo, juntamente com o presidente
daquele conselho, Sr. Arthur Goldlust.
Nessas reuniões manUveram-se entendimentos com
representantes da Tf:XTILIMPEX, do Sindicato da Indústria de Algodão Polonesa, da BIPROWLOK e da
DAL, em cuja oportunidade foi firmado_ um prómemória sobre as possibilidades de vir a ser formada
uma empresa de joint-venture, com participação minoritária polonesa, para fabricação de fios e tecidos de algodãO no BfaSil.
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A produção da empresa cogitada seria totalmente destinada à _exportação para a Polônia, na base de cost~plus,
isto ê, adicional sobre o custo.
Ressalte-se que esse documento foi elaborado com a
única finalidade de registro das discussões realiZadas naquela oportunidade, não consubstanciando qualquer
obrigação para as partes signatárias. Tanto isto é verdade que a mencionada empresa de joint-venture não passou da fase preliminar, deixando, portanto, de se concretizar o empreendimento objeto do PróMMemória. Caso
esse projeto tivesse sido realizado, importantes benefíM
cios adviriam para o País, seja pelo conseqUente aumento de exportações, seja pelos empregos que seriam criados.
B) Através de carta endereçada à COMEXPORT, datada de 27 de maio de 1977, a CIECHMCENTRAL_A
IMPORTOWO-EKSPOTOWA CHEMICAL II SP
ZO.O_cQn_Cede.t! à COMEXPORT a representação exclusiva para vendas de enxofre polonês no território brasileiro. RessalteMse que do acordo de representação ficaram ex.cluídas as vendas daquele produto para a
INTERBRÁS-PETROBRÂS Comêrcio Internacional
S.A., tendo em vista a existência de contrato de longo
prazo já firrriãdo com aquela empresa, fixando as seguintes quantidades nos seguintes períodos:
a - 1977- 50.000 toneladas;
b - 1978 - 50.000 toneladas;
c - 1979 - 50.000 toneladas;
d - 1980 - 50.000 toneladas.
Deve ser aqui recordado que desde 1974 a COMMEXPOR T jâ importava enxofre da Polônia. Nessas condições aluava como simples intermediária, sendo o produto destinado a suprir complexos industriais(*) consumidores daquele insumo. O contrato de representação
consignado na carta em pauta apenas formalizou as negociações.
Essas importações da Polônia permitiram que o Brasil
deslocasse importações de países de moeda conversível,tais como Estados Unidos da Amêrica e Canadá, nossos
fornecedores tradicionais, para país de moeda-convênio.
12. Pelo que aqui expus, acredito ter trazido aos Ex.m9s Membros desta Comissão esclareciment_os adequados_sobre Il}inha participação na Diretoria Ex.ecutiva da
COMM EX PORT, entre 1973 e 1978, bem como sobre as
atividades desenvolvidas por esta empresa no mesmo
perlodo.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr.
Presidente, Sr.- AiVarO Leãl, naturalmente ouvi com
atenção e li mais depressa ainda o relatório que V, S"
trouxe aa_nosso _conhecimento. Mas tenho o dever, como
membro desta Comiss~o e nO seu próprio interesse- fnteresse de esclarecimento das questões que estão sendo
discutidas hoje no Brasil - de fazer perguntas que vão
além do relatório.
Esta Comissão, Tstojâ foi eXpresso por alguns Senadores, não tem propriamente que ver com o êxito ou fracasso da COMMEXPORT ou de qualquer outra empresa.
Apenas registro que seria melhor se a COMMEXPORT
tivesse um lucro maior que o revelado, o que seria bom
para o conjunto da economia brasileira.
Não creio que as suas explicações sobre o mecanismo
de funcionamento da COMMEXPORT nos ajude em
muito a compreender as questões em jogo.
Devo _dizer, com toda a franqueza, que se V. S• está
hoje nesta Comissão é porque hã na imprensa brasileira
acusações que não lhe são atribuídas, são acusações que
dizem respeito a ligações suas com pessoas influentes no
Governo e alguns titulares de posições do Governo, e tenho obrigação de perguntar a v. s• questões relativas a
essas ligações.
Refiro-IJle, obviamente, ao fato de que V. S• foi associãdo ·ao SecretárioMGeral da SEPLAN, Dr. José Flávio
Pécora. O que está em jogo não é o êxito _da negociação
com a Polônia, nem sequer, no momentõ, a discussão
sobre a política da Polónia pOrque já discutimoS aqiii

(*) 0,45%

('") 99,0%
(*) Medi_do pelo lndice Gera! de Preços/Disponibilidade int_erna, publicado
na revista Conjuntra Econôm!ca- F.G.V.

('") Principalmente BA YER, COBEC e COPEBRÁS.
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com o Ministro Meira Penna sobre a política econômica
do BrasH no relacionamento c_om a Polônia. Terei de ser
mais direto e perguntar a V. S• questões relativas ao seu

relacionamento com o Dr. José Flávíá Pécora.
Gostaria de saber, se for possível, naturalmente, quais
foram os sócios da Pécora & Leal, desde a sua fundação.
A composição do capital, o número de empregados e o
volume de negócios.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-O volume de
negócios eu não tenho.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não vou pressupor que V. s~ tenha tudo aqui agora; em
todo caso, o que tiver e o que não tiver, se V. Ex• puder

ter a bondade de nos enviar.
Quais são as pessoas que realizaram trabalho de consultaria para a Pécora & Leal.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL --De!culpe,
poderia repetir, por favor.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Como funcionava como empresa consultora e com quem
se apoiava a empresa Pécora & Leal como consultores?
Gostaria de saber em detalhe qual era a situação aciOnária do Dr. José Flávio Pécora quando ele se retirou da
sociedade. Como íOfTeito esSe proCesso, para que fique
patenteado perante à opiniãO pública, Até por cartas o
Dr. José Flávio Pécora me informou que não teve ne. nhuma relação posterior. Então, gostaria de saber como
se manifestoU. ComO contíriüou a Pécoara & Leal nesse
aspecto,
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- A empresa
Pécora & Leal Consultores Associados SfC Ltda. foi
constituída em 23 de maio de 1974, com sede na rua Florêncio de Abreu, n9 157 (89 andar), municípiO de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Essa sociedade civil foi constituída por quotas deres-ponsabilidade limitada, com capital social de Cr$
3.852.000,00, dívldidos em 3.852.000 quotas iguais no
valor de CrS 1,000. A composição do capital contemplava participações iguais dos sócios cotistas José Flávio
Pécora e Álvaro Armando Leal.
Constituída objeto da Pécora & Leal Consultores Associados SJC Ltda, instalar, organizar e manter um funcionamento, exclusivamente para uso dos sócios, escritório aparelhado material e tecnicamente para proporcionar ampla assistência às atividades profissionais de
cada um dos associados.
Em 21 de junho de 1976 foi realizada alteração contratual mudando o endereço de Pécora & Leal Consultores
Associados SfC Ltda, da r_ua Florêncio_de Abreu, 157
(89 andar) para a rua 24 de Maio, n9 195 (19 andar), São
Paulo, CapitaL
Em 10 de agosto de 1976, através de i_nstrument_o particular de alteração de contrato social foi admitida na so~
ciedade a economista Sra. lo_ne Rossi Pécora. sendo que
a empresa passou a ter a seguinte estrutura de cotas:
wJosé Flávio Pécora ....
1..500 cotas
- Álvaro Armando Leal ........ 1.926 cotas
- Ione Rossi Pécora .......... 426 cotas
TOTAL ·········•c··········· 3.852 colas
Em 24 de janeiro-de 1979 ocorreu alteração contratú'al',.
no sentido de mudança de sede da rua 24 de Maio, n9 195
(19 andar) para a rua Cãm-po Verde, 61 (69 andar), São
Paulo, Capital.
Em 12 de outubro de 1979, através de instrUmentO
particular de alteração de contrato social os sócios calistas José Flávio Pécora e Ione Rossi Pécora se retiraram
da sociedade cedendo e transferindo duas quotas sociaiS;
à Álvaro Armando Leal e Breno Granja Coimbra Filho,
dando à sociedade e aos cessionãrioS e desta e dos mesmos recebendo plena, gerale irrevogâvel quitação. A estrutura de cotas ficou sendo a seguinte:
- Álvaro Armando Leal ................ _3,826 cotas
- Breno Granja Coimbra Filho. ...........
26 cotas
TOTAL .............................. 3-.852 cotas
r . . . ._

ConfOrme o mesmo iristriimento particular_de alteração contratual a sociedade passou a operar sob a denominação de Expande Consultores Associados SfC Ltda.
da qual fará uso a gerência som-ente nOS negócios sociais
o sócio Álvaro Armando Leal.
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Em 13 de mal-ço de 1980, através de instrumento particular de alteração contratual, pela qual alterouwse o objetivo social da empresa:
"Constitui objetivo da sociedade a prestação de serviços profissionais de organização, planejamento, assessoria, consultorüi e elaboração de estudos relativos a assistência económica, financeiro e- administrativo às empre·s~as e entidades, em geral, que neste ato passará a ser a
seguinte: prestação de serviços profissionais de organização, planejamento e assessoria e consultaria econômiw
c1F,in1Cúsive elaboração de estudos relativos à assistência
ecQ.oômica às empresas e entidades em geral."
:Cm 4 de janeiro de 1982, foi promovida a alteração
contratual pela qual o sócio cotista Breno Granja
Coimbra Filho retirou-se da sociedade entrando em seu
lugar o Sr. Antonio de Pádua Fiorillo.
Em 25 de março de 1983 ocorreu alteração no contrato social de Expande Consultores Associados SfC Ltda.,
pela qual o endereço da sede passou da rua Campo Verw
de, n9 61 (69. andar) para rua Campo Verde, n~" 61 (99 andar).
Tanto Pécora & Leal Consultores Associados S/C
Ltda., como Expande Consultores Associados SfC Ltda.
constituem-se em empresas prestadoras de serviços na
área de consultaria econômico-financeira, abrangendo
os seguintes campos de atuação:
(I) - Elaboração de projetas de viabilidade e estudos
econômico-fih"anceiros para empresas comercias, íildustriais e financeiras;
(II) - Elaboração de estudos de reorganização e planejamento empresarial, compreendendo as áreas comerClã!~ administrativa e financeira;
(III)- Elaboração de estudos econômico-financeiros
destinados a fundamentar associações empresariais;(IVY- Definição de diretrizes e objetivos Pàra o desenvolvimento de empresas;
- (V) - Orient3.ção às empresas quanto às condições
macr.occonômicas do País, bem como suas perspectivas,
analisando as repercussões nos seus empreendimentos;
(VI)- Identificação de oportunidades de investimen-.
tos consistentes COm Os objetivos da empresa assistida;
(VII)- Orientação às empresas na área administrativa em- gef-al, inCluindo:
- Projetas de sistemas financeiros,
- Sistemas de informações,
- Controle ~ planejamento,
- RacionaliZação dC rotinas nas áreas administrativas,
-contábil, financeira.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Ouvi bem, que foi no dia 12 de outubro de 79 que houve
uma substituição do Sr. JOsé Flávio Pêcora e dona Ione
Rossi Pécora pelo Sr. Breno Granja Coimbra Filho.

ramento entre Pécora e Leal e a Coroa-Brastel.
Consta na 1mpfCnsa Q.ue a decisão relativa a um aten- dimento de urgência às necessidades financeiras aa
Coroa-Brastel contou com a participação ativa de V . .S•
Isto é certo.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Sim, e eu fiquei com a parte maior d~ cotas.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- I2
de outubro de 79?

O~SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Absoluta-·
mente, não.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Sim.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
S• pod~a esclarecer ainda, se tallto a Firma Pécora e
Leal, quanto mais adiante as que a sucederam, quais foram o-s principais negócios, no sentido de consultaria e
de orientação, de informação sobre investimentos, que
implicariam ligações com o Governo ou informações
sobre o Governo. Houve algum contrato de empresa
com algum órgão público'?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, nunca
houve contrato de Pécora e Leal com órgão público.
O SR. PENANDO HENRIQUE CARDOSO Sempre foi na área privada.
O SR. ÁL VAR.O ARMANDO LEAL- Absolutamente, na área privada.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Com relação à COMMEX~RT houve {lma certa su_perposição no tempo. A COMMEXPORT existia, a Pêcora e Leal existia tambêm e V, S• trabalhava nas duas
empresas. Houve contrato entre a COMMEXPORT e
Pécora e Leal.

-~~~o-sR.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não houve
contrato,

--~enhum

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOS.O Quer dizer, a ligação entre a COMMEXPORT e a Pêcora e Leal foi apenas físiCa, por intermédio de.V. S•
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL -·Perfeito.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -~
Nunca houve relação direta entre a COMEXPORT e Pécora e Leal'?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~
Gostaria de saber agora, o que li na imprensa, que houve
uma relação entre V. S• e o Sr. AssiS Paim, da CoroaBrastel. Há urna afirmação, pelo menos até agora não
contestada de que V. S• prestou assistência na qualidade
de assessor técnico, ã Coroa-Brastel. Procede'?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- A CoroaBrasteJ fazia parte, digamos, como cliente normal da
nossa consultaria há mais ou menos-?, 8 anos.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Há
7, 8 anos já houve estreita ligação, portanto, de assesso-

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não. Ccim
Pl!rticipação ativa não é certo. Quem deu o dinheiro pata
a Coroa-Brastel foi o Banco Central. Isto está bem claro,
bem explicado,
O SR_ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
não disse que V. S• tenha dado dinheiro à CoroawBrastC:l.
V. S' participou na obtenção de recursos do Banco C~n
tral.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, a minha participação foi única e exclusivamente de acomp6.nliar o Sf. Assfs P"airn atê Brasília e colocá-lo em ContatQ
com as autOiidades, no momento exato que ele estava mi
véspera de ter o desenlace.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO '-.
Com que autoridade V. S• o colocou em contato.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Coloquel•o
em contato com o Ministro Delfim Netto, com o Minisw
tro Ernane Galvêas, com o Dr. Carlos Langoni, conl'Ó
~J'. Meireles e junto estava o Dr. Flávio Pécora.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - ·
Era peculiaridaâe normal do Pécora e Leal, entrar em
contato'?

O SR, 'FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Por que o fez, então. Em que qualidade V. S' fez es,C
contato?·
·
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Se V. Ex• me
der licença, eu poderia ler um relatório?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.Ex• tem toda liberdade.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- O primeiro
_contrato firmado entre Pécora & Leal ConsultoresAssociadõs S/C Ltcla, e a Brastel SJC Administração e Parti..
cipações Ltda. data de I~" de outubro de 1976 e contempla o seguint~:
i) -definir, em conjunto corri a Brastel, as diretrizes e
objetivos. básicos que deverão hortear sua eXpansão;
b) identificar oportunidades de investimentos e negócios consistentes com os ·objetivos de desenvolvimento
da Brastel, podendo eventualmente localizar, contatar
ou.- participar de entendimentos com entidades e financiadores possfve1s interessados em associação ou financiamento.
2-0 segundo contrato foi firmado em 31 de agosto
de 1977 e tinha o seguinte escopo:
Estabelecer e implantar uni plano de desenvolvimento
de um empreendimento de natureza eminentemente
turística e _de lazer, em área de propriedade de Nova
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Suissa Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, integrando projetes jã realizados, em andamento e a reali~
zar, envolvendo as glebas de Bocaina e Taquaral, Sete es~
petos e outros, num total apt"oximado deS.OOO alqueires,

buscando organizar as estruturas fTsicas em sua concepção especial, proposições de usos e ocupações do so-lo, paisagismo, infra-estrutura tisica e de Serviços, áreas-institucionais e de lazer etc.
Caracterização da n:_gião, da área ~ob intervenção e
das áreas de influências imediatas e mediatas:
1. Caracterização física;
2. Acessos à vizinhança;
3. Programas de desenvolvimento regional;
4. Anãlise mercadológica
caracterização da demanda.

e

O objetivo desta análisç, ••ê a determinação das necessidades e expectativas do consumidor, definindo pontos
de venda do(s) produto(s) e motivação de compra.
Análise das condições de mercado em termos de produ~
tos competitivOs e sU.bstitutivos, especfficamente, preçOs,
demandas atendidas, não atendidas e reprimidas, nesta
etapa serão definidos os segmentos de mercados a serem
atendidos".
Programa geral para o desenvolvimento dos projetas
de urbanismo, de arquitetura, de paisagismo, de infraestrutura e demais, respeitadas as indicaç_ões mercadológicas e economico-financeiras.
Programa de divulgação do empreendimento:
a) propaganda institucional visando fortalecer a imagem do empreendimento junto às instituições financeiras
e ~6blico em gerai;
b) propaganda promocional de carâter mercadológico, buscando atingir o consumidor;
c) projetes de urbanismo, arquitetura e outros, desdobra de acordo com interesses econômico-financeiros,
promocionais e comerciais.
••criar e implantar uma companhia de desenvolvimento com o objetivo prCcíPUo de promover o empreendimento referido no item 1, clâusula primeira, coordenando as tarefas desde a elaboração do plano de desenvolvimento da ârea, sua comercialização, operação e administração, até a obtenção dos recursos e incentivos ne<::essârios à, realização do empreendimento..,
3 _:_ -Ã prestação de serviços de consultaria econômica
inicialmente operada pela Pécora & Leal Consultores
Associados S/C Ltda, e posteriormente por Expande
Consultores Associados S/C Ltcla, dirigia~se basicamente para o segmento comercial e industrial do Gr).l.po
Brastel, e a partir de 31 de agosto de 1977 estendeu-se a
referida assistência para seus empreendimentos turfstíCoS
e hoteleiros.
Inicialmente, os serviços prestados por Pécora & Leal
Consultores Associados S /C Ltda. consistiam na avaliação dos levantamento operacionais das lojas através
dos quais estimava-se o pon'to de equilíbrio. Além disso,
com base nas informãÇões -sObre receitas e estruturas de
custos, eram elaborados relatórios que contemplavam a
margem de contribuição de cada produto. Este tipo de
serviço foi desenvolvido desde o inicio do contrato até o
recente advento da intervenção da autoridade económica
no Grupo Brastel.
Por outro lado, ao longo da vigência dos contratos firmados entre Pécora & Leal Consultores Associados SJC
Ltda., e Expande Consultores Associados SJC Ltda. e
Brastel, foram prestados serviços de consultaria que contemplavam orientação macro-econômica e efeitos da
política econômica nos empreendimentos comerciais e
industriais do grupo, sobretudo no comércio de eletrodomésticos em geral. Esse serviço era prestado através de
reuniões periódícas com elementos do Grupo Brastel,
seja por intermédio de relatórios periódicos sobre o comportamento e as perspectivas da economia brasileira.
Em 1976, elaboramos projeto de viabilidade da
criação de trutas na serra de Bocaina. No mesmo ano
elaboramos trabalho que recomenda a necessidade de
centralizar a administração das Lojas Brastel, visando
aumentar sua eficiência opefacional (considerações
sobre o planejamento estratégico do Grupo Brastel no
varejo econÔmico).
Periodicamente a diretoria dos segmentos comercial e
industrial da Braste( submetia à Consultaria_ tra_balhos
têcnicos elaborados e documentados relativos a outras
empresas industriais e comerCiais nas quais, eventual-

-

mente, poderia haver interesse em participação acionâria
ou aquisição.
Em 1977, iniciou-se trabalho de consultaria com a finalidade de reorganização da Indústria Benet de
Brinquedos-Lance, empresa que produzia, principalmente, brinquedos a base de Jâtex. Uma vez realizado le-vantamento da situação da empresa, constatou-se que
haveria necessidade relocalizã-la dado os inúmeros pontos de estrangulamento existentes decorrentes do fato
das antígas instalações serem inadequadas. Daí partiuse, sob nossa plena orientação, para um projeto de transferência dessa indCistria para local adequado. O projeto
constitui desde a escolha do local, projeto tisico; projeto
de víabilídade econômico-financeiro e implantação do
empreendimento, assim como de sistemas organizacionais e métodos de trabalho. Isso iesultou na implantação
de uma fábrica no municlpio de Vassouras, Estado do
Rio de Janeiro, propiciando a criação de empregos e aumentando a arrecadação ftscal do município com economia relativamente estagnada.
Em 1978, outro projeto importante desenvolvido foi o
de relocalização das Lojas Brastel situadas na área me~opolitana do Rio de Janeiro. Visando dar maior eficiência à cadeia de lojas, com a eliminação dos pontos de
venda que não contribuíam para a formação do lucro do
segmento comercial da Brastel, e reorganizar a distribuição das lojas da zona central do Rio de Janeiro, face
ao advento do metrô (e a conseqUente mudança de paisagem urbana e dos fluxos de pedestres da zona central da
cidade), elaborou-se trabalho que contemplou basicamente o seguinte:
-Caracterização do segmento comercial da Brastel;
-Análise económico-financeira da operação;
-Análise da concorrência;
-Análise geogrãficajespacial da zona central do Rio
de Janeiro (metrôjmudança);
-Análise econométrica, relacionando diversas variáveis;
-Sugestões para relocalização de lojas.
Ainda em 1980, realizamos importante trabalho relativo ao estabelecimento do mi!t·

O SR. FERNANDO HENRIQUE CÁRDOSO- V.
Sf permite interrompê-lo.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL.- Pois não.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.

S• leu alguns itens relativos ao contrato em relação à Pécora e Leal e os trabalhos feiio.s_ Em nenhwn deles constou que V. S• deveria, em função desses contratos, acompanhar o Sr. Assis Paini para obter c:ontatoS cáni o Ministro da Fazenda, com Secretário-Geral do Ministério
da Fazenda ou com o Presidente do Banco Central. Por
que V. S' fez esses cantatas_ Hà alguma coisa específica
no contrato que o levasse a atuar junto ao Banco Central
para obtenção de financiamentos?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Não.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDQSOPor que-fez, então?

-O.SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL~Como foi
mencionadO na parte 3 deste trabalho, a -Expande Consultores e Assoqiados SJC Ltda., assim como a sua p~e
cededara, Pécora e Leal, jamais teve qualquer conhecimento d_e ação sobre a administração das instituições financeiras do GrUpo BrasteL
Aqui Cabe exjllica"r aS recéntes notícias divuJgadas pela
imprensa que procuram rela~onar o sócio qtiótista da
Etpande Consultores e_AsSociados SJC Ltda,, Sr. Álvaro Armando Leal, com o recente episódio da intervenção
da autoridade econômica.
Como consultor econômico do Grupo Brastel, desde
há dois meses antes _·da intervenção governamental no
Brastei-Coroa, vinha sendo informado pelo Sr. Assis
Paim sobre o fato de que as instituições financeiras do
Grupo vinham passando por dificuldades de caixa de liquidez, derivados fundamentalmente do fato do open
market e operações de over nigtht estarem com taxas
muito elevadas; o que ac_arretou extrema difiCuldade na
colocação de letras de Câmbio da Coro<} na praça, resultando na formação de elevados estoque!i desse título.
Em 30 de maio de 1983, fui informado pelo Sr. Assis
Paim sobre o agravamento da jâ difícil situação de liqui-
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dez e que seria necessária unía reunião com as autorida·
des monetârias a fim de expor a sua situação e pleitear
ajuda emergencial.
Foi exatamente por este motivo, a pedido dele. Há meses que ele vinha declarando dificuldades de liquidez. O
argumento que me dava na ocasião, era a formação de
estoques de letras de Câmbio, o que me pareceia razoável porque todo sistema financeiro estava realmente estocado.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO'- A
partir de quando foi isso, precisamente?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-A partir de
março.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSOEle foi informado a partir de março. Então, é:trinta de
maio.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Certamente.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSOAdmite, então, V. S•, que utilizou os seus conhecimentos com membros do Governo para facilitar Uma so-lução para a empresa.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Da maneira
como ele colocou o assunto, que no dia seguinte iria
quebrar se não tivesse uma assistência financeira. Antes
que um grupo daquele tamanho, com quinze, dezoito mil
_empregados quebrasse, achei do meu dever procurar as
autoridades monetârias. O Sr. Assis Paim não tinha condições físicas nem mentais de se deslocar até Brasília, inclusive se deslocou, procurar um contato. Ele pediu-me
para ir procurar esses contatos.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- !l_
certo o que se publicou, de que houve uma interrupção
de uma reunião onde estava o Ministro da Fazenda, para
que v. s~ cuidasse disso, ou não e certo'?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não.
. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Por que V. s• não argui, então- pois que isto está em
d~cl~raçâo, não só nã imprensa, como declaração, pres.
tada em cartório- a falsidade da afirmação do Sr. Assis
Pªim, também pela mesma via, para restabelecer a verdâde dos fatos. .
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Deixa terminar.
Neste sentido foi realizada reunião em Brasilia no dia
J I de maio de 1_983, da qual participei conj.uritamente
com o Ministro Chefe da SEPLAN, Antô.nio Delfim
Netto; Minis_t.ro__ da Fazenda, Ernane Galvaas;
Secretário-Geral da SEPLAN, José Flãvio Pécora; Presidente do Banco Central do Brasil, Carlos Geraldo Langorií e O Diretor da Área Bancâria do Banco Central do
Brasil, Antonio Chagas Meirelles. Transmiti as infor·
mações que me [orain prestadas pelo Sr. AsSis Paim Cunha - que estava na sala ao lado - e chegou-se, naquela reunião, ao consenso de que o problema deveria ser
enfocado ao nível do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, foi marcada uma reunião dos representantes da Coroa com o Diretor da Área Bancâria do_ Banco Central
do Brasil, Antonio_ Chagas Meirelles, acompanhado dos
Srs. Assis Paim Cunha e George Maciel Monteiro, Diretorda Financeira. Fomos imediatamente ao gabinete do
referido Diretor do Banco Central do Brasil, onde fo- _
mos infornüidos que a reunião mantida pe[o Sr. Assis
Paim Cunha com_o,_Chefe do D_epanamento de Mercado
de Capitais___ (DEMEC), Sr. Iran Siqueira Lima, juntamente com o .Sr. George Maciel Monteiro aguardei o término da reunião na ante sala da referida chefia do Departamento. Depois de alguns minutos de reunHio, entraram na sala do_Sr. h:an Siqueira Lima, os Srs. Deli
Bo{ges e Walter José Chavantes, respectivamente, Chefe
do Departamento de Fiscalização do Mercado de Capítais (DEFIM) e Chefe do Departamento de Operações
BancáríãS (DEBAN).

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
S• admite_ que exerceu influência para que se auxiliasse a
COROA-BRASTEL nesse momento?
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O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL-Não. Não
exerci influ!ncia, apenas Oacompanhei o Sr. Assis Paim
atê Brasília.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Junto ao Banco Cen.tral, não tem V. S• conhecimento de
como se processava?

O SR. FERNANDO.HENRIQUE CARDOSO-,-

O SILÃL VARO ARMANDO LEAL- Não. Apôs o
meu desligamento da COMEXPORT, em 78, realmente
não participei em termo de consultaria, nem em termo
pessoal, nem em termo de qualquer atividade dentro da
COMEXPORT. $e V. Ex• quiser tenho uma carta como
prova.

Mas V. S• nos disse que ele não estava em condições Se-

quer de discutir. Quem discutiu por ele?
O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Eu não entrei na sala, está aqui bem claro.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSOEssa decisão foi tomada nesse nível.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nesse nível.
Eu não sei quem falou com quem no telefone lá dentro.
Na reunião entrou o Sr. Assis Paim sozinho, ficando eu,
com os seus diretores, fora.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
S• apenas abriu a porta, então. V. S• facilitou os contatos
e ele propôs a sua questão_!
__
Certo isso, admite V, S• que houve uma decisão no
mínimo precipitada, pois que trinta dias depois o mesmo
Banco Central, depois de dar trinta bilhões de cruzeiros
a essa empresa, intervém nela?
O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL-Não havia
conhecimento da problemática das notas friaS naquela
ocasião._O Banco Central considerou, através decorou~
nicados oficiais, lançando dinheiro e assistência 'financei~
ra como ato, não diria normal, mas dentro da assistência
financeira que normalmente ele dá às empresas que ne-cessitam.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSONormalme(lte dá trinta bilhões de cruzeiros às empresas
que necessitam de um dia para o outro e que vão falir
mais oU menos um mês depois. V. S' está fazendo uma
afirmação grave para o Banco Central do Brasil.
O SR. ÃLVARO ARMAND.O LEAL- Não, o Banco Central que considerou a sua assistência financeira
como necessária e a fez.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- De
qualquer forma, parece-me que ê uma afirmação grave.
Lógico- que se registre.
Gostaria de saber ainda, nesta mesma linha de
raciocíniO - e me perdoe mais Qma vez porque sou abri~
gado a colocar estas questões; não é do meu tempera~
menta, mas a situação nacional exige perguntas e respostas precisas- na obtenção do empréstimo da COROABRASTEL houve algum empréstimo através do conglo.merado do Crédito Real?
O SR. ÃLVARO ARMAl'IDO LEAL- Esiou sabendo disto pelos jorna_is.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não participou V. St dessa negociação?
·
O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- ]'Ião, Ex•
absolutamente.
O SR. FERNAND.O HENRIQUE CARDOSO Em'·henhum momento?
O SR. ÃLVARO ARMAND.O LEAL- Não, Ex•
OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -·V.
S• portanto, teve uma ligação apenas para uma área dos
serviços da Coroa-Brastel.
O SR. ÃL VARO ARMANDO LEAL- Não. A minha área era 'sempre comercial~ neste casO particular do
problema financeiro agud_o _que estava atravessando a
empresa. Realmente acompanhei o Sr. Assis Paim at~
Brasília e coloquei o ass_unto para as autoridades. Nunca
tomei conhecimento do relacionamento bancário do Sr.
Assis Paim com os demais bancos privados e mesmo
bancos oficiais.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- E
com relação à abertura de créditos correspondentes a obtenção de diVisas normais e de exportação, V. S• aluava
assessorando a COMEXPORT?
O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Não, Ex•
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.-0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Nào, a palavra aqui entre nós vale.
O SR. ÃL VARO ARMANDO LEAL- Obcigado.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Gostaria de colocar, não querendo abusar da paciência
dos meus companheiros, pelo menos mais duas questões.
V. S• disse que a COMEXPORT deteve a representação da venda do enxofre polonês no BrasiL

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Intermediação.
OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-Intermediação?

v. s• te~e conhecimento, Partici-pação ou

atuação Do
contrato relativo aq enxofre, quando da missão brasileira à. Polónia chefiàda pelo Dr. Eduardo Carvalho.

O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Não, Ex•
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Sabe se houve alteração nos termos desse contrato ou
nào tem idéia?
OSR. ÃLVARO ARMANDO LEAL-Não. Foi em
1981 e realmente não conheço.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
S• não acompanhou nada à Polónia?
O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Não, Ex•
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARD.QSO- A
última questão.
V. S• é associado ao Dr. Flãvio Pécora de algl!ma ma~
neira em propriedades.

-·o SR.

ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, Ex•

O SR_ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Fazendas, empresas?
O SR .. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não.
O SR. FERNAND.O HENRIQUE CARDOSO ·Em nada.
O SR. ÃLV ARO ARMANDO LEAL- Exatamente.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço a v. s•.

O SR•. PRESIDENTE (Itamar F'railco) - Pergunto
ao Senador Marcondes Gadelha, se prefere que o Senador João Calmon use da palavra primeiro.

O SR.

MARCONDES GADELf!A - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmon.

o SR. JOÃO 'cÁrM'oN - Antes dê abordar o

prOblema da vinculação da COMEXPORT e, aprovei~
tando o enroque dado às indagações do nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso, gostaria de perguntar se
quando o Sr. Assis Pairo foi convocado pelo comando d~
ârea financeira deste País para comprar a Corretora
Laureano, V. s~ e o Dr. Flávio Pécora, como sócios de
Pécora e Leal, deram assistência ao Sr. Assis Paim, que
começou na ârea de eletrodomésticos.

O SR. ÃLV ARO ARMANDO LEti.L -.Perfeito.
O SR. JOÃO CALMON -Só posteriormente ele entrou na área financeira, porque foi expreSsamente convocado para evitar a explosão da <;arretara l..aureano.

Qual foi o ano que foi cOnvocada a organização do Sr.
Assis Paim para evitar o débâche da Corretora Laureano
e se nesse ano estava em pleno vigor o contrato de assessoria entre Pécora e Leal e o grupo Bra.stet.
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O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Não. Nesse
ano acho que não-eXistia -m'ais Pécora e LeaL A Corretora Laureano, acho que foi há dois anos.
O sisfema financeiro do Sr. Assis Paim não ê de agora,
já existia quando :assinei o contrato de consultaria com
ele. A financeira era dele. Todos os objetos eletrodomésticos de bens de consumo durâveis eram financiados pela
própria financeira dele. Esta que explodiu atualmente.
O SR. JOÃO CALJ\10N - Mas ele não fõi convoca~
do para assumir o contrato da Corretoi'a Laureano.

o··sR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Ai deveria
ser até para ·assumir--o controle da Corretora Laureano.
O SR. JOÃO CALMON -Corretora Laureanp, que
ê a minha pergJlnta.

O SR. ÃLV ARO ARMANDO LEAL- No sistema financeiro elejã existia há muito tempo no mercado. Nes~
se caso no momento não estou pronto para responder
porque não me recordo. Faz dois ou três anos e não teve
nenhuma participação efetiva. Sei que ele foi convocado
e acertou uma posição de financiamento, e a coisa seresolveu.
-- O SR. JOÃO CALMON -

Convocado por quem.

O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Segundo me
disse, pelo Governo.
O-SR. JOÃO CALMON Corretora Laureano.

Para evitar a débâcle da

O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Foi o que ele
me disse.
O SR. JOÃO CALMON - Havia alguém importan~
te, que participasse da diretoria de Corretora Laureano.

O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Não conheço.
O SR. JOÃO CALMON- O Senhor não é leitor assíduo de jornais.
O SR. Â(VARO A-RMANbo.LEAL::....-Mas, nobre
Senador, moro em São Paulo e a Corretora l..aureano está sediada no Rio de Janeiro. Os mercados estão_ muito
distantes e separados. Não conheci nenhum diretor. Evidentemente leio nos jornais que quem administrava a
Corretora Laureano era o próprio Laureano.
O SR. JOÃO CALMON ~ Eventualmente, V. S• nunca tomou conhecimento, atravês de leitura de jornais de
São Paulo ou do Rio de Janeiro, que um dos diretoresda
Corretora Laureano seria filho do General Golbery do
CQuto e Silva, que na época era Chefe da Casa Civil da
Presidêricía da Repúblíca.
-

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nilo Ex•

_0 SR. -JÓÃO CALMON - Mas, essa infOrinação foi
amplamente divulgada.

O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Não tenho o
menor juízo.

--o SR. JOÃO CALMON - Mas, V. S• não gravou na
sua)Jlemória esses fatos que oCorreram hã dois ou três
anos.
0 SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL- Posso ter
lido nos jornais.
O SR. JOÃO CALMON - E, ter esquecido o jornal
O Estado de S. Paulo, na sêrie de reportagens divulgadas
entre os dias 7 e 14 de agosto, acolheu declarações de um
cidadão chamado Jean Vejan. Esse cidadão, que é Diretor Presidente de uma empresa chamada Brasil General
Export Ltda.,_enviou uma carta ao Presidente destaCo~
missão Especial e para alguns Senadores, em que faz
uma acusação frontal à_ COMEXPORT. Eu, pessoalmente. não o conheço.
O SR. ÃLVARO-ARMANDO LEAL- Eu também
não,
O SR.JOÃO CALMON -Apenas tomei conhecimento da entrev~tct através do J()rnal O Estado de S. Paulo,
em duas edições. Mas, na carta, que ele enviou à Comissão Especial. a certa altura, faz uma afirmação sobre a
qual gostaríamOs de ouvir a sua opinião. Não conhece-
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mos o Sr. Jean Vejan, não sabemos até que ponto ele merece acatamento. Em todo caso, como estamos indagan-

do, não estamos julgando e nem condenando ninguém,
mas apenas colhendo informações, vou ler um trecho da
carta:

"Tomo a liberdade de informar-lhe que em declarações prestadas ao jornal O Estado de S. P8Uio
em 17deagosto de83e 19 de agosto de 83 fiz várias
e graves acusações ao eixo SEPLAN-CACEX, inclusive ao Sr. José FláviO Pécora por formar um
monopólio de importação da Polônia para à CO-

MEXPORT, concedendo-lhe licença de importações de 300 milhões de dólares da Polônia para,
logo depois, proibir quaiSquer importações da Polônia e de outros países socialistas, grandes devedores

do Brasil"
Gostaria que V. Ex~ desse a sua opinião sobre a afirmação do Sr. Jean Vejan.
OSR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nobre Senador, acho que posso responder de uma maneira extremamente simples. A COMMEXPORT não Importou até
hoje 20 milhões de dólares. Tenho o dado exato, se não
foi 20, foi 30 milhões de dólares. AgOra, rara::rem linha de
exportação para à Polõnía de 300 milhões de dólares,
desculpem-me, mas ele deve estar no mundo da Lua, não
sabe o que diz. Não me consta que esse-senhor tenha trading, esteja no comércío exterior. Não o conheço e nunca
ouvi falar- dele.
O SR. JOÃO CALMON --Segundo o dossiê que enviou ao Presidente-desta Comissão Especial, ele tem uma
empresa cujo nome já citei - Brasil General Export
Ltda. - que fez várias transações. Consta no dossiê.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Não consta
transações dela de espécie ã.Jguma. Não tem a menor importância. Mas, daí pleitear uma linha de crédito de 300
milhões de dólares?
O SR. JOÃO CALMON - Esse total pode ter sido
inflacionado. A inflação está tão em moda no Brasil que
ele pode ter inflacionado essa Cjuanlia.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não em
dólar, nobre Senador.
Ele faz acusações ao Sr. José Flávio Pêcora e à COMMEXPORT. V. E's. terão o depoimento do Presidente
da COMEXPORT nesta Comissão. Inclusive ele me pediu que viesse como voluntário.
O SR. JOÃ0 CALMON --Nós o chamamos antes
dele pedir, desde o primeiro dia.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Vein também o Sr. José Flávio Pécora que poderia esclarecer melhor do que eu. Realmente não estou a par.
O SR. JOÃO CALMON - Em certo momento, baseado em informações divulgadas pelos jornais-, o nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso formulou uma indagação sobre uma suposta participação da esposa do
Sr. José Flávio Pécora em Pécora Leal, posteriormente ...
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Pêcora&
Leal não foi supOsta, foí verdadeira. Talvez, o nobre Se~
nadar, tenha formulado em relação à COMEXPORT.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Posso esclarecer. Fiz uma referência genética no Senado.
O Dr. José Flávio Pécora não teve o cuidado de ler nos
anais do Senado Federal e me respãildeu que ela nunca
tinha feito parte da COMMEXPORT, evitando dizer
que havia feito parte da Pécora & Leal. O que não é grave. Portanto, ele se utilizou de rumores para responder
imprecisamente. Fico contente c-om--o esclarecimentO.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- A entrada
da Dona Ione foi por necessidade de serviço. Ela foi nossa colega de Faculdade, contemporânea.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não precisa e.xPlicar. É perfeitamente normal. Não--há
nenhuma acusação nessa afirmação. Apenas houve uma
precipitação na iesposta do Secretário Geral.
O SR. JOÃO CALMON- Como estava lembrando,
em face deste comentário feito no plenário do Senado
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Federal, o nobre Relator desta Comissão se comprometeu a obter um esclarecimento. Conseguiu-o e, logo depois, leu da tribuna do Senado uma declaração que era
um desmentido desta participação após a retirada do Dr.
José Flávio Pécora.

tiCamente. Então, estou tennindo, em função do alto
apreço que tenho ao Senado Federal e a V. Exas. respon-,
der muita coisa de memória. 1:: quase impossível responder. no fundo assunto_s tão variados e complexos. V. Ex•
desculpe-me, mas realmente não me lembro.

Neste dossiê do Sr. Jean Vejan, enviado à Comissão
Especial, a certa altura, cita uma carta, que ele enviou ao
Dr. Flávio Pécora, e o recibo da entrega da carta é assinado por um filho dele. Pode não ter muita importãõ.cia,
mas ele junta também ao dossiê várias cartas remetidas
ao Ministro Delfim Netto e, aparece como tendo~os recebido a Sra. Mercedes Delfim, esposa do Ministro Dei~
fim Netto. Isso sem a maior significação. Como esse material foi encaminhado à Comissão Especial, valeria à
pena fazer a seguinte indagação; o filho do Dr. José Flávio Pécora teve qualquer participação nessa empresa de
consultaria depois do afastamento do seu pai. Ele assina
uma carta como tendo recebido do Sr. Jean Veja ...

O SR. JOÃO CALMON- Compreendo a fragilidade
da condição humana a, da memória humana.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Muiio obrigado.
O SR.. JOÃO CALMON - Realmente foi um lapso.
Não há problema.

Na sucessora também?

Conforme enfatizei hâ pouco esta Comissão não eStã
procurando julgar nem condenar ninguém. Estamos apenas procurando obter informações. Não é crime neste
Pafs alguém ser sócio de uma empresa de consultaria.
Não é crime nem seqUei exercitar o lobby. Nos Estados
Unidos da América, que silo o maior país capitalista do
mundo a maior potência democrática do mundo, o lobby
é, inclusive, aceito no Congresso, na Câmara dos repre-sentantes e no Senado. O que exige de nós esta série de
indagações, é q-uando o ex-sócio de uma empresa de assessoria estâ num alto posto governamental Secretãrio
Geral da SEPLAN, Ministro Interino do Planejamento
- e estabelece cantatas com um seu ex-sócio, que está
na legftima missão de tratar dos assuntos da sua organização, para levar um empresário em graves dificuldades,
~CfUe foi cliente da sua firma, a Brasília.
É por isto que estamos procurando formular estas indagações, jã que a participação da COMEXPORT no
episódio de exportações e importações Brasil-Polônia
realmente não _é ti} o ~petacular.

O SR. ÁLVARO ARMA~DO LEAL- Tainbém.
Tanto os meus mtioS como os dele.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Nunca foi
mais d(l que 6% da exportação da Polónia.

O SR. JOÃO_ CALMON - Ê uma revelação nova e
importante para esta Comissão. Não ê proibido que nenhum filho de cidadão brasileiro, estando no gozo de
seus direitos políticos e de suas faculdades mentais, par-·
ticipe de uma empresa da Consultaria.

O SR. JOÃ0 CALMON - Outras indagações, havia
anotado aqui. Mas o nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso já as apresentou a V. S• E:: claro que quando
chegar aqui o Sr. José Flávio Pécora-êum homem que
jâ desempenhou funções da maior importância em dois
governos, na primeira gestão do Professor Delfin Netto
no M inistêrio da Fazenda, e, agora, na Secretaria do Planejamento - teremos oportunidade de indagar diretamente de S. Ex.• tudo que apresentamos a V. Sf
Muito obrigado pela sua colaboração.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Foientreg_ue
na Casa do Dr, José Flávio Pécora.
O SR. JOÃO CALMON -

Presumivelmente.

Não há e nunca houve participaçao do filho do Dr.
Flávio Pécora em Pécora & Leal, nem na sua sucessora.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Houve sim.
Acredito que essa carta tenha sido entregue na Casa
do Dr. José Flávio Pécora, mas o seu filho trabalha na
Consultaria desde a sua fundação, como os meus dois filhos também.
O SR. JOÃO CALMON -

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Estou tentando fazer com que os meus dois filhos sigam a minha
carreira.
O SR. JOÃ0 CALMON- Ao ler este dossjê do Sr.
Jean Vejan, pensei que o filho do Dr. José Flávio Pécora
esta_va na mesma situação da esposa do Ministro Delfin
N~tto. Ele tinha recebido em sua casa uma carta dirigida
ao pai.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Mas ai eu
devia conhecer esse senhor. Ele deveria eventualmente
até ter-me procurado, o que não aconteceu, e eu não sei
quem é.
O SR. JOÃ0 CALMON- V. S• nem sequer leu as
suas duas entrevistas dadas ao Estado de S. Paulo.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL _conheço-o.

Não

O SR. JOÃO CALMON- Gostaria-de voltar rapidamente a este assunto. Lamentamos essa sua falha de memória em relaçãO à participação de alguém importante
na Corretora Laureano, porque essa participação está na
raiz de todo esse episódio que explodiu neste ano. Segundo depoimento, o Sr. Assis Paim foi corividado para evitar _o débâcle da Corretora Laureano, e teria declarado
que estava muito acirii'a do seu caCi"íe: Fõi:..:Jhe díio; pefas
mais altas autoridades financeiras, que podia ficai- traqUilo porque seria montado um esquema que lhe permitiria comprar a Corretora Laureano. Mas nem todos são
obrigados a ter uma memória que grave fatOs-e nomes
durante cinco ou seis anos.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- O nobre Senador Fernando Henrique Cardoso também fez uma
série de perguntas que rigorosamente nãó teria nada a
ver com o escopo desta Comissão Parlamentar de Inquérito~ S. Ex' colocou, com toda lealdade, esse problema, e eu, com toda a minha honestidade, estou tentando
responder sobre uma série enorme de assuntos para os
quais realmente não vim preparado. Vim preparado para ..
falar sobre a Polônia, que termina em 78 para rillm, pra-

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senidor Fernando Henrique Cardoso.
OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-Fiquei curioso pelo seguinte: não sabia que o filho do Dr.
José Flávio PêcOra era associado da Leal & Pécora e de
sua sucessora.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não ê associado-.- é funcionário.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 'Isso que perguntava. f: funcionário. A relação é de funcionário.
OSR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Iidefuncionári'o:
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O
nome dele, por favor.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-JoséArlhur
Pécora.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V.
S' não tem nenhuma outra relação com José Arthur Pécora. É um mero funcionário.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- É um mero
funcionário.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Houve uma certa continuidade, de certa maneira, de relacionarneilto entre os Pécora e a sua empresa. Isso foi
configurando uma imagem - e V. S' foi muito leal ao
responder que utilizou dos seus conhecimentos para
abrir portas ao Sr. Assis Paim- em que hã um sistem~
bastante amplo de relacionamento.
·O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.

Junho de 1985

Sexta-feira 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. MARCONDES GADELHA - Dr. Álvaro
Armando Leal, V. S• afirmou que a participação da
COMMEXPORT em 1978 para assumir o cargO de
Vice-Presidente da Pignatari Sf A1 que V. S• continuou
acompanhando o desempenho da COMMEXPORT.
Agora, há um hiato, há um 32gap quando procuramos
construir uma série sobre o desempenho da COMME.((PORT desde 1973 até 1981, quando a P_QI.Qnia quebrou.
1:: o período entre 78 e 80. Nas informações trazidas aqui

-identificação de oportunidades etc.;,
-Orientação na área "administrativa em geral, incluindo projetas de sistetrias financeiros, sistema de in-formações, controle, planejamento, racionalização da
área administrativa contábil, financeira etc.
Enfim, é uma empresa de consultaria que opina e
orienta sobre toda a vida de um empresa, sobre toda a
sua organização e, sobretudo, com relação a sua capacidade-de reorganização e de recuperação.

pefo dr. Madeira SerranO,- dO Banco Centrai do B_rasil, S.
S• toma a série a partir de 80/81 e, na de V. S•, a série termina em 1978. Vai de 1973 a 1978. Gostaria de saber o
que aconteceu em 78, 79 e 80 com relação à partiCipação

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Principalmente recuperação.
O SR. MARCONDES GADELHA- Principalmente reCuperação. Esse é um dado que considero da maior
importância, porque quando V. s~ levou o Sr. Assis
Paim à reunião, V. S' ficoU fora, fora de portas, da reunião. Mas V. S•, certamente exercendo essas funções,
através da EXPANDE, deve ter colocado na mão do Sr.
Assis Paim algum plano de recuperação, alguma proposta a s_er levada ao Governo. Qual era o seu projeto de recuperaçãO para o Sf. As-siS Paim?

da COMMEXPORT nas exportações para a Polônia.
O SR. ÁLVARO ARMANOO LEAL- Senador, tenho acompanhado a partir de t97s a COMMEXPORT
como acionista. Afinal, tenho lá 18% de uma firma, e o
acompanhamento, tenho-o basicamente feito na base de
acionista, ou seja, em asSembléias, procurando dividendos, o que é possível analisar a empresa. A mlnha consultaria, sempre que pode, faz análises dos balanços da
COMMEXPORT, etc. Não sou técnico formado, em
termos de acordos comçrciais Brasil-Po1ônia, etc. A rrifnha participação e ac_ompanhamento na_ COMME_XPORT é meramente como acionista, como disse, mas
com alguns elementos básicos e fisic()s. En!ãQ, procurei;
exatamente para curiosidade e necessidade, completar as
séries para ter uma idéia do mundo na COMMEXPORT. V. Ex' pediu dados de 1979. Foram 19.7 milhões
de dólares de exportação para a Polônia.

O que V. Sll sugeriu para que o Sr. Assis Paim propussess_C a-o Governo, ou pedisse, ou reclamasse, ou reivindicasse.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Não houve
tempo para isso.
Quando foi descoberta a emissão maciça de letras
frias, -em seguida o Ban_c_o Central fez a intervenção. Isso
aconteceu, no mâximo, em uma semana,

O SR. MARCONDES GADELHA- Em 1979.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Em 1979.
Em 1980,31.1 milhões de dólares; em t981,3t.7milhõ!!S
de dólares; em 1982,7.7 milhões de dólares; em 1978,8.7
milhões de dólares.

O SR. MARCONDES GADELHA- V. S• não teve
tempo de propor.

O SR. MARCONDES GADELHA- Isso realmente
mostra que não houve nenhum pico excepcional de pã.rticipação da COMMEXPORT no comércio com a Polônia. Esse problema foi suscitado aqui na penúltima reunião pelo Embaixador Meira Penna, quando advertimos
que não havia nenhu_m nexo de causafióade nenhuma
correlação de causa e efeito se examinássemos, do ponto
de vista probabilístico, essas séries, que nos dissesse queteria havido uma indução ou algum favorecimento especial. E o Embãixad.or sugeriu que consul~ãssemos esse
período de 78 a 81. Como V. s~ tinha se d~ligado em 78
da COMMEXPORT, mesmo assim acompanhou a empresa ..

O SR. MARCONDES GADELHA- V. S• levou o Sr:
ASsis Paim apenas para tomar um cafezinho com as autoridades _ou o Sr. Assis Pairo tinha algum~ proposta
concreta ã apresentar.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não.

9 SR. ÁLVAR9 ARMANDO LEAL- Não teve tempo fisico, ·canforme'_disse a V. Exf-, porque entre a vinda
da primeira assistência financeira e a intervenção, se passaram dez a. doz.:< di~.
O SR_ MARCONOES GADELHA- Quer dizer, a assistência fina~ceira não estava condicionada a apresentação de nenhum plano concreto de reorganização, de
recuperação empresarial.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- 3.54, em 78
no comércio total. 4.55, em 79; 5.94, em 80. Esses são o_s
anos e o ponto máximo, que V. Ex• se r_eferiu~ Toi em
t98l,com6.2.
-- O SR. MARCONDES GADELHA .-_Realmente é
uma participação com uma b.ase,de significância apenas
razoável.
O SR. ÁLVARO ARMAI'!QQ.,L!lAL-:- Não ténho
dados, elementos, mas tenho cC:rtéia ·t{ue há empresas
unitárias que têm participações máis e(evad;is, mais que
o dobro
" ~~;-;--

O SR. MARCONDES G,.\.DEl.HA -A Vale do Rio
Doce.
O SR. ÁLVAROARMf,l'/DO_JJ;~LrcP,.i'ia, fora a
Vale do Rio Ooçe e outras empresas, (!l'friifcm"Privadas.
O SR. MARCONDES GADE;LH.\. - .No,·seu relatório V. St diz que a Exp~~de Coiis..".l.t~5~._-L-;.-- _qqe<~.~9S tinha como ãrea de abrangênciª o§..s~~~'lli!.s de
atuação:
, -:~:--' -_:_'- : ·::~;.,,;..- ~"
-elaboração de projetas de viabilídad~ e --~tudos
econômico-financeiros para empresas comerciais, indus-:
triais e financeiras;
.
-elaboração de estudos "de reorganização_e plarü~J~.:-._
mento empresarial;
-elaboração de estudos eçonôrojcQ·_finªnceit'os destiw
nados a fundamentar associações e.mprcsariais;- definição de dirctri~cs e objeflv-ós p-ara o desenvolvimento;
-orientação às empresas quanto às condições macroeconômicas;

=~
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Então, dividamos as duas partes quanto' à participação de Pé cora e Leal e depois, de V. S.., no affaire exportações, importações para à Polônia. Permita só repiw
sar _algumas perguntas, para ficar bem claro o assunto.

Em 1974 praticamente se iniciaram os negócios da
COMEXPORT com o mundo da Cortina de Ferro, com
o Mundo Oriental. Em 1976 foi assinado o grande protocolo Brasii-Polônia. A COMEXPORT, então, praticamente teve um desenvolvimento grande no tempo que V.
s' a dirigiu, de 76, 77, 78, não é?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- É.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dai em diante V. S•,
conforme nos disse e mostrou, deixou a direção da Companhia.
.
Purante esse tempo realmente houve idas de comissões oficiais àquele país e se a COMEXPORT teve alguma relação com aquelas Embaixadas.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nesse período
a COMEXPORT nào teve aumento grande nas suas exportações. Em 76, foi de 4.1; eril 77, 9.1; 78, 8.7.
O SR. VIRG!LJO TÁVORA- Isto é apenas para esclarecimento. Não hã acusação, nem defesa. V. S• pode
ficar bem a vontade.
O SR. ÁLVARO AR,MANDQ LEAL- Com relação
a sua pergunta, se elementos da COMEXPORT fizeram
parte de delegações.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA - Sim.
O papel do Relator é para esclarecer todos os fatos 4a
manelta màis imparcial posSível.
HouVe _acusações de intervenção da COMEXPORT
em outra'época que já vimos que não essa.

'

EntãO, e_stamos perguntando se também nesta.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Posso dizer
para V. Ex' que pessoalmente, nào conheço a Polônia.
o·-SR.rVÜtGILJO TÃVORA- Estou satisfeito.
Segundo ~ssunto. Neste ponto gostaria que V. S• fizesse apeJo à memória. Não estou aqui pondo em dúvida
nenhutilã d:~ suas afirmativas. Mas, gostaria que ficasse
bem _C!lrãc~erizado porque no outro período há acusações a reSpeito. Vamos analisar com calma. Então, até
78 V. s~ não conheceu_ a Polónia.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- A assistência
financeira, inclusive com declarações aqui feitas pelo Dr.
Meireles, é feita no dia, praticamente na hora, dada a necessidade da empresa nifo qu-ebrar no dia seguinte. Em
seguinda se faz um plano de recuperação, d6 mobilizaÇão
etc. Nesse caso não deu tempo possível porque a inte"rvenção veio 'rapidamente em função da descoberta da
~.missão de letras frias.

te d~ relações. Pécora e Leal deu ass!!$soria à COMEX_PORT nesse tempo.

O SR. MARCONDES GADELHA - Muito obrigado.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Nunca deu assessoria a COMEXPORT~

O_ SR. PRESIDENTE (Itamar FrancO) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, como Relator.

--:-:o SR. VIRGILIO TÃVORA- A Maioria das perguntas que tinha a fazer ao Sr. ilustre depoente, já foram feitas aqui pelo nosso torquemadazinho ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Ainda bem que foi no diminutivo ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Carinhoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
- Agradeço o carinho.
O SR. YJRGILIO TÁVORA- Aqlll-assistimoS,e Coffi
satisfação, o depoimento de V. S• sobre a matéria -perti-nem_e à Comissão e ainda sobre a CorOO.-Brastel.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não conheço
até o dia de hoje.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- ~tê o dia de hoje.
OUtrO assunto que gostaria de deixar, também na par-

O SR. VIRGlLIO TÁVORA -Outra pergunta feita.
Então, um outro ponto, digamos assim, que dúvidas são
- desfeitas. Quer dizer, Pécora e Leal nunca deu nenhuma
assessoria à COMEXPORT.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Definitivamente, não.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Quanto à parte financeira, V. s~ jâ nos-deu aqui um auxílio interessante e, não
temos dúvida nenhuma que a CACEX, atendendo solicitação do nosso Presidente, vai nos fornecer dados semelhantes quanto a esses que, V. S' como colaboração nos
prestou,--doS-anOs de 197S, 1979 e 1980. Estamos satisfeitos quanto a parte fundamental da nossa Com_is.são que
era esta. Mas, foi aberto outro flanco de_indagações e,
-apenas para minha orientação, gostaria de dizer que,
realmente Pécora e Leal e, depois, a§XPA~DE, davam
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assessoria a esse grupo do Sr. Assis Paim, na parte comercial.
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O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAl-

é: Engenheiro.

O SR_ ÁLVARO ARMANDO LEAL- Somente na
parte comercial.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - A
partir de quando ele começou a trabalhar na empresa.
Isto é importante para termos um panorama mais exato.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-SO- Dai
a minha pergunta ...__

O SR. JOÃO CALMON -Qual o nome d~le mesmo?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Somente na parte comercial.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - A
sua pergunta procede perfeitamente.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Artur Pécora.
Senador, não tenho aqui o dado, mais diria que foi na
formação da empresa. Seis ·meses ou um ano após a for:
mação de Pécora e Leal.

·o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Per-

Junho de 1985

O SR. JOÃO CALMON -Só a título de curiosidade,
qual a idade dos dois.
O SR. ÁLVARO ARMA-NDO LEAL- Vinte e ojto
ou vinte e sete anos, por af.
O SR. JOÃO CALMON- Estão trabalhando desde o
início da empresa.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Sim. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sr. Seilador
Marcondes GB.delha, V. Ex• tem mais alguma interpelação?

O SR. VIRGlL!O TÁVORA- Mas, ainda, há outra.
Estávamos terminaildo, praticamente, esta parte, quando recebemos, hoje, documentação desse Sr. Comendador Jean. V. Jean acusando_ter_ o monopólio. V. S• é conhec_edor que na importação de enxofre tinha um concorrente forte, oficial, que era a PETROFE.RTIL, de
acordos feitos anteriormente, e a INTERBRÃS?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - E
continua.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - A intermediação da COMEXPORT considerava o Brasil todo,
menos as quotas que mencionei no meu relatório, referentes as empresas estatais.

O SR. JOÃO CALMON - Por obséquio, o Sr. José
Flávio Pécora tem outro filho, porque este recibo é as_sinado por Ricardo Pécora. Qual é o funcionário.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Virgílio Tál(~~a. V. Ex• tem mais alguma interpelação?

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Sr. Presidente, por
mim, estou absolutamente satisfeito.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Ambos são
funcionários.

O SR. VIRQI_LIO T~ VORA -Já me declarei satisfeito.

O SR. FERNAND(} HENRIQUE CARDOSo-- Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. JOÃO CALMON - Então, são dois filhos e
contilluam trabalhando lá.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Dr. Álvaro
Armando LeSJ, V. S• deseja fazer alguma complementação?

O SR. PRESIDENTE (_l_tam~r Franco) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO Hi;NRIQUE CARDOSO- Ainda com o ânimo de deixar as coisas bem precisas, que é o
nosso único ânimo aqui, sem julgar, evidentemente, pelo
menos por agora, queria dizer a V. s~ não estã em julgamento, estã prestando informações. Se opiniões políticas
vierem a existir mais tarde, não serão a respeito do funcioname_nto normal de uma empresa, serão a respeito de
outros assuntos. V, S!- estâ apenas nos esclarecendo e
acho g ue .Prestou esclarecimentos valiosos. De modo que
seria útil saber: é economista o filho do Ministro José
Flávio Pécora?

to de 1974 ou 1975.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Perfeito.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Continua até
hoje.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL· Sim, Ex•
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Só
para ficar bem claro. Pelo menos o primeiro é funcionário.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Os dois.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Nenhum tem ação.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sr. Senador
João Calmon, V. Ex• deseja ainda fazer alguma pergunta.

O SR. MARCONDES GADELHA - Não.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex• tem mais alguma interpelação?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Não, obrigado.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Sr. Presidente, agradeço apenas a oportunidade que tive de esclarecer os fatos.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Comissão
fica convocada amanhã às 17 horas para ouvir o depoimento do Senador Severo Gomes.
Em nome da Presidência, Dr. Álvaro Armando Leal,
agradeço a gentileza com que aquiesceu ao nosso conviEstão encerrados os nossos trabalhos.
(Levanta-se a reunião às 19 horas.)
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1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
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do Estado de Pernambuco, solicitando autorh:;_ação
do Senado Fed.eral, a fim de que aquele Estado possa
realizar operação de empréstimo ex:terno no valor
que menciona para os fins que especifica.
1.2.4 -

Comunicaçiio

-Do Sr. Senador Carlos Lyra, que se ausentará
do Pais.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR CESAR CALS- Demissão do Prefeiw
to César Cats Neto, de Fortaleza~CE.

SENADOR ITAMAR FRANCO -Inclusão, em
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SENADOR BENEDITO FERREIRA - Tópico
da entrevista do Ministro Nélson Ribeiro, concedida
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Reforma Agrária.
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-Projeto de Lei da Câmara n'i 37/81 (n'
1.795(79, na Casa de Origem), que acrescenta parãgrafo ao art. 65 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro
de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e dâ
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n'i _52/82 (n'i
1.076/79, na Casa de origem), que veda novas inscriÇões no quadro de provisionados na Ordem dos
Advogados d9 Brasil_ e, mediante alterações da Lei n'f
4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aos atualmente inscritos nesse quadro, o amplo direito de ex.ercfcio
da profissão de advogado. Votação adiada por falta
de quorum.
~Requerimento n'i 57/85, de autoria dos Líderes
Gas_tão MUller e Mo~cyr Duarte, requerendo urgência para o Oficio S/2. de 1985, do Governador doEstado do Rio Grande do Norte, solicitando autorizaçào do Sena-do Federal para realizar operação de
crédito externo no valor de cinqUenta milhões de
dólares. Voi:ação adlada por falta de quorum.

- Requerimento n'i 58/85, de autoria dos Líderes
Gastão MUller e Moacyr D_uarte, solicitando urgência para o Oficio n9 S/8. de 1965, através do qual o

Prefeitç . _~unicipal de Anàp"olis (GO) solicita autorização do Senado para que aquela Prefeitura possa
realizar operação de ernprêstimo externo no valor de
USS 3,500,000.00. Votação adiada por falta de quorum.
-.,...Requerimento n' 66/85, solicitando a convocação da Senhor Ministro de Estado do Interior,
Doutor Ronaldo Costa Couto, a fim de prestar, perante o Plenãrio do Senado, esclarecimentos sobre os
Decretos 'n'fs 91.178 e 91.179, de I' de abril de 198.5.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'i 141/85, solicitando a convocação do Senhor Ministro de Estado das Comuni·.cações, D~mtor Antonio Carlos Magalhães, a fim de,
perante_ o_ Plenãrio do Senado, esclarecer os temas
abordados_~em entrevista concedida por aquela auto-.
"ridade emJ2 de junho de 1985 e atinentes à estabilidade políticowinstitucional do País. Votaçio· adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado 233/81, que fl.lta percentual mín_~o. para aplicações em educação pelas
empresas em que o Estado tem participação acionãrla majoritária. Votaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'i 53/83, que dispõe:
sobre a realização de palestras nOs cursos de I' e 2'f
Graus dos estabelecimentos de ensino do País sobre
personalidades_ que se deStacaram no plano nacional
. ou estadual e dã outras providências. Votação adiada
'por falta de qüOfum.
--

--

-:-::-·Projeto deo Lei do Senado n' 18/84, que acrescenta a categoria profissional do Contador no Grupo
das Profissões Liberais. Votação adiada por falta de
quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JU'tAHY MAGALHÃES- Implantação da reforma agrária.
SENADOR JORGE KALUME- Defesa da implementação da Secretaria Especial para Assuntos da
Região Amazônic3~SEARA, objeto da Resolução
n9 -2, de 1985, do COngresso Nacional. Declarações
do Ministro Flávio Peixoto à Imprensa sobre o reajuste das prestações da casa própria.

2034

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sábado 22

Junho de 1985

EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS
DiretorRGerol do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal

JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diretor-Administrativo
MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

SENADOR VIRGIUO TÁVORA- Importância
da CPI que investiga a gestão das empresas estat!li~ e,
em especial, no concernente à PETROBRÃS.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
SENADOR GABRIEL HERMES- Justificando
projeto de le_i de autoria_ de S. Ex•, que formaHzarâ
junto à Mesa ..

SENADOR HERÃCLITO ROLLEM!Jf',RG Clima de insegurança pública que estaria ocorrendo
no Estado de Sergipe, em face dos fatos que relata.

--Ata da 8• Reunião Ordinária, realizada em 13--6-85.

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SES·

SOES ANTERIORES

4-ATO DO PRESIDENTE
N9 113, de 1985.

Do Sr. Gabriel Hermes, pronunciado na sessão de

19-6-85.

ao pacto social e político preconizado pelo Presidente
José Sarney. Reforma agrária.

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de 20-6-85.
Do Sr. Virgílio TáVora, pronunciado na sessão de
20-6-85.
Do Sr. José Uns, pronunciado na sessão de 20-6-85.

SENADOR CARLOS ALBERTO- Reajuste das

Do Sr. Virgílio Távora, pronunciadOs na sessão de
20-6-85.

SENADOR GASTÃO MULLER- Comentários

3- INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA DOS
CONGRESSISTAS

prestações da casa própria.

Do Sr. José Lins. pronunciado na sessão de

~-

5-ATAS DE COMISSÃO
6-MESA DIRETORA
7.:.. LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS
8-COMPOSIÇA.O DAS COMISSOES PER·
MANENTES

Ata da 109' Sessão, em 21 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
Presidência do Sr. Mário Maia

b lido o seguinte

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE P8E·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Odacir Soares - AIQYsio Chaves - Gabriel Hermes HéHo GU.eiros - Alberto Silva - César Cais - Jos._ê
Lins - Virgílio Távora - Carlos Alberto - Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar.
condes Gadelha- Aderbal Juremª--=- Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- José Jgnácio Ferreira - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Ftanco- Murilo Badaró --Henrique SantilloGastão Müller - Enéas Faria --Alcides Saldanha-Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havelldo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sob a proteção de Deus, inicianlõs noss-os trabalhos.
O Sr. }9 Secretário irá proceder à leitura do Expedien~
~e.

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES
N•s 171, 172 e 173, de 1985

- ~

Sobre o Projeto de Lei da Câmara 09 32, de 1985,
(no 4.891, de 1985, na Casa de origem) ~ue ''reajusta
os valores de vencimentos, salários e proventos dos
sCrvidores da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências".

PARECER N• 17I, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Martins Filho
Com parecer favoiável e unânime da Mesa da Câmara
dos Deput;;~dos, o Projeto sob nosso exame, datado de21
de fevereiro de 1985, reajusta os valores de vencimentos,

salários e gratificações dos servidores em atividade na
Câmara dos Deputados em setenta e cinco por cento, a
partir de {9 de janeiro de 1985, analogamente reajustados
os proventos dos inativos.
Prevê o Projeto_ que o servidor, quando investido em
funçâ'.o de Direçào e Assessoramento Superiores, continuarã percebendo a Gratificação de Nível Superior, be-nefício aplicável aos aposentados, elevado para oito mil
e trezentos cruzeiros o valor do satãrio-fam11ia, retroagindo os beneficias da Lei a 1~> de janeiro de 1985.
Essa' proposta de aumento decorre do Decreto~lei n'
2.204, de 27 de dezembro de 1984, que reajustou em setenta por cento os vencimentos e salários dos servidores
federais, assinalando sua justificação:
"Em vista da época da publicação reportada acima, a Câmara dos Deputados, impossibilitada de
adotar medidas legislativas definitivas, eleborou,
como de hábito, atos de retribuição prq_vis6ria, antecipando o diploma legal específico, a ser apreciado no curso de atividades constitucionais do Congresso Nacional."
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da Universidade Federal do Cearã, Fávila Ribeiro, considerOU que Õs CafgOs de prefeito das capitaís dos EStados não são dem[Ssíveis ad nutum.
No regime anterior, diz o prof. Fávila Ribeiro,
estabeleceu-se a_ nomeação dos prefeitos de capitais ca.l:n
prévia aprova~ão da Assembléia Legislativa, agora se deSenvoive às caj:>itâis a plenitude de sua autonOmia.lsto,seguit.do ele, quer significar qrie ·os prefeitos voltarão a
lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, RelatorNivaldo Machado - Helvídio Nunes - Jutahy Magaser escolhidos pelo povo.
lhães - Hélio Gueiros --Américo de Souza- Raimundo
A época em que o povo os escolhia, uma vez insatisfeiParente- Roberto Campos --Severo Gomes.
to posteriormente, não poderia revogar à escolha. Ora,
se
o corpo eleitoral de uma coletividade não pode destiO SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O EXpediente
tuir com~_p_oderia ~ Goverl]ador que os nomeava?
lido vai à publicação~_,_
~- _
___
PARECER
Enfatizou ainda o prof. Fávila Ribeiro, em opinião
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. {~
N9 17~~~~ 1985
compartilhada pelo também professor de Direito ConSti~
Secretário.
Da Comissão de Serviço Público Civil
tuciõilãl da Universidade__Federal do Ceará, Dr. Pedro
t! li-do o ~eguinte.
Henrique Gênova de Castro, que desassiste aos governado-res de Estado_ o poder de demitir ós pr-efeitos 'que teRelator: Senador Jorge Kalume
nham nomeado.
RESOLUÇÃO
De iniciativa da Mesa Dir~tora_da C~rnara dos Depu·•os --eargóS.. d'õS preteitos das- cãpitais", continua o
N• 15, DE 1985
tados, vem a exame desta. Comissão ~qjeto _ge Lei r~~
prof. Fávila Ribeiro, "Não são demissíveis ad nutum.
justando os valo~es de vencimentQsl sªlârios e p~oy_entos
Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido
Não s-e pode destituí-los, porque têm prazo certo de indos servidores da Câmara dos D.eputados e dando outras
_à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Revestidura e citou como exemplo o caso dos reitores das
·
_
·- -·- _
providências.
·--'-- -solução n9 13, de 1983, destinada a investigar a perUniversidades Federais, que ê de carãter administrativo
Justifica a Proposição o reajustamento doS valores de
sistência da Pobreza Absoluta no Nordeste.
e não político. Ao Presidente da República cabe nomear
vencimentos dos servidores d.o Poder Ex.ecautivo1 cono reí(or, m-a.-s rião o pode destituir porqu_e teffi ele prazosubstanciado pelo Decreto-lei nq 2~204, de_ 27 de deO Senado Federil resolve:
de-quatrO anOS-de investidUra; embora tenham sido nozembro de 1984, em 75% (setenta e cinco por centô), a
Artig·o- únfc.o. É prorrogado por 90 (noventa) dias
meados os prefeitos das capitais brasileiras, a prevalecer
partlr de 1~ de janeiro do ano corrente.
nos_Jermos do ~1.--J'Z§_.. do Regim-.ento Inte~nq, o prazo
Destacjue-se que os servidores daquclã Casa, investia
-constituição e os__ordenamentos constitucionais vigen- _
concedido à ComiSsãO Parlamentar de InquéritO c-riada
dos em cargo em comissãO de_Grupo- Direção e Assestes, - diz ainda o prof. Fávila Ribeiro - deverão per_pela Reso[l!ção n~ 13, de 1983, destinada a investigar a
soramento Superiores, continuarão a receber a gratifim~mecer nos cargos, como se titulªres fossem.
pcrsistência-_da Pobreza Absoluta no Nordeste,
cação de Nível Superior, estendida esta medida_aos_serviCon1lnua o Prof, Fávila Ribeiro: .. Estabeleceu-se na
_Sala das Comiss~ em 20- de junho de 1985. - Judores aposentados com fundamento no art. 189, daResituação anterior d8. Velha República, que outros prefetah,y Magalhães -Cid Sampaio - Mário Maia - Fábio
solução n~ 27, de 1982, e alterações posteriores, desde
rem chamar de regime autoritário, o sistema de noLucena - Raimundo Pluente - Hélio Gueiros - Aleque fizessem jus à referida gratificação, quando em ativimeação dos prefeitos pelos governadores dos Estados.
xandr~ Costa - João_ Castelo ~Américo de Souza dade.
Helvídi~ Nl_I_ri_e~~~~~~- Cais.~ JQsé Lins --_Moªcyr
Mas acontece _que é preciso considerar que apenas se esTendo em vista a época: erii que foi concedido o reajusDuartli! - Matcondes Gadelha - Nivaldo Machado ---tabelecia a regia-di fiãO elegibilidade dos prefeitos, mas
tamento de tais valon;s ao pe.c;soal civil do Poder ExecuCarlos Lyra - Albano_ FrlllJCO - Lo_urival Bap_tista os Municipios contínuavam autQnomos, com suas Casas
tívo, a: Câmara dos Deputados, impossibilítada de a doPassos Pôrto- João Calmon- José lgnácio FerreiraLegislativas em funcionamento. Então havia uma demotar medidas legislativas defj.niijy_as, elaborou ato de retriAlfred~ Campos - Benedito Fer~:eira ..:.... Marcelo Mirancracia municipal pela metade: os prefeitos erani. nomeabuição provisória, antecipando o diploma legal específida -o-Saldlmha Derzi -- Jaison Barreto - Carlos Chiados pelos governadores, -mas as Câmaras Municipais
co a ser pareciado no curso das atividades constitucio-~lli --:-: Alcld§..SªIdanha ___:_ Octávio Cardoso.
sempre em atividade legislativa normal. Agora, estâ em
nais do Congre$$o Nacional.
vigor a Emenda Constitucional n9 25, que devolve aos
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O documento .
Considerando que as decorrentes da sua, aplicação semunicípios a condição de plenitude de sua autonomia o
lido c_?nté~-- su~sc~itores em número suftdente para
rão atendidas à conta das dota.çÕ!!S orçamentárias da Câque significa que os -prefeitos voltarão .a ser .escolhidos
constituir desde lo&o resolução do Seitado, nos termos
mara dos Deputados, para o exercício deste ano, somos,
pelo povo".
do art. 178 do Regimento lnternõ:- no âmbito desta Comissão, pela sua "aprovação.
Atualmente, hã os prefeitos que estão em desempeSala das Comissões, em 19 de junho, d~__l_985.- Alfre-Será publicado para que produza os devidos efeiti::ls.
nho, esc_olhido_s pelo Governador e não pelo povo.
do Campos - Presidente - Jorge Kalume, Relator O
SR.
PRESIDENTE
(Mário
Maia)A
Presidência
Argumenta mais uma vez o prof. Fávila Ribeiro, na~
Albano Franco- Jutahy Magalhães- Nivaldo Macharecebeu, do Estado de Pernambuco, o Ofício S/21, de
poca em que o povo escolhia e s_e, posteriormente, não
do.
1985, solicitando nos termos do item IV do art. 42 da
estava satisfeito, não poderia revogar- .. Ora se o povo,
Constituição, autorização do S_enado _Federal a fim de
a coletividade integral co_mo corpo eleitoral, o poder de
PARECER
que aquele Estado possa realizar operação de empréstíc'oletividade integral, o poder de sufrágio, não pode desmo
externo,
no
valor
deUS
25,000,000.00
(vinte
e
cinco
tiüiir, como põderâ o governador que nomeava? Tinha o
N9 173, de 1985
milhões de dólares norte-americano) , para os fins que
Governador capacidade _Qu competência para escolher,
específica.
para inVestir e não para demitir, porque o cargo ê de-Da Comissão de Finanças
A lnatéria si:rã despachada às Comissões de_ Finanças
missível ild nutum.
e de ConstituiçãO e .Ju&tiça.
Srs_. Senadores:
_
_
Relator: Senadór Jorge Kalume
O jornalista e radialista Cid Carvalho, tambêm profesO SR._ PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa,
O projeto· em tela, apresentado pela Mesa Diretôra· dasor de Direito, em sua coluna no. jornal Tribuna do Ceacomunicação qUe--vai sei lida pelo Sr. 1"'-SeCretãi-ío.
Câmara 'dos Deputados, tem por escopo reajustar em
rá, de ontem. 5• feira, 20 de junho de 1985. ao-comentar
75% (setenra e cinco por cento) os vencimentoS, salários,
a propalada demissão do prefeito Cesar Cais Neto, em
É lida a seguinte
gratificações e proventos dos servidores em atividades e
face da próxima cãinpanha para eleições municipais diz:
Em 23 de junho_ de_ I985
i nativos daquela Casa- do Pg9er. Legi_slati~'?- fed~al. .
Senhor Presidente:
••neve a assessoria jurídica do PMiJB e- a do GovernaAprovada a matéria na Cârilat-ã âe õrig:ejll __ac_!!~-:_se a.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exc.eiêncÍ~, de
dor _dO Estad_Õ_ examinã:r se, com a- nova Legislação, o
mesma submetida à revisãó_~do Senado Federal, nos ter~
?CO.rdo-_com_ 0 cli§posto no art. 43, alínea "a", do Regiprefeito indiretam-ente--eleito persiste demissível, na memos .do art. 58 da Constituíx~O 9-a ~epública.
dida da cofivi:niêricía do Governador do Estado. O novo
A medida em questão harmoniz-a~seCom as riOirrias es:mentOJnterno, que me ausentarei dos trabalhos_da Casa
-sis-tema
poderâ Ú:r gerado uma nova situação a ser obsertabelecidas no Dl!creto-lei n9 2.204. de 27 de dezembro
a partir do dia 23 de junho de 1985, para breve viagem ao
vada_jncÇtn~íneilti,_ haja vis~o tratar-se de disposição de
de 1984, o qual concedeu reiDuStamento em igua~_percenestrangeiro, em carãter partic:uiar.
_direito-_ p~blicÕ". _ _ _ _
---~-l-Ual aos servidores- do Poder Execuqv_o, a partir de {9 ~e
Atenciosas s-auda_ções, - Çarlos __Lyra.
~,~~No meU m_odeSio ritqdo de- Cp.tenÇ.er", continua Cid
---- --------___ -:o--S~ PR~Siri~~E_ cr.Jâr!ó Maia)- A ~Q~ti.ni~;janeiro de 1985._ _
CatVãlho:
. A proposição, além de fix.ar enl CrS 8300_ (oitõ- filil ~
cação lída vai à publicação:
~) é·duvido-So que o Governador possa demitii- o pretrezentos cruzeiros) o valor do s~ãrio-Tamílfa,-determina
feito- da Capital, ante a mudança do sistema;
a manutenção da percepção da Gratificação d~ Nív~:I Su9 §~~:r~E;SI~El''(fE_(Mário_ Ma~a)--:- Passa-se à Jis~b) seria ilegal a designa,ção de um substituto;
perior aos servidores in~estidos em cargo em :_omiss~o
ta de oradores lnscritõS~- - ,--c) saíndo o prefeito há_d_e se obs_ervar -o critério consti~
do Grupo - Direção e Assessoramento_ Supenores, exCoric.e_do a palavra ao nobre Senador Cesar Cais, por
tucional e, como tal, mesmo havendo a exoneração (licitensivo 0 benefício aos funcionários aposentados com
permutá c_om O hobre Senador Fábio Lucena.
ta ou nã-o), o novo. prefeito deverá ser o presidente da
fundamento no art. 189 Resoiução n9 _67, de 1962.
Trata-se de providência plenamente justificada porque· --;..:..=.o SR:- Ct:SAR CALS (PDS- CE. Pronuncia o seCâmara Municipal de Fortaleza;
jâ adotada ef!l outros órgãos da Adm~istraçào.Pública.
guintcrdiscurso. ~r._ Pre_sidente, Srs. Senadores:
d) a Assemb~éia Legislativa não tam mais aptidão
No que concerne à matêria financeira, nenhum óbice
Numa anâlise puramente técnica da Constitu_íção Brajurídica e_ nem adrilinistrativa para aprovar ou desapropode ser oposto ao projeto, uma vez que, a teor do art,
si}.eira,_9 professor catedráticO de Direito Constitucional
var o- nome que venha ser indicado para tampão".
Os aumentos propostos guardam plena similitude,
com referência ao percentual, sua extensão aos inativos e
data de vigência.
_
_ _ __
Assim, constitucional, juríçiic_o, flef à técnica legislati~ __ _
va e de mérito indubitável, opiriamos pela aprovação do
Projeto.
_
____ _
Sala das Comissões, em 19 de junho d~ _1985,_-José

6~,

as despesas correrão à conta çias dotações constantes
do Orçamento Geral da União, para o presente exercício.
Pelas razões expostãs,-Somos pela aprovação da proposiÇão.
_Sala da_s_Çomissões, em 20 d~junho de 1~85.- Lomãit,t~?_,WnfOr-,-Pr~s~dente ~ -!orge Ka_~ume, Relâtor Alexalidre- CoSfi - Martins Filho - Carlos Lyra Marcelo Miranda - Hélio Gu_ei_ros - João Calmon Gastão M~~-ler :--- -Jutahy Magalhães.

_
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"Assim, o assunto exige muita meditação por parte
dos interessados."
__ _
.. Diz ainda Cid Carvalho que também assinou, acom:
panhando o Governador do Cea_râ, as fichas do PMDB:
"Esta minha tese, inclusive, está marcada pelos novos
tempos e pela democrnd<l que se diz restabelecida."
Finalmente Srs. Senadores ..
O Sr. OOacir Soares- Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. CESAR CALS- Pois não, com muito prazer,
nobre Senador Odacir Soares!
O Sr. Odacir Soares - Os argumentos expendidos
pelo eminente jurista- Flávio Ribeiro sobre essa matéria,
na sua argumentação bastante sólida, de certa forma
procedem e me parece que V. Ex• recebe também, neste
momento•. a solidarie_dade do seu partido, na medida em
que o Prefeito de Forataleza, Cesar Cais Neto, ê um dos
melhores prefeitos do Brasil, segundo as informações e
as notícias publicadas por toda a imprensa. Por outro lado, me parece que neste momento deve ser discutida,
sem nenhuma dúvida, ajuridicidade do ato a ser praticado pelo Sr. Governa-dor do Estado do Ceará, na medida
em que a Nova República deverá sustentaNe sobre uma
ordem jurídica de nenhuma maneira enlameada. Pareceme que o caminho mais adequado seria ir áo Tribunal ~e
Justiça do Estado, através de um mandado de segurança,
caso efetivaffiente se concretize a demissão ilegal do Prefeito- de Fortaleza, Deputado Cesar Cals Neto. Receba
V. Ex' e transmita ao Prefeito de Fortaleza a solidariedade dQs_eu Partido, o PDS, neste momento em que se antevê a irriiilênciã de uma prática, de um ato absolutamente ilegal.

O SR. CESAR CALS - Agradeço, nobre SeilcldOT
Odacir Soares, não s6 o seu aparte elucidativo, inclusive
sobre um caminho a seguir, através do iriandado de segurança, que farei chegar ao Prefeito-de Fortaleza, Dei)Uti:i:do Federal Cesar Cais Neto, como também pela solidariedade que expressa em nome do nosso P<J;rtido, do Partido do Prefeito, o PDS e as referênciaS que íaz à gestãoadminTsirafiVa do atual Prefeito que o povo de Fortaleza
tem consagrado como uma das mais efiCientes, tais as
pesquisas que têm Sido feitas cOnstantementes, não por
ele, mas por iniciativa até do próprio GOvernador doEstado.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CESAR CALS ~Com mu"ita satisfaÇãO, nobre
Senador "tomanto Júnior.
·
'
----0 Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador Cesar Cais,posso dar meu testemunho, porque visitei Fortaleza e
constatei a obra, o esforço, diria mesmo quase um milagre, porque com uma escassez quase total de recursos o
Prefeito e Deputado Cesar Cais Neto vinha realizando
uma obra numa Capital da importância de Fortaleza, de
tal envergadura que obtinha, em cada vez que se consultava a população, o assentimento e o aplauso dos seus
municípios. Hoje, estou convencido, ao solidarizar-me
com V. Ex• por mais esse ato impensado e injusto do Go- _
vcrnador do seu Estado, de que é preciso muito cuidado.
Ao longo da minha_já longa vida pública, a pior coisa
que cometemos é quando convocamos, um cidadão despreparado para governar sobretudo naquele perfoda em
que era fácil levar-se o_ cidadão, muitas vezes desjJreparado, para o exercício do mais alto' cargo do Estado, que_ é
o de governar, ou dirigir os- destinos de um Estado. A
vida pública não se improvisa; o sapateiro" não faz a roupa nem o alfaiate fabrica sapato. Para a vida pública, devem ser convocados os homens aptos, os que se preparam para exercê-la._ 1:: por isso que acontecem coisas
como essa. Afasta-se um prefeito, exatamente num momento em que há, no Brasil inteiro, certo desânimo;
afasta-se um prefeito que está realizando uma obra digna
dos aplausos dos seus municfp"io"s, dos seus governados.
Receba, pois, V. Ex', meu prezado amigo, a minha solidariedade e fique certo de que o povo saberá julgar o ato
daqueles despreparados para o exercício da atividade governamental.

O SR. CESAR CALS- Agradeço ao prezado amigo
e companheiro, Senador Lomanto Júnior, pelo seu teste-
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munho, já que esteve em Fortaelza e pôde constatar a
obr_a_adm_iriistrãli'!.<:!- de C~ar Cais Neto,· d_a qual falarei
na próxima segunda-feira, face às notícias de jornais que
procuram desvirtuar; mas também agradeço a sua solidariedade. Aliá, o atual Governador do Ceará - e lamento n~Q estar aqui o nobre Senador V_irgflio Táv_ora,
PQigl!e eu ~jg_q __gue o _ql!-~ ~_stª-_ ~ÇP!l~e~nc!-Q lã_ fQi _ú:_ujQ_de
um momento de pouca inspiração do Senador VirgíliO
TávOI'ã, -de que eu cc-participei- mas o GoVernador do
meu Estado tem gerado a discórdia completa ali.

__-_p_$_r_, Mºªç-yr D!Yh~-- .P~nn.itç-m~ '-'~ E_x!_ur_n_aparte'?

O SR. CFSAR CALS- Permito, com muito prazer,
mas anteS, concluirei meu -pensamento.
Lançou a discórida no PDS; foi para a Frente Liberal
e lançou lã a discórdia, procurou o PTB; procurou o
PDT; assin9u agciia _a ficha do PMDB, lançando a discórdia- já sei qüe cerca de 30% do PMDB irá sair face a
presença do Gover-nãdor.
Mas, em seguida ao apal-te que concederei ao SenadorMoacyr Dalla, vou aqui mostrar a entrevista de um dos
Deputados do PMDB em todos os jornais de ontem, do
Estado do Ceará"=- ___ _
Concedo o aparte ao nobre Senador Moacyr Dalla,
com muito prazer.
O Sr. Moacyr Dalla- Eminente senador Cesar Cais,
é muito triste, ê p-rofundamente chocante. Vivemos efefivamente_n!:l_fJ! mundo de contr~dições e de perplexidades.
Os jórrials-- estarrip3m, a imprensa prOClama a obra
magnlfica ·e· gigantesca que, com orgulho, o eminente colega QOd_e 4ecan~§J._rLque ê feita pelo seu filho, o P~efeíto
Cesai'Cals Neto, na sua Capital. Busca~se, fio emaranhado da vida pública, os homens certos para os lugares _certos. Achou o Governador do Estado do Ceará uril elemento bom, trabalhador, o homem certo para o lugar
certo; mas as _coisas da vida pública, da "politicagem",
entre aspas, meu caro Senador, faz com que, num passe
de mágica, se prive uina população, se prive a Capital de
um Estado, como_ o Cearã,_ de um jovem .iqtbuído dos
melhores propósitos, capaz de realizar a obra que fOdos
estamos a admirar. Receba, pois, meu eminente colega,
não só a manifes_tªção da minha solidariedade, inas,
sobretudo, a certeza de que a história fará justiça a V.
Ex~ e ao seu fílho. _
O SR. CESAR CALS- Muito grato, nobre Senador
Moacyr Dalta, pela sua palavra referente à obra de César
C8.J.s,Neto. Sou testemunha das noites in·dormidas, da
maneira como ele atende a bairros e subúrbios de Fortaleza, da maneira como que ele se dedica completa-mente
à sua missão e que o povo reconhece.
Muito obrigado, nobre Senador Moacyr Dalla.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite-me .V. Ex• um apar-

te?
O SR. CESAR CALS- Com muit0 prazer.
O Sr. Moacyr Duarte- Toda a região nordestina proclama e reconhece, Senador Cesar Cais, que na atual e
nova geração de políticos cearenses o nome de Cesar
Cais Neto sempre se destacou como um dos mais vocacíonados para a vida pública. Ele vinha, no exercício da
Prefeitura de Fortaleza, alinhando a sua compostura de
político à competência e ao dinamismo de adinin"istrador. A imprensa cearense, pela unanimfdade dos seus órgãos, regiStrava que- o Prefeito César Cais Neto se destacava como um dos melhores administradores qu-e já passaram pela edilidade alencarina. Eu me solidarizo ç_om
V. Ex• E não me causa surpresa V. Ex• haver relatado
certos e determinados epiSódios qUe demonstram a-instabilidade política do Governador de sua terra. Não será a
primeira nem será a última vez que a criatura se volta
contra o criador. Não lamento apenas o gesto do Governador; lamento tambêm que Fortaleza tenha perdido um
prefeito capaz, realizador e probo.
O SR. CESAR CALS - Quero agradecer ao nobre
Senador Moacyr Duarte pelas referênciaS, inas estamos
convencidos de que não pode ser demitido face a obra
que ele tem feito, de que V, Ex' ê testemunha e faz referência. Agradeço as suas expressões generosas, sei que
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são sinceras e, pOr isso, elas procuram retratar o que V.
Ex• _lê na imprensa; mas seguindo_ até orientação do
nobre Senador Odacir Soares, vamos entrar com manda~o_ de segurança. Entendo_que temos que discutir junto à
Justiça. De modo que espero que Fortaleza continue
_contando com o seu Prefeito.
Concedo apãrte ao nobre Senador Heráclito Rollemberg. ---- -0 Sr. Heráclito Rollemberg - Quero, nesta tarde e
nesta oportunidade, dizer que, nesta Casa, talvez ninguêm_Rossa__fª~_e_r U_JTI._!! _afirmªç_ão _tão consciente como a
que vou fazer agora. Fui Prefeito de Aracaju atê 10 dias
atrás; conheci César Cais Neto nos corredores dos Ministérios e tive oportunídade de conhecer o seu trabalho
e a sua luta em favor do Município de Fortaleza. E, mais
ainda, tive oportunidade de assinar na mesma tarde, juntamente com ele, dois convênios impoitantes,-Uril para
Aracaju e outro para Fortaleza, na ârea de treanspor_te
coletivo, o Projeto AGLURB. Saí da Prefeitura de Aracaju e deixei 15 bilhões de obras, com 70% de obras executadas e não pude concluí-las. E sei que o Preferto Cesar Cais Neto se encontra na mesma situação, Coin. um
volume de obras fabulosas, não só na área de transporte
como tambêm na social, como eu vinha fazendo em Aracaju. _Fui colhido de surpresa pela atitude injurídica e
desleal, politicamente falando. Quero, neste instante, dizer que conheço o trabalho de Cesar Cais Neto e espero
que V, Ex', Senador Cesar Cais, com os seus amigos do
Ceará, receba a solidariedade dos sergipanos conscientes
e corretos na vida pública sergipana e o apoio nosso para
os políticos do Ceará que estão sendo, também, acometidos de uma fase triste da vida política daquele Estado,
como o_cor_reu em Sergipe. Espero também que, juridicamente, V. ex• possa provar que_esse ato injurídica_ deve
ser corrigido para que- talvez eu não mais possa voltar
à Prefeitura de Aracaju - fique o testemunho claro da
injuridicidade daquele ato e também da incoerência política e da verdade ocorrida no meu Estado e mais precisamente na Capital sergipana. Espero que tudo isso seja reparado com o apoio de Sergipe, o que faço neste morilcnto.

O SR. C1tsAR CALS - Agradeço, nobre Senador
Heráclito Rollemberg, não o depoimento sobre a comp~eensão da _obra de Cés~r Cais Neto, já que V. Ex• e ele
-inibalharam:,JUtaraffi-por- recursos dos Minístérios,-em
face do momento difícil de se conseguir recursOs, e deixarem obras que o povo não vai esquecer.
Compreendo perfeitamente o sentimento de revOlta de
que v. Ex• está possuído a que também me solidarizo; sei
que o pOVo de Aracajú está, neste momento, se solidarizando, através de sua voz, com o povo de Fortaleza e
com o seu Prefeito.
Concedo aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Eu poderia, nobre Senador César Cals, dizer apenas que estou solidârio com V.
Ex~. mas também .como descendente de cearense não poderei ficar calado. V. Ex' sabe que a manifestação popular de Fortaleza - e sei, por testemunho de familiares
que ainda moram naquela cidade - é toda favorável à
ação administrativa de César Cais Neto. Acredito que V.
Ex• possa demostrar que o ato ê injurídica, porém mais
do que_ a injuridicidade do ato, fica testemunhado, mais
uma vez, que certos atas de traição não podem passar
impunes. Acho que não podemos mais, no Brasil, ficar
aceitando, calados, a falta de coerência dos seus homens
público; acho que não Podemos mais permitir que selouve-a ação daqueles que traem os seus compromissos. Infelizmente, ainda ouvimos, muitas vezes, elogios à
traição, porque consideram que é um ato de sabedoria
política largar os compromissos para apoiar a ação vitoriosa, que todos nós sabíamos que o nosso Partido estava derrotado, mas muitos ficaram firmes e confiando,
dentro dos seus compromissos políticos e partidários.
Mas isso tem_que acabar, Senador César Cais. Sei que V.
Ex• pode, como pai - e aí me permita fazer a comparação-, ·ter O mesmo orgulho que cu sinto de ter um filho que pode demonstrar à opinião pública do seu Estado o seu próprio valor. Tenho o meu filho também nessa
situação, mas sei que temos pelo menos esta satisfação
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de ver nossos filhos serem sagrados nas urnas pelo povo,
reconhecendo os seus trabalhos.
O CtSAR CALS- Agradeço, nobre Senador Jutahy
Magalhães, a sua palavra, também o seu depoimento
sobre a obra administrativa de César Cais Neto, Prefeito
de Fortaleza e, naturalmente através de seus familiafes,
V. Ex• sabe que são palavras despredidas de qualquer in~
teresse. Como V. Ex• tem vaidade d_~ obra de sey_filho,
eu também tenho da obra de CesaT-Cals NeÍo, in(:IU.sive
foi Dii'etcir~Técriico da empresa Brasileira de Transp-orte
Urbano, especialista em tráfego, é um homem que conhece Fortaleza com a palma da mão. Mas vamos lutar
contra os desleais, vamos lutar contra aqueles que só sabem trair os que _os ajudam, que os apóiam.

O Sr. Virgílio Távora --V.-Ex•-concederia um aparte,
nobre Senador César Cais?
O SR. CESAR CALS- ÜJ,lço V. Ex~, com muito prazer, nobre Senador Virgílio Távotar

O Sr. Virgflio Távora- Preso a outro mister, só neste
momento estou chegando ao plenário. Mas digo a V. E:v
que não entro no mérito do ato de S. Ex•, o Governador
do Estado. Fico apenas na preliminar: S. Ex• não podia
cometer este ato pelo simples motivo de S. Ex• estar no
Governo, fruto de um acordo de seu pleníssimo conhecimento, em que justamente, caberia à prefeitura de Forlaleza a indicação de V. Ex•-QiTando começou uma campanha que ninguém índentificaVa, já mais de dois anos,
contra o Acordo chamado de Brasília, o Acordo dos Coronéis, os três pactUanteS f.iõf' coincidência-;: embora políticos militares eram coronéiS já se via o dedo do gigante.
Isto é: o desejo manifesto de apresentar o usufrutuário
como a vítima. A vítima de quê? Da prepotência de uns
homens "que mandavam ou supunham mandar na polftica do Estado tanto tempo". Mas o que nós vimos friamente, durante to_do esse tempo, foi que tudo aquilo que,
criticado nos GOvernos dos Chamados Coronêis, superlativamente foi executadQ na~administração tão exaltada
pelos c-orifeus que sem-pte cercam tOdos os Governos,
sem que, em contrapartida houvesse - e isso desafia
qualquer constestação ~na administr:-ação estadu_al, ao.
contrário da muniCiPal de Fortaleza, nenhuma manifes"tação de eficiênieã administrativa. Eu disse a V, Ex' que
não entraria nem na mérito - ficava na preliminar.
Dentro desse Acordo, repito o chamado Acordo de
Brasfiia, este cargo pertencia ã indicação da tendência de
V. Ex• dentro do antigo PDS. Nunca reclamei quando S.
Ex• destituiu "a" e "b" de Secretárjõ; sabem que não
possuía mais nenhum Secretário no GoVern-o de Sua Excelência. Mu)to bem; o Secretário é da absoluta confiança do Governador e_s~ S• .Ex!.Jlã.O_deseja ter o secre"
tário, paciência, embora já descumprindo os termos de
um protocolo que o fez n_ascer para a política. Ma-s Cste
não. Esta posição era uma posição integrante do conjunto de normas assinadas, escritas e por ele conhecidas, por
ele absolutamente aceitas, adotadas e acatadas para que
possível fosse ao técnico, conhecido do Banco do Nordeste, ex-Secretário do Planejamento viesse a ser Governador do Estado.
O SR. CESAR CALS --:- ,àgradeço, nobre Senador
Virgílo 'Tãvora, o esclarecimento, pc-los meus companheiros de Senado, de que a presença de Cesar Cais Neto
não é frutO de uma escolha do Governado_r, mas, sim, de
uma palavra que ele empenhou. S. Ex.f, entretanto, não
tem respeito à própria palavra, e se não tem respeito à
P.rópria palavra não pode tratar com pessoas que têm carãter.
O Sr. Fâbio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. CESAR CALS- Nobre Sen~dor Fâbio Luc;~
na, antes de conceder aparte a V. Ex• quero agradecer ã.
sua generosidade de ter invertido a ordem de inscrição-e
ter me propiciado este mo_mento em que eu precisava fazer este re[ato a meus companheiros de Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

A_ntes

d~

V.

Ex~ conceder o aparte, só para orientação "do tempo de

V. Ex.•, lembro que se estâ eSgotando.
O SR. CESAR CALS aparte.

Vou concluir, depois do

O Sr. Fábio Lucena- Serei bastante breve, Sr. Presicl_çnte. Em primeiro lugar, Sr. Senador, para enfatizarIDe que ao cUmprinlênto do dever não se agradece; ao
ceder-lhe meu tempo, cumpri com o meu dever. Em segundo lugar, para dizer-lhe aprendi, em minha vida, que
três são as categorias dos crimes morais; a desonra ao pai
e da ll}ãe, a crueldade contra os vencidos e a inútil vingança. ConsiderQ a demissl\.o do Prefeito de Fortaleza
um crime moral. E os crimes morais, por sua natureza, se
condenam a -~i próprios, não se sujeitam a julgamento,
porque a Moral, sabe bem V. Ex.•,juntamente com o Di·
rei to, são os dois braçps da ética,_ e a ~tica é apice da pirâmide que representa a sociedade humana. ~ uma inútil
vingança, porque apanha um prefeito que não pode
proteger-se contra o desfecho do estilete covarde. Por
outro lado, Sr. Senador Cesar Cais, não creio em que
trânsfugas- de-todos os matizes possam contribuir para o
engi:andeCimento--do meu Partido, o PMDB._Atém de
não aceitar, repudio, com toda a veemência, não apenas
a demissão do _Prefe~to Cesar Cais Neto, mas repudio o
ingresso do atual Governador do Ceará nas fileiras do
PMDB. Chamo a atenção do ilustre Deputado Ulysses
Guimarães. homem de indiscutível grandeza política e
moral, para o risco que representam esses filamentos da
estrutura polític{)-partidáría do PMDB. E além de prestar minha solidariedade ao Senador, eu me solidarizo
com o pai do Prefeito de Fortaleza, que é V. Ex•, repudiando esse críme- brutal, crime moral, imperdoável pelos homens e pela História. E que, apesar de não sujeitarse a julgamento de tribunais convencionais, não escaparã, fatalmente, à implacável sentença condenatória do
povo do seu Estado.
O SR. CESAR CALS- Agradeço ao nobr~ Senador
Fábio Lucena, e pediria, Sr. Presidente, que, com a_sua
generosidade, me deixasse concluir depois de agradecer
ao Sr. Fábio Lucena.
Agradeço ao nobre colega, a sua solidariedade ao Senador e ao pai, e também o repúdio que faz àqueles que
traem e que buscam o Partido que está no Gover_no,
como que para se acobertar de todas.;~:s ignomlnias que
tem. praticado. O seu repúdio, realmente, me sensibiliza,
porque sei do estofo moral de V. Ex! Finalmente, Srs.
Senadores, desejo transcrever trechos. da entrevista concedida pelo Deputado Federal Jranildo Pereira ~
PMDB/CE- aos repórteres politicas do comitê de imprensa da Assembléia Legislativa do Cearã e que foi
publicada em várjos_jornais, como a Tribuna do Ceará de
20"6-85-: ... Estranho_ que algumas pessoas do PMDB,
sem saber qual o pensamento do partido, estejam forçando a tomar essadJ:cisão (demissão do Prefeito Cesar Neto) e já, inclusive, índicando nQJlles para substltuir o
atual Prefeü.O" "Isto é uma manobra incoerente e golpista, pois querem um prefeitO biônico para desmoralizar a
luta pemedebista em favor das eleições diretas e, através
deste biônico. _tentar alictar os convencionais que irão es"
colher o futuro Prefeito de Fortaleza".
.Dep. Iranildo Pereira disse ainda que "o meu
:PMDB(dele), que é o PMDB do povo, que é o PMDB da
resistência democrática, não aceita, não concorda e re"
pudia estes métodos que bem descaracterizam a luta do
partidO e de determinadas pessoas".
Aliás, o aliciar pessoas com a Prefeitura de Fortaleza,
que se estâ vendO, infringe o art, 346 da Lei n\t 4.737, de
15/7/65, que institui o Código Eleitoral.
É crime eleitoral- art. 346_ ~violar o dispositivo do art.

377:
"Art. 377. O serviço de qualquer repartição fe~
dera!, estadual, municipal, autarquia, fundação do
E1>tado, soc-iedade de economia mista, entída-de
"'-·ffiantida ou sUbvencionada pelo Poder Público, ou
que realiza contrato com este, inclusive o respectivo
prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado
para beneficiar partido ou Organizaçiio de carâter
põlítico."
Srs. Senadores:
_ .Jj;t_pr6xima 2•.fe_ira,_ tra_re_i aqui alguns detalhes_da administração do _f!.ce:fcito _de...f.grtal~a. Dep. Federal Ce"
sar Cals Neto, reconhecida como eficiente pelo povo do
Cearâ!_ para que não_~~_E~O~e ocultar os motivos da
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manobra que estã a,conte_cendo no Ceará,_ tentando
afa~tá-lo da prefeitura Mun_icipal.
O Sr. Benedito Ferreira -

Permite V. Ex• um aparte,

nobre Senador Cesar Cais?

O SR: CESAR CALS - O meu tempo estã terminado,

O Sr. Benedito Ferreira- Serei brevíssimo!
_

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) .!... O tempo do
orador está ultrapasSado e pedimos a cooperação do
mesmo e dos colegas que ainda desejam aparteã-lo, porque hã vários oradores inscritos.

O Sr. Benedito Ferreira- A Mesa vai ser condescendente, porque eu serei brevíssimo. Eu só queria consignar no seu discurso, nobre Senador César Cais, a situaçã_o realmente embaraçosa em que se encontra V, Ex•
neste momento; primeiro, porque tem na pessoa de Prefeito de Fortaleza o seu filho, mas, antes de tudo, tem lã
um jovem que- vem realizando uma grande obra à frerlte
daquela Prefeitura. O grave, alêm desse atentado aos
acordos, às composições polltico-partidárias feitas à êpoca com V. Ex' e com as outras Lideranças do Estado,
que resultou na ida do jovem Cesar Neto para a Prefeitui'a-, o deplorável ê esta balb(!ria político-patidãria que está virando o Brasil. Veja V, Ex' que esse homem traiu o
PDS, traiu, priineiro o grupo de Virgílio Távora; depois,
traiu os três grupos conjuntos das nossas Lideranças do
antigo PDS no Cearâ; traiu a Frente Liberal e, agora, está no PMDB. Será que o PMDB vai poder confiar nesse
cidadão? Era essa .a cQlocação e o meu lamentar dessa
balbúriB. em que lamélta velmente estâ virando a vida
polític_o-partidária no Brasil.
O SR. CESAR CALS - Muito obrigado, Senador
Benedito Ferreira.
Sr. Presidente, aqui estâ terminando o meu pronunciamento. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Tem a palavra, pela ordem. o nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG.Semrevi·
são do orador.)- Sr. -Presidente, Srs. Senadores:
Em 1973, apreseri:iâvamos à Casa o seguitlt~ projeto de
lei:

"PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 152. DE 1983
Concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido restrição ao livre exercício de ativldade profissional em decorrência dos Atos Institucionais Complementares e legislação correlata
O Congress-o Nacional decreta:
Art. lO? Os Militares da Força Aérea Brasileira,
aeronautas e aeroviârios impossibilitados de obter a
concessão de licença de vôo, a revalidação do certificado de habilitação ou que tenham sofrido qual·
quer outra restrição ao livre exercício da at.ividade
profissional em virtude de terem sido atingidos por
atas instifucio-riaíS, complementares ou legislação
correlata, ficam habilitados a requerer aposentadoria especial na forma da presente Lei.
Parágrafo único. É permitida a acumulação
dos proventos da reforma militar com a aposentadoria de que trata a presente Lei.
-._"
Art. 2'? Cotttar-se-á em dohro o_ período de tr~~
balho efetivamente exercido entre 19 de junh_o de
1964 e a entrada em vigor da Portaria do Minístério
da Aeronáutica fi 9 77-A/GM-5, de 3 de maio de
1979, que revogou as normas internas sigilosas dispondo sobre "concessão de licenças e revalidação de
certificados de habilitação".
Art. 3\t O valor da aposentadoria será,--C:m fó-- dos os .casos e_independentemente do montante das
contribuições efetuadas, .de trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
'
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-:-tfSR.. OllAClR SOA:RES(PDS- Rb.-Prõnunciã o -segmnte dJscuiSõ.}--=--Sr. Presidente, Srs. Presidente,-Sr_s.
Senadores:
___
.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Art. 5~ As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrào_.à conta das do_tações do Orça~
Trãnsportes Marítimos, Fluviais e Aéreos submeteu domenta Geral da União para o corrente exercício.
- cumento às lideranças partidárias do Congresso Nacio~
Art. 61' O Poder Executivo regulamentará esta
nal, denunciando as dificuldades que vêm marcando o
·
relacionament() entre as empresas de trarisporte aéreo e a
Lei no prazo dC.-15_ (qi.tinze) dias.
Art. 7<t SãO rev_Ogadas as disposições em coii- ·· _ ·força ~e tr~balho nelas empregada.:.
trário.
---=--·___:_::=-Confirma-se, com efeito, a existência de uma cds_e no
seiQi, pois o Sindicato Nacional das Empresas Ac:ro- -----Justificação
viárias~ nã-o obstante recorihecc:r que as companhias esCh.ega_ao noss.o conhecimento que portarias itltrangeiras vêm assegurando o reajustamento periódico
dos salários de seus. servidores, notíficou a Federação
ternas de caráter sigiloso; no âmbito dõ Ministério
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos de
da Aeronáutica, vedaram, a partir de 19-6-64, a"...
concessão de licença de vôo ... (bem como) ... a revaque tanto as empresas regionais como os Serviços Auxilidação de çertfficados de habilitação" a todos os
liares de Transporte Aéreo não têm coridições de atender
militares integran_tes da F AS.. aeronautas e aero~
a·os pleitos dos empregados.
viários ..... atingidos por atas institucionais ou corri~
·Entende a Confederação que um tal quadro reflete o
precário relacionamento entre o capital e o trabalho enplementares ... ". Como se sabe, sem estes documento_s torna-se impossível exercer a profissão, quer no
volvidos no setor, e que esta circunstância interfere..no
Brasil, quer no exterior.
--bom desempenho das empresas, quer no aspecto da renOs referidos atas, hoje felizmente extii-p3dos áO___ tabilidade econômica do transporte aéreo, quer no das
contexto interno por força da Eminda CoriStitu_cio~
-medidas de segurança das operações de vôo.
Daí insistir, agora apoiada por decisão unânime da
na! n" 11, de 1978, produziram _efeitos desastrosos
Assembléia dos aeroviários e aeronautas, para que seja
ao longo·dos anos. A odiosa restrição f.eita aos profisSionais da aviação levou-os a procurar subsistêncriada uma-Coinissão Parlamentar de Inquérito sobre a
Aviação Civil, na forma sugerida em nota oficial tornada
cia para si e seus familiares em atividade para a qual
não ·estavam preparados. Quando, após quinze
pública no ano passado, a propósito de acidente aéreo de
anos, o atual Ministro da Ael-Oi'lâuticã resolveu "regrande repercussão nacional.
vogar as portarias sigilosas n~' 50/GM-5, de 19 de
- A Comissão incumbiria substancialmente o exame do
junho de 1964, que "dispõe sobre concessão de li"problema da segurança de vóo, mediante a anâlise das
propostas formuladas pela Confederação Nacional dos
cenças e revalidação de certificados de -hibilitaçào e
Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e
de n" S/285-GM-5, de 111 de setembro de !966, que
suspende a concessão de licenças e a revalidação de
Aéreos, encaminhadas ao Senado Federal e à Câmara
certificados de habilitação", os atingidos
doS Deputados em outubro de 1984.
encontravam-se inapelavelmentc impossibilitados
Além disso, consignaram-se sugestões para o estudo
das condições de trabalho de aeronautas e aeroviãrios,
de voltar à antiga profissão, quer pefo avançado da
idade, quer pela falta de condição técnicO~
das violações sistemáticas dos respectiVos regulamentos
_profissionais e dos requisitos que possam viabilizar a
profissional em decorrência do longo tempo de afastamento da atividade.
criação da Escola· Nacional de Aviação Civil.
~AS medi(h\s viSancro ·a· maror segu-rariÇa-deVôO, diVídios--documentos anexados à inlcíativa retratam Odits entre -as- cte o-rdem -estruturar e-as--de aPlicação imedrama vivido pelas vítimas destas ocorrências.
diata, fo~am elabo_radas a partir dos acidentes aéreos
O presente projeto de lei visa compei1sar uma iniéjQi.:.
Oêorridos nO ano- Pãssado em Macãé (18 mortos) e no
dade concedendo reparação pecuniária correspondente
Estado de Mato Grosso (8 mortos).
ao que faria jus os antingidos caso tiveSseni pod-ido deEm Aríj:manã, OJ]de foram vitim::idos o piloto e sete
sempenhar normalmente a profissão.
passageiros, entre jornalistas e radialistas, ficaram comSala das Sessões,17 dejunhQ de 1983.- Itamar Franprovados éomo fatores determinantes da tragédia a auco"
s'eOCJa-ae-cã--PilOto, O eXCesso de peso e ·o serviço ·de manutenção de baixa qualidade.
Isso porque, Sr. Presidente, havia uma portaria sigiloPara a entidade mãxima dos aeronautaS e aeroviários,
sa do Ministério da AeronáUtica, que impossibilitou que
esses desastres não devem ser debitados à fatalidade, mas
os oficiais não só pentlanecessem na afiva, em- função ··
âs
empresas e proprietários de aeronaves comerciais, resdos atas institucionais, ni.as exercessem a sua prolíssiío.ponsáveis pela "prática acintosa de ilegalidades" e pelo
Quando essa portaria ·se tõrnou- Pi1blic<i, grande parte
desrespeito contumaz das normas técnicaS-dos fabricandessa oficialidade jâ não poderia ter habilitação de vôo,
tes de equipamentos, das instruções do Departamento de
não só pelo avanço da idade, mas pela falta de habili-----Aeronáutit:1rCiVil
e do próprio Código Brasileiro do Ar.
tação técriico-profissíonal.
·sobre_ess.es casos, a direção do Centro de Investigação
Esse projeto, Sr. Presidente, já esta com todos os pare-e
Prevenção--de
Acidentes
Aeronáuticos-considerou que
ceres das Comissões permanentes à espera de sei c.oloca'-'a faliã-de doutrina de vôo de muitOs pilotos ainda pode
do na Ordem do Dia.
ser considerada um dos elementos determinantes nos acl:.:
V. Ex' foi um hoinerll que sofreu as agruras de 1964 e
-dentes de aviação nacional".
aproveito a oportunidade em que V. Ex' preside, hoje, a
Para a Confederação, nesses acidentes constataram-se
sessão d9 Senado Federal- para-honra nossa- f para
duas evidências: "de um lado, a falta de uma doutrina de
solicitar a colocã.ção na Ordem do Dia desse proJeto.
segurança de vôo definida; do outro, o fator humanO,
O SR. PRESIDENTE (1tiário Maia)___:_· A MõSa, 3.-o'p·rese-r~.re· na sua forma rUais negativa- a busca do lucro
a qualquer preço ou ao preço da vida humana".
mesmo tempo em que acha oportuna a reclamação, in_Chega-se à doufrin3, à plena conscientiz8.ção dos piloforma ao nobre senaóor rtã.mar Franco que, Como de
tos, unicamente através da boa formação profissional,
fato alega em sua formulação de questão de ordem, espartindo esta dos cursos elementares de pilotagem e
tando pronto o seu projeto nas Comissões, estaria-na ffia
prosseguindo na penrianente atualização e aperfeiçoada Ordem do Dia. A Mesa vai ditigenciar sobre a_tramitação do mesmo e lev.ar.ao conhecimento do Presidnete
mento, em currículos desenvolvidos nas próprias empreefetivo, Senador José Fragelli, para que o mesmo, junta~
sas.
mente com as Lideranças, acelerem as ordens para que
Muitos aviadores procedem de aeroclubes que não
seu projeto seja iO.Cluído ila -Ordem do Diil.
têm instrutõres~ Voaram sob as ordens e os ensinamentos
de pessoas que não freqUentaram os cursos regulares,
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado, Sr.
mas que são ainda assim considerados Como instrutores,
Presidente.
tão só por possuírem o niínimo de 200 horas de vôo!
t imperativo··que· oS aerOclubes proporcionem cursos
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a paregulares para pilotos comerciais, para instfútores de pilavra ao nobre Senador Oda_cir "Soai-es, que falã.d pela
lotagem e para mecânicos de manutenção, com currícuLiderança do PDS.
Art. 41' Os intCreSSaOOs reqUererão diretamente
à instituição previdenciãria ã que estejam VinCiilã.:-dos os beneficias decorrentes desta Lei.
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los mais abra~gentes, dos quais conste obrigatoriamente
a doutr-ina- pfotissional de segurança de vôo,
A inesxistência de uma doutrina de segurança de võo
comprova-se também na declarada incapacídade dos ór~
gãos oficiãís__para_fisCªHzar as milhares de oficillas de:
manutenção de aeronaves autorizadas pelo Departamento_deAeronâutica CiVil- DAC, e para constatar a efeti~
va habilitação dos mais de 20 mil pilotos registrados.
JJ.IIga a Confederação, todavia, que as administrações
do DAC e da INFRAERO, implantadas nas principais
cidades do Brasi_l, poderiam, sem maiores problemas,
exercer essa fisCãii:cição, Obs_ei-vando o grau- de -eficiência
das oficinaS e verificando,-no m·omento da eiab_oração do
plano de vôo, a composição correta das tripulações e a
existência de excesso de Peso -nos aviões_. ___ _
-A segurança de vôo deve ser uma realidade também
no Brasil.
Nos países mais desenvolvidos, on-de os interesses comerciais não sobrepujam as exigências técnicas, existem
órgãos destinados à Medicina da Aviação, onde se estudam problemas de vôo., a psicologia dos tripulantes, suas
reações, os critérios de recrutamento das empresas, as
condições de treinamento e de trabalho adequados.
Aqui nãQ se observam as normas elementares de segurança e não se preserva clima apropriado às relações de
trabalho
Pilotos desassistid~s. mal remunerados ~ tensos são
obrigados a ignorar os manuais dos fabricantes e a exceder os parâmetros críticos admitidos pelas aeronaves; o
questionamento que fazem nesse caso à responsabilidade
da empresa, deteríora rapidamente as condições de emprego.
Ao reclamar do Congresso Nacional a criação da Comissão sobre a A viação Civil, pretende a Confederação
Nacional dos Trabalhadores .em Transportes Marítimos,
Fluviais e Aéreos estabelecer a confiança pública na iinagem de um serviço com elevados índices de segurança,
para o que não falte tecnologia avançada, nem, infelizmente, a aversão às leis e o propósito deliberado de auferir lucros desmedidos, à c.usta de altos riscos para a vida
humana.
A :ess~- intento consii~~ o meu apoio, por concordar
com a necessidade de uma reaç-ão efetiva da sociedade às
_causas .dos .acidentes aére_os, que já apontaram no território pátrio o fndtce vergonhoso exorbitarite de mais de
300 ocorrências anuais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior para uma breve
comunicação.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS ...C BA. Para uma
breve comunicação. Sein revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi um apelo dos proprietários rurais do norte de
Goiás, que pedem providências das autoridades federais
no sentido de se evitar a invasão de suas propriedades
por indivíduos inescrupulosos, que querem realizar a colheita de uma das principais riquezas nativas daquela região, que ê a chamada Fava D'Anta. Este produto C:.riqulssimo em vitamina "K ". Então. essa colheita está
sendo predatória, invadem indicriminadamente as propriedades e, mais do que isto, prejudicam os interesses da
própria Fazenda Nacional porque usam guias frias na
exportação pelo porto do Maranhão para o exterior.
Os fazendeiros, proprietáriOs rurais juntaram uma
notícia muito esclarecedora, publicada no Corri!io Braziliense de J4 de jUnho, a qual pe"ço que seja parte integran-te desta minha reclamação e deste meu apelo às autoridades federais. (Muito Bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LO·
MANTO J7JNJOR EM SEU PRONUNCIAMENTO:
-

INVASÃO AMEAÇA RIQUEZA MINERAL
Araguaiins (Goiãs) -A presença de compradores da
Fava D' Anta no extremo norte de Goiás está ameaçando
extingUir uma das principais fiqüezas naturais do Pafs. h
que o produto vegetal é riqufssinio em viiã.mina K e está
sendo extraído das árvores sem qualquer cuidado, me-
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diante processos que as preservem do desaparecimento.
Mais grave ainda é que, estimulados pelos compradores,
de regra contratados por empresas multinacionais, as_ fazendas estão sendo invadidas para colheita do produto.

Os iilvas-OreS COrtam o arame das cercas, enxotam o gado
e depredam as ãrvores, em busca da fava, que é vendida,

quando verde, a duzentos cruz~ros o quilo e, seca, a quinhentos cruzeiros. Uma das empresas na ârea é a Produto Vegetais Merck, associada à Merck do Brasil S/A, de
capital estrangeiro.
_---'---- _
- O produto é exportado para Alemanha, através do

Porto de São Luís do Maranhão, a partir de notas fiscais

frias, já i{ue os proprietáriOs das-razen-das invadidas não
têm como fornecer qualquer documento comprobatório
da venda.
Além de privar a região de_uma riqueza natural impor~
tante para a fabricação da vitamina T<, a colheita preda~
tória., feita sem qualquer critério, estâ dizimando as âr~
vares. A cobertura vegetal da Fava D'Anta, além de pro~
digalizar com os seus frutos uma fonte riquíssima daquela vitamina, exerce papel preponderante na estabilidade
do ecossistema. E é ela que fornece a alimentação indispensável para um sem~número de animais silvestres,
como a anta, o veado, a paca~ a cotia e outros, além do
próprio gado.
Os intermediãrios das nü,1ltinacionai_S se defendem di~
zendo que apenas compram o produto. Todavía, a com~
pra é feita de forma inteiramente irregular, pois os proprietârios das fazendas não são as pessoas contatadas
para a realização do con_trat_o de colheita do produto. E,
assim, basta só o anúncio de que as compras estão abertas para estimular as invasões, sem que os compradores
tomem a precaução elementar de exigir notas fiscais de
venda, sem as quais não poderiam transportar regularmente o produto para o Maranhão e exportâ-lo para a
Alemanha.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Sr. Presidente, fizemos o Plano do Nordeste e o Plat:1o
de Valorização da Amazônia exatamente para atrair"iil~
vestidores de outros Estados e, no entanto, agora essa
«coisa" que chamam de proposta, e agora também o
próprio Ministro, vem, num preconceito absurdo contra
brasileiros de outros Estados, querendo dividir os brasileiros por Estados, discriminando e nos transformando
numa porção de republiquetas.
Daí por que eu quis, Sr. Presidente, propositadamente, aproveitando esta faculdade regimental e estes três
minutos, consignar nos Anais da Casa o _m~u protesto
--contra mais esse absurdo para que V. Ex• e os Srs~ Senadores acompanhem, com a atenção devida, esse descaminho para Õnde estâ sendo levado o Governo Josê Sarney,
por essa turma, Sr. Presidente, que outra coisa n~Q quer
senão a desestabilização do Governo e, mais do que isto,
a desestabilização do regime democrático.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito beml)
----~-

Q SR.-PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha para uma
brevíssima- COmunicação.
-- V. fu:., dispÕe de 3 minutos.

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Para
_uma breve comunicaçª-o. Sem revisão do Qrador.)- S_r.
Presidente, Srs._Senadores:
Apenas para fazer aqui um pedido e uma advertência
às aUtoridades monetárias do País. Estã por ocorrer novamente, Sr. Presidente, aquilo que ocorreu diversas vezes na República Velha: em plena crise da produção de
carne no Brasil, quando no meu Estado, o Rio Grande
do Sul, as Cooperativas de Carne, ao todo um sistema de
onze Cooperativas de Carne, estão à beira da falên_cia
por falta de colocação do seu produto no mercado,
quando cerca de I 00 mil animais, que estão prontos para
o abate, não vão ser commmidos p~lo inverno rigoroso
do Sul, por falta de mercado~ existem no Itamaraty negolndenização de 10 bilhões
ciações dos Grupos Swift, Armour, Bourdon e Moran, de
São Paulo, tentando importar carne do Mercado Comum
Fazendeiros da re_gião, prejudicados pela ação das
Europeu, carne aUamente subsidiada para, dizem eles, em
multinacionais, chamam a atenção dos órgãos da segusistema de Drawback, venderem para o Iraque.
rança nacional, por distinguirem nesse comércio irreguTrata-se, maís uma vez, Sr. Presídente, do engodo da
lar e processos de invasão de propriedades assunto que
inÍportação Cm Driiwback~ Na verdade, não se faz merinteressa à segurança do Pafs.~ E jâ se movimentam para
cado em Drawback com carne congelada. Não é possível
processar as multinaciomiis e os seus prepostos por prefazer o Corned Beef com carne congelada. Se fos~e para
jufzos_es{imados em mais deCr$_10 bilhões. Alguns adenlatar, sim.
vogados especializados de GQiãnia e Brasíli~deverão ser
contratados nos próximos dias para defender os interesEssa carne- é para ficar no mercado interno, sem qUe
ses dos proprietários lesados. Estes estão dispostos, conao consumidor seJa dada a diferença, e com isso quebratudo, a entrar em entendimentos com qualquer empresa
rã, inevitavelmente, todo o merca:do de carne no País.
interessada na compra da fava para estabelecimento de
Carne, Sr. Presidente, que no ano passado, no mês de
contratos regulares, de modo que a colheita se faça sem
agosto, era t dólar e 55 centavos a nível de produtor pela
prejuízOs para o ecossistema e sem a dizimação das árvocarcaça e que hoje estã 60 centavos de dólar, tendo caído
res. A condição imposta pelos fazendeiros é que os pre·
em mais da metade, e existem grupos no Pais que pretenjuízos anteriormente caüSãdos .sej-ª"m satisfatoriamente
dem a importação para lançarem essa carne no próprio
indenizados.
met;cado nacional, e_ usam para isso, St. Presidente, de
um expediente que não é dos mais IOuvãveis: querem irilO SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a paportar 160 ,mil toneladas do Mercado Comum Europeu,
lavra ao nobre Senador_ __ B_e_lledilo Ferreira, para uma
provavelmente carne nossa que esteja lã ~tocada e esteja
brevíssima comunicação.
voltando, agora :subsidiada, dizendo que importam 160
V. Ex!- dispõe de apenas 3 minutos.
---mil e que vão doar para o Nordeste 30 mil toneladas.
A históda é mUitO Velha. Esperamos, e o Minislro PeO SR. BENEDITO FERREIRA {PDS - GO. Para
dro Simon está desesperadamente fazendo hoje, inclusiuma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr.
ve em um encontro com o Sr. Ministro do Exterior para
Presidente, Srs. Senadores: ~
.
_
·
Cortar esSas D.egociaçõéS e que não se repita o fato que viVeri.fico aqui, hoje, com muita tristeza, O Estado de S.
ria trazer a quebra, a nível do meu Estado, de todo o sisPaulo retratando a perfonnance do Ministro Nelson Ritema cooperativo de carne, trazendo prejufzo"s -ihafastâbeiro, numa entrevista concedida em Porto Alegre. E
veis à piodução pecuâria do Brasil.
gostaria de chamar à atenção dos Srs. Senadores, porque
Hoje, recebi fonograma assinado pelo Conselho Nalevantei 9 itens, mas dado os brevíssimos três minutos, só
cional da Agricultura, pela FAESP, pela FARSUL, pela
queria chamar à atenção do Senador para um item, o de
FECOCARNE, petas criadores de Minas Gerais, pelos
número-4.
criadores de gado zebu do Brasil e pelos criadores do PaDiz S. Ex•:
r~nã protestando. Oxalá a Nova_ República não repita o
erro
crónico que ocorria com a Ve1há República, sob o
Além do critério de latifúndio improdutivo - o
ministrO réiterciu - as desapropriações- deve·r~o -- pretexto de exportação em Drawback entrar com produtos
subsidiados,
fazendo concorrência desleal ao mercaocorrer prioritariamente sobre propriedades de pesdo interno e sem repass:3r os preços ao con_sumidor.
soas que, tendo imóveis em SeUS Estados, possuam
Por hoje, Sr. Presidente, a advertência se o fato ocorglebas em outros. Estas são visadas pela PNRA. Sorer, traremos dados aqui para rebatê-lo. Muito obrigamente proprietários de São Paulo, por exemplo, que
do.
(~uito bem!)
detêm em seu próprio estado 22,1 5 milhões de hectares, são donos de 84,9 milhões de hectares em outras unidades da Federação.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- A Presidência
recebeu, do Governador do Estado do Espírito Santo, o
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Ofício nl' S/22/85, de 20 do cor_.rente, soli~_itando a alteração-do art. !9 da Res_oJução n9 lOS, de 4 de dezembro
de 1984.
.
A matéria vai à Co"missão de Finanças e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O Sr. !'Secretário proCederá à leitura de projeto de lei enviado à
Mesa.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 182, de 1985
Altera o "caput" do art. 3~", da Lei D~' 7.025, de
8-9-l!l.
~
~
O Congresso Nacional decreta:
Art. IQ O aput do art. J9, da Lei n~' 7.025, de 8-9-82,
passa a vigorar com a seguinte redação:
~~'AtL3_Q_ Os atuais oçupantes. dos cargos de
Agente Admi_ilistratiVO, TéCnico de Mecanização de
Apoio e Têcnico de Contabilid;1de com atribuições
de apoio operacional às atividãdes de competência
específica do Ministério da Fazenda, serão_aproveitados na Categoria Funcional de Técnico de Atividades Tributárias."

Art. 2"'
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei nl' 7.025-;_de 8 de setembro de 1982, fixou os valores de retribuição da Categoria Funcional de Técnico
de Atividades Tributárias, do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Código TAF-600.
No capnt do seu art. 31', admite-se o aproveitamento,
em atê 1/3 dos cargos de caçia classe criados para a nova
Categoria Funcional, de Agentes AdministratiVos, ocupantes de car,gos ou empregos permanentes, que em
31-12-81 exerciam atribuições, de apoio operacional às
ativ\dad~ específicas do Ministéri'o da Fazenda. Nos
três parâgrafos do art. 39 disciplina-se a localização na
referência:, prevê-se que o provimento serâ efetivado exClusivamente no regime estatutãrio e determina-se a redução automâtica de lotação, no mesmo n6mero de
Agentes aproveitados.
Pretende·se, com o presente projeto, alterando-se a redação original do caput do art. 39, alcançar no aproveitamento, também, as categorias de Técnico d_e Contabilidade e Técnico de Meçanização de Apoio cujas ativida·
des são em tUdo similares à dos ;\.gentes Administrativos
beneficiados pela LeL
Pretende-se, outrossim, para fins de aproveitamento,
seja levantado o limite de data de exercício no cargo,
como imposto origiriariamente, a fim de que sejam também alcançados aqueles servidores ocupanteS do cargo
de Agente Administrativo, que ficaram à margem dos
benefícios d~ Lei, porque_ingressaram posterionnente a
31-12-81.
A medida alvitr~da, procura fazer justiça a essaS classe
de servi dores que estão a merecer um tratamento equãni~
me com o dispensado àqueles alcançados pela Lei.
Por todo o exposto, esperamos que o Senado aprove o
presente projeto.
Sala das Sessões, em 21 de junho de 1985.- Virg~1io
Tá>ora.

( Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Ser·
Público Civil e de Finanças.)

l!ÍCO

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- O projeto será
publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentO que serâ lido pelo Sr. 19Secretãrio.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO
n' 159, !Ie 1985
Nos termos do art. 280 do Regimentdlnterno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do

Senado

n9

157, de 1985.

Sala das Sessões, em 21 de junho de 1985-.- F_ábio LP·

cena.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O requerimento lido serã publicado e incluído em Ordem do Dia,
nos termos do disposto no art. 279, inciso II, letra c, do
Regimento Interno.
O SR.- PRESIDENTE (Mârio Maia)- Está finda a
Hora do Expediente.
Pa$sa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída dos Projetas de Lei da
Câmara n9s 37 ;sre 52/82; Requerimentos n9s 57, 58, 66
e 141, de 1985; Projetas de Lei do Senado n'1s 233/81.

53/83 e 18/84. ficam com a sua apreciaçãõ adiada para a
próxima sessão ordinã_ria.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Volta,se à lis·
ta de oradores.
COncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, eu
perguntaria a V. Ex• se eu poderia ceder minha vez, sem
perder a ordem, depois. Porque tenho duas cessões a fazer: uma, ao Senador Alcides Saldanha, que precisa viajar e pretende falar.
O Sr. HéHo Cueiros -

Já falou.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Desculpe, porque
estava fora e não ouvi.
O Sr. Alcides Saldanha -

Agradeço a V, Ex•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas gostaria de
ceder minha v_ez, a preferência ao Seir.ador Fábio Lucena, que teve a gentileza de ceder a sua vez ao Senador
Cesar Cais.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia. Fazendo soar a
campainha.)- O Senador Alcides Sa_ldanha jã usou da
palavra em breves comunicações.
O SR. Jl.lTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, eu
tive que me afastar momentaneamente, para falar com

um colega nosso que está na Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- V.
tempo disponível, regimentalmente.
V. Ex• tem a palavra.

Ex~

terá o

O SR. JUTAHY MAGALHÃI;;S (PDS "C" BA. Pro·;
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
O Ministério da _Reforma e do O_~envolvimento
Agrário fez distribuir, ..para conhecimerilo e debate; da
Nação", o texto do que denominou de "A Proposta para
a elaboração do_ __l9 Plano Nacional de Reforma
Agrária". A apresentação do_documento, assinada pelo
Titular do MIRAD, informa -que...
..... se trata de simples operacionalidade de lei jâ
votada e em execução hã mais de quatro lustros" ...
... e transmile_a esperança de _que todos ajudem o
Governo " ... a implantar a Reforma Agrária no
BraSil."
Ainda na exposição preliminar, o Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário fala no uso -de_ milhões de hectares de terras agricultáveis "mantidos como
reserva de valor", e no desejo de "evitar que o Pafs se
transforme, dentro de uma década, em uma imensa
praça de guerra, onde se multipliquem os conflitos

agrários". Pai-a tanto, diz a apresentação, é preciso -es: tancar as migrações predatórias e, ao mesmo tempo, incorporar "à vida política e econômíca da Nação, milhões
de patrícios que estão atualmente afastados do nosso
convívio de País que legitimamente aspira ao pleno desenvolvimento".
Verifica-:.-se, podanto, que o 101 plano governamental de
reforma agrária sugere: l) a utilização das terras mantidas como reserva de valor; 2) salvar o País da ameaça de
-guerra civil, ante a multiplicaÇãO dos conflitos no campo; 3) frear a migração predatória; 4) incorporar à vida
ecOOômico-polftíca essa ponderável parcela da popu·
lação constituída dos sem-terra.
A proposição submetida ao estudo de quantos desejam participar do esforço reformista, nos aponta a estratégia e os movimentos táticos pretendidos. Traça a dinâmica e articulação das medidas de intervenção; define as
áreas prioritárias Para a reforma; estabelece as alternativas para a posse do uso da terra, bem como a participação da sOciedade civil. Trata do assentamento de trabalhadores rurais e da regularização fundiária, bem
como da colonização, da tributação da terra, do cadas(ro rural, do apoio jurídico, dos estudos e pesquisas
agrárias e do desenvolvimento de recursos humanos.
Propõe apoio à produção e à organização dos asSentamentos, programas especiais de ação, incentivos fiscais,
"defesa das áreas indigenas e colaf:?oração com os governos estaduais. Finalmente, formula o trabalho a ser desenvolvido no exercício de 1985/1986, objetivando asolução de conflitos sociais, de assentamentO de camponeses, problemas de ordem legal, de colonização ~ de passos_da Reforma Agrária. Neste particular, admite o acesso à terra de cem mil famílias representando gastos da
ordem de um trilhão, seiscentos e cinqUenta bilhões de
cruzeiro~, a preç-os de mai0/85.
O custo apresentado, que o processo inflacionáriO jâ
elevou, tem o objetivo primordial de desapropriação de
latif4ndios ao valor de, aproximadamente, 60% da cotação média do mercado. E para a captação dos recursos
flecessários, o documeoJo mLnisteriai __aponta ..as aluais
fontes orçamentárias, ou .!ieja: _ó -FINSOCIAL, PINPROTERRA e excessos de arrcadação dó Tesouro Naçional". ,Reconhece o Governo. que o _PROTERRA/·-FUNTERRA "não adquiriria. terraS me.d_iante_ coinpra,
·[!laS sim por meio de desapropriação" e garante, na propos~a que está em anâlise, q~e
- Os recuros alocados aos Estados do N or9este
-já estão assegurados no orçamento do Projeto Nor- deste e se destinariam à çompra de terras, uma_ vez
que esses valores são aceitos comp_ contrapartida
nos financiamentos externos jâ exístentes.
Assim, as fontes de recuros com que a Nova República está c_pntãndo, para _fi{\anciar o PlanO Nacional de
Reforma Agrária em 1985/86 são, a preços de maio liltimo, 262 .bilhões de cruzeiros_ do FINSOCIAL, 131 bilhões de cruzeiros do PIN-PROTERRA e 132 bilhões__de
-cruzeiros do Tesouro Nacional, além de um trilhão e t25
bilhões de TDA's, cuJo prazo de resgate "deverá ser negociado em função do preço da terra que for acordado
entre as__part~_s".
- Sr; PreSidente, com relação ·ao- ierrlã, há Inuito minha
poSição ê publicamente anunciada: sou plenamente favorável à reforma agrária e reafirmo, neste instante, o posicionameiiio tantas_vezes ext~rnado nesta Casa, em pronunciamentos -e projetaS de lei. Tenho em mãos a coletânea de discuros, publicada em 1981, sob o título de Reforma Agrária~ Prioridade Nacional e Agricultura, F'on_te de -~iqueza". Tenho, ainda, o Relatório que enGaminhei, na condição de Presidente do Grupo de Trabalho
do PDS, encarregado de oferecer, ao Ministério Extniot:dinário_ para assuntos Fundiârios, sugestões de uma política fun~iári3. -n~ Bras~. N~te Relatório, por exemplo,
deixei maicaáa a posição do Grupo de Trabalho do PDS
- integrado pelos eminentes Deputados Federais Assis
Canuto, Bento Porto, Reinhold Stephanes, Hélio Dan_tas, João Carlos de Carli, José Carlos da Fonseca e Carlos Eloy, além do Dr. Flávio Brito? Presidente_da Confederação Nacional da Agricultura e eu próprio- quanto
-à necessidade de exame das "alterações profundas na estrutu_ra d_a_ propriedade, nas relações_ de produção e na

Junho de 1985

compoSição de forças de trabalho" ocorridas no meio
rura:l, nos últimos anos. A mutação processada em chamadas âreas Críticas, frisou o Relatório, chegou "a gerar
tensões sociais e cOnflitos pela posse da terra". Daí porque se tornava imprescíndivel "Uma política fundiâria
da parte do Governo", Assim, já em maio de 1983, o
Grupo de Trablaho do PDS advertia o Poder Executivo
da União para que:
1) Acelerasse o cumprimento do Estatuto da
Terra, naquilo em que não tivera aplicação após
duas dêcadas de vigência formal;
2) modernizasse o direito agrário, realçando as
peculiaridades notórias e fazendo-o então desconhecidos de nossa ordem jurídica.

Considero, portanto, plenamente válidos, agora,
como foram hã dois anos, os aspectos enfocados pelo referido documento, em especial os seguintes:
-revisão ·das ãreas prioritárias de reforma
agrária, porquanto o critério seletivo e localizado
não correspondeu às nossas necessidades reais;
- reativação do art. {7 do Estatuto da Terra,
quando prevê, entre as medidas favoráveis ao acesso
à propriedade rural, a arrecadação dos bens vagos;
-reavaliação dos incentivos fiscais prodigalizados, pois eles contribuíram para o aumento irreal do
preço das terras, levando à maior concentração deIas nas mãos de poucas empresas nacionais ou
transnacíonaís;
-implementação do art. 81 do Estatuto da Terra, quando acena ao trabalhador rural de baixa renda empréstimos direcionais à aquisição da terra destinada a seu trabalho e de sua família, sem
transformá-lo no grande endividado, que se vê
forçado a vender suas glebas e migrar;
-maior atenção para a progressividade do -imposto territorial rural, como instrumento complementar da política de mudança da estrutura agrária,
capaz de beneficiar o imóvel produtivo e penalizar o
improdutívo;
-reformulação da estrutura do INCRA. de maneira a dotá-lo dos poderes necessários ao exercício
de suas atribuiÇões com menos morosidade e maior
poder de fiscalização;
- estabelecimento do preço da desapropriação
de maneira inversamente proporcional ao tamanho
da _teyra;
.
_
- adoção do instituto jurfdico do arr~ndamento
_compulsófio de latifúndios ociosos próxinios às
áreas urbanas.

Ne5Se ãiaj)asão~- inúrrieras foram as inovações preconizadas pelo Grupo de Trabalho do PDS, para fortalecimento da capacidade produtiva dos pequenos agricultores, aos-quais, entre oUtros beneficias, se deveria conceder apoio creditício, a custo zero. E, no que pertine à intervenção fundiária, deveria efetiVai'-se mediante conjugação de esforços da União e dos Estados, de_ preferência:
- em âreas contínuas e não dispersas, evitando_se o aumento dos custos de implantação da infraestrutura e facilitando o acesso dos serviços de
apoio governamental;
- em ár.ea§. com maior incidência de terras ~m
baixo nível de aproveitamento;
- em áreas de litígio e de tensão social;
- em âreas de baixa taxa de ocupação e que permitem o desenvolvimento de projetas de colonização;
-em âreas devolutas;
- em áreas públicas federais ou estaduais, sem
destinação específica .
Proponho analisar, noutra oportunidade, a proposta
que o Governo submeteu à Nação. No momento, procurarei enfatizar a convicção_ de que a Reforma Agrária
tem de ser implantada, a fim de que não se torne instru~
menta dos inimigos da democracia. ~ urgente, que aso~
ciedade bra.silejra, especialmente os grandes proprie-târios de terraS~- entendam que não se realiza uma Nação
rica sobre miséiiil e COnflitos sociais. ~ preferível que_~a
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abastados t:eduzam parcelas de ganho do que o compro~
metam irremediavelmente. Quando o conflito se instala
em qualquer parte, é- preciso que se repita isso, a ninguém aproveita. Todos perdem.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ão II)

Pernambuco encOntrou cinco diferentes tipos de aproVeitamento dos lotes distribuídos: a) para o plantio de
cana-de--açúcar; b apenas para moradia, pois o novo
dono da terra prefere trabalhar c.omo bóia-fria para os
engenhos próximos; c para derrubada de árvores e venda
de madeira; d para arrendamentos a terc_eiros; e para
venda dos lotes, que foram, pelo adquirente, transformados em gra~jas.

O País requer condições que assegurem regime de posse e uso da terra obedientes aos princípios da justtça_~Q·
cial e do aumento da produtividade. A população brasileira cresce de maneira proporcional às exigências rela ti·
vas às condições para mantê-la ordeira e progressista.
O que suCedeu em Pernambuco, é claro, serve de lição,
Para tanto, é imprescindível o ordenamento da promas nunca pode constituir obstáculo ã-fmplantação da
dução, da geração de empregos, de ganho suficiente. A
Reforma Agrária, quando se sabe que na Bahia, dos 54
produção desorganizada gera o caos . .t o que deve ser_
milhões de hectares de terras- agricultáveis cadastrados
evitado a todo custo.
----pelo INCRA, mais de 42 milhões pertencem a latifunNinguém desconhece que a estrUtura fundiária brasidiários, por dimensão e exploração. E em São Paulo há
leira exige modificações radicai!i. O Estatuto da Terra
5,76 mtlhões de hectares não explorados, o que represenoferece oportunidade de que a mudança se realize sem
ta 30,5% do total de terras próprias para a agricultura.
traumas. No entanto, a insensbilidade de poucos não os
Por seu turno, o Rio Grande do Sul, onde inexistem latileva a compreender a impossibilidade de continuar o hofúndios extensos, à semelhança do que ocorre na Região
mem do campo a buscar as grandes cidades. Nenhuma
Norte, apresenta dois milhões de hectares de terras imreforma agráría terá êxito se não conseguir frear a miprodutivas.
gração, o êxodo do campo. E esse movimento populacioAqui, chamo a atenção dos Srs. Senadores, porque sei
nal indesejável só terá fim com a criação de novos atratique alguns não concordaram com isso.
vos no ·campo. E a redistribuição de glebas poderá proUma reforma agrária que almeje ser massiva e rápida
porcionar novos empregos e a acomodação da mão-denecessitaria estabelecer normas de arrendamento comobra campestre.
pulsório, do tamanho máximo admissível para aproprieb verdade que reforma agrária tem que ser acompadade rural. A Justiça Agrária deveria ser impfantada e a
nhada de uma política agrícola qUe-permita o aproveitaarrecadação dos bens vagos poderia ser estimulada e remento racional da terra distribuída. Mas tal argumento
-definido o sentido de bens vagos, bem como o arrendanão pode tomar-se impeditivo da reforma que se torna
mento compulsório das terras odosas.
reconhecida por amplos se~mentos nacionais.
No dia 20 de maio de 1981, formalizei projeto de lei,
A agropecuária tem qu; ser incentivada, auxiliada,
que tomou nel;ta Casa o n9 110/81, estabelecendo nova
redaçào para o pãrâgrafo 29 do art. 589 do Código Civil,
para que tenha condições de reter renda no setor, ou
que -trata da perda da propriedade imóvel e formas pela
mesmo transferi-la quando necessário. A terra produtiqual se efetiva. Nos termos do atu.at § 29 aludido, a arreva, por isso mesmo, tem de ser respeitada e seus proprietários devem receber crédito ou preço justo por seus procadação do bem abandonado só pode ser feita pelo Estadutos. Se ocorrer&m di.storções na oferta de incentivos,
do, pelo Distrito Federal ou pela União, decorridos_ dez
anos. Por isso, ofereci à consideração do Senado o seconvém corrigi-tas, pois, apesar das facilidades que a auguinte tex.to:
toridade forneceu, o resultado foi mínimo. OS créditos
não conseguiram levar o País a ultrapassar sua produção
Art. 589.
de grãos, que se mantém, há vários anos. em torno de 50
milhões de toneladasfano._A causa, segundo os analis§' 2~
i·~ó~~i. ~b~~-d~~~d;. ·~r~~~~;d~r·-~;-ã
tas, da maior concentração latifundiária,, nos últimos
como bem va.go e passará ao domínio do Estado, ou
anos, tem sido os incentivos prodigalizados. Por isso
do Distrito Federal, se se achar nas respectivas Cirmesmo, é conveniente evitar-se que os aventureiros de
cunscrições, ou ao da União, se estiver em territór_lo
toda hora se aproveitem da Reforma Agrária para invaw
ainda não constituído em Estado:
dir terras com objetivo. de grHagem. Tanto os gril6iros
a) dez_ anos depois, quando se tratar de imóvel
quanto os invasores devem ser repelidos, país o nosso
focalizado em zona urbana;
Direito não admite violências e usurpações. E tanto a
b) dois anos depois, quando se tratar de imóvel
griiagem como a invasão representam esbulho do direito
localizado em zona rural.
de terceiros.
--Em junho de 1981, tive oportunidade de apresentar
Toda vez que a Administração Pública se preocupa em
outro projeto de lei, desta vez dispondo sobre a arrecasolucionar este ou aquele problema crucial surgem os
dação de bens vagos, para os efeitos de reforma agrária.
aproveitadores, que desrespeitam a norma vigente, na esPelo artigo 29 da proposição, "considera-se bem vago,
perança do lucro fácil, que mais se assemelha ao enriquepara fins de reforma agrária, o_ imóvel por natureza,
cimento ilicito. ~evidente que, na hora presente, quando
cOmo -aenti.RlO-iia- lei- civil, localizado em zona rural e
todos os defensor~ da Reforma Agrária assumem seus
abaridonado por tempO igual ou superior a dois anos".
postos na trincheira, podem surgir os grileiros e invasoPara Caracterizar o abandono, o § 19 do referido art. 29
res capazes de provocar agitações oU tensões a serem uticonsidera "a efetiva e comprovada improdutividade da
lizados como argumento contra a redistribUiçãO de terterrã,- asSirri COnSiderada a sua não utilização, ou não exras pacifica.
.. -.~
ploração econômica, em at1vidade agrfcola, pecuária,
t:: essencial que a Reforma Agrária não continue_como
-agropecuãria, pastoril, agropastoril ou extrativa mineopção entre os u!traconservadores, que a consideram
ral''-. E -pelo§ 3~. a constrü!;ã-o de--ber.fci.teri-as-não-descaprovidência ineficaz e ãriã"Crônica, nem tampoücO entre
racteriza o abandono, desde que não destinadas às ativiaqueles que querem a desapropriação de terras produti--dades econômicas apontadas.
vas ou de áreas apenas em razão de sua localização, mesNo dia ro d_e novembro de 1983, apresentei o Projeto
mo que possam surgir tensões..
de Lei n9 287/83, dispondo sobre a divu_lgação dos dados
Por outro lado, merece atenção o problema da desnacadastrais relativos a latifúndios. A relação deverá obriw
cionalização das terras brasileiras. As estatísticas degatoriamente conter o código do imóvel, o nome e endemonstram que de 1972 a 1976 o -ritnio da desnacionalireço do declarante, o nome e localização do imóvel, a
zação da terra no Brasil chegou a l.06l%, somente no
área total, a área aproveitável e a área explorada, além
que toca às pessoas jurídicas estrangeiras. Tais empreSas
do montante dos débitos em atraso relativos ao Imposto
fizeram aumentar suas terras em 303%.
Terríto-riitl e às contribuições parafiscais a ele vinculadas.
Também precisa ser evitado o que aconteceu em PerAinda a 10 de novembro de 1983, formalizei o Projeto
nambuco, onde o INCRA desapropriou 46.239 hectares,
de Lei n9 288/83, que "dispõe sobre o arrendamento
distribuídos em 1861 parcelas, entregues a igual número
compuls6rlo·cre parcelas de latifúndio", para os efeitos
de famílias: Essa área teri_a. uma potencialidade de proda Reforma Agrária. O art. }9 estabelece que "o produção de cana na ordem de um milhão e 820 mil tonelaprientárlõ de latifúndio, por exPfOração ou dimensão,
das anuais, porém não excedeu a 427 mil toneladas na
qualquer que Seja a destinação das terras, não poderá ri- safra 1981/82. A produção praticamente repetiu-se nos
cusar
ao Governo Federal o arrendamento de parcela
anos seguintes. O PROTERRA fracassou em seus objetinão superior a 20% aa-ái'ea aproveitável total, para a utivos e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura de

.. o· .

Súbado 22

2041 ·

lização pelos trabalhadores rurais, sob a forma de subarw
rendamento".
Na justificação de tal projeto, esclareci que "se a
Constituição brasileira deu abrigo ao princípio da
função social da propriedade, urge tornar realidade palpãVd-suas normas programáticas, Oferecendo oportunidade de _trabalho ao rurícola que carece de terras".
O Sr. Odacir Soares- Permite V. EX' um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Odacir Soares- Prelimarmente, devo dizer a V.
Ex' que estou de pleno acordo em que se faça no Brasil
uma .efetiva- Reforma Agrárfa e com uma urgência urgentíssima, porque a situação atual não deve persistir e
nem pode continuar. Por outro lado, a meu ver, a proposta que o Governo encaminhou à discussão da sociedade brasileira e, particularmente, à discussão do Congresso- Nacional que, do ponto de vista jurídicoconstitucional em nada inova, porque a matéria já estâ
contida quer no Estatuto da Terra, que data de 1965,
quer na Constituição Federal no seu artigo n9 153, capitulo IV- Dos Direitos e Garantias Individuais, que diz
o seguinte: "A Constituição assegura aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à
propriedade nos termos parágrafo 22 desse mesmo artigo que diz o seguinte: 4 'É assegurado o direlto de propriedade, salvo caso de desapropriação por necessidade
ou utilidade pública ou por interesse social, mediante
prévia e justa índenização em dinheiro." O artigo n9 161
que trata da Ordem Econômica e Social, diz o seguinte:
"A União poderá promover a desapropriação da
propriedade territorial rural, mediante pagamento
de justa indenizaÇão, fixado segundo os critérios
q~e ~ lei .:s:tabelecei, em títulos especiais da dívida
publtca ...
Parece-me__ gue, baseado no Estatuto da T~rra_ e na
ConstitUição Federal, já se vem fazendo reforma agrãJ.ia
desde 1965, neste País, uma vez que todos os Governos
da revolução promoveram desapropriações de teri'as e
essas desaprOpriações foram devidamente indenizadas
quer em dinheiro, quer em títulos da dívida agrária. Por
outro lado, me parece que não s_e vai poder fazer reforma
agrária Íl.este País sem- se considerar dois parâmetros; o
prinidro é do latifúndio e o segundo é o parâmetro da
desapropriação. Não se vai fazer reforma agrãria setn se
desapropriar. Por outro lado, ainda, me pareceu imporw
tante no discurso que eu fiz recentemente, sugeri ao Governo que se prorrogasse o prazo para a discussão da
niatéríà-- qUe·;- a meu·- ver, era muito restrito o prazo de
tiinta "dias. Parece-me que os jornais de hoje estão publicando que o Governo admitiu prorrogar esse prazo até
30 de agosto, quando ele venceria a 30 de junho. Dessa
forma, acredito que o Governo não está inovando nada.
O Governo está Com um Plano Nacionaf de reforma
Agrária que pretende apenas acelerar os procedimentos
adminstrativos, os procedimentos judiciais no sentido de
que se viabilize, realmente, essa grande aspiração da sociedade brasileira. Não se pode desconhecer que a grande_ !!~p_ira_ção da sociedade brasileira, no rumo da sua
modernização, é que se efetive um projeto e um -processo
de reforma agrária que garanta a estabilidade qemom:ática; que não implica na coletivizaÇão dos meios de produção no campo, e que mantenha a sociedade em um regime de capitalismo não selvagem, em um regime de modernização _do capitalismo o que hoje se verifica no próprio campo~ e que se dê à propriedade rural aquela vocação s_ocial a que ela deve ter. Finalmente, desejava dizer a V. Ex• quanto à questão da indenização, ou ela vem
sendo feita administrativamente; por acordo administrativo, ou ela vem sendo feita pelos tribunais ao julgar os
processos de desapropriaçãO, quase todos eles iniciados
pela própria União, quando promove a desapropriação
das áreas rurais e o vem fazendo por todo o Brasil. Essas
avalíaçõ~s ju_diclais siio feitas com base no valor_ venal da
terra, não havendo prejufzo para o desapropriado. De
modo que, me parece, está se estabelecendo uma controy~rsia muito grande em ~rno de Illatéria não controver~a, porque o Governo propôs u~ Plano Nacional de Re-:
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porque S. Ex• está realmente verificando a monstruosidade da dívida interna ...

forma Agrária que repousa basicamente numa legislação
já existente. Portanto, era e:.-sa a colaboração que des<:;java trazer ao discurso de V. Ex•, repetindo, mais uma vez,
que estou de pleno acordo, inclusive, com os termos do
pronunciamento que V. Ex~ faz, nesta tarde, por sua inteira procedência, por seu bom senso_, por sua serenidade

e pela inteligência com que são formuladas, inclusive
com inovações nos procedimentos legais existentes no
nosso País.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Agradeço ao

aparte de V. Ex• que tem toda a razão, inclusive, V, Ex'sabe muito bem que aqueles que crificam a Mensagem
Govenamental, por serem considerados os mais radicais,
desejam a reformulação do artigo constitu;Cional para

não exigir essa indenização prêvia.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V Ex• sabe que
isto não está previsto no projeto, na propostã governamental que será examinada por mim num próximo pronunciamento, na próxima semana, pois hoje estou apenas levantando algumaS teses de carâter geral, e enun-'
ciando algumas linhas de pensamento, mas irci Cxãiriítlai
ou fazer um e;.came da proposição do MIRAD em pronunciam to próximo, porque conSidero que a proposta
tem vãrios defeitos. A proposta como está elaborada,
não examina os diversos aspectos para uma verdadeira
reforma agrária. Quando eu afirmo, vãrias vezes, para
insatisfação de companheiros que consideram o meu posicionarriento um pouco avançado que se nós desejarmos
uma reforma agrária verdadeira, nós temos que ir adiante da proposição do MIRAD.-T~mos que fazer um pouco mais, irmos um pouco além do que está naquela proposição que nos foi enviada para exame.

- Tenho o prazer de ouvir o aparte do meu querido amigo, o Senador Benedito Ferreira, que tem um pensamento completamente contrário ao meu.
O Sr. Benedito Ferreira -V. Ex• atê me elogia, por
que chegar a ousar a ter um pensamento contrário à inteligência" brilhante de V. Ex• é, como eu disse, ousar. E,
no meu caso, seria ousar muito. Mas, Senador Jutahy
Magalhães, talvez pela minha impostação de voz, talvez
pela minha pobreza verbal, eu possa até dar a impressão
de que seria um radical ou um contrário. Na ve_rda,de, eu
tenho insistido e, lamentavelmente, não tenho conseguido me fazer entender - e eu devo ser o único culpado
por isso- que eu condeno, e condeno veemen.temente, a
malícia com que foi colotada a proposta. Porque o Senador Odacir Soares, é um jurista, foi muito feliz nªs SJ,las
colocações contra as quais não há como divergir. Mas,
em realidade, S. Ex• mesmo cometeu um pecado: não leu
a oração final do§ 311 do art. 161, que, aliás, S. Ex• começava--a-confundir Com o art. 163. Mas, S. Ex• corrigiu
em tempo e a Taquigrafia deve ter feito a correçãó. O
que diz o § 311 no seu inteiro ou, pelo menos, na sua
oração final:
""§ 3~' A indenização em títulos somente será
feita quando se tratar de latifúndio, como tal conceituado em lei, ex.cetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro."

Senador J utahy Magalhães, V. Ex• ê um homem também do interior, do primeiro Estado a ser ocupado no
Brasil, e conseqUentemente, o que teve e tem uma estru- ·
tura fuildiária mais bem dividida, ou, pelo menos, o
maior número de propriedades, poderíamos assim dizer,
pela antigUidade das sucessões que vêm ocorrendo ali,
porque o morgadio cessou no Brasil em 1842 e lá se vão
143 anost E, na verdade. este é o fluxo da questão. O Ministro da Fazenda confessa que o Brasil é inadministrá~
vel porque o total da receita tributária - e V. Ex• sabe
disso porque é um estudioso - o total da receita tributária, hoje arrecadado no Brasil caso não pagasse um
centavo de vencimento :ios nossos servidores, caso não
se comprasse um lápis, um clips, uma folha de papel, o
total da receita, nobre Senador Jutahy Magalhães, não
seria bastante para pagar os juros e a correção monetária
da dívida internal Daí, porque o Ministro FrancíSco
Porneltes diz que o Brasil é um Pais inadministrãvel,

-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu quero fazer
uma pequena interrupção para falar sobre esse aspecto.
Considero que existe um contra-senso nessas afirmativas
do Sr. Minístro" Francisco Dornelles; enquanto o Governo atual declara dificuldade de administrar a dívida, o
próprio Governo cria condições como, por exemplo, a
situação do BNH de ampliar essa dívida em 31 trilhões
de cruzeiros; o problema das tarifas das estatais de ampliar essa dívida em 21 trilhões de cruzeiros. Então, não ê
tão ~ffcil assim administrar se eles próprios estão ampliando essa dívida, o que acredito que terão recursos
para pagã-las.
-

O Sr. Benedito Ferreira- Mas, S. Ex• é um homem de
fé e crê na multiplicação dos pães ..
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não acredito
não, mas eles devem acreditar.
_O s_r. Benedito Ferreira --V. Ex' acredita na multiplicação dos pães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eles devem acreditar pai-a fazer isso, e eu não vou admitir que eles sejam
incapazes. Mas acho estranho que eles façam.

O Sr. Benedito Ferreira_:-_ Senador Jutahy Magalhães,
a verdade é que essa gente criou tanta expectativa e tanta
espe-ra·nça em nosso poVo, que realmente a nossa gente
deve estar pensando que eles possuem a varinha de condão, possuem o dom divino da multiplicação dos pães, e
que possam realmente obrar milagres; Agora, o Ministro
Francisco Dornelles já confessou que não pode obrar
milagres. E, no entanto, eles vêm com esse alarido de reforma agrária ao invés de criar uma política agrícola,
porque não têm dinheiro para fazê-lo. Deixaram a agricultura morrer e diminuir a produção e a produtividade,
no Brasil, por falta de crédito, porque precisava quebrar
o Banco do Brasil, como quebraram de fato, para enriquecer os banqueiros privados. Quer dizer, trocaram as
coleiras, mas os cachorros são os mesmos? Mudaram alguns personagens, mas a filosofia de governo ê a mesma?
E, no entanto, é a Nova República que fala em desapropriar, quando a ConstitUição diz: " ... desapropriação
prêvia pelo justo preço, em dinheiro, das benfeitorias".
Eu pergunto a V. Ex• onde está o dinheiro, nobre Senador? Mas, eles não querem issó. O que eles querem é fazer intriga.
-- O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não acredito que
eles vão desapropriar áreas em que haja essas benfeitOrias. Eu não acredito que sejam desapropriadas terras
produtivas. Primeiro, seria um erro ...
O Sr. Benedito Ferreira -

Mas está lã, EXcelência!

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu concordo ple-

namente c,-om -v, Ex' de que a forma como foi exposta a
questão, a linguagem utilizada pelo Ministro, foi uma
linguagem de quem queria atear incêndio nesta Nação.
Mas, na realidade, os fatos, aquilo que eles_~ propõe a fazer, como foi dito pelo Senador Odacir Soares~ tudo isso
já consta da Constituição e do Estatuto da Terra. A linguagem ê uma, os fatos são outros. Por isso é que meu
receio é o inverso-de alguns; eu não receio o incêndio, eu
receio é que a reforma agrária, mais uma vez, não passe
de uma ficção.

O Sr. Benedito
razão.

Ferreira-~

verdade, V. Ex' tem toda

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Este ê que ê o
meu receio. E ach_o =que esta é a oporturiidade, não por
ser Nova República. Eu não acredito em Nova República, isto aí é urria farsà, inclusive, como V. Ex' disse, os
personagens são outros." NãO' sâo, não. Até os personagens são praticamente os-mesmos.
O Sr. Benedito Ferreira - -Alguns, eu disse.
Trocaram-se as coleiras mas os cachorros são os mesmos.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A começar pelo
nosso Presidente da República. Nós não podemos imaginar grandes novidades disso.
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Agora, o meU receiO ê este exatamente: de nós não alcançarmos aquelas reformas que se fazem necessárias.
Porque eu acho que a reforma agrária tem que ser, praticamente, um sinónimo de produtividade. Acho que areforma agrária não pode vir para criar o caos na agricultura e diminuir a produtividade. Acho que a reforma
agrãria tem que vir acompanhada de um programa para
aumentar a produtividade e aproveitar as terras improdutivas.
O Sr. Benedito Ferreira - interrompendo V. Ex',
mais uma vez, para concluir meu aparte, eu quero confessar de público que, se tivesse eu a serenidade que tem
V. Ex' na sua locução, talvez eu já tivesse conseguido me
fazer entender nesta Casa. Louvo a serenidade de V. Ex•
Mas só mais um registro para concluir, e agradecendo a
sua genero-sidade: tanto é verdade, quando eu chamava
esta proposta de coisa, que o Senador Hélio Gueiros
protestou e, depois, chamou de catatau. Mas a verdade é
que uma Comissão Especial, criada pelo Ministro Nelson-Ribeiro, já conseguiu reduzir, na apresentação, de
134 palavras, para 17 as palavras democratas, democratizantes, interesse soCia1 e justiça social. Repetida 134 vezes nesse trabalho que eles estão elaborando, os jornais
já dão a notícia hoje, reduziram de 134 para 17 vezes. V.
Ex• vê que, de qualquer forma, jã demos algum passo
positivo no sentido de, pelo menos, nessa guerra psicológica, ou guerra das palavras jã estamos conseguindo alguma coisa: já reduziram de 134 para 17, repito, segundo
o próprio TNCRA anunciou hoje através dos jornais.
O SR. JU'I'AffV MAGALHiH::S- Começaram muito no palanque e, agora, estão começando a tentar chegar à realidade.
O Sr. Odaclr Soares - Permite V. Ex' um aparte,
nobre Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. OdacirSoares- Só para concluir. Por outro lado, eu não vejo, na proposta do Governo, qualquer tentativa de se modificar a legislação que está aL Parece-me
que a proposta do Governo C{õtá inserida no contexto
constitucional e legal vigentes. Por outro lado, conforme
V. Ex' muito bem enfatizou, o Governo não disse na sua
proposta, em nenhum momento, que as medidas necessárias ao ·desenvolvimento, à consolidação do' processo
econômico e produtivo no campo, não serão tomadas.
Elas estão inseridas no contexto de uma reforma agrária
ampla, que procura modernizar o campo, que procura
inserir a área rural do Brasil no processo de modernização da sua economia existente no Centro-Sul e no Sul
do País. Em nenhum momento se diz, no documento que
o Governo encaminhou à sociedade brasileira para discussão, que se vã desapropiar áreas, propriedades produtivas; em nenhum momento se diz que se vã desapropriar
fazendas, ou grandes plantações de soja, ou grandes
plantações de arroz, grandes áreas que estãn produzindo, efetivamenfe, e que estão até tecnologicamente inseridas no contexto económico, produtivo nacional.
Parece-me que estão sendo trazidos para debate temores
ine;.cistentes. absolutamente inexisténtes. Era esta a con~
tribuiscã_g que eu queria trazer ao discurso de V. Ex•
O SR. JUT~HYMAGALHÃES- São temores ine;
xistentes
- " - Xa.mínainos Os fa-tos':'_Não seriam
, · s· nas palavras e na apreséntão iilexist
tação do
na proposta do MIRAD que,
como já tive·opOí-fuiiídade de dizer, a linguagem foi incendiâr!(l,· rhj"f9.i.Tàtos foram conservadores.
Eu nã:b:sei~ Sr. Preside!lte, como fazer, por exemplo,
uma rc.fÕrm.a a8rària sem modificarmos essa definição de
bens vã8oS no Brasil. Não sei como poderíamos fazer
uma reforma agrária pensando na produtividade, sem
criarmos condições para o arrendamento compulsório.
Por iSso é que lamento que o projeto, programa, proposta, seja lã como for, do MIRAD, não aborde esses
problemas, não levante nem a idéia de que ternos 400 mil
latifúndios - que podemos chamar de terras vazias-,
um total de 100 milhões de hectares, e na proposta não se
dá uma palavra sobre esse assunto.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não é açodamento: é a linguagem. O momento foi próprio, porque quanto mais cedo melhor.

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Jutahy Ma_galhães,
permitiria V. Ex~ um ligeíro reparo?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o pra·

O Sr. Hélio Gueiros- ~ isso que eu digo, não pode ser
açodada uma medida prometida em lei há 2-1 anos.

zer.
O Sr. Benedito Ferreira- V, Ex• é muito generoso e
vai me permitír, porque, se não entendi mal, o ilustre Senador Odacir Soires diz que a proposta não fala em desapropriar terras produtivas. S. Ex• labora em equívoco,
até porque, além de falar, estã aqui uma dectaraçã_o do
Ministro, de ontem, em Porto Alegre. Além do critério
do latifúndio improdutivo, o Ministro reiterou:

..As desapropriações deverão ocorrer, priorítariamente, sobre propriedades de pessoas que, tendo
imóveis em seus ESlãdos, possuam glebas em ou-

tros".
Veja V. Ex•, ele não fala se é produtiva ou não,
O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Esse é um critério
absurdo. Mas ~-o que eu falo; essa é a linguagem~~ Mi_w
nistro, é a linguagem do_ incendiário, linguagem dC que
ainda se encontra no palanque, não desceu à realidade
em que se encontra.

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• é muito feliz em suas
colocações. ta linguagem de palanque. Mas o que não
posso permitir é que um homem brilhante, c.:omo o Senador Odacir Soares, que ainda, por certo, não teve tempo
de ler a proposta, como eu, por uma misericórdia de
Deus, desta feita, fui acometido de paciência suficiente
para ler toda a proposta e analisâwla- e tive a veleidade
até de fazê-lo da tribuna - eu constatei n vezes, de maw
neira subliminar e até objetiva, o propósito de desaprow
priar indiscrimlriadamente. E agora o Ministro confirw
ma, através do Jornal O Estado de S. Paulo, nos termos
que acabei de ler para V. Ex•.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu concordo com
o açodamento, eu concordo com a forma da linguagem.
O Sr. Hélio Gueiros- Se fossem lançados hoje, amanhã com slides, com jingles, com spots, fosse com que
fosse, nobre Senador Jutahy Magalhães, a classe elitista,
privilegiada que deseja manter intocadas as ãi'eas de terra para simples e.<>peculação iriarit reagir, eles reagiriam
como estão reagindo agora, Não digo que seja ingenuidade. Não podemos admitir que ele-s fossem ficar de
braços cruzados com o lançamento de reforma, mesmo
se ela viesse acondicionada com papel celofane com doce._ A reação iria ser a mesma. Eles iriam engulhar sempre a reforma como estão engulhando. O que nós temos
é de insistir também, como V. Ex• faz com muita propriedade, prudência, cautela, mas com muita firmeza, na
___ ~ecessidade de se implantar a Reforma Agrária. Isso de
se dizer, nobre senador Jutahy Magalhães, que à Reforma Agrária s6 não basta, precisa uma apropriada política agrfcola, é mais um pretexto, é mais uma desculpa
amarela ..

O SR. JUTAHY MAGALHAES - Correto, concordo plenamente com V. Ex•.

O S.-. Odacir Soares - Permite-me novamente um
aparte, Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não!
O Sr. Odacir Soares- Acho que o eminente Senador
Benedito Ferreira está emitindo jufzo sobre o pensamenw
to e sobre o comportamento de outras pessoas. Ele pode
emitir juízo sobre o seU Comp-6ffilffiento, sobre suas leiw
turas, a não ser que S. Ex~ tenha o poder da "bola de
cristal" e possa penetrar além daquilo que a vista permiw
te. Quero dizer que conheço e li a proposta e em nenhum
momento vi, claramente, inserida na proposta a idéia de
desapropriar terras produtivas. Não vi isso. A não ser
que a minha interpretação seja diferente da interpretação
do nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Isso aí consta do
Estatuto da Terra .esta possibilidade, esta viabilidade.
Mas não creio da intenção do Governo fazer qualquer
modificação nesse sentido. Notfcia- de jornal_, às vezes,
nós temos que acreditar, é uma declaração atribuída ao
Ministro e que não foi desmentida. Ele fez a declaração,
e realmente tem sido infeliz, repetidas vezes, tem feito declarações infelizes. Ele tem feito declarações ince_ndiârias, porque V. Ex~. Senador Hélio Gueiros, sabe de
como o Brasil recebeu a, proposta da reforma agrária.
Recebeu por quê? Peta forma como foi apresentada, que
depois que a poeira assentai, e que cada um de nós examine a proposíção, nós veremos, como foi dito aqui, que
não existe novidade. É preciso, inclusive, que se incluam
algumas novidades nesta proposta para tornã-ta activei
para tornáw]a benéfica ao Pafs, e não essa proposta que
está. aí, que-ainda não é uma lei, não é um projeto de lei,
mas é uma proposta a ser examinada pelos diversos segw
mentes da sociedade em busca de sugestões, e é neces-_
.sãrio_ que .algumas _S_l.Jgestõ~ _S:ej~m _o_u;vicl_::1_5: _e_ <l~ei~~s.__I~)~
sa, pelo menos, é a expectativa de quem procura falar alguma coisa sobre o assunto.

O Sr. Hélio Cueiros- Permite-me V. Ex' um aparte?
O Si!. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Jutahy Magalhães, eu sei que existe essa_observação a respeito do açodamento do_ lançamento dessa ...

_

O Si: Héli.o Gueiros- : .. aliás, jã denunciado por V.
EX•, num aparte em sessão anterior, V. Ex• reconhecer
que não se deveria admitir nenhum pretexto ou causa
para impedir a decretação da Reforma Agrária. Porquç
a cada dia que passa vai surgindo um fato novo, um motivo· riovo, um pretexto novo, pedem às vezes adiamento
de 30 dias, depois 60; depois 90, querem que faça a reforw
ma junto dos índios gorotiris e caiap6s. Todo dia vãO
surgindo teses para tumultuar, para complicar um processo. Ningúem quer discutir a linguagem clara, incisiva
da proposta. O Senador Benedito Ferreira insiste em colocar em dúvida os números da proposta, as teses da prow
posta, então, é um debate de_ surdos, de quem não quer
ouvir, então, não adianta debater, porque S. Ex• não
aceita nada do que esta na prospota. Se aquilo foi colocado para se discutir, tem quem se discutir as teses e_ as
propoStas da proposição do Governo. Então, creio que
essa desculpa de que não adianta dar só a terra é ames-ma coisa de que uma pessoa faminta fosse me pedir alguma coisa para comer e eu dissesse: olha, eu só tenho arroz, mas não vou te dar arroz, porque arroz não tem vitaminas, não tem sais ·minerais, não tem a:minóacidos,
não tem proteínas, você vai ficar mal alimentado, não
adianta nada eu te dar arroz, então não vou te dar arroz,
vais ficar com fome. agora eStá se repetindo com a reforma agrâria a mesma coisa; não querem dar a Reforma
Agrãria, porque a Reforma Agrária só não adianta, tem
que vir acompanhada de crédito, de política agrícola e
isso tudo que todo mundo sabe.
O "Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• está confundindo reforma fundiãria com Reforma Agrária.
O Sr. Hélio Gueiros - Mas como não se estâ p-rometendo_ concomitamente imediatamente à Reforma
Agrâria todas essas medidas complementares, então, não
se quer dar nada a quem não tem terra. Mas congratulo
me com a posição firme de V. E• em favor da Reforma
Agrária, desde o primeiro instante. E V. Ex• faz muito
bem em apreciar e analisar a proposta do goVerno, apontar o que ela_tem de certo, apontar o que ela tem de errado, porque pode ter a certeza de que o Ministério e os
técnicos do Ministério estarão atentos às suas opiniões.

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Senador Hélio
GuelrOs, Pêirilita-ine -razer aqui uma revelação de púólico, talvez impropriamente pelo local. V. Ex• não sabe
talvez o apreço que hoje eu tenho por V. Ex•.
O Sr. Virgtll()lá'fõf&-=--- Bonito!

que

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - MaiS do
bonito, Senador Virgflio Távora. Houve uma coisa interes-
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sante;_quando o Senador Hélio Gueiros aqui chegou, e
junto dek _também está o Senador Fábio Lucena, quando os dois chegaram aqui, eu tinha assim uma certã prevenção contra os dois. O Senador Fábio Lucena pela
agressividade com que chegou aqui, e todos nós imaginãvamos as lutas que teríamos aqui dentro com S. Ex•; e o
Senador Hélio Gueiros por ter tido o atrevimento de derrotar no Parã o Semidor Jarbas Passarinho. E para nós
qUe admirãvamos o Senador Jarbas Passarinho, era quase que um auevimento. Por isso recebi, eu pessoalmente,
com uma c_erta prevenção. Mas a convivência mostrou
que tudo era diferente, exat<i:meilte por essa linguagem
. de V. 0•; exatamente pelas posições que o Senador Fábio Lucena tem tomado aqui de cavalheirismo agressivo,
que nós esperãvamos aqui estar sempre em chispas e lutas terríveis. Mostra com o seu cavalheirismo o que é a
convivência no Senado. V. Ex•s podem ter a certeza de
que hoje têm admiração dos s_eus adversârios políticos,
mas que são seus amigos.
Diria que concordo com V. Ex• de que deveríamos tow
dos apreciar essa proposta, -examiná-la, estudá-la e apresentar sugestões. Mas nós sabemos que a linguagem tamw
bém tem um certo valor, principalmente pela responsabilidade de quem diz. Se nós temos que examinar os fatos
da proposta, nós temos que examinar as palavras do Ministro, e muitas vezes temos que ficar preocupados com
aquilo que o Ministro diz. Acho que ele foi infeliz na
apresentação, não por açodam~nto, não. Não podemos
dizer que foi açodada uma proposta, que estâ dormindo
nas gavetas há vinte anos. Não podemos aceitar como
Reforma Agrária a titulação de terras, mesmo que sejam
milhares de posseiros; nós não podemos também aceitar,
como arma contra a Reforma Agrãria, os erros daqueles
posseiros que passaram suas terras a outros. Esses erros
são lições para o futuro, têm que fazer parte daqueles
princípios e temos que examinar o por quê destes erros
para corrlg"i::-fos. Nós temos que unir Reforma Agrária à
produtividade, como tenho reafirmado várias vezes. Isto
nós temos que fazer com que haja. Daí eu querer naquele
dia, quando o Líder do Governo falou sobre Reforma
Agrária, certas explicações sobre dados que estão omitíw
dos na proposição. E àqueles que são apresentados, o
por que dos quantitativos. Porque não adianta dizer que
nós vamos apresentar uma Reforma Agrãria parã- tOO
mil familias, e para isso reservamos um certo quantitativo, quando todos nós sabemos que os exemplos do mundo inteiro demonstram que esse quantitativo não atingirã nem a metade das necessidades do assenta_rilento dessas familias. Então queremos saber por que o Ministro
estabeleceu esse quantitativo? Baseado em que da.dos'?
Nós queremos saber por que o Ministro se esquece de
que 30% de todos esses posseiros, que falam que _serão
beneficiados pela Reforma Agrária são menores de__ idade'? E se ele fala da necessidade de dar a propriedade dessas terras aos posseiros, se esquece que menor de idade
não-pode se~ proprietãrio dessas terras. Então o que farão com 30% desses bóias frias? Eles ficarão à margem
ou serão beneficiados com alguma forma jurídica para o
seu a~sentamento, também com_ direito de propriedade?
São esses dadas, são essas informações que o Ministro se
esquece e não se esquecendo de lançar às vezes chamas
pelo Brasil afora com perigo de que alguns imaginam, e
que eu não acredito de que nós vamos incendiar esse
Brasil com Reforma Agrãria. Pelo contrãrio, temos que
melhorar muito a proposta para que a Reforma seja necessãria,
Mas deixe-me, Srs: Senadores, ler aqui o que o Senador Benedito Ferreira pediu para eu verificar: Diz aqui o
jornal que estâ sublinhado por S. Ex~:
"A intenção do INCRA é analisar esses termos
-inais apuradamente e criar fichas com as sugestões
de órgãos de imprensa, entidades e pessoas interessadas·- pelo- ·assunto. A·comissâo- conseguiu- reduzir
_de 134 para 17 as palavras usadas com maior frew
~~~n~=i~.?;o: conflitos, movimentos sociais e oUEntão aquilo que ele afirmou num aparte que eu tive a
oportunidade de receber de S. Ex•
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou concluir, p::ira não
ultrapassar o meu tempo.
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NajustiticilÇão de um dos meus projetas, eu declarava
na êpoca, em 1981:

-O arrendamento compulsório ao Governo Federal de parcelas de glebas latifundiárias, para efetivo cultivo de trabalhadores rurais, baseia-se nesta
louvável atitude e se justifica, antes de tudo, pelas
sãbias disposições do Édito do Papa Sisto IV, conhecidas desde 1484: "Os grandes proprietários decidiram que era menoS inCômodo -e menos Oneroso
dedicar a maior parfi-de suas terras à pastagem. Os
pobres, em conseqüência, sofrem desemprego e
mesmo fome, enquanto os campos produtivos jazem ociosos. A fim de cumprir a lei natural de que
os recursos do mundo foram criados por Deus para
todos os seres humanos tra,_balha..rem e desfrutarem,
fica decidido que um terço da terra não cultivada
poderâ ser ocupada p,elos lavradores sem terras para
fins de cultivo, sem permissão de seus donos legais".
Isso é de um Papa, em 1484, portanto, não é tão açodado falar em reforma agrâria.
Não poderia deixar, ainda, de referir-me ao projeto
que apresentei a esta Casa, no dia 26 de março de I 980, e
que tomou o n9 32/80. Referida proposição 9íspunha
sobre a preferência a posseiros na alienação de terras da
União, estabelecendo, no art. l~', que "a União, ao alienar terras de sua propriedade, darã preferência aos posseiros que as explorem e nelas residam". Justifiquei O
projeto com O fato de que o homem é produto da terra e
dela retira a sua sobrevivência. t dever do Governo amparar o trabalhador, ainda mais quando a CónstTiuição-o preceitua o art. 171, que a lei federal disporá sobre as
condições de legitiniação da posse e preferência para
aquisição, até cem hectares, de terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e o da
sua família.
Se os trabalhos que trouxe a esta Casa tiveram este ou
aquele destino, evidentemente não me compete analísar.
Mas o que desejo deixat claro, uma vez mais, é que minha opinião permanece fiel ao caminho pelo qual J?almilho, hã muito. Quando, há anos, externei-me no sentido
de que se tornava imperiosa a adoçào de uma política legislativa tendente a melhorar as condições de vida do homem do campo, talvez tenha alguém pensado que tudo_
não passava de pronunciamento mutável. Prossegui na
caminhada e hoje tenho a satisfação de considerar válido
o esforço empreendido, porque maior é o número dos
que defendem o mesmo ponto de vista.
O Estatuto da Terra trouxe autonomia e coerência
jurídicas à propriedade do solo. Na prãtica, é avançado,
embora não tenha sido aplicado. O que se faz, durante os
quatro lustros de vigência do Estatuto da Terra, não
pode ser confundido como Reforma Agrãria. O Governo executou tarefas de colonização, principalmente objetiv<i.ndo assentar agricultores expulsos das ãreas que ocupavam, em virtude da necessidade de construção das hiM
drelétricas. Ainda agora, apesar das advertências lançadas, de maM
neira tranqílila e democrática, aos grandes proprietários
de áreas improdutivas, a imprensa notici~Cfeações inaceiM
táveis. Tenho lido, inclusive, ameaças de luta armada,
com latifundiários exibindo condições que podem ser até
mesmo capitUladas no Código Penal. Não se pode admiM
tiro confronto armad_o_GOm os que se insubordinam contra mudanças de sistema fundiário ultrapassado.
Ameaças como as que têm sido divulgadas, inclusive
com fotografias de indivfduos trazendo à cinta revólver
calibre 45, e rifle44 às mãos, constituem problema de ordem policial e não devem_ ser enfrentados de maneira a
provocar instabilidades.
Entretanto, convêm que a União verifique as enormeS
extensões que ela própria detêm, inaproveitadas. Se determinadas regiões reclamam o procedimento das desapropriações, noutras ê preferível que o Poder Públíco_
abra mão de grandes faixas discriminadas, de maneira a
torná-las pontos de assentamento de colonos.
O essencial é que se promova a Reforma Agrâria de
forma democrática, impondo nova estrutura fundiária
mas respeitando direitos. Somente assim, a Reforma
Agrária brasileira poderá cumprir todas a~ etapas sem
traumas~ sem tornar-se perigosa e sem representar mera
etapa de estratégias revolucionárias. A simples distri-

buição de áreas não é reforma agrãria. Esta é um complexo de providências, cujo objetivo final é o homem e
sua famflia, que devem ter o apoio da sociedade para que
possam tornar-se úteis ao País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Raimundo Parente - Gaivão Modesto- Alexandre
Costa- Nivaldo Machado - Guilherme PalmeiraHerâclito Rollemberg - Loma_nto Júnior - Moacyr
Dalla --Amaral Peixoto- Severo Gomes-- Benedito
Ferreira- Mauro Borges- Jaison Barreto - Lenoir
Vargas
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, por cessão do
nobre Senador Mário Maia.
O SR. JORGE KALUME_ (PDS- AC. Pronuncía o
~~guint~~_discursÇ>.- S_em -r_~vísão do orador.)- Sr. Presi-

dente e Srs. Senadores:
Mais uma vez õ- nobre Senador Mário Maia mostra a
sua generosidade. Espícaçou-me, e me vejo, não -digo
obrigado, satísfeit0 peta oportunidade que está me concedendo de falar nesta tarde.
Eu diria ser ou não ser, comentar ou não comentar, silenciar ou falar, então prefiro falar. É um plâgio tupini~
quim.
Na sessão extraordinária do Senado da tarde do dia
19, fui relator, com parecer favorável, de um projeto
oriundo do Poder Executivo, al;>rjndo um crédito para
que os Miriis"térios da Cultura, do DesenVolvimento Urbano e Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecno·
logia, criados pelos Decretos n9s 9l.l44, 91.145 e 91.146,
de 15 de março_de 85, poderem funcionar.
O crédito vai possibilitar a esses Ministérios se comporem e cumprirem a sua finalidade: e só não foi incluído o
Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário
porque este foi através de lei, uma mensagem que veio
para o Congresso Nacional e nós julgamos, eu mesmo
fui relator nesta Casa, com parecer favorável. E, repito,
os outros três anteriores que mencionei forain através de
decretos: e nem por isso, no meu relatório de anteontem,
eu considerei inconstitucional a criação desses ministérios.
Pois bem, enquanto nós, ao longo da nossa vida política, vimos advogando um tratamento diferenciado para a
Amazônia, porque conhecemos as suas necessidades e
queremos que ela se desenvolva mais rapidamente, por~
que é uma região continental e- o que sempre repitodemograficamente vazia, para que possamos ocupá-ta
convenientemente, dentro do respeito, dentro dos postulados do direito, é que eu e meus colegas também da
Amazônia temos apresentado proposições para fac_ilitar
o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para que chegpemos ao_ano 2.000 vendo a Amazônia, pelo __menos,
~om a metade de sua área ocupada; pois, atualmente, representando 62%__ do territó!lo nacio~al, ela tem apenas
doze milhões de habitantes, até o Paralelo 13; e falo na
Amazônia legal, Paralelo 13, que vem até Goiás. Por isso, dentre outras proposições de interesse da área, encaminhei u-ma prápostã de delegação legislativa, q"ue não é
obrigatória- iSSo em 1980- que levou o nQ 7. E, para
nosso júbilo, na sessão de 23 de maio, quando o Senador
Mário Maia, que ora preside o Senado, se encontrava na
presidência do Congresso Nacional, a nossa proposta foi
acolhida e aprovada, sob aplausos gerais. E o fato me encheu de contentamento e te_ve_uma repercussão admiráM
vel, profunda, em toda a Amazônia. Toda a Amazônia
aplaudiu, a Imprensa falada, escrita e televisionada. Os
recortes que tenho hoje, em minhas mãos, darão para
um livro, um liVro médio, tamanha foi a publicidade
exaltando o feito do CongressáNacional em prol daquela região. Pois o nosso Ministro do Interior, apressadamente, Ronaldo Costa Couto, com seus conhecimentos
jurídicos, declarou que a proposta era inconstitucional.
Já comentei esse fato desta tribuna. Mas S. Ex• se esqueceu de dizer, por que não são inconstitucíánais os Ministérios que foram desmembrados, como o da Cultura, o
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia que foram através de decreto.
Essa proposta foi uma forma assim, até generosa, sem
obrigação._ Ela apenas foi como sugestão ao Presidente
da República, não ao atual, mas a quem estivesse no po-
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der, porque a apresentei em 1980, e Sua Excelência acatará ou não acatará a nossa proposta, embora todos nós
queiramos que ele acolha a nossa proposição, pois a
Amazônia precisa ser desmembrada do Ministério do Interior. Mesmo porque, têm passado pelo Ministério do
Interior figuras que nem sequer conhecem a Região
Amazônica, para não dizer o Brasil inteiro. Conhecem
apenas, talvez, o Estado ou a cida_de em que nasceram.
Eles precisavam viver o Bras[! do interior, sofrer, porque
sem sofrimento não se pode administrar. O homem tem
q~:~e sofrer para conhecer o sofrimento dos se~s se~eM
lhantes. Como todos nós, como o Senador Már1o Mma,
como V. Ex•, Senador Odacir Soares, como o Senador
Hélio Gueiros, que é .da Amazônia ...
O Sr. Odacir Soares- Nós já sofremos bastante.
O SR. JORGE KALUME••• como o Senador Gastão

Müller e tantos outros que viveram sob o estigma do impaludismo. da falta de comunicação c, por isto, que? nos
sedimenta mos na vida: sempre em busca de melhona do
nosso semelhante.
O Sr. Odacir Soares -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JORGE KALU_ME- Vou ouvir V. Ex~ agora,
com muito prazer e, depois, continuo o meu raciocínio.
O Sr. Odacir Soares- Queria dizer a V. Ex~,jâ que V.
Ex.• estâ falando sobre a Secretaria Especial da Região
Amazónica, que foi aprovada pelo Congresso Nacional,

- O SR. JORGE.KALUME- Exatamente, e que tem a
sigla de SEARA.
O Sr. Odacir Soares- ... queria dizer que o Governo
tarda, na medida em que não implementa a idéia de V.
Ex•. Inclusive nós, aqui, jã sugerimos o nome do Senador Fábio Lucena para ser o Secretário Especial da SEARA, uma vez que ele preenche os requisitos morais, culturais e tem a independência necessária para descmpenh<lr tão ãrdua e difícil tarefa. Mas, do mesmo modo em
que a Amazônia vive desassistida apesar de contar com _
inúmeros organismos regionais que ali operam. Domesmo modo, outra excrescência, a meu ver, que ocorre na
Amazônia é a existênda ·dos territórios federais, do
Amapá e de Roraima que deveriam, hã muito tempo, ter
sido transformados em novos Estados da Federação,
porque o objetiVO fundamental para a criação desses territórios já foi atingido. Tal objetivo seria o de consolidar
naquelas regiões, notada mente naquelas regiões de fron·
teiras, a existência de populações que protegessem tisicamente o território brasileiro. Os territôrios de Roraima e
o de Amapá já venceram aquelas etapas iniciais, já têm
uma sociedade consolidada, inclusive do ponto de vista
histórico, _cultural e espiritual, e precisam, urgentemente,
ser transformados em Estados, elevados à categoria de
Estado, porque o estágio de território federal eles já venceram, e o Governo tarda na medida em que não providencia ã remessa de mensagem ao Congresso Nacional,
com tal proposta. De modo qUe V. Ex• tem inteira razão
quando reclama, da Tribuna do Senado, referentemente
a não criação, atê esse momento, da Secretaria Especial
da Amazônia que tem a sigla de SEARA, porque ela implicaria num grito de independência da Região Amazónica pela sua vincUlação di reta à Presidência da República, notadamente ao Presidente José Sarney, que, como
nós, é um homem da Amazônia legal, ê um homem cuja
bãse física, c_uja base eleitoral está exatamente situada na
Amazónia legal brasileira. Queria trazer o meu aplauso,
mais uma vez, a V. Ex•, pela colocação felicíssima que
faz na tarde de hoje, e trazer também o aplauso da Liderança do nosso __Partido, qlle tenho a honra de represen- tar_nesta tarde, até porque a Amazõnia, representando
mais da metade do território brasileiro, precisa ser protegida até contra o desmatamento indiscriminado, contra
a agressão ecológica que ali se verifica, nos dias de hoje,
de forma ir.remediâvel e que vai comprometer inexoravelmente o seu futuro e o future de milhões de brasileiros
que ali vivem. Era este o aparte que queria trazer ao discurso de V, Ex'
O SR. JORGE KALUME- Para mim não foí- sUrpresa o seu aparte, nobre Senador, porque mesmo antes
de V~Ex•_vir para esta Casa, muito antes, quando con-
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versávamos sobre esses assuntos, V, Ex• sempre defendeu, também, um tratamento diferenciado para a Amazônia. E V. Ex',_certa vez, eu lhe dizendo que havia apre-

sentado um projeto para se criar uma secretariã pa-ra ge--=--rir os destinos de nossa Região, imediatamenté deu o seu
apoio.
Portanto, para mim, o seu entu_siasmo de hoje, o seu
aplauso de boje é uma redundância, porque V. Ex• sempre esteve a favor, como todos os elementos da Região
Amazônica. Não existe um s6 elemento, um só parlamentar, quer da Câmara ou do Senado, Qo povo em geral, que não queira um tratamento diferenciado para a
Amazônia. E a Secretaria Especial ê a indicada para esse
fim. Desvincular do Ministério do Interior, uma secreta~
ria modesta, não é um Minbté:do, não estou pedindo ...
O Sr. Odacir Soares- E na medida em que pedimos
isso, não estamos pedindo quase nada.
O _SR. JORGE KALUME- Exatamente.__

O Sr. Odacir Soares - ê_ p_ooa reclamação, uma rei~
vindícação simples, modesta e sem um-significado maior,
a não ser aquele d~ coordenar os órgãos que ali hoje exisw
tem e vivem sem poder colimar os objetivos para os
quais foram criados.
O SR. JORGE KALUME- E os recursos a se aplicar

com o custeio saem daf, porque nós vamos aproveitar o
próprio pessoal que, hoje, estâ no Ministério do Interior,
ajudando a Ama~ônia ou voltados para os órgãos da
Amazônia.
Portanto, o custo vai ser _insignificante para o Pafs,
mesmo nesta fase de crise. E, se nós dissermos: bom, não
é possível por causa da crise. Po_r que se criou 4 Mini~.;
térios, agora, a partfr-de março deste ano? Alguns que
poderiam ser até protelados, adiados. Mas eu os defendo, acho que o desmembramento é uma necessidade.
Um homem só, no caso da Amazônia, também, não
pode gerir o Brasil inteiro. Certa vez eu disse: se houver
uma geada no Sul, uma seca no Nordeste e uma enchente
na Amazônia, fique certo V~ Ex', toda a Casa e o Brasil
inteiro que, o Sul serâ atendido em primeiro lugar. Por
quê? Eu respondo: porque o Sul tem poder económico e
tein poder político que nós-da Amazônia não temos, porw
que ainda estamos na infância política.
t esta a razão pela qual nós advogamos um Secretârío
desvinculado do Ministério do Interior, ou, por outra,
vinculado ao Presidente da República, para gerir os nosw
sos destinos. Que seja um homem da região, qualquer
que seja. Não tenho candidato, mas um homem que seja
da região, homem sofrido e que conheça os rios_sos- problemas.
O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Jorge Kalume,
sinceramente eu não tenho .nenhuma dúvida de que o
PrésidenteJosé Sarney, comer ex-Senador da República,
como homem vinculado_à__R!:gião Amazónica, vaf acatar, vai acolher esse projeto-de lei que já foi aprovado pel~s duas Casas do Congresso Nacional e que vai iriiciar,
com a implementação, com a criação, com a estruturação da SEARA, 0 processo de redenção da Região
Amazónica. Porque, nós hoje, apesar de representarmos
mais da metade do Brasil, do ponto de vista físico, c_om
uma população em torno de 4 ã 4,5 milhões de habitanw
tes, somos, na realidade, uma colónia do Brasil. Porque,
inclusive, os organismoS que estão ali iristalados não
existem, porque nada fazem, nada praticam, a não_ser
medidas meramente burocrâfiCã-s; _que não tem -n_-enn:um-efeito social e econômicQ_s_o.Pfe.a nqss<;~. reg.i,ão. Digo.~!":· .. _
ceramente a v. Ex• que ttmho a impressão de que 0 Presi-. ·
dente José Sarney vai críãJ-_; v~iyincul11.r a S~RA ao seuGabinete, à Presidência da República e vai promover- 0 ~
intcio da Gescolonização da Amazônia. Vai promover 0
irifcio da quebra da dependência ecOnómica, social, polftica e geopolítica, que hoje vincula a Amazônia ao resto
do Brasil, notadamente, ao Centro-Sul do País.
O SR. JORGE KALUME- Para responder ao honw
roso aparte de V. Ex', j_ovem Senador pelo florente Estado de Rondônia, se nós tivéssemos na SEARA_um defensor, um homem da região, ninguém teria tido a audâcia sequer de propor a exclusão dos incentivos fiscals da
Zona _Franca,de Manaus, nínguÇm teria essa coragem,

porque oMin~st~o se_ria ouvido, por certo, e S. Ex• não
iria permitir uma coisa dessa; seria ãssessor do Presiden·
te da República, e levaria ao seu conhecimento que não
seria conveniente uma medida desta natureza. Pois bem,
foi preciso um projeto e antes dele o verbo inflamado e
veemente da Bancada do Amazonas, como do nobre Senador Fábio Lucena- que aí se encontra, que- verberou
permanentemente; depois, o Senador Raimundo Parente, resultand-o no Projeto n~' 153 que, ontem, para nossa
alegria, a Casã àColheu na sessão 6:.fraordinâria. Teve
parecer dos Senadores Alfredo Campos, de Minas Gew
rais~- Milton Cabral, da Paraíba, pela COmissão de Tecnologia; Martins Filho, pela Comissão de Assuntos Regionais, do Rio Grande do Norte; e José Lins, da COrriTs_sào çte_ Finanças;- todos favoráveis.
Falou na ocasião, encaminhando ou discutindo a proposta, o nobre Senador Fábio Lucena, que foi brilhante
e objetivo no seu encaminhamento, irrespondível também, em defesa da restauração dos incentivos fiscais. FaM
zendo eco às palavras do Senador Fábio Lucena,_
recordo-me que falou também o Senador Nelson Carneiro; quer dizer, um homem de sensibilidade, porque acha
que a Amazônia deve ter um t{atamento diferenciado.
Mas estou certo de que este projeto, que ontem aprow
vamos, vai merecer a acolhida da Câmara dos Deputados. E a nossa Deputada que aqui se encontra, Sr' Rita
Furtado, que é uma intrtmsígente defensora dos assuntos
amazónicos, inclusive já brigou pela Amazônia, junto
com seu digno esposo, que se encontra no MiniStériO das
ComunicaÇões; eStoU Certo de que Rita Furtado, na Câmara dos Deputados, ao lado dos seus pares, saberá defender esta proposição para que tenha um trâmite rápído. e a nossa Amazônia, principalmente a Zona Franca,
não Seja conspllrcãda com essa idéia anêmica ·ae qu-em
não conhece a região.
Partanto,_desta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lanço mais uma vez o meu apelo ao Senhor PresidenM
te da República, ao amazônida do Maranhão, José Sarney, no sentido de abrigar que dentro do prazo estabelecido pela lei, de 45 dias, encaminhe para a consideração
do Congresso Nacional a proposta ou a mensagem
criando a SEARA, Secretaria Especial para a Região
Amazónica.
Agora, depois dessas considerações sobre a -Ain-ãzó.
nia, aproveito o meu tempo para abordar um outro assunto.
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex.• um aparte?
(Assentimento do orador.)-~ que V. Ex' vai mudar de
assUnto-, e-·querõ; primeiro, -solidarizar-me com V. Ex•
quanto à iniciatiVa... --O SR. JORGE KALUME -

Muit~

obrig3do.

O-Sr. Gastão MüUer- O ponto fraco que t;,<>tã_ h-ª.venw
do, pelo que ouvi de V. Ex' é a questão da constitucionalidade do projeto. Então, se esse ê o argumento, nós,
amazônidas, deveríamos contra-argumentar que essa
idéia de V'"Ex' seja transformada !].Uma mensagem cj.o
Presidente da República, de acordo_com o que S. Exts
achassem sobre o que seja preceito constitucional, para
qu-e s-e possa aprovar essa secretaria geral, porque o pont_o __que estâ pegando é este. V. Ex•_ argumenta _que se
criou ministérios, mas quem criou os" ministérios não fc-mos nós do Congresso, foi o Poder Executivo, e de acor=--do com a legislação a tua!, a criação de ministérios novos
implica em despesa e; portanto, só poderia ser de iniciati--va--do Presidente da República; a criação dos Minisw
têrios, p~ortanto; não é um exemplo vãlido, porque está
dentro dos precçitos constitucionais atuais, ...Agora,
quanto à iniciativa brilhante de V. Ex' que nós aplaudimos, há essa dúvida. Então, vamos tranformar em um
apelo para que o Presidente da República copie o projeto
de V. Ex' e tranforme numa mensagem Presidencial,
pata satisfazer essa necessidade indiscJJtive:] de se~~ um.
tratamento especial para a Amazônía por parte -do Governo brasileiro. Os meus aplausos, e simplesmente este
meu reparo sobre a criação dos ministérios, e minha sugestão quanto a se chegar completamente ao fato de outra forma. O objetivo será atín.gidõ d-o mesmo jeito.
Agradeço _a atenção de V. Ex' e desculpe se a minha su-
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gestão não é válida, mas pelo menos há a boa intenção
de ajudar
~O SR. JORGE KALUME - Está acolhido!
Mas, nobre_Senador Gastão MUller, não fizemos um
projeto obrigatório, nem para uma emenda constitucional, foi apenas uma proposta de delegação legislativa. :t:
como se fosse uma carta sugerindo a criição da SEARA,
da Secretaria Especial para a Região Amazónica. Dai
porque acho que o nosso Ministério do Interi__or foi
apressado em ir à Imprensa e declarar: ":t: inconstitucio·
na!". S. Ex' não chegou nem a estudar, não deu tempo.
O inconstitu_cional, por cer~o, no pensamento de S. Ex• é
o poder que ele vai perder. Mas ficarâ com o resto do
Brasil e S. Ex• não é eterno, pode mudar a qualquer momento - se não mUdar dentro de uns 2 meses, 3 oii 2
anos, com a saída do atual Presidente, com a vinda de
outro Presidente, por certo outro Ministério virâ, e S.
Ex' não irá continuar. Portanto, S. Ex' não é eterno, é
demissível ad nutum, inclusive, Por certo, S. Ex' repito,
não ·quer perder o poder, quer ser uma espécie de vice-rei
da Amazônia. Desculpe a minha franqueza.

O Sr. Gastão Müller- V. Ex• estâ prejulgando o Ministro Ronaldo Costa Couto.
O SR. JORGE KALUME- Prejulgamento foi o dele
em considerar inconstitucional o projeto.

O Sr. Gastão Müller- Se S. Ex• está considerando inconstitucional, Senadof Jorge Kalume, vamos fazer uma
comparação: V, Ex• vai indo em uma estrada do Acre,
cai uma ponte e V, Ex' não pode passar. V. Ex• não vai
ficar remoendo a queda da ponte, chorando porque ela
está caída e V. Ex• não pode continuar. Qual a iniciativa
natural e normal de qualquer pessoa'? Não precisa ser nenhum gênio, nenhum super-homem; a salda é procurar
outra estrada. Se a estrada onde caiu a ponte é o arguw
menta da inconstitucionalidade, vamos procurar outra.
Qual seria a outra estrada? Pedir ao Presidente da República para transformar a delegação de poderes que V.
Ex' quer num fato, numa mensagem do Poder Executivo. Assim, -chegaremos ao mesmo objetivo que é a Secretaria Especial para a Amazônia. Esse é o meu ponto de
--vista, no sentido de cooperar com V. Ex• e não ficar baw
tendo nessa tecla, porque V. Ex• jâ falou v~rias vezes, insistindo e criticando o Ministro e isso não leva a nada._
Temos que procurar outro caminho.
O SR. JORGE KALUME - A crítica é necessária
nobre Senador. Muito obrigado pelo apoio.
Mas. não seria mais curial e conveniente que S. Ex'
antes de fazer a declaração pública de inconstitucíonal,
tivesse convidado, indusíve, V. Ex' da Amazônia, do
PMDB e de outros partidos que hoje estão dando sustentação ao Governo, e trocasse idéias? Não seria melhor
essa discrição acerca de um assunto tão importante, porque com essa declaração S. Ex• feriu nossos brios de
amazônida, pelo menos os meus. Muito obrigado_ a V.
Ex• porque sei que V. Ex• defendeu a nossa tese, mas,
forçado pela sua condição de partidário, fot obrigado
também a defender o Ministro. Agora; entrarei em outro
assunto, porque hoje estamos eclé.ticos em idéias. Prestação da casa própria sobe 246%.
O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. JORGE KALUME- Eu jâ estou com os moto_res acionados para voar, mas vou ouvir V. Ex•
O Sr. Fábio Lucena- Nos rios acreanos, dada a sua
sinuosidade, os barcos, muitas vezeS, têm que dar marcha à ré.
O SR. JORGE KALUME- Jâ parei os motores para
ouvir V. Ex• e aceitá· lo em nosso avião.
O Sr. Fábio Lucena- Vou citar um caso concreto:
apresentei um prqjeto sobre municíPios amazonenses,
que foram extintos por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento de uma argUição de inconstitucionalldade. A sentença transitou em julgado, o
Governador do Estado cumpriu a decisão do Supremo,
país não poderia deixar de cumpri-la e, a seguir, apresenw
~eí um projeto restaurando os municípios com a justifica_:.
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o melhor, dentro do relativo, sem pretender assumir a
forma de uma solução final, perfeita, Uma nação é um
processo no tempo e o e~sencial, para a felicidade dos
que a integram, é não interrompê-lo, não tumultuá-lo,
porque isso representaria uma irrecuperável e inútil perda de tempo.
b no contexto dessas idéias gerais que situo a proposta
veiculada neste projeto de lei.
No universo da problemática desenvolvimentista, o
grau de nacionalização e de independência que um país
atinge no âmbito da indústria químicO-farmacêutica instalada_ no seu território é fatof de importância fundamental, cabe assinalar com ênfase e clareza. Os produtos
gerados por essa indústria são essenciais à nação.
~ suficientemente conhecido o processo involutivo
que marcou a indústria químico-farmacêutica instalada
no Brasil, no curso dos útlimos anos. Ocorreu na área
um amplo e violento processo de desnacion~lízi:lção.
Voltamos a uma situação de dependência da qual pareCia havermos saído, alguns decências antes, quando já
tínhamos aqui alguns sólidos e conceituados laboratórios pertencentes a brasileiros e dirigidos por brasileiros.

presi~

O SR. V/RG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA

dencial, fui convidado pelo Ministro Chefe da Casa Ci-

DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO

vil, Dr. José Hugo Castelo Branco, para um encontro em
que discutimos os aspectos Constitucionais, legais e sociais do projeto. A seguir, o Ministro maridou o projeto
para o Consultor-Gefal da República, o eminente jurista
Dr. Darcy Bessone, que também me convidou para um
encontro. Entreguei ao Ministro urh- vaSló memorial,
composto de cerca de doze laudas, defendendo o projeto
aprovado pelo Senado e pela Câmara. Quer dizer, no
meu caso, nenhum Ministro declarou que o projeto era
inconstituciOnal. Eu, de fato, fui convidado num ato de
deferência do Executivo, e concordo: o Sr. Ministro do
Interior não deveria ter feito esta reclamação. O Executivo deveria, de fato, ter chamado as lideranças para discutir o projeto de V. Ex~ cuja constitucionalidade, embora na minha condição de laico na questão, eu defendo e
continuarei a defender, não apenas a constitucionalidade, como a sua extraordinária importância estratégica-,
social e, sobretudo, geopoHtica para a nossa região. Era
o aparte que tinha que oferecer a V. Ex~

ORADOR, SERÁ PUBLICA-DO POSTERIORMENTE.

tiva competente encaminhando o projeto à sanção

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou-apresentar um projeto de apoio à produção nacional de insumos básicos à indústria farmacêutica,
'Este é um tenla, Si. Presidente, que já foi objeto de
mais de J,Jm estudo meu, pelo que sinto que é necessário
fazer neste campo.
A justificação do projeto é a seguinte:

-:_---Justificação

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Exf
O Ministro da Casa Civil, ao convidar V. Ex• para trocar
id~ias, discutir o assunto, deu uma prova de elegância. É
o que o Ministro do Interior deveria ter feito. Mas nós
~os perdoar essa pressa do Sr. Ministro do Interior e
vamos debitar essa sua falha a sua, naturalmente, imatU.- _
ridade. Muito obrigado a V. Ex• pela acolhida que deu
também à nossa proposta.
Agora, comentarei sobre a prestação da casa própria.
Eu não viria maís à tribuna, porque ontem o assunto foi
dissecado, principalmente pelo nosso Senador Jutahy
Magalhães, com elegância e sapiência. Se eu não tivesse
lido, hoje, na imprensa ...
O Sr. Virgílio Tâ"ora- Perffiite

v: Ex• um-ap-arte?

O SR. JORGE KALUME- Pois não, õuço V.

Ex'~

O Sr. Virgílio Tá"ora- E acrescente, pelo Senador
Saldanha Derzi, insuspeito repreSentante do Governo,
que, em discurso enviado à Mesa, foi de uma veemência
própria mesma dos gaúchos, mostrando o que é querepresentava este reajuste de 246% ...
O SR. JORGE KALUME- Virgula três por cento.

O Sr. Virgílio Távora- Faltou um tresinho.
O SR. JORGE KALUME- Zero, vírgula, três por
cento. Muito obrigado a V. Ex• por essa colaboração.
Eu não viria fiais à tribuna comentar este assunto,
como eu disse inicialmente, uma vez que já foi comentado e dissecadó aqui, por vários colegas, inclusive pelo
eminente Senador da Bahia, Jutahy Magalhães, se não
tivesse lido uma declaração no J ornai de Brasília, de hoje, página 9: "Governo não vai permitir inadimplência."
Então, o Ministro da área, FláVio Peixoto diz: "Quem
não quiser aderir à equivalência salarial e não puder pagar o reajuste integral de 246%, tem uma oportunidade
de realizar um grande negócio: -prestem atenção, pasmem- "vender o imóvel". Foi o que sugeriu o Ministro
Flávio Peixoto. Aí me lembrei da centopéia: a centopêia,
sentindo _dores nas suas patas, recorreu ao médico, e o
médico disse-lhe: -"0 tratamento é cortar as Pernas".
-"E como vou andar, como vou caminhar?" Disse-lhe_
o médico: -"0 problema é seu." Por certo, o Ministro
Flávio Peixoto, que é um homem de sensibilidade, jamais deveria pronunciar frase desta natureza, porque o
Brasil tem Ôbrigação de amparar seus filhos, porque todos nós, do mais humilde ao mais graduado, estamos
contribuindo para a grandeza e prosperidade desta Pátria.
Fica, pois, o meu registro; O meu protesto, contra essa
declaração inadequada.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, por cessão do
nobrC: Senador Fábio Lucena.

Empresário e Parlamentar há muitos anos, procurei
stiffipre agir, no exercício dos dois papéis - não descurando, embora, dos deveres e interes.ses atinentes a eles
-atento ao interesse mais alto e amplo do Pafs e de seus
tripulantes, condição na qual jamais esqueci de incluirme.
Não me sinto excepcional, agindo desse modo. Admito que esteja apenas cumprindo meus deveres de ser humano e de cidadão.
PÕsse dizer, com satisfação e até com Orgulho patriótico, que uma grande maioria dos patrícios com que convivo nos círculos emPreSarial e parlamentar-- também
pensa e age, preocupada em todos os momentos com o
desenvolvimento económico, social e político do Brasil.
Associamos- nossa atividade na empresa ou no Parlamento um esfo_r_ç_o permªn_ente e onímodo para queº
País adquira sem demorar as necessárias condições para
um -desenvolvimento auto-sustentado, com a eliminação
definftiva dos laÇos de dependência que ainda tolhem os
movimentos da Nação brasileira no espaço do tempo
históricO aberto à nossa frente.
Não farei, nesta Oportunidade, uma digressão sobre o
conCeito de desenvolvimento. O que pudesse dizer a respeito seria repititivo e ocioso. Graças a Oeus e para o
bem de nossa Pátria, o tema é hoje de domínio público e
no Pais que habitamos e com o quat convivemos neste
momento existe plena consciência sobre o que ajuda e o
que prejudica o Brasil, considerada a meta desejável de
sua emancipação global.
Vivemos num mundo brutal, pelas competições econômicas que abriga e pelos egoísmos e violências que assinalam a coexistência das nacionalidades no se_u painel.
Não podemos esquecer a verdade desse quadro, ao
trata~ __i!!t~rn<~:!lJ.ente -º9S _ pfpbl~~p.as nac!Q_f!~Ís._ Ess_es
problemas têm de ser equacionados e resolvidos, considerando a situação exata do mundo que nos cerca e dos
obstáculos que ele impõe aos nossos propósitos de emancipação plena.
A lei é o instrumento de que dispomos para disciplinar
situações e para situar, acima dos múltiplos interesses
pequenos, divergentes ou conflitantes ·que sempre existem nas sociedades, o interesse claro e abrangente da coletividade nacional como um todo.
Legislar ê-, em cei-to sentido, disciplinar divergências e
hieraqui.tar priOridades, tendo em vista um objetivo concrero e_éticO a atingir. A politica, aplicada a qualquer setor, tem sempre uma filosofia que justifica, que explica e
que interliga as medidas programadas e praticadas no
seu âmbito e a própria finalidade última para a qual essas medidas foram adotadas.
A idéia dominante para o legislador interessado no
progresso da sociedade em que vive é contribuir, no
possível, para o rápido fortalecimento das estruturas
econômicas e soci~ls da Nação- pois, só a partir desse
fortalecimento pode-se esperar o advento de UVtajustiça
social está
de um aperf~içoameitto politico sem crises. O encaminhamento desse processo, obviamente,
deve ser conduzido pelos canais da democracia, tal qual
a entendem e praticam as nações mais evoluídas do
Mundo Ocidental.
Nem sempre o tecnicamente certo exprime a medida
oportuna, desejável. A medida de mais alta sabedoria
política é aquela que viabiliza as transições, do pio-r para

ª
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A existência desses laboratórios representava uma
condição preliminar para que viéssemos a desenvolver a
seguir uma produção de medicamentos com base em pesquisas aqui mesmo desenvolvidas- e para podermos vir
a ter, inclusive, nessa produção, direcionada em parte
para a expo"rtaçâo, uma importante fonte de div-isaS:
Ao contrário do que se poderia esperar e do que era
desejável para o bem do País, os fatos supervenientes nos
afastaiãm e nos afastam cada vez mais da possível confirmação dessa expectativa. Por quê?- cabe formular a
indagação.
A--primeira causa, nós a encontramos, evidente, na
própria composição da indústria farmacêutica no mundo desenvolvido. Os grandes laboratórios, células dessa
indústria, são organizações que atingiram gr"andc poderio económico, tecnológico e científico, com todas as
suas energias e recursos mobilizados para a conquista do
domínio universal dos mercados. Para o sucesso_ dessa
conquista todas os meios lhes parecem válidos e são usados como se o fossem.
A segunda causa está no papel nos últimos anos assumidos, no plano mundial, pelas técnicas de comunicação, transformando simples fórmulas e marcas de medicarrientos em artigos mágicos, de consumo ecuménico.
O potencial econômico e os recursos humanos de que
de há muito dispõem, permitiram aos laboratórios americanos, ingleses, franceses, suíços, alemãs e italianos
uma posição de ponta na fabricação e no lançamento interpaci~nal d~ rerrt~d_i9s programados por suas equipes
de cieiltiSiã.S-e -de- expeits em comercialização.
Usando esses produtos de prestígio junto ao público
dos países perif"ericos - -simultaneamente trabalhado
pelo fogo cerrado dos meios de propaganda (via imprensa, rádio, televisão, cartazes _e luminosos nos lugares
públicos) - e com o auxílio de processos comerciais
agressivos e nem sempre lícitos (o dumping é um deles),
os laboratórios ungidos pela fama internacional enfrentam e facilmente desbancam, na concorrência dircta, os
laboratórios locais encontrados na trajetória de sua expansão.
Então, jà enfraquecidos, comercial e financeiramente
os laboratórios dos países invadidos e ocupados pelo
marketing dos grandes produtores mundiais de medicamentos tornam-se presa fácil das empresas dominadoras.
Incapacitados- pelo decUnio -dos negócios- à sustentação da luta comercial iniciada, os laboratórios locais
acabam, eles próprios, interessados em passar à condição de associados ou de empresas subsidiárias dos labqratórios estrangeiros. ~ uma forma lamentável, precária; mas sem alternativa, de- assegurar ainda um tipo de
permanência no mercado e de garantir o emprego aos
que neles trabalham.
Comprado o laboratório nacional, seu comando passa
imediatamente a prepostos do adquirente. Em seguida,
podem acontecer duas coisas: ou o comprador encerra as
atividades,do laboratório adquirido, para diminuir oscustos operacionais no país ou mantém a estrutura em
fUncionamento apenas para aproveitar o trânsito de suas
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marcas no mercado interno e a rede distribuidora im~
plantada.
De qualquer modo, a encampação sucessiva dos labo~
rat6rios nacionais descaracteriza o parque industríal
químico-farmaCêutico e_xiS_te_nte no

País~

faz com que as,

deciSões a respeito de seus planos de trabalho passem a
ser tomadas de fora, em detrimento do_ consumidor local,
destinatário indefeso e silencioso dos remédios produzidos, mas, invariavelmente responsável pelos custos e pelos lucros das empresas que fabricam e que vendem esses
medicamentoS".
~ a situação a que chegamos no Brasit, nesses últimos

anos, com a presença de diferentes absurc(os que bem
justificariam uma enêrgica tomada de posição de nosso
Governo - ainda não assumida.
Cada remédio compõe-se, como ninguém ignora, de
dois elementos. Em primeiro lugar, o rármaco, que é o
seu princípio ativo, sem raz'ã_o de ser- e, além do fármaco, todos os demais componentes do preparado integram
o segundo elemento.
O que acontece e que, quase sempre, o mesmo fârmaco entra na composição de diferente$ preparados. No
Brasil, por exemplo, temos cerca de 40.000 marcas de remédios registrados. que giram em torno de 11.000 itens,
somente. Há casos de um mesmo fármaco C!itar presente
em mais de 30 marcas.
Nos Estados Unidos existem cerca de 20.000 marcas
no mercado, englobando 700 fármacos. Em Cuba onde o modelo econômico permite isso- só existem 650
itens na listagem dos medicamentos à disposição do
público.
Quanto maior o númerO de medicamentos registrados,
mais acirrada é a competição entre os que os produzem.
Isso acaba gerando diferentes_ ônus que recaem sempre
sobre o preço do medicamento na venda ao consumida.r.
O excesso -oe publicidade, a sofisticação das embafagens
e as elevadas comissões pagas sobre as vendas são alguns
desses injustificáve[s ônus.
b verdade que já houve em nosso País uma inlc1ãtiva
governamental para reduzir ao mínimo necessário, essa
inútil pluralidade de medicamentos que confunde e que
prejudica o consumidor.Refiro-me à R,ENAME- Relação Nacional de Medlcamentos Essenctais- iníc1ativa
da CEME (Central de Med_içamentos). Essa lista, obvia~
mente, está sujeita a atualizações periódicas. A que foi
preparada em 1982 cOntém 300 rr\edicameTitOSetn 472
apresentações.

A adoção da R EN AME visou eliminar as mUitas du~
plicidades e)tistentes no mercado de medicamentos, fato
ruim para o consumidor em particular e para o País em
geraL Há inúmeros exemplos de medicamentos iguais,
com nomes diferentes. Novalgina, Comei e Nevralgina
são nomes dados por diferentes laboratórios parã o mesmo remédio. O remédio se chama "dipirona". Valiun,
Dienpax e Diazetard também são nomes diferentes da~
dos pelos laboratórios que os produzem, ao remédio
''diazepan".
O quadro relativo ao assunto apresenta outras mú_lti- _
pias disparidades que nos dispensamos de focalizar no
momento.
_
Tramita atual_mente na Çâmara dos-Deputados, Projeto de Lei n"' 5.080/85, encaminhado pelo Poder Executivo (Mensagem n"' 178f85), que "dispõe sobre produção e
controle de medicamentos e fármacos, e dá outras providências". Essa proposição, ao que se sabe, dormiu longamente em gavetas ministeriais, antes de ser tomada a
decisão de seu encaminhamento ao Congresso, eml2~385, quando ainda estava na chefia do Governo o_ Pre!iidente João Figueiredo.
O projeto, nascido embora de boas intenções, não veícula o conjunto de medidas efic~es e ablangentes que,
de fato, quando aplicadas, poderiam aiterã.r para melhor
o aluai quadro de tota_l dependência e de inqualificável
exploração identificável dentro do ij_r_asíf, no que se refere à produção e à C91Jlercialização de medicamentos. O
projeto não transcende aos trmidos limites de uma ca[ta
de intenções- e, infelizmente, os problemas a que ele diz
respeito não c.omportam mais esse tipo de tratamento.
Todavia, apesar de tudo, a proposição reveste-se de
um aspecto positivo, no limite em que vem colocar em
evidência, no Congresso Nacional, um assunto realmen-

te prioritário para o interesse nacional. Sua passagem pe-las comissões técnicas da Câmara e do Senado e sua discussão no plenãrio das duas Casas ensejarão boas opor~
tunidades para que o assunto venha a ser focalizado sob
todos os ângulos - e o resultado de tudo isso poderá ser
benéfico, no sentido de seu aperfeiçOamento, ou mesmo
da geração de um novo texto - realmente capacitado
pelas suas disposições a promover o desejado saneamento e a reformulação de que está precisando com urgência
o setor.
Não vamos esperar, porl!:m, passivamente, que esse
projeto chegue ao Senado. Há exemplos desanimadores
de morosidade nos mecanismos do Legislativo, particu~
larmente quando existem interesses no caminho das proposições e lobbies de permeio.
Daí a iniciativa que ora tomo apresentando à Casa
este projeto -de lei. A medida nele proposta é simples e de
fundamental importância para a anulação de um óbice
hoje existente ao fortalecimento de nosso parque industria] químico-farmacêutico. Ela estará ou estaria fatalmente inctuída em qualquer politica séria que venha a ser
adotada para libertar-nos da dependência nesse importantíssimo assunto.
Não se pode pensar em fabricação de medicamentos
dentro do País. em condições que atendam a nossos interesses e-PeCuliaridades- enquanto dependermos da im~
portação de insumos para a produção interna desses remêdios.
Quanto aos rigor~sos critérjos previstos para a implantação do que é indicado no projeto, não foram eles
imaginados ao sabor da fantasia. Decorrem, sim, de um
conhecimento objetivo das dificuldades a serem enfrentadas e vencidas.
Já houve exemPlos de iniciativas fracassadas, no gêne~
ro, exatamente por não haverem seus autores pensado
em medidas preventivas de defesa an_te a cilada dos que
servem ao anti-Brasil.
A montagem de uma fábrica de insumos para a indústria farmacêutica, mesmo em proporções modestas, é
empreendimento complexo e oneroso. Situa-se, outrossim, numa área tecnológica de algum modo ainda nova
para nós,
:t; preciso, pois, encorajar e assistir, com privilêgios e
incentivos o -inVestidor privado que queíra assinalar sua
presença pioneira nesse delicado setor industrial.
-Não hesito, por isso mesmo, em apelar para o recurso
de reserva de mercado. O já amplo e vigoroso mercado de
consumo existente no País é nosso; é do Brasil; é um elemento concreto com que conta _o Governo brãsileiro
para promover o progresso industrial e a libertação progressiva de dependência externa que ainda pesa sobre o
Pais - e não conheço qualquer argumento racional e
honesto que nos leve a abrir mão desse mercado, como
arma de combate na dificil escalada que estamos tentando empreender visando antecipar a -"independência econômica do Brasil.
Reconheço que o proposto neste projeto incide em terreno po1êmico e é até fâcil conhecer, de antemão, os supostos argumentos que serão usados para contraditá-lo.
Reviverão eles a velhíssima história da liberdade de comércio, dos riscos das retaliações que virão - contr~
nossos interesses econômicos- a partir dos pafses onde
têm base física os grupos econômicos multinacionais que
se sentirão prejudicados com as restrições que lhes opusermos. Falarão, ainda, nos embaraços que umci'medída
ostensivamente ••nacionalista" no campo econômico irá
trazer à própria negociação de nossa imensa e preocupante dívida externa ... Afinal, admite~se, governos de
países ricos, industrializados, banqueiros internacionais
e empresas multinacionais têm misteriosos e eficientes
canais próprios de intercomUnicação e de entendimento
mútuo e assumem, sempre, uma posição coerente e unificada, quando se trata de agir politicamente, ou de fazer
uma pregação de bom comportamento a algum cliente
pretensioso do Terceiro Mundo.
Ora, ao usar o nqsso mercado para viabilizar e- acele~ :
rar- uma determinada. mu_dança estrutt.tral, com vi.stas à
defesa e fortalecimeilto de nossa economia, estamos fazendo apenas, exatamente, o que todos os pafses desenvolvidos sempre fizeram, em diferentes graus e sob v3;ria-
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das justificativas, para resguardar os interesses da indústria e do comércio existentes nos_respectivos territórios.
A história econômíca universal, da formação das nacionalidades- no princípio da Idade Moderna -até
nossos dias, está repleta de exemplos ilustrativos dessa
afirmação.
Ainda agora, raro é o jornal do dia que não veicula
uma notícia qualquer, grande ou pequena, sobre obstáculos opostos à entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos -_o mesmo país para o qual canalizamos o
fluxo contínuo mais volumoso dos juros gerados pela
nossa discutível (discutível no que se refere a alguns de
seus aspectos) dívida externa.
Também a Comunidade Econômica Européi~. armando e aprimorando o arcabouço de sua auto~suficiência
econômica - é um exemplo vivo, didático, atuafíssimo,
de que o governo de qualquer país soberano não hesita
em faze!, em defesa dos respectivos interesses econômi~
cos. Este caso da CEE foi aqui lembrado porque, de diferentes modos, como já foi focalizado em falas oficiais de
sucessivos ministros que têm ocupado o Itamarati, o
acordo comunitário europeu funciona como uma reserva
de mercado em dimensões continentais e o Brasil tem,
em diferentes escalas, sido cerceado no acesso de seus
produtos aos mercados dos países lá conveniados.
Por que todos podem defender-se, usar as aduanas
para fechar seus mercados a vendedores indesejados- e
nós, não?
À defesa de uma indústria farmacêutica nacionalizada
e a serviço do povo brasileiro, voltarei com outros projetas sucintos e objetivos, como presumo ser este, hoje
apresentado.
Que os Senhores Senadores cujos compromissos com
o interesse nacional estão acima de qualquer dúvida,
considerem e reflitam sobre as modestas considerações
que acabo de fazer nesta justificação e assumam, no ca·
so, a mesma posiçãO que adotei. A grandeza de uma
nação, afinal, é uma construção coletiva de todos os que
a compõem, no process_o a que me referi em outra parte
deste texto, processo que existe e que prossegue na vastidão sem fronteiras no tempo.
Farei, Sr. Presidente, chegar aos Srs. Senadores e&te
estudo que é o terceiro que faço durante esta minha passagem pelo Senado. t uma_ luta difícil, mas é preciso sentir que o nosso povo jâ não tem quase condições de comprar medicamentos, e estes, em sua maioria, em sua quase totalidade, são repetidos, para se tornarem- esta é a
verdade- mais complexos para o povo e mais caro para
o consumidor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Vou encamillllhar o projeto com a justificativa que acabei de ler.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Concedo a palavra ao nobre Sen~dor Heráclito Rollemberg.

O SR. HERÁCLITO ROLLEM8ERG (PDS - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores, venho trazer a esta casa o meu veemente protesto e indi&nação- pelo fato de ver instalado no Estado
de Sergipe um verdadeiro clima de insegurança pública,
em face do desgovernO-praticado pelo Sr. João Alves Filho.
Recorrendo a métodos antigos e sepultados pela história republicana mais recente deste País, 'o Sr. Governador do Estado com o deliberado propósito de intimidar
as lideranças políticas que não o acompanharam no condenável gesto de traição política que acaba de cometer,
manda deslocar forças policiais, comandos armados com
metralhadoras e outras armas de grosso calibre, para o
interiOr sergipano.
Há 18 dias, sob o falso pretexto de proteger 6 agências
bancárias do MuniCípio de ltabaiana, foram deslocados
para aquela cidade mais de 40 soldados da Polícia Militai- -de Sergipe, todos muito bem armados, que tomaram
de assalto as ruas da cidade e onde até hoje permanecem,
em regime de pronta intervenção, criando um verdadeiro
palco de gt.iei'ra e amedrontando a comunidade.
Não havia, não houve, qualquer indício de assaltos
aOs- eSfaOelecimentos bancãrios da cidade.
Esta operaçãO militar destina-se exclusivamente a inÍi_!!!i4ar ou desmoralizar o principal Uder político da re-

2048

Súbado 22

:DlÁRJj)D_QCONGRESSONACIONAL_(Seção 11)

gião, o ex-Deputado Francisco Teles de Mendonça, que
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
fiel aos seus amigos e eleitores permaneceu no PDS c não
Tiá poucos dias, em Goiània, OPresidente Sarney prose submeteu aos caprichos traiçoeiros do Sr. Governador
duziu brilhante discurso e que vale a pena ser incluído
do Estado de Sergipe.
-n-cis Ariáis do Congresso Nacional.
A integridade física do Sr. Francisco Teles de MenNesse pron!Jnciamento, da Capital de Goiás, o Presidonça, bem como a do próprio Prefeito da cidade Sr.
dente Sarney define posições, conceitos e objetivos do
João de Deus Souza, estão ameaçadas em face de .consseU~Governo. Preconiza um Pacto Social, enfim, faz sentantes provocações.
tii a-todos que o seu Governo vai se nortear no sentido
da paz social e p-OliTiCa, visandô dar ao Brasil um período
Sergipe inteiio teme a repetiÇão de -lastimáveis episódios que no passado enlutaram a política do meu Estado.
de grande desenvolvimento administrativo.
Afirma o Presidente _Sarney: uo grande objetivo ê o
Em 1963, um clima semelhante instalado naquela ciPacto Social, amplo e duradouro, que se chama Constidade, provocou a morte do Deputado Federal Euclides
tuinte".
Paes Mendonça e do seu filho Deputado Estadual Antonio de Oliveira Mendonça, ambos provocados e em seLeio, portanto, Sr. Presidente,_Srs. Senadores, o disguida metralhados pela polfcia, em plena praça pública.
curso do Presidente para que fique registrado nas pãgi~
naS- di Históríil Política do Brasil Contemporâneo.
Como agora, no passado a polícia era utilizada indevidamente para constranger, desmoralizar e até chacinar
os adversârios políticos do Governo do Estado.
Esie ê o discurso do Presidente no Palácio das EsmeralEste clima de insegurança pública instalado em Sergida~; __i'!!__ Ç!~fánia: - pe vai-se ãlastrando, passando pelos mais diversos métó:... Muito me orgulho de ser político. E nós, os po\1ticos,
dos intimidatórios.
somOSesCõlhidos pelo destino para pensar coletivamenOntem mesmo, em Aracaju, um bravo Vereador do
te, de modo a superarmos nossos hirizontes pessoais
PDS, o Vereador Pedro Firmino, foi intimado a depor
para uma total doação de nossas vidas a serviço de tonuma delegacia de poHcía por ter denunciado fraude na
dos.
pesagem de alimentos vendidos_ pelo Governo nos bair.. Só assim poHticoS se justificam e encaram os sacrífíros da cidade.
cios:--- - - - - ------------- O Vereador jã denunciara ~m diversas oportunidades
,
..
Aos
políticos,
agradeço a manifestação de solidarieque sacos de arroz vendidos pelo Governo do Estado de
dade que aqui recebo. São homens incompreendidos, inSergipe e pesavam menos 200 (duzentos) gramas que a
justiçados
Sofridos
no idealismo de suas vidas dedicadas
quantidade fixada nos sacos.
à cauSa do bem comum.
- - - -- Sem que nenhuma provi~ência fosse tomada, o Verea·-•!:. com esta visão que me permito afirmãr que estador Firmino convidou a imprensa, inclusívea- televisão,
mos--vivendo
um
dos
mais
desafiadores
momentos
de
para fazer um flagrante. E fez.
nossã -história.
Este assunto repercutiu na Câmara de Vereadores de
-.. Estão em jogo a consofidação e a capacidade de poAracaju e na Assembléia Legislativa do Estado, foi notider civil, a nossa competência para vencer crises, superar
cia nacional em rede de TV. O Governo através dos seus
porta-vozes explicou-se e quando se pensava qu-ea -~ão - -entraves, ter desprendimento, espírito público e coragem.
governamental estava voltada para esclarecer as denún"A-os -que previam que, devolvido o poder aos políticias sobre a pesagem .do arroz, eis que o Veriador é levacos, a_ innação s~biria a níveis incontroláveis, que a anardo à polícia.
---quiaSli6Si1Iii.friã-a--Ordem, ~ue ãi noss-ãS -oereTiiliriãções
E o que é pior, Senhor' Presidente, Senhores Senadode mudança não se cumpririam, que as esperanças se
res, ê que sem mrnhum respeito por um membro da Câtransformariam em revolta, respondemos com resultamara Municipal- ainda que não tenha, infelizmente, o
dos
positivos e favorãveis.
---Vereador a devida imunidade reservada aos parlamenta..Suportamos o pior golpe que podíamos sofrer:
res- a polícia mandou intimá~lo com desprezo e desa~·-A morte do chefe.
tenção.
-~'Mas não nos dispersamos. A inflação baixou, exorciSó no dia seguinte à intimação, após o chocjue sofrido
zamos
o caos. E o País começou a mudar.
pela comunidade., depois dos protestos dos parlamenta"Reacenderam-se as esperanças e a confiança do pores, inclusive de alguns do PFL e PMDB que apóiam o
vo.
Sr. Governador, é que a Secretaria-da Segurança pediu à
''Uma sociedade de participação e as nossas decisões
Câmara de Vereadores de Aracaju para apresentar na
demonstram a presença de um Governo democrãtico.
audiência marcada; o Vereador Pedro Firmino.
'!Senhoras e Senhores,
Vê-se, assim, de todas as formas, em situação qualquer
Há uma cena destes tempos fortes que não me abanque, a intenção do Governo do Estado é desestabilizar a
dona, para retemperar-me nas dificuldades.
sociedade e intimidar a quem ouse manter-se no campo
"Na
manhã de 15 de janeiro, hã tão poUCos- e densos
da honradez e da dignidade.
ffieses, diante do CongresSO, o poVo abrigou-se da chuva
Por essas razões é que estou passando um telex cirsob a bandeira nacional. E sob a bandeira cantou a vicunstanciado a Sua Excelência o MinistrO oa·Justiça Detória democrática.
putado Fernando Lira solicitando as providências cabí-'-'Foí uin- ã.to eSpontâneo e simbólico. Que transforveis para resguardar a integridãde tiSica de lídC:res pOlítimou, pela transcendência da hora, no mais belo momen-cos· sergipano-s-; bem como a tranqUilidade da sociedade
to
das cerimônias daquele dia.
sergipana. "Ê sob a bandei,ra qu-e a Nação deve continuar proteMui to obrigado.
gida.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml Palmas..)_
- HO povo, em sua grandeza, havia construído a hora,
com determinação e paciên-cia-. E determinação e paciênO SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pacia deve~ ser oS" atributos dos líderes políticos, quando
lavra ao nobre Senador Gastão Míiller.
nos cumpre dar fatos à esperança.
HTemos: o mellwr momento de nossa história republiO SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cana para criar instituições sólidas e duradouras, ajustacia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadoda:; às a~pii'aÇões do povo.
res:
"Se são graves as dificuldades .do Pais, a vontade naDois assuntos em pauta e que devem ser comentados.
cional criarã a fOrca e a inteligência capazes de venCê-las,
O primeiro é o "Pacto Social e-Político" preconizãdo
pelo Presidente Sarney. Neste pronunciamento, faço codentro da verdade democrática que acabamos de restaumentários referentes às palavras do Presidente Sarney,
rar.
"Necessitamos concertar, imediatamente, um pacto
quanto ao assunto citado e o segundo comentário tratapolitico, a fim de consolidar este momento e favorecer a
se do problema agrãrio, ou seja Reforma Agrária, tam_continuidade do pro~so de reconstrução do Estado debém do Presidente Sarney.
mocrático. .. Leio os meus pontos de vista sobre os assuntos, e leio
"Não se trata de um acordo que venha a oferecer seu
também os dois notáveis discursos do Presidente Sarney
apoio- ao -Governo~ mas de entendiinento que dê. sustenquanto e.os assuntos comentados, a fim de constar dos
tação
ao regi_me representativo _e estabeleça o tempo e o
Anais da Casa.
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modo dos atas seguintes, dando coerência e uniformidade a nossos propósitos.
~·o grande objetivo é o pacto social amplo e duradouro, que se chama Constituinte,
"Ma~ para chegarmos a esse contrato social, se recorremos à definição _ctãssica dos convênios políticos nacionais, aevemos ajustar as regras de sua discussão.
"Na verdade, toda a ação política positiva conduz a
um pacto.
"O pac1o que tornou possível a nossa vitória eleitoral
foi o compromisso-com a Nação que, em nome dessas
posições, firmamos, OS dirigentes do PMDB e da Frente
LiberaL
.. A composição do Governo foi outrO pacto.
"Agora, devemos negociar a forma pela qual iremos
consolidar as ínstituições reclamadas pela sociedade e
pelo tempo.
..Não peço a ninguém que renuncie às suas posições
p-õlíficas, -e friú.1lo menos que abjure suas convicções
-Ideológicas .
"Se queremos uma sociedade pluralista devemos aceitar a diversidade das opiniões.
"Não estamos pedindo compromisso doutrinário fechado, mas apenas a discussão do caminho pelo qual
chegaremos à plena realização de nossos objetivos nacionais.
..Confto nos homens públicos brasileiros. Seu sentimento de responsabilidade tornou posslvel a passagem
pelo trecho rpais difícil da estrada. Receio, no entanto,
que essa vitória nos conduza à ilusão de que tudo está
feito e nos é_peimiticlo malgastar esforços na luta menor
pelas posições de poder e de vaidade pessoal.
"Por isso, daqui de Goiânia, onde a Aliança Democrãtica realizou o seu primeiro e histórico comício de
campanha, faço uma convocação aos líderes pardidários, aos Governadores dos Estados. aos parlamentares, Prefeitos e Vereadores e a todo o povo brasileiro:
Não chegou o momento de descansar as bandeiras.
.. Antes_ estávamos _juntos para, em nome do povo,
conquistar o poder sobre o Estado. Agora, devemos nos
reunir para decidir como usaremos este poder em favor
da Nação.
~·o primeiro passo é do entendimento entre as direções
partidárias .
"Fiz um convite ao Presidente U(ysses Guimarães,esse extraordinário homem público. - a que conduza.
como líder do partido majoritário em nossa coligação do
Governo, o acordo interpartidário de que carecemos
para levar adiante o compromisso assumido com o povo
brasileiro.
.... Estou certo de que não faltarã neste entendimento o
patriotismo dos homens responsáveis. E de que nenhuma força política estarã ausente do acordo que a Nação
exige.
"Ao Governador de Goiás, lris Resende, minha homenagem e agradecimento peta contribuição que deu à
Nova República.
Muito obrigado".
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
quanto ao problema Reforma Agrária, muita gente estâ
falando naquela base: "Não li e não gostei." Fala-se contra sem se conhecer o assunto, critica~se sem maiores co~
nhecimentos, enfim, esquece-se que o Governo deseja alcançar a Reforma Agrária de forma democrática, ouvindo todos os segmentos da sociedade, enfim. atingindo o
objetivo sem traumas, sem conflitos, ou seja, em paz,
contribuindo assim para o bem comum. O projeto veio
para o CongreSso e aqui será burilado, vísando assim
conseguir o deslderatum sem maiores problemas.
O Presidente Sarney, em notável pronunciamento, fei1a_ perante o IV Congresso Nacional de Trabalhadores
Rurais, definiu muito bem- o -pensamento do Governo,
quanto ao assunto,
Leio, Sr-Pfesidente, Srs. SemidoreS, o referido discurso
para que conste dos Anais do Congresso Nacíonal.
- Este é o discurso de Sarney:
"Sei que falo a homens amanhecidos na terra e indormidos no sofrimento (aplausos).
"Não venho cultivar ilusões. A semente da Nova República é a verdade e o entendimento. Este, na visão de
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Tancredo Neves, seria e será. um Governo de diâlogo
com a Nação (aplausos). .. Minha consciência e lllt:JJ DcllS_[l~eram-mc assumir o

compromisso de governar tendo como prioridade os
pobres {aplausos). É uma opção de política social.
"Não me canso de repetir que não podemos ser felizes
numa Nação cm que milhões de brasileiros não têm di~
reito à felicidade (aplausos).
.. Ao afirmar, na posse, que seria maior do que eu mesmo, tinha a visão do cargo e das minhas responsabilidades perante a História. Conheço a amargura das iiljuStiça-s nó campo e sei que elas começam na paisagem dOS
trabalhadores sem terra, dos posseiros, dos expulsos e de
todos que são vitimas da violência, da cobiça e da exploração (aplausos).
"Aqui estou para prestigiar os trabalhadores na agricultura que-se reúnem para analisar as condições de vida
da categoria e sustentar a luta pelo pleno exercício de
suas liberdades (aplausos).
"Na campanha eleitoral, o compromisso com a Nação
firmado pela Aliança DerilOcática prometeu: "Reforma_
Agrária. Execução de politica agropecuária que assegure
a fixação de preços mínimos realistas e a formação de es-.
toques reguladores adequados". E ainda~ "Reforma
Agrária, mediante cumprimento do Estado.
"Nestes dois meses_de r.e<m.co.nJro_ do povo com o Governo até a inflação baixou. _
___
.. Em dois meses de Governo, criei o Ministério _da Re~
forma e do Desenvolvimento Agrário (aplausos). Coloquei à frente desse novo des~fio um homem que conhece
os problemas fundiários e procurei, nuín equílibrio necessário à paz social, todas as correntes envolvidas na
área, para que partícipasselil desse projeto.
"Agora, estou apresentando para debate a proposta
do I Plano Nacional de Reforma Agrária, inspirado riO
Estatuto da Terra,
••Ao mesmo tempo, o Ministério da Agricultura inicia
um programa de apoio ao setor primário, tornando-o
verdadeiramente prioritário: Dou cumprimento à Lei n<?
4.504, em consonância com o I Plano Nacional de D.esenvolvimento da Nova República, Cl.!jas diretrizes-estão
colocadas para apreciação por todos os setor_es soçiais,
"Os trabalhadores rurais, empregados e empregadores
serão ouvidos e aju_darão a decidir. Aplicar o ~statuto é
respeitar o homem do campo e assegurar a milhões de
brasileiros o direito de não sofrer a mais degtadante d_as
privações humanas, que é fome_(aplausos). Desenvolvendo a agricultura, garantindo oc~pação aos lavradores,
vamos ter, também, as nossas indústrias _produzindo
mais e o trabalho vencendo o desemprego nas cidades.
..Assegurar a propriedade da terra a quem queira nela
trabalhar, não é, apenas, ato de reparação de uma preterição histórica multissecular, mas, também, uma decisão
política que atende às carências do presente e previil.e as
necessidades d_o futur9 (aplausos),
"Foi ousadia e o sacrifJcio de homens e mulheres batalhando a terra que permitiram aos brasileíros conquistar
a maior parte deste Continente. E a tornaram de tal
modo fecunda que, com o seu esforço, pagaram, por um
largo período, o preço das fábricas, das usinas e das indústrias.
"Nesse processo de ocupação e exploração do solo
concentrou-se a propriedade e a posse da terra em níveis
perigosos para o bem-estar dos brasHeiros e a estabilidade de suas instituições políticas e sociais.
"E: deplorável constatar que por cento das propriedades rurais representa 45 por cento da área rural integral.
Isto é o latifúndio de_vorante, agravo que pesa des_de as
primeiras sesmarias e que se tornou o símbolo oneroso
de um desequilíbrío que se traduz em ineficiência econômica e incapacidade produtiva (aplausos).
"O direito à propriedade da terra pode ser ameaçado
pelo Estado e pelos próprios individuas quando concentram imensas áreas improdutivas e ainda impedem que
outros nela trabalhem (aplausos).
"Assim, o processo de reforma agrária do governo
não é contra a propriedade, mas um meio de
democrãtizã-Ja, tornando-a acessível a milhões de brasileiros (aplausos). É um si_ncero programa de- governo,
não um lance de_retórica. É um projeto político de afirmação ideológica. b uma busca de solução sem traumas.
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E nesse sentido é meu_ dever uma palavra de louvor pelo
que a Igreja Católíca tem feito, procurandO- ffiediar os
conflitos, assistindo aos desamparados e revigorando a
fé na promessa divina redenção aos ínjustiçados (aplausos).
"A política fundiária é também um capítulo da política agrícola para que se cumpra a função social da terra, a
de produzir para uma sociedade que se urbanizou, evitar
o êxito rural, possibitar a diminuição de impostos sobre
a produção agríCola, de modo que, reduzidos os custos
da produção, se possa ter comida barata para o nosso
pOvõ: Por outro lado, devemos acompanhar os programas de colonizaç;ão pública e privada, de forma a evitar
aplicar medidas duras para evitar a violência dos conflitos, cujo ônus maior recai nos desprotegidos posseiros
(aplausos). Violência que a cada dia é maiS dramática e
muitas vezes gerada por conflitos urdidos para alcançar
objetivos subalternos. Ninguém deseja violar a propriedade, mas cumprir a Constituição que a submete ao interesse social (aplausos). Nós sabemos que sem democracia econômica não há liberdade e sem liberdade os trabalhadores são os primeiros a ser esmagados (aplausos).
"Desejamos que esse congresso discuta e apresente
si..!as reividicações, que o Governo as- acolherá. Queremos, firmiinente quereiflos, em nbme do Governo justiça nO campõ. Queremos aquilo que Deus determino_u
aos homens- paz na terra "E a terra, aí, é o barro d_uro
~-do trabalho do senhores lavradores."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia)- Concedo a pa-

lavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR.. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte_discur.so.)- Sr. President_e e,Srs, Senadores:
Ante o novO ·e astronómico fndlce de reajuste das prestações da casa própria, anunciado pelo Presidente da Re_pública na noite da última quinta-feira, não podemos
deixar de registrar, para que conste da At.:i: dos nossos
trabalhos, o protesto veemente dos mutuários de todo o
País.
S. Ex~, que durante tanto tenipo-eStudÕu a qlieSião, divulgando, por mais de um mês, promessas de uma deci..são política, terminou optando em consonância com a
insensibilidade dos números económicos e contra as raZÕe& de.ordem social que amparavam os mutuários.
Na sessão de 24 de maio último, consignamos, tãosomente para refletir fundadas esperanças de milhares de
prestamistas do Sistema Financeiro da Habitação, que
era legítima a sua expectativa quanto a um índice aceitável para o reajuste das prestações da casa própria.
Afinal, a Aliança política comandada pelo P"MDB deflagrou a ruidosa campanha de condicionamento da opinião pública, com vistas à eleição presidencial, sob o
principã.l argumento das mudanças de métodos administrativos e com o compromisso solene de atender de pronto a um sem-número de reivindicações populares- en- _ t.r~.as..quais a reformulação de critérios para os reajustes
das prestações do SFH.
Diziamos, naquela oportunidade, que o problema de
hoje não é diferente do de ontem. Desde 1964, quando se
instituiu a correç_ào monetária nos contratos imobiliários
de interesSe saciai: repetem-se os co"nflitos entre os órgãos financiadores e a ~rande massa de adquírentes-de
·rmóveis por eles financiados.
·- - - E aduzfamos: _"De lá para cã, extensa legislação tornou mais confusa a Operaciõnalidade do Sistema; os m_utuârios passaram a arcar com insuportáveis aumentos
das prestações devidas, muitos se tornaram inadimplenteS~ ãlguns for"malizaram _acordos e outros simplesmente
abandonar41-m_ seus imóveis".
Finalmente, afirmamos que, tornada imperativa a medíação do Governo, cabia-lhe a grande responsabilidade
de conciliar_ a sobrevivência económica do Sistema com a
diluída capacidade de resgate dos adquirentes da casa
própria, e que também nós esperávamos uma solução final não divorciada da angustiante situàÇão dos mutuários-.
O Presidente anunciou o reajuste, na percentual máxima admissível, vale dizer, sem nenhuma piedade com os
milhares de prestamistas do Sistema, esmagados pela ele-
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vação drástica d_e suas obrigações - duas vezes e meia
atirltenúidas. - - Nenhuma consideração mereceu a sugestão do Comitê
Nacional dos MutuáriOs, no sentido de fixar o reajUSte
em 112%, mantida a anualídade das majorações e a equivalência salarial, mediante a transferência de um ponto
percentual das tax.as de juros cobradas pelos agentes, em
favor do Fundo de Compensação das Variações Salariais, que poderia cobrir, sem necessidade de socorro do
Tessouro, os déficits proJetadOs pelo BNH.
A decisão, que atinge brutalmente 80% dos contratos
de financiamento, tenta considerar como estím1,1lo a implantação da semestralidade, o que na verdade consiste
ituma viOlência às disposições compactuadas. Coage-se o
mutuário a aceitar os reajustes semestrais, não·previ·stos
em contrato, para falsamente obterem o benefício de um
reajuste em menores índices.
Agora, todo o povo se recorda, com certeza, da propaganda custosa e intensiva dos que hoje governam a
Nação, que lhe acenava com mil transformações sociais,
favorecendo principalmente as camadas menos aquinhoadas pela fortuna, entre as quais seguramente se inserem os mutuários do SFH.
Lembra-se dos palanques, das promessas e dos discursos ardorosos dos peemidebistas, só nos dias de hoje
identificados como demagógicos e eleitoreiros.
E. sem remédio, constata: no grito que então incendiava a multidão não havia qualquer sinceridade de propósito! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O Sr. Senador
Gabriel Hermes enviou à Mesa projeto cuja tramitação,
de acordo com o disposto no art. 259, item III,lctra "a",
inciso 3, do Regimento Interno, deve ter início na hora
do Expediente. A proposição serã anunciada na próxima
sessão.
O SR. PRESIOENT"It. (Mário Maia)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente sessão, desígnando para a sessão ordinária
de segunda-feira a se-guinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma·
rá n~ 37, de 1981 (n9 1.795/79 na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 65 da Lei n<? 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que "dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n~'s 515 e 516, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.
Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n~ 52, -de 1982 (n~ 1.076/79, na Casa de origem), que
veda novas inscrições no. quadro de provisionados na
Ordem dos Advogados do Brasil e, mediante alterações
da Lei n~ 4.215, de 27 de abril de 1963, assegura aos
atualmente inscritos nesse quadro o amplo direito de
exerCíciO di! profissüo de advogado, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 931, de 1982, da
c"omiss:io
-:__de Constituição e- Justiça.

3
Votação, em turno único, do Requerimento n<? 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Müller e Moacyr
DUarte; reqúcrendo, nos termos do art. 371, c, do RegimentO "Interno, urgência para o Ofrci:o S/2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorizaÇão do Seilado Federal para realizar operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.

4
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 58, de
1985, de autoria dos Uderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regi-
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menta Interno, urgência para o Oficio- n9 S/8, de 1985,

aqui exerço_, clamar pelas atenções da União, para os

através do qua( o Prefeito Municipal de AnâpoHs (GO)

imensos e âelicados problemas daquele rico e sofrido

solicita -autor1:iição do Senado para que aquela prefeitu-

componente da Federação brasileira.
verdade que ter problemas não é monopólio da
Amazônia e do Nordeste. Todos os Estados brasileiros
os têm, de diferentes espécies e em várias escalas. Não
existe região no mundo que não os possua e para resolvêlos ê que existem os governos e concordam as respectivas
populações no pagamento-de impostos a esses governos.
O conceito mais amplo do bem-comum relativo a uma
nação e a um país, Senho_r Presidente, é a existê_ncia de
condições idênticas, em todo o território desse país, no
que se relaciona às oportunidades de trabalho abertas
aos seres humanos que compõem a nacionalidade.
Essas condições .raramente ocorrem, espontânea e si~
multaneamente, em toda a extensão do país. Seja ele o
Brasil, ou qualquer outro.
Fatores circunstanciais, geográficos e históricos, determinam, ao longo do tempo, variações diversas no processo evolutivo das unidades regionais. O clima, a demogratj~,_as fRciliQ~des nª~urais de comunicação, os recursos do sõlo e do subsolo, a localização dos mercados de
consumo, os recursos hídricos e minerais existentes tudo pode contribuir e invariavelmente contribui para
que o processo evolutivo das diferentes regiões que ca_bem no mapa de um só país - não ocorra em todos os
casos no mesmo ritmo e na mesma direção.
As causas entravadoras de um desenvolvimento regional podem ser atê contraditórias entre si. Lembrarei,
para exemplificar, o caso do Nordeste cujas dificuldades
parecem decorrer, com evidência, de uma escassez crónica de recUrsos hídricos e da explosiva expansão demográfica nq seu espaço. E, próximo, um pOJ.ICO mais acima
no mapa do Brasil, situa-se o caso da Amazônia, onde os
entraves à ocupação económica do solo parecem decorrer, exatamente, do excesso de água e da baixíssima den~
sidade demográfica ...
Sempre que a pobreza, o marasmo económico, ou as
tensões sociais passam_ a con_stituir a carac~erística predominante de uma região, de determinado país- deve o
Governo desse país direcionar para lá, com prioridade,
suas atenções.
Nada justifica o abandono de uma área e de sua população, sob a justíficativa de que não há recursos para a
possível solução de seus problemas, ou de que é tecnicamente ·mãis Correto investir os· recursos disponíveis em
áreas onde já existe a indispensável infra-citrutu-ra eConómica, viabilizadora das desejadas respostas a curto
prazo.
O raciocínio estaria certo no âmbito restrito de uma
empresa. Mas, uma República não ê uma empresa e nenhum governo pode e deve comportar·se, apenas, como.
um gerente, só atendo à eficiência administrativa e alheio
aos clamor~ que emergem das coletividades comprimidas pela fome e pela injustiça social, no mais amplo sentido_
Uma nação, Senhor Presidente, é uma comunidade.
Todos os seus membros têm o mesmo direito à esperança.

ra possa realizar operação de empréstimo externo no
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lor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mi]
dólares.)
5
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 66, de
1985, de autoria do Senador CCsar Cais, solicitando, nos
termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro-de Estado do Interior, Doutor Ronaldo Costa Couto, a fim de prestar, perante o
Plenário do Senado, esclarecimentos sobre os Decretos
n•s 91.178 e 91.[79, de l~" de abril de 1985.
6
Votação, em turno único, do Requerimento n'~'l41, de
1985, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos do art, 418, item I, do Regimento Interno, a
convocação do Senhor Ministro de Estado das COmUnicações, Doutor Antônio Carlos Magalhães, a fim de, perante o Plen.ãrio do Senado, esclarecer os temas abordados em entrevista concedida por aquela autoridade em
12 de junho de 1985 e atinentes à estabilidade políticoinstitucional do País.
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 233, de 1981, de autoria_ do Senador João Calmoo, que fixa percentual mínimo para aplicações em
educação pelas empresas em que o estado tem participação acionária majoritária, tendo
PARECERES, sob n'~'s 19 a 22, de 1985, das Comissões:
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Educação e Cultura, de Economia e de Finanças,
favoráveis.
8
Votação, em primeiro turno, do_ Projeto de Lei do Senado n"' 53, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestra, nos cursos
de 1<? e 2'~' Graus dos estabelecimentos de ensino do País,
sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual e dã outras providêncías, tendo
PARECERES, sob n"'s 492e 493, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favOrável.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 36 minutOs.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
GABRIEL HERMES NA SESS.ÃO DE 19-6-BJ E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Como
Lfder, pronuncia o seguinte discurso.)~ S_r. Presidente e
Srs. Senadores:
O assunto de que vo_u__tratar interessa à Nação, interessa ao Norte, ao meu Estado e, acentuadamente, ao Nordeste. O novo Governo, nós sabemos, enfrenta dificuldades de toda espécie, especialmente de ordem financeira.
Sabemos que o -Governo está enfrentando dificuldades,
criadas pelos problemas daqueles que estão ganhando
salários ínfimos, salãrios- digamos- de fome, e que se
levantam em greve, como meio de conseguir melhora de
seus vencimentos. Poderia _citar a sucessão- de dificuldades que enfrenta o novo Governo. Mas hã algumas de
ordem financeira, Sr. Presidente, que precisam ser consideradas. Por exemplo, o problema do corte de verbas de
obras que são necessárias, funda metais, para que não se
multipliquem as dificuldades da Nação, e não cresçam os
sofrimentos que poderão recair sobre o povo, principal~
mente forçando desempregos.
Senhores Senadores:
Representante do Estado do Pará nesta Casa, posSO
dizei' que é uma constante na atividade parlamentar que
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E o que qualquer população carente espera é que a
ação administrativa e promocional do Poder Público impeça os colapsos locais c promova a reversão das expectativas, sempre que se configurar uma situação de desequilíbrio e de ausência de condições para o progresso
auto-sustentado.
Senhor Presidente, As considerações que acabo de foimula r seriam válidas em qualquer pafs do mundo, sem
dúvida. Mas, têm maior razão de ser em se tratando do
Brasil. Deste Brasil de 1985. Isso porque, por falhas daquel~s que _construíram ao longo do tempo, a sistemática
administrativa e tributária vigente no Estado brasileiro,
tomou forma e adquiriu sentido de permanência, neste
País, uma iníqua concentração de recursos nas mãos da
União Federal. Aos Estados e Municípios, a não ser em
alguns casos excepcionais de uns e outros, pouco toca
dos tributos gerados pelo trabalho das populações, em
todos os setores e lugares.
E porque a sitUaÇão é essa, Senhor Presidente- e ningpém discordará desta colocação que faço do problema
- as reivindicações originárias de todas as partes do
País e de todas as parcelas de sua população convergem
invariável e necessariamente para a União. Este Congresso é a caixa de ressonância onde elas ecoam.
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Jâ que a União dispõe do monopólio dos recursos,
tem ela a obrigação de fazer ato de presença em todas as
situações__ e_ de responder a todos os clamores. t o que
pensa, com lógica, a nação.
Senhor Presidente. A Amazônia viveu uma longa noite de estagnação econômica e de amargura, que se estendeu dos primeiros anos da década de 20 até, praticamente, este presente com que convivemos. t verdade que durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela houve algumas manifestações de vitalidade económica, secundadas e apoiadas pela ação governamental, atingindo a
Amazônia através do Banco da Amazônia e da S_UDAM
Mas, a ocorrência dessas manifestações não alteraria,
-no conjunto, a situação geral de imobilismo e de ausência de uma indispensável tripulação humana permanente, para ocupar os enormes espaços vazios e mobilizar as
fabulosas riquezas do vale. A Amazônia continuou sendo, nesses- últimos anos, o que sempre foi, desde a chegada do primeiro colonizador: uma terra em que a ação colonizadora do homem jamais chegou a ter uma definição
clara, em termos de meios e de fins.
Tudo o qUe se fez e qüe se continua fazendo ali, para
criar e desenvolver empreendimentos, tem o significado
incaraderístico de uma experiência.
Depois do fracasso, que já vai longe, no tempo, das
plantações de seringueiros da Ford- vive-se hoje, na região, as experiências de JARI e dos extensos projetas
agropastoris viriculados à ação de grupos económicos do
Centro-SuL Projetas _esses que estão sendo desenvolvidos
à custa de um desmatamento agrassivo e ilimitado.
Posso dizer, Senhor Presidente, que existem em diferentes pontos da Amazônia núcleos de empresários do
comércio e da indústria, reunidos em grémios classista~
- como a Federação das Indústrias do Estado do Pará
de qye sou Presidente_- de há muito inconformados
com essa crônica inexistência, na região, de uma política
de governo que possa criar condições concretas e estáveis
para a deflagração de um procesSo efetivo e contínuo de
des.envolvimento econômico. Essas condições estariam
representadas fundamentalmente pela implantação de
_uma_infra-estrutura ener&ética e de comunic~ções, capaci:tãda- a dar sustentação a ati vidades criadoras él.e riquezas econômica.
Também nós, parlamentares dos Estados amazónicos.
aqui estamos, nas duas Casas do Congresso, sempre des·
fraldando a bandeira dessa luta, Sem a iniciativa governamental, essa necessária estrutura de apoio ao rush de
- uma- arrancada económica não surgiria nunca, pois, sua
implantação custará o preço de um alto investimento, só
possível a nível de Governo FederaL

-Surge: Carajás e Tucuruí Pois o que ocorreu, nos últimos anos, Senhor Presidente é que esse velho sonho de brasileiros de hã muito
marginalizados no processo do desenvolvimento nacional pareceu aproximar-se de uma completa realização.
Todos nós acompanhamos nesta Casa, com interesse e
emoção, o pre·paro e-a implantação do Projeto Carajâs.
Também a população de toda a extensa área regional a
ser beneficiada pelo projelo assisliu, com alegria e entu·
siasmo, ao desdobramento dos fatos rumo à criação de
um quadro novo na área. E a própria opinião pública do
País, através das lideranças políticas, empresariais e classistas, acompanhou com interesse e aplaudiu a histórica
decisão do Governo da União de construir a poderosa
usina hidrelétrica de Tucurui, uma estrada de ferro de
condições modelares para levar o minério da Serra de
Carajás até o porto maranhense de Itaqui, simultaneamente construído. O gigantesco canteiro de obras instalado na área para viabilizar as construções previstas deslocou para lá u~a grande massa de migrantes, atraida
pelas oportunidades de trabalho então abertas.
Essa fixação no local de um grande contingente populacional exerceu influência estimulante às atividades comerciais e agrícolas já existentes na área, beneficiárias e
em parte destinatárias dos recursos que ali passaram a
circular.
Concluído o ciclo das obras básicas, e deflagradas a
produção e a exportação do minério extraído, a mão de
obra desmobilizada e a disponibilidade de energia assegurada pela usina de Tucuruí tornariam possível a dina-
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mização d<l grande indústria de alumínio implantada na
região, no âmbito do próprio projeto Carajás, bem como
a criação de outras atividades industriais, em diferentes
esc--<~.[as, fatos que modificariam para sempre o perfil ecoM
nômico e soci:il da região.
Cabe ainda lembrar que o Projeto Carajás reclamava
transporte econômico que é um complemento importan·
te. Inicíou-se, assim, as cdusas em construção, no rio
Tocantins, e a utilização __dc suas águas. A movimentação
das turbinas de Tucuruí, desse modo, não significará um
defmitivo e irracional impedimento à utilização, pela navegação, do sistema fluvial Tocantins-Araguaia, como
via de penetração para as regiões interioranas -do País,
chegando até às vizinhanças de Brasília. ~ toda uma
imensa ãrea geográfica, incluindo partes dos Estados do
Pará, de Goiâs e de Mato Grosso. São terras hoje escassamente ocupadas e trabalhadas, mas, potencialmente ricas, com as indispensáveis condições para se tranformar
numa das maiores zonas_ produtoras de grãos do País:
Acrescente-se a essa perspectiva de opulência agrfcola os
imensos recursos minerais ainda intoCados na mesma
área.

Com vistas à utilização da hidrovia TocantinsAraguaia, já foi construido no Parã, no ba"ixo cur_so do
Tocantins, o bem aparelhado porto fluvial de Vila do
Conde, em Barcarena.
O enfoque que procuro fazer de todos esses fatos ê
para bem caracterizar o extraordinãrio significado e extensão de todo esse conjUnto de projetas e o que :a ultimação deles significará um dia para toda a região quereceberá os benefícios das novas condições de vida e de trabalho que os ditos pr.ojetos viabllfzarão. Não inais· será
possível um abandono dessa esperança.
O Brasil inteiro lucrará, com o surgimento de um novo
pólo gerador de riqueza, pela geração de empregos que
ele vai garantir e pelo aumento da produção disponfvel
para a exportação que o pleno funciOnamento da sistema
de
produção-transpl)rte~e-dcscnvolvlmento-regional,
previsto no âmbito do Projeto Carajás e P'rodiat, ensejará.
Tudo, porém, sofre a ameaça Senhor Presidente, é a
decisão do Governo Federal de reduzir, ou o mais absurdo cortar os recursos detinados· aO prosseguíinCnto -~as
obras da Hidrclétrica, em nome do chamado "Plano de
Economia", e de suspender temporariamente as obras
das eclusas - pelo desvio das dotações previstas para
outros fins. E medida que reputo de má política, petas
evidentes contradições que encerra.- Não se objetiva planos de economia, com medidas antieconômicas.
Afinal, gastou-se muito em Carajás, atê o presente
momento. São ,gastos plenamentej~stificados pela característica de investimenlo. Nenhum paíS lograria
desenvolver-fõe, como sabemos, sem fortalecer e ampl~ar
sua infra-estrutura econômica e nada poderá ser fe1to
nesse terreno sem investimento.
Investir é, portanto, plantar para colher. Preparar
condições para que o futuro, no quadro de sua região, de
uma população ou de um projeto, seja me1hor do que o
presente. É um ato legítimo de aç~çf ç;Çonô~i~ que poderá justificar, inclusive, cortes outros Cll!_ ~spesas nãoreprodutivas, para que não faltem recurs~ l').~~áfios
. :' Pmpreendimento multiplicador de possibilidades, no
- - -:e.ien= â. vitalidade econômica nacional. O que nã_o(J';;-'-". _.tfica é a mutifação de um investimento em non;l.e de
~r:.~mia.
.
/Foge à lógica e até.à._~acionalidade, portanto, in~er
·,........_ _ Jr;lm:per- o-curso de um investimento sob a justificativa de
_(economizar. Essa interrupção gera prejutzos sociais de
grande monta e vultosos custos adicionais, representa~
dos pela desativação das centenas de abras existentes,
pelo pagamento de eventuais multas decorrentes de res~
cisões de con~ratos, e pela futura exigência de novos· diS~
pêndios, só para recuperar parte do que já foi feito, por~
que abandonado.
No caso especifico dà Hidrclêtrica de Tucun,,Ij e_das
eclusas todos esses preju!zos estão bem caracterizados.
Há ameaça de paralisar as grandes obras. A reação se
faz de pronto, Sr. Presidente, com a manifestação parti·
da do meu Estado no documento que vou ler para conhecimento do Senado e, sem dúvida, a manifestação do
Plenário.
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-Atrasos dos inícios de GeraçãO dos Grupos, 5 gera-

Excelentíssimo Senhor
Dr. José Sarney
DU. Presidente da República
Palácio do Planalto
Brasília- DF
As Lideranças Políticas, Empresariais, Sindicais e Pcpulare.'> do Estado do Pará, cujos representantes firmam
a -presente mensagem, solicitam respeitosamente a
atenção de Vossa Excelência para o assonto que passam
a expor:
Senhor Presidente:
Viveu a Amazônia e particularmente o Estado do Pará
uma longa espera pela criação, na área, de condições
R!:QP_icias a_o Desenvolvimento Econômico e Social da
Região. E a esperança- nos pareceu justifiCadã -êjUan-dô o"
Governo Federal definiu o projeto Grande Carajás e
traçou os planos, em parte já realizad_os, do grandio'so
complexo hidreiétrico de Tucuruí.
A primeira conseqüência do fato novo foi a rápida
concentração de um expressivo contingente-populacional numa extensa área paraense, outrora escassamente
povoada- atraído pelas oportunidades de trabalho que
se abriram na região, nas gigan(escas obras civis da Usí·
oa Hidrelétrica de Tucuruí: na implantação da malha_ rodo.vJâria local;. na Ferrovia que jâ está interligando Carajás aos ~ortos de Itaqui, no Maranhão e de Vila do Conde cm Barcarena no Pará; nas obras das Ec[usas da Barragem de Tucuruí e Hidrovia que, quando concluídas,
completarão o sistema de navegação fluvial atê Mllrabá
e Imperatriz; e, ainda, nas várias indústrias de grande
porte que começaram a instalar·se na região, em Jlinção
da esperada disponibilidade de energia elétrica que iria
ocorrer.
A primeira etapa da Usina Hidrelêtrica foi completada, a estrada de ferro está em funcionamento, o Porto de
ltaqui já está escoando minério de ferro. pelo Porto de
Vila do Conde, em Barcarcna, recebe-se Bauxita e. IDnda
este ano, deverão estar sendo embarcados O àlumínio
pfoduzldo pe1ll A BRÁS alêm de outros produtos Indus_irializados e semi-íO.dustrializados na região. Mas, sur·
preendentCmciil-te, pesa hoje sobre a obra ciclópíca'iniciada o risco indesejado de uma eventual paralisação.
Recejarn os paracnses que essa paralisação atinja não
ap-enasa-Cõil.Strução da hidrelétrica, que já está com cerca de uma quarta parte do sistema gerador em funcionamento - mas, também, afete a continuidade das obras
das Eclusas de Tucuruí. Tal hipótese, se confirmada, trará extenSos e dramáticos prejuízos a toda a comunidade
paraense, bem como ao Norte e ao Nordes_tt: do País, podendo at~ mesmo comprometer por muito tempo os esperados resultados multiplicadores do ímenso investimento de recursos públicos já realizados na área.
A ultimação das Eclusas, Senhor Presidente, signifiCará a viabilização do "Plano de Na\;egação TocantinsA.raguaia", utHízação económica de vias de grande porte, capacitadas a escoar rumo ao litoral norte a produção
de grãos e de Qiversos produtos de amplas áreas do interíq:r: paraense~ m~ranhense e do Centro-Oeste do País.
-- ~ara o prosseguimento das obras Oas Eclusas, Senhor
Présiôente,__ estava01 preVi~tos;para o exercíciO corrente,
-recUrsos da ordem de 35 bilhões de cruzeiros. Essa doto.ção foi mutilada em 25% pelo plano de economia e o
que restou, o- qUe se sabe e não se justifica, teve destinação diversa da prevista.
Os paraenseS têm, portaóto, motivos para estarem
preocupados e confiam no partriotismo e na vis_ão de estadista de Vossa Excelência, para que o essencialíssimo
empreendimentO não sofra um colapso.
--A eventual paralisação das obras de Tucurui exigirá
1,1__1!1 dispén~io de_ cerca d_e 120 bilhõ~ d~ cruzeiros e as
das-EClú.saS cerca de 110 bilhões de cruzeíros- somente
para à- des_ativ9.ção. -Ocorrerão, porém, outros prejuízos
SõdaJS~ ecõõõinicos e financeiros, verdadeiramente desastrosos para o interesse póblico, seja na Dimensão original. Anotamos dados concretos que, como colaboração, julgamos de nosso dever referir:

doras em diante;

-Custos de desmobilização de pessoal e equipamen1-0 e posterior remobilização;
-Custo de ociosidade de Equipamentos Industriais
fixos;
-De manutenção e guarda dos equipamentos;
-Da ociosidade de mão-de-obra. em função da capaci-dade máxima de desmobilização (3.000 hornens/mês);
- Da rescisão de Contratos de fornecimento de materiais, inércia na susPensão dos fornecimentos, multas e
perdas dos perecíves;
-Adicional referente a perda da produtividade da
mão-de~obra na rcmobilizaçãO;
-Das providências necessárias a nível de campo para
paralisação das obras. Recolhirnento das formas e mate- ríais diversos das frentes de serviço, proteção de annadura.s, etc. .. ;
_
-Custo adicional de operação da balsa da BR-422,
fase atraso conclusão da Ponte do Caraipé;
- Da. Segurança Patritnonial do Canteiro;
- De Manutenção e Operação da Vila por mais de 1
ano e durante a paralisação;
- Sobrecusto reorganizã.ção face desmobilização da
Vila (mudanças, etc... );
- Impossibilidade de transferência de todos os alunos
no I<:> Sem?stre O1.000 alunos);

- A não-entrada em operação de grupos geradores
nos p-ràzos preV-iStos ácarretará transtornos a toda a região Norte-Nordeste. cuja dependência desta energia ê
hoje fundamental a seu desenvolvimento;
......:.. A~escehtã-se a isto o não cumprimento -dos compromissos de fornecimentos aos grandes clientes
(Al-BRÁS/Al-UNORTE, e ALCOA/ALUMAR,
CCI\.1, CARAJÃS) entre outras empresas que demandarão pesadas multas contratuais.
E_enhor Presidente:
Compreendemos e louvamos o empenho demonstrado
pelo Governo de Vossa Excelência, no sentido de atenuar os múltiplos problemas com que se defronta a administração federal no momento. Mas, o que desejamos
como paraenses e brasileiros, é que esse propósito de minimizar dificulâades financeira~ conjunturais, não se tra=
duza na criação de grave tensões sociais e no enorme desgaste de recursos, sem a contrapartida de resuitados que
os justifiquem.
Confiamos em que Vossa Excelência _impedirá que o
perigo iminente venha a se transformar em fato irreversível. Os paraenses não renunciam. ao ideal de libertação
· econômica e sociàJ de seu Estado e estão certos da compreensão que hão de receber do Senhor Presidente José

Sarney.
Respeitosamente
Sr. Presidente, o telex diz qüe tudo isso pode ocorrer,
surpreende, são dados colhidos na ELETRONORTE,
das instruções para paralisar a continuidade da cons~
trução da Hidreléti'ica de Tucuruí e das Eclusas.
Ora. Sr. Presidente, isso não será apenas um malefício,
para um Estado, isso vai atingir tremendamente o Norte,
o Pará, e muito mais o Nordeste."
O Sr. VirgílioTá't'ora- V, Ext me permite um aparte?
O Sr. CesBr Cais

M

V. EX' me permite um ap-arte?

O SR. GABRIEL HERMES- Já ouvirei V. Ex's,
cOm muita honra.
O Nordeste depende, e vai continuar a depender,
para que não venha a ter mais problemas naquela região,
a -partir do próximo ano, da energia elétrica de Tucuruí.
Sr. Presidente, como parar essa hidrelétrica sem considerar _as conseqüências?

ora, Sr. Presidente, comPreendemos as dificuldades,
compreendemos todos os fatos, mas não podemos aceitar pacificamente.
O Sr. Virgílio Távora -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES- Ouço V. Ex~ com muito prazer.

Coll$eqiiê_nclas
- Dispensa de até 13.000 empregados
- Remoção de uma população de aproximadamente
40.000 pessoas residentes nas construções;

O Sr. Virgílio Taivora - Há dias, ouvimos a declaração do primeiro magistrado do País de que ele tinha
hJ~rdado o caos. Hoje, em declaração símile, talvez não
contundente quantO aquela, mas igualmente inreliz, o
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Ministro do Planejamento afirma- que as finanças do
País vão muito mal. Caos é o que se vai montar neste
País se houver esses cortes indiscriminados desses gastos
públicos como anunciado, desmentido, tornado anunciar, tornado a desmentir que na realidade estão sendo
levados a efeito. No_caso especial de Tucuruí, o que a
Região Norte e a Região Nordeste, interligados que estão os dois sistemas, Tucurul-CHESF, vão sofrer com a

paralisação dos trabalhos desta grande barragem que,
inaugurada foi por Figueiredo, mas que carece da implantação das demais turbinas que a vão permitir produzir a energia necessária, tanto para· o Pat'ã, para o Maranhão, para todo o Nordeste, é algo que não podemos
conceber. Como, sem uma avaHação das conseqüências'?
E nisso vamos- fazer justiçã 8.0Sr. Ministro da pasta respectiva que há tempos levantou sua voz contra isso, o exVice-Presidente da República: como tomar uma medida
que não se justifica restrita só a Tucuruf, que vai diminuir de muito o ritmo, senão parar os trabalhos de !taparica'? Então, as Regiões Norte e Nordeste ficam condenadas a sofrer racionamento por uma medida unilateral,
em que os representantes da Região não foram ouvídos,
em que, justamente, o interesse- aí sim_- monetarista está sobrelevando qualqLter outro do bem-estar social
tão apregoado por essa Nova República, não podemos
compreender atas como esse.
O SR. GABRIEL HERMES- Nobre Senador, a gravidade é bem maior do que se pensa, não se tratam apenas de 20 mil homens ameaçados de serem desempregados, das empresas que estão ameaçando paralisar os seus
serviços, dos compromissos assinados com todas essas
empresas que citei, como disse, ALBRÁS, ALCOA,
ALUNORTE, ALUMAR e outras obras de Carajãs.
Tratam-se, também, dos empreendimentos compromissados no Nordeste e no N arte. E não se está pensando
nem medindo, ao se fazer a declaração, que também paralelamente se pensa em parar o lento andamento das
eclusas, o que importa em mais de 100 bilhões de cruzeiros ao desmobilizar também essa obra.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso é grave e n~o podemos ficar omissos. E mais, esta ameaça, sabemos que
será eitendida a outras hidroelétricas do Brasil, acentuadamente do Amazonas. Sei que o Amazonas está também preocupado. Ainda esta semana recebi um telefonema de um dos meus mais queridos amigos, amigo de
1951, 1952, que conheci jovem, trabalhando numa e~' presa da maior respeitabilidade no Amazonas, o jornal A
, Critica e televisões, preocupado porque havia lido o nosso protesto com relação a Tucuruí. Veja V. Ex• como as
coisas caminham.

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES -Sr. Senador Alberto
Silva, permita-me primeiro ouvir o nobre Senador César
Cais que já havia solicitado o aparte.

O Sf. Tésar Cais- Nobre Senador Gabriel Hermes,
eu de fato tenho dificuldades, jã que vim depoi§ de seis
anos de Executivo, em conhecer, realmente, qual é a posição dos Senadores que aqui falam e se as suas vozes
chegam às autoridades. Eu estou com muita dificuldade
em saber sç_aquilo que falamos, os pronunciamentos da _
maior gravidade e da maior responsabilidade chegam
aos ouvidos daqueles que estão no Executivo.
O Sr. Virgilio Távora- Não tenha a menor dúvida de
que não chegam.

O Sr. João Lobo- No seu tempo não chegava'?
O Sr. César Cais - No meu tempo, sim. Eu nunca
deixei sem resposta e sempre vim aqui todas as vezeS em
que fui chamado. O Senador Itamar Franco, inclusive, é
testemunha disso. Nunca me furtei. Mas, na verdade, estou sentindo uma grande dificuldade, porque falar e não
ser ouvido é uma coisa muito séria para este Poder Legislativo. Estou com grande dificuldade, porque, na realidade, temos dito aqui muitas vezes - e eu posso dizer
cqm tranqUilidade- eu tenho o maior respeito pelo Presidente José Sarney, não só por ser Presidente da Repllblica- pelo homem, trabalhei quatro anos como seu
auxiliar. Mas fico com dificuldades em saber se--o que
1Sua Exelência diz- e, sei que é sincero- se Sua Excelência está sendo realmente infonnado pelos seus Minis-

tros. O Senador Aderbal Jurema, aqui, disse, e nós
aplaudimos, que Sua Excelência em Petrolina, falou que
não faria o pagamento de dívidas externas à custa de fome, desemprego e recessão. Paralisar uma obra como
Tucuruí é a coisa mais sêria que se vai fazer no Brasil.
Srs. Senadores, é a coisa mais séria que se vai fazer no
Brasil. Fazer uma obra, naquela região do Norte do
País, e que é a primeira obra de vulto, obra hidrelétrica,
acima do Equador. Levar central de concreto, levar equipamentoS pesados de navio, pelo rio Tocantins, através
de embarcações, levar tudo aquilo para se montar uma
obra, não é coisa muito simples de se fazer, e é a primeira
vez que se faz no mundo. Por outro lado, foram Tucuruí
e a Hidrelétrica de Tucuruf que possibilitaram o programa Grande Carajás. O Brasil e o Governo assumiram
compromissos com o Japão para fazer a ALBRÁS, no
tempo, a ALUNORTE, transferiu a ALCOA, que ia
para a Austrália, para São Lufs; fez todo o complexo,
baseado em Tucuruf; interligou, com o Nordeste, a primeira linha de transmissão de 500 mil volts a 2.000 km
de distância, uilúl nova tecnologia para que se pudesse,
interligando as duas bacias hidráulicas, não precisar superpor usinas de geração. O Nordeste teve o desenvolvimento e ficou, agora, dependente de Tucuruí, conforme
V. Ex• disse, e_ o nobre Senador Virgílio Tâvora tambêm
aqui pronunciou. Representa toda uma série de c_ompromissos internacionais visando o pagamento da dívida externa com a Comunidade Econômica Européia, com os
bancos de todo o mundo.
_ Paralisar essa obra ~. sem dúvida, qualquer coisa de
alguém que não tem visão de Brasil. Eu chamaria para
discu_ssão qualquer Ministro da área econômica, para
discutir o que ê Tucuruf; chamaria para discussão. Agora, como V. Ex• disse, paralisar uma obra é muito mais
caro do que manter em funcionamento, em ritmo mais
lento. Agora, o fato é a falta de respeito do brasileiro, da
palavrqa do brasileiro, que deu a sua palavra à comunida_d~ _econômica internacional, deu a sua palavra. Por
isso é que eu dígo: como ê que se pode acreditar na palavra do Presidente, que eu sei, sincera? Será que estão levançlo a Sua Excelência os fatos? E pergunto ainda: qual
é a repercussão de nosso pronunciamento'? Chegará lã?
Tenho minhas dúvidas, porque aqui, conforme foi dito,
várias vezes temos procurado convidar Ministros para
debates e os assuntos ficam encalhados na Mesa do Se-nado. Eu creio, Srs. Senadores, que é-iritportante medftãr
sobre o pronunciamento do Senador Gabriel Hermes.

6 SR. GABRIEL HERMES - Nobre Senador, Sr.
Presidente, devo informar que tive o cuidado, quando
ainda era uma ameaça, porque esse fato que estou denunciando eu colhi dentro do Ministério de Minas e
Energía e diretamente na ELETRONORTE o documen~
to da paralisação. Imediatamente, quando ainda estava
em dúvida, consegui uma delegação de 38 elementos, entre Deputados e Senadores, em que tive a honra de ser
acompanhado pelos nossos companheiros de Mato
Grosso, o·--eompanheiro Gastão Müller, entre outros,
Deputados, não apenas do Pará, mas também da nossa
região, empresários, piesidentes de todas as federações
de indústrias-e de trabalhadores, da área patronal e da
área de empregados, de associações comerciais, etc., 38
elementos. No dia 22 de maio, estivemos com o Presidente Sarney e lhe fizemos uma solicitação. Logo a seguir, quando tomei conhecimento, na última semana,
passei telegrama diretamente para o Presidente José Sarney, assinado por aqueles que me acompanharam, já
agora adver~ndo e dizendo das conseqUências da p~ralí
sação; so- mil serão os prejudicados, são 20 mil trabalhadores ameaçados, mostrando que 13 mil crianças poderão perder os seus colégios ali. Não me limitei a passar
ao Presidente. Achei que era de tal gravidade o problema
que fiz mais, Srs. Senadores; retransmiti, pedindo, com
todo respeitO, além da nec.essária razão de justificar, retransmiti o telegrama ao Ministro das Minã.s e Energia,
ao Ministro .dos Transportes, ao Ministro do Planejamento e tamPêm ao Ministro da ~azenda.
O Sr. Alberto Sllva ~-Permite _V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES- Voujâ dar o aparte a
V. Ex•
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Tomei to_das essa providências e mais: reproduzi na
imprensa, em vârios jornais. Ainda hoje, o Jornal do
Brasil vem tocando que apanhou através da reprodução
que veio do nosso Estado. Tenho dado justamente pela
gravidade disso. E hojejâ estou lendo, nos jornais de~ão
Paulo, Gazeta Mercantil, exatamente o que disse o nosso
Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campainha.)- Nobre senador Gabriel Hermes, o tempo de V. Ex• estâ esgotado.
O SR. GABRIEL HERMES~ Eu apenas peço a V.
Ex• que me perdoe em tomar mais alguns minutos, considerando que o Líder que falou antes de mim falou o
dobro do tempo. De forma que eu peço desculpas a V,
Ex~ e tolerância.
Vejam os Senhores a gravidade. São os japoneses jã
antecipando de não continuar no projeto que deram
notícias de que não se sentem com tranqUilidade para
prosseguir nas obras da ALBRÁS e ALUNORTE , E a
ALCOA, no Maranhão, ameaçada, se houver uma paralisação desta. h grave o problema. Acredito que esteja na
mão do Presidnetc Sarney as preocupações, ou não esteja talvez sendo bem orientado e informado da gravidade
do problema ...
O Sr.

Vi~gflio

Távora- Ou bem, obedecido.

O SR. GABRIEL HERMES- Ou bem obedecido, é
bem possível. Mas é grave o problema.
O Sr. Alberto Silva- Perm-ite V. Ex• um aparte?
O -SR. GABRIEL HERMES nobre Senador Alberto Silva.

Com muita honra,

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Gabriel Hermes, V. Ex• tem toda· razão em, nesta tarde, trazer ao co~
nhecimento da Casa as graves conseqUências que ocorreriam, se o projeto de Tucuruí fosse paralisado, porque V,
Ex~ jâ disse tudo, não só como disse o nosso companheiro Cesar Cais, o enorme canteiro de obras que está lá, as
implicações diretas e· indiretas da paralisação de um projeto desse, e apenas é evidente que o Governo diz que vai
fazer esses cortes por absoluta falta de recursos para tocar todas as obras ao mesmo tempo, ê o que nos parece.
Eu queria apenas sugerir que, numa hora dessas, uma
boa contribuição nossa seria mostrar ao Governo, como
abrir uma clareira de _onde buscar dinheiro para não pa~
rar a obra. Na produção agrfcola, parece-me que é difícil, porque tem de botar mais investimento, e dos 50 milhões de toneladas de grão passarmos para 60 não vai
ajudar muito, porque, inclusive, o déficit Interno de alimentação é muito grande; no petróleo, obter mais petróleo é investimento alto, caro e diffcl. Eu lembraria a
V. Ex•, que conosco várias vezes discutiu, que a ricjUeza
do mundo está situada em dois grandes pólos, de um
lado o petróleo e, do outro, o ouro. Pois bem, nobre Senador Gabriel Hermes, lá mesmo, na província amazônica do Pará, onde se situa a Serra dos Carajãs, os garimpeiros estão, nobre Senador, recolhendo, por ano, 400
toneladas de ouro, e é fácil o cálculo. São dois milhões de
garimpeiros, a uma grama por garitTipeirofdia, são dois
mil quilos por dia. Duzentos dias apenas, porque: no '~
to está choVendo, tem-se 400 toneladas de ouro pu.
que estão saindo da terra brasileira, nos diversos garimpos que a( existem, e a Caixa Econômica Federal compra
apenas 50 toneladas. Para onde estão indo as outras 350
toneladas de ouro? Nobre Senador Gabriel Hermes, ar
está o dinheiro para não parar as obras de Tucuruí.
O SR. GABRIEL HERMES- O Presidente José Sarney precisa ser ajudado, e, não tenha dúvida alguma, todos nós temos o desejo de ajudã-lo, porque desejamos
consolidar a democracia neste Pafs, mas é preciso levantar elementos de perturbação como esse. Para que se tenha uma idéia há pouco falava o Lfder da Maioria, o
nobre ·senador Humberto LÚcena, de problemas de reforma agrária. Eu pego s6 um jornal de hoje do meu Estado, e leio: "O Sul do Pará jâ está em pé de guerra." O
nobre Senador Hélio Gueiros, como eu sofre e sabe que
lã se matam advogados, posseiros, proprietários, padres
e fndio; é uma coisa dramática. O mesmo jornal di~!
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"Seiscentas pessoas foge:nl-dos pistoleiros em Xinguara,"

Por outro lado, diz como se armam milícias.
Vejam ·as Srs. como esses problemas devem estar, realmente, preocupando a intenção _boa do Presidente José
Sarney de trazer a reforma agráría. Agora, vejam a gravidade disto: milhares de nordestinos que estão ali trabalhando, cerca de 15 mil, com casa, com todo aquele conforto que se dá. quando faz uma obrn__9._c;ssa dimensão,
que foi_ programada para to anos e aínd_a faltam 4 ou 5
ou 6 para continuar. Parar, parar as eclusas também significam 100 bilhões de indenizações de toda a natureza.
Não é possível, nobres Senadores.
Vou ouvir, com muito prazer, o meu ve[ho e querido
amigo quando _de_jornal e companheiro nesta Casa, e
com tanto brilho na Câmara.e agora no Senado, Américo de Souza, e tantos outros, hoje homens c;ta maiQria,
que tenham talvez mais contato permanente com o Presidente José Sarney, de quem eu não tenho senão razões
para ter motivos para dizer que me recebe a qualquer
momento com a maior satisfação, porque chegou na Câmara exatamente um período depois de eu aquíjá estar e
de quem semp~e fui muito amigo. Mas, é preciso levar a
Sua Excelência esses problemas, quase 40 homens do Pará das classes empresariais levaram a Sua Excelência a
sua solidariedade, disseram até mesmo que. tinham alegria de ver na Presidência um hómeril da Amazônia, porque o Maranhão também ê Amazônia, nii Presidência da
República. Mas Sua Excelência não deve estar bem informado, inclusive, dos 35 milhões, dos quais 25 núlhôes
foram dados, acertados, tirados do PIN para continuidade das eclusas que se desviaram agora para outras obras.
Por que não continuar essa hidrelétrica, lentamente, sem
parar? Dificuldades temos, mas teremos maiores com 'is-so. ~ um problema grave, grave, grave.
Eu ouço V. Ex' nobre Senador AmériCo_ de So!:l~a. _
O Sr. Américo de Souza- Eminente Senador Gabriel
Hermes, antes de falar a respeito do assunto do discurso
que tão bem profere V. Ex' nesta tarde, gostaria de tranqUilizar o nosso eminente colega, Senador Cesar Cais,
quanto à audiência do que é proferido nesta Casa. O
eminente Presidente José Sarney acompanha com
atenção a todas as sessões do Congresso Nacional, espe·
cialmente, as do Senado Federal. Sua ,excelência, sempre
que trata de assuntos poHticos e, diariamente, se reporta
aos assuntos tratados nesta Casa, antes mesmo- que,
eventualmente, eu possa ter oportunidade de conversar
com Sua Excelência. Por isso, nobre Senador Cesar Cais,
a audiência do que ê pronunciado pelos eminentes Senadores é total e integral. Sr. Senador Gabriel Hermes,
ouço V. Ex• com a atençãO que a sua inteligência me merece. O a:tsunto trazido ao-conhecimento do Senado é de
magna importância, entretanto, posso dizer a V. Ex• que
Tucuruí será a última obra a parar no Pais por falta de
recursos, porquanto o interesse que o Presidente José
Sarney tem por ela, e manifestado diversas vezes, é dos
maiores. O Presidente da ELETRONORTE, Dr. Miguel
Nunes, meu ilustre conterrâneo, comigo teve a oportunidade de falar a respeito, dizendo que a hidrelétrica de
Tucuruf terá continuidade, a não ser que a situação do
Pais entre em total descalabro, impossibilitando o pagamento das obras e dos investimentos. Tenho certeza,
nobre Senador_ Gabriel Hermes, que Tucuruf, que tanto
eu como V. Ex• conhecemos tão bem, jamais terá parada_
suas obras porquanto isto representaria a própria paralisação da metade do Brasil. Muito obrigado.

O SR. GABRIEL HERMES nobre Senador.

Muito obrigado,
-

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex• me permite um aparte,
antes de terminar?

O SR. GABRIEL HERMES - Com muito prazer.
O Sr. Virgílio Távora .. Eminente Senador,já que estamos diante de um colega que, com tanta firmeza, com
tanta ênfase, e com tanta autoridade- digamos, por ser
correligionârios e atê suplente de S. Ex• o Senhor Presidente da República, quando Senador, nesta Casa- afirma que tucuruí não vai parar, isto deve encher de júbilo
o coração não só de V. Ex•, como de todos o que estão
~qui presentes, neste plenário. S6 fazemos, agora, uma

pequena achega às declarações de S. Ex• se o Senhor Presidente da República, no meio de todos os seus afa,zeres
- reconhecemos-lhe a capacidade invulgar que tem de
trabalho - ainda toma conhecimento do que sucede
neste Casa, do que nós diSci.Itiri1.os, como se explica, eminente Senador, que não tenha ouvido - e V. Ex• jã está
mostrando dessa tribuna são as decisões administrativas
Que iSfão bãliZãildo essa paralisação- os apelos que V.
Ex• fez nesta Casa? Como não se sensibiliza, te o que dei;~Ca todos os nordestinos, inclusive-deVe deixar o eminente
Senador Américo~- também, apreensivo, e como nãO es,cutou o clamor que aqui temos feito para que o ministro
do interior venha a atender um requerimento de convocação, feito hã três meses, para expfiCã.i o Projeto Nordeste, que prometido foi por S. Ex', quando lançado, de
que seria fruto da auscultação de todo o Congresso Nacional. E o que nós vimos'? A jâ assinatura de dois Esta-- dos- não vamos deixar no vago- Sergipe e Rio Grande do Norte assinaram, perante o representante do Sr.
Ministro do Interior, na Superintendência da SUDENE,
o Projeto Nordeste, na parte que lhes toca. Porque o
Projeto Nordeste é um somatório de projetas estaduais e
mais um global de todo, que é o PAINME. Pois bem,
como se explica isso? Não entendemos. Fazemos votos
))ata que~ face a amizade que existe entre () ex-titular da
cadeira e o atua1 ocupante, ele chame a atenção que de
muita coisa, realmente, como nos transmitiu o eminente
ex-Líder Nelson Marchezan, Sarney te~ q~e estar tomando conta pelo telefone, porque justamente não hâ
-justificativa de há três meses estar o requerimento pedin- do a convocação de um Ministro para explicar aquilo
que vai ser o projeto que sua Excelência, o Senhor Presidente da República, disse que seria feito auscultando
toda a representação nordestina. Este o alongado do
meu aparte. Mas, pensamos nós que, ao lado dos parabéns que damos a V. Ex', ao povo do Parâ, ao povo nordestino por esta afirmativa tão enfâtica, também deseja~
mos ouvir, depois, a afirmação de que, do alto de olimpo, as ordens jâ foram dadas para que se dê o compar~i
mento desta autoridade para esclarecimento_e debate daquilo que é fundamental para o Nordeste: como serão
empregados, esses propalados t2 bilhões de dólares,
O SR. GABRIEL HERMES- Vou conclllir, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, creio que estou cumprindo com o rnep __
dever, o dever com o meu Estado, com a minha região e,
- fãffi6éffi, -com -õ meu País.
Ninguém mais que o meu Estado do Pará, nestes últimos anos, tem oferecido recursos e meios para qUe o
Brasil se recupere. Vejam o que éCarajás, com o queestã
dandO de ferro; vejam a bauxita do Pará, alimentando
três, sendo uma delas uma das maiores fábricas produto~
ras de dialumínio e alumína no mundo; vejam a estrada
de ferro cortando o nosso Estado e saindo pelo MaranhãO; vejam o que se faz em Carajás; vejam que aquilo é
o cartão postal que apresentava o ex-Ministro~ o atua1 1
já sabemos que também o faz, como um dos pedaços ricos do Brasil em pleno campo de d~envolvimento.
Então, só me resta pedir, porque as informações que
estou dando, as colhi dentro da ELETRONORTE, colhi
d-entrO do Ministério das Minas e Eneriia, colhi entre as
empresas que estão trabalhando em Tucuruf e também a
ameaça sobre as eclusas. Não se compreende, Sr. Presi~
dente, que se deixe o Pará isolado como uma_ilha, quando o Pará dão ferro, dã a bauxita, dâ o ouro, dâ a energia elétrica, dá tudo, e se isola o Pará, não continuando
as eclusas, cortando-se, portanto, todas as expectativas
de esperanças de um Estado rico, que estã dando tudo ao
País.
Resta-nos esperar do Presidente Sarney, a quem diri8i·
mos há dias telegrama assinado por todas as grandes em·
presas do Pará, o nosso apelo, a palavra que tranqUiliza
a gente do Norte, a gente do Nordeste.
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pede um aparte. Somente concederia ao nobre companheiro.

O _SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Pediaria ao
nobre orado_r que não _concedesse mais apartes e encerrasse o seu discurso, porque há muito expediente sobre a
mesa a ser lido.
O SR. GABRIEL HERMES- Como V. Ex' viu, o
meu cãrinho por V. Ex• o meu respeito e amizade, mas
eu respeito e tenho que respeitar a Presidência.
O Sr. Moacyr Duarte - E eu acato respeitosamente a
advertência da t\{~a.
O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente, cumpri
o meu dever, transmiti aquilo que espero que façam os
meus companheiros, agora Governo, o que faz[amos nós
quando éramos Governo, dar s~pre apoio a lutas como
esta, em que estão envolvidas não apenas interesses da
nossa Região e do Parã, mas interesses do Brasil.
Muito obrigado a todos e aos Srs., meus amigos ecolegas Senadores.(Muito Bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 20-6./15
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: Essa proposição que autoriza o Poder Executivo _a
abrir crédito suplementar até o limite de 23 trilhões, 507
bilhões e 600 milhões_de cruzeiros e dá outras providên~
cias, chegou ao Se_nado agora, às vésperas do recesso
parlamentar de julho.
Evidentemente, que ~ se tratando de uma matéria
dessa importância é "indispensâvel ser aprovada para as~
segurar os recursos necessários aos três Podere$: Legisla·
[ivo;- Judiciârio e Executivo. Não havia como deixar de
se faze~ _a apreciação em regime de urgência.
Se o Senador Itamar Franco ler com atenção a Expo~
- sição de Motivos que-aComPãnha o Projeto de Leigover·
namental, verificará que a especificação, mesmo em sendo genérica, não deixa dúvidas quanto à real destinação
· dos recursos.
Senão vejamos:
EspecifiCação - Item VII - Da Exposição de MotiVOS....:.:-

8. Quanto_à Pl-ogramação da Despesa, propõese que o e~cesso de arrecadação disponível, ·no -valor
de Cr$ 23.507,6 bilhões, correspondente às receitas
ordinárias do Tesouro Nacional, seja integralmente
destinado ao pagamento de pessoal e de dívidas,
conforme abaixo discriminado:

Especificação

CrS bilhões

a) Reforço de dotações destinadas

ao pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
-Poder Legislativo
- Poder Judjciârio
-Poder Executivo
- Tranferências a Estados,
DistritO Federal e Municípios
b) Reforço de dotações destinadas ao pagamento de dívidas
-Dívida Interna
-Dívida Externa
Total

21.000,00

550,0
640,0
19.130,0
680,00
2.507,6

627,6
1.880,0
23507,6

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. PRFSIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a
campainha.)- O tempo de V. Ex'estáhá 20 iniilutos ultrapassado.
O SR. GABRIEL HERMES --O Presidente vai me
permitir, por obséquio. S o último Sr. Senador que me

Ora, acho que o Senado não desconhece que o Presi~
dente João Figueiredo, antes de deixar a Presidência da
República, nos (iltimos meses de janeiro e fevereiro, con~
cedeu diversas vant_agens aos Sevidores Públicos Civis da
União, da Administração Direta e lndireta, entre as
quais destaco, pela sua repercussio financeira, os 80% de
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gratificação a todos os servidores de nível superior; 60 a
40% a todos os servidores de nívt::l médio, e 20% a todos
os servidores de apoio.
Óbvio que esses recursos não estavam, como sabemos,
previstos no Orçamento da União para 1985, que tãosomente contemplava dotação orçamentária para os reajustes normais dos vencimentos dos servidores públicos
ciVis e militares, que costumam ocorrer em Janeiro e em
julho de cada ano.
Por sua vez, o Poder Judiciário e também o Poder Legislativo estenderam essas vantagens aos seus servidores~
Nós mesmos, no Senado Federal, votamos, hã poucos
dias, um projeto de resolução, garantindo aos seus servidores 80% a maiS no seu vencimento básico a partir deste
ano. Como vamos fazer face ao pagamentO do pessoal,
se não tivermos um crédito suplementar correspondente?
Daí por que o Poder Legislativo também solicitou uma
suplementação de recursos nas suas dotações de pessoal.
Por outro lado, a ConstituiçãO -e as leis vigentes prevêem a obrigatoriedade de transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios, de recursos finariceiros, e,
para isso, o Governo precisa, naturalmente de um crédito suplementar, pois a previsão, para este ano, foi aquém
daquilo a que têm direito os Estado e Municípios.
E, por último, o pagamento dos serviços das dívidas
externas e internas. Creio que não podemos deixar de
honrá-Ias. Não discuto, neste momento, a estrutura dessas duas dívidas, que são uma herança maldita dos Go--vernos passados, ao longo destes vinte anos, mas o fato é
que no Governo que assumiu a 15 de março tem que pagar pelo menos o serviço dessas dívidas, já que não tem
condições, financeiramente, de pagar o seu principal.
Portanto, Sr. Preside_nte, Srs. Senadores, acredito que
está mais do que esclarecida a origem desse projeto e a
necessidade urgente de sua aprovação pelo Senado Federal, para que suba à apreciação do Senhor Presidente da
República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. __
VIRG!L/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 20-6-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISAO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No exercício eventual da Liderança, vamos honrar o
acordo feitO--cõCn as outras Lideranças que hoje compõem a situação nesta Casa.
Mas gostaríamos de deixar bem claro que a aprovação
desse projeto não significa concordância, em hipótese alguma, da forma com que o mesmo foi apreciado no Senado, pela ligeireza áe seU:_-estud_o.
Não relembraremos as palavras cruas aqui pronunciadas pelo Senador Uamar Franco e incorporá-las ao nosso discurso, mas senhores, uma abertura de crédito de 23
trilhões de cruzeiros há que ser bem medida. A não ser
pela premência absoluta do tempo e pela necessidade dos
recursos, para pagar inclusive ao funcionalismo público,
que necessita desta autorização teríamos que, pedir esclarecimentos. Só tal fato nos faz anuir a esta-providên-
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Decreto-lei n.,. 288, de 28 de fevereiro de 1967, qu~ "altera as disposições la Lt:i n'l' 3.173, de 6 de junho de 19S7, e
regula a Zona Franca de Manaus".
2. O escopo do exame afeto a esta Comissão por força
do art. 108 do Regimento Interno do Senado, abrange
apenas-os artigos 4'l' e 59 do Projeto, porquanto a modifi~açãoobjeto do art. l~' não traz conseqUências sobre o
montante dos. "benefícios fiscais financeiros, ou de quaiQ:Uer outra natureza", já previstos na lei que se pretende
_alterar. Nesse dispositivo (art. I<:>) apenas é atribuído à
SUFRAI\1A ,e à SUDAM competência para opinar
sobre a coi:tcessão desses benefícios, quanto aos projetas
e incentivos de desenvolvimento regional. Os demais artigos (2>1 e J<:>J não importam em conseqUência na ârea
fin unceiro-tributária.
3. No to_cante aos mencionados artigos 4>1 e 5<:>, o Autor, em sua Justificação, argumenta:
"Os arts. 4<:> e 5<:>, por fim, vislumbram suprir necessidades de plunejamcnto a longo prazo dos investimentos, a fim de assegurar-se período razoáv~l de
amortização, e de oferta imperiosa de incentivos,
particularmente nas regiões subdesenvolvidas que
de per si apresentam maior risco industriaL"

4. O ora alteradO ãrL42 do Decreto-lei -n9 28"8/67, dls_põe:
"Art. 42. As isenções previstas neste Decretolei vigorarão pelo prazo de trinta anos, podendo ser
prorrogadas por decreto do Po_der ExecutiVo mediante aprovação prévia do Conselho de Seg_urança
Nacional,"
5. Como se vê, a prorrogação, ora proposta, do prazo
que se esgotaria em 1997 (30 anos a partir de 1967) é de
todo oportuna, tendo em vista a importância do planejamento dos investiriientos, a longo prazo, para o desenvOlvimento da região. Manter os incentivos (art. 5~t),
além de conseqUência da aludida prorrogação objeto do
art. 4~t, constitui medida acertada, _considerando a margem de risco que envolve esses- investiinentos.
6~Ademais, segundo o dispositivo acima transcrito,
(art~ 42 do Decreto-lei n~' 288L67), já- existe autorização
legislativa ao Poder Executivo, no sentido de efetivar
prorrogação do prazo previsto inicialmente. Pela medida
ora alvitrada 0- Poder Legislativo estaria apenas implementando, diretamente, ato delegado em lei ao Poder
Executivo.
Por todo o exposto, nada havendo a opor do ponto de
vista que a esta Comissão cabe examinar, opinamos pela
aprovação do Projeto.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRGILIO TÁVORA NA SESSÃO DE 20-6-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.~

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trata-se de Projeto de Lei encaminhado pelo Poder
Executivo, visando à fixação dos valores de retribuição
da Categoria Funcional de Técnico de Cobrança e Pagacia.
mentos Especiais, do Quadro Permanente do_ DepartaMas, Sr. Presidente, estamos aqui; neste momento, no
mento Nacional de Estradas de Rodagem.
papel de Oposição, vendo juStamêilte o GoVerno da
-A- Categoria Funcional em tela acha-se integrada no
Nova .República pratiCar aquele mesmo procedimento
-Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, disciplinaque o aguerrido PMDB, durante tanto tempo, combado na Lei n~' 5.645, de 10 _de dezembro de 1970 e comp-õeteu, dizendo-nos do absurdo que se lhe assegurava ser, a
se de servidores que ocupam, na atualidade, cargos de
ele, a todos os seus componentes nesta Casa;-da aproTesoureiros colocados nos Quadros Suplementares dos
vação de afogadilho de projetas semelhantes a este.
Ministêrios, Contadores, Técnicos ·de Administração e
Compromisso é compromisso. Vamos dar o voto favoráEconomistas do DNER, através de critérios fixados pela
vel à aprovação da matéria.
referida autarquia, com a audiência do Úrgão Central do
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
Sistema de Administração de Pessoal Civil - SIPE;C.
bem!)
A disciplinação normatizada pela Proposição ora analisada atende às diretrizes administrativas pertinentes a
DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. JOhipótese
similares.
- -Si1. LINS NA SESSÃO DE 20-6-1!5 E QUE, ENNo que concerne no âmbito das atribuições d~ta CoTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
miSs'ãO
de
Finanças,
cabe
registrar
que
a
despesa
&corPUBLICADO POSTERIORMENTE.
rente d8. ciíiaÇãO da supracitada Categoria Fúndon8.1 de
O SR. JOSt LINS (PFL- CE. Para proferir pare-: __ __ Técnico de Cobrança e Pagamentos Especiais ocorrerá à
conta das dotações próprias do orçamento do DNER no
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~:
De autoria do Senador RaimundO Parente, a PropoOrçamento Geral da Uniilo.
____ ~ _
sição em examç,"introduz modificações na Lei nY 7.232,
Evidencia-ndo-se o interesse e conveniência da Admide 29 de outubro de 1984, que;, ~'dispõe sobre a Política
nistraÇãO e a-inexistência de óbice de natureza financeira,
Nacional de Infonnática, e-âá-Otitrasprovidências", e no
opinamos pela aprovação da medida.

Junho de 19K5

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG[LIO TÁVORA, NA SESSÃO lJE 20-6-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGIUO TÁVORA (PDS- CE. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, dirijo-me à ilustre
Bancada da Situação para perguntar como um exPresidente do nosso Partido, que hoje ocupa posição
bem·alta na atüal administração: que País é este? Onde é
que nós estamos? Estamos aqui pedindo urgência para
um projeto muito bom, aliás, mas um projeto quedíverge frontalmente de outro de origem do Executivo. Para
isso pedimos aqui a presença do Sr. Ministro do Interior,
há três meses, que S. Ex' viesse para explicar o projeto
que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
José- Sarney, fez editar no Diário Oficial, como uma das
suas primeiras rhedidas, o Projeto Nordeste, disciplinando todos os recursos que seriam empregues naquela região oriundos de um !ado do empréstimo externo no
Banco Mundial e Banco lnteramericano de Desenvolvimento e do outro de comtrapartida brasileira tirada justamente dos recursos do PIN, do PROTERRA, do Projeto Sertanejo,-âo PROHIDRO, objeto da Exposição de
Motivos 022, assinada por S. Ex' o Sr. Ministro do Interior. Um dos membros mais destacados da Situação, o
eminente Senador José Uns, é o autor deste projeto, Por
isso queremos deixar bem definida a responsabilidade de
todos os membros do Senado.
Faz o Projeto, PLANO R DESTE;. "sistematizam-se as
ações do Governo Federal no Nordeste no que tange ao
problema das águas;" teríamos - e V. Exfs vão ver que
estudamos o problema- o PLANORDESTE I que tratará do levantamento dos estudos hidrométricos; o PLANORDESTE Ii, indicação de dimens(onamento de
obras relevantes à captação, acumulação, regularização,
condução da âgua tendo em vista o suprimento das necessidades de abastecimento das cidades e disponibilidades para uso rural; igualmente indicará áreas alternativamente mais propícias à implantação dos grandes projetos ..de irrigação; o PLANORDESTE III seria o projeto
de.construção e operação das obras hidráulicas relevantes do Projeto II; o IV seriam as obras de abastecimento
urbano; o V trataria do problema de obras de captação
de águas para uso agrícola; Projeto Sertanejo e PROHIDRO, o PLANORDESTE VI seria a operação de manutenção de obras públicas e além desses seis projetas terfamos o PAIMNE - Programa de Ação Integrada dos
Ministérios no Nordeste, reforma agrária e regulamentação de terras, planejamento agrícola, extensão rural e
assistência creditícia, cooperativismo, pesquisa e agropecuâria, .estradas vicinais, eletrificação rural, educação e
s~de, ~ssistência à pequena e média e~_presas in~us
triais e, finalmente agroindústria.
A SUDENE teria a seu cargo o PLANORDESTE números I e I I e o I:>AIMNE, na sua coordenação; DNOCS
eCODEVASF, o PLANORDESTE III; o Projeto Sertanejo e o PROHIDRO, dando os recursos para o PLANORDESTE IV.
Mas;Srs. Senadores, esses recursos, bem ou mal, certo
ou errado, não sabemos se o Presidente Josê Sarney e todos os seus Ministros, foram bem ou mal inspirados mas
Jazem des parte justamente do Projeto Nordeste na contrapartida brasileira. Por esta razão é que nós dissemos
ao eminente representante _do Ceará, aliás foi até nosso
Secretãrio de Planejamento, ex-Superintendente da SUDENE, que o projeto em si, é muito bom; mas nós temos
que ouvir o Executivo. Como é que vamos votar um projeto, de uma magnitude dessas, sem ouvir o Ministério
do Interior e estamos aqui fazendo papel de advogado
do diabo, porque devíamos era votar, se fosse em termos
intciramente oposicionistas, o projeto e o Governo que
fosse brigar com seu representante lá na Câmara para o
projeto não ser aprovado.
-Sr~ Presidente, aprovamos já um projeto de 23 trilhões
de cruzeiros anteriormente. Houve acordo de lideranças
face àquelas afirmativas de que, sem a aprovação do
mesmo, não haveria possibilidade de se pagar. O funcionalismo, está muito bem, concordamos com isso, mas
um projeto desses que contraria, inclusive, pela destinação de recursos um outro que foi o carro-chefe da
campanha que o Presidente ~tá fazendo para redimir
aquela região daquela grande dívida que todo o Brasil
tem para com ela, como é que vamos votar esse projeto,
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em regime de urgência, urgentíssima, sem ninguém olhar
para coisa alguma?
Sr. Presidente, sabemos que, eleitoralmente, isso nos é

absolutamente indesejãvel. Não gostaríamos de estar
aqui neste momento, como Líder, mas não podemos dar
o apoio, não ao projeto mas, a essa votação feita da noite
para o dia, sem se olhar coisa alguma, de um projeto que
vai dizer sobre o futuro de toda uma região e que conflita, aí é que o irânico, justamente com o projeto do_Poder_
Executivo, que ainda não se dignou a vir a este Congresso, por seu Representante, apesar de, hã três meses, um

outro Senador, por coincidência tjg __~arã, o Senador
César Cais, ter apresentado um requerimento neste sentiPara este fato é que queremos chamar a atenção de
todos. O projeto, a nosso ver, o PLANORDESTE, na
parte que toca, justamente, a seus ob]etivos, que são de
ações do Governo, no qUe tange ao problema das águas,
é muito bom, e somos insuspeitos para dizer mas antes·
de mais nada, ele lida com recursos, e quanto a isso que:.
ria chamar bem a atenção de toda a Liderança do Governo, ele lida com recursos que estão comprometidos pelo
próprio Governo, no tão decantado Projeto Nordeste.
Realmente estamos aqui fazendo quase o papel de defensor das ações do Senhor Presidente José Sarney e do
Sr. Ministro Costa CoutO. O que custa pararmos algum
tempo para sabermos a opinião do Poder Ex.eculivQ __ a
esse respeito, porque, em suma, quem vai executar esse
projeto não somos nós. Mas, ao mesmo tempo, existirem
dois projetas que se contraditam? Como?
Com sinceridade, Sr. Presidente, não podemos compreender, talvez pelo acanhado da nossa inteligência,
mas não podemos compreender, como ê a própria Situação que vem contra o projeto carro-chefe do Presidente da República, o Projeto Nordeste.
Desejávamos deixar bem registrado nos Anais desta
Casa que mais uma vez o PLANORDESTE, ta~vez pela
experiência do seu autor, tantos anos como Superintendente da SUDENE, Diretor-Geral do DNOCS, é muito
bom, mas está abrigando em si a alocação de re~UISQS
que. por decreto do Presidente da República, face à exposição de Motivos do Sr. Ministro do Interior, já estão
alocados ao Projeto Nordeste.
Esta é a declaração de voto que fazemos, Sr. Presidente, muito a contragosto. Não faz parte do acordo de Liderança, e queremos dizer a V. Ex• que assumimos toda
a responsabilidade peio ato, pedindo verificação de votação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
do~

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSit UNS NA SESSÃO DE 20-6-85 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt LINS (PFL- CE. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pergunto a V. Ex• se pode haver terra mais infeliz do que a
pobre Região Nordestina?
Cinco anos de seca matando o povo, mais de três milhões de homens com fome, alimentados por um GOverno que fez tudo para que aquela pobre população não
morresse de inanição; quinhentas cidades, das mil cidades do Nordeste passando sede. A minha cidade bebeu,
durante os últimos anos, dos cinco anos secos, água de
200 quilômetros de dls(ã_n_cia, levada de trem.
E, depois dessa miséria, Sr. Presidente, dois anos de
inundação castigando aquele povo. As águas aos borbotões, correndo nos rios para o mar e se perdendo. A pouca que resta nos açudes, se evaporando, eriquanto à terra
está com sede e o povo está com fQille.
Sr. Presidente, e quando aparece alguém da região,
para dar ordens às ações do Goyerno, para evitar que
toda uma pletora de projetas, reconhecidamente bons,
sejam ordenados para se salvar um povo, que só tem
hoje _o pé para emigrar, são os próprios filhos do Nordeste que se opõem a isto.
Sr. Presidente, este projeto não é contra ningUém, nem
contra o Projeto Nordeste.
Se o Senador Virgflio Távora tivesse tido o cuidado de
estudar este projeto, como diz que estudou, teria visto
que este PAI MNE, aqui proposto, não é senão o próprio
Projeto Nordeste, ordenado de modo sistemático. ___ _
E por que o Projeto Nordeste, Sr. Presidente, quandO
_todo o Nordeste está contra este projeto, quando o pró-
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prio Presidente da República vai à SUDENE para anunciar que vai rever o projeto a pedido das Lideranças da
região?
--E agora, Sr. Presidente, que o Presidente vai lá, e diz para toda a região que: vai fazer o pOssível para salvá-la,
e vai novamente a P~trolina dizer que vai fazer 1 milhão
de he_ctares irrigados naquela terra, quando o Projeto
Nordeste nãó prevê I sequer. Um projeto de 1 milhão de
hectares para criar 3 milhões de empregos, Sr. Presidente, isto é; o pi'õprio Presidente anuncia a reformulação
do Projeto Nord-este,_o próprio Presidente inclui a irrigação, o próprio Presidente inclui as barragens, inclui a
tetenção de__ águas que estâ ao~ _borbotões se perdendo,
matando de s~de aquele povo; é um representante do
Nordeste, Sr. Presidente, gue agora se rebela contra esse
-projeto!
Eu quero dizer a V. Ex", Sr. Presidente, que o primeiro
a receber a cópia desse projeto foi o_ próprio Governo
Federal, através do seu Ministro do lnterior,_antes que o
projeto fosse apresentado aqui no Senado, e que o Senador Virgilio Távora também recebeu uma cópia, por
mim oferecida, para que ele estudasse. E já faz 45 dias,
Sr. Presidente, que esse projeto é estudado, debatido e eu
não encontrei ninguém, neste plenário, que fosse c_ontra
o projeto, nem o Senador Virgflio Távora, que acaba de
dizer que o projeto é bom, mas ele é contra o projeto
porque ataca o Governo de um lado e, agora, vem defender o Governo; entenda-se a posição do Senador Virgílio
Távora! Esse projeto, que conta hoje com o apoio de todas as classes produtoras da região, de todos os organismos federais e estaduais, de todos os governadores, de
todas as Líderanças, de todos os políticos, não vem, senão,__tr.azer um beneficio sem nada cortar, inclusive, do
projeto Nordeste.
Sr. Presidente, a posição do Senador Virgílio Távora
realmente me constrange. Eu nem gostaria de me referir
a S. Ex• em termos pessoais, mas a verdade é que a desculpa de que está aconselhando o Governo, está defen~
deindo o Governo e sugerindo, aconselhando as próprias
Lideranças do Governo nesta Casa a votar contra_o pro·
jeto, é inteiramente incompreensível.
O projeto estã nas mãos dos Senadores, estudado, há
um mês, não há justificativa para isso. Que razões tem
então S. Ex" para votar contra o projeto, prejudicando o
seu Estado e a região?
- Eu me eximo, Sr. Presidente, de analisar essa questão
com mais profundidade. Sinto apenas que parta de um
nordestino uma opinião, um voto, contra uma propo·
sição que só poderia trazer beneficias à nossa terra. E
volto a perguntar a V. Ex• se pode haver uma terra mais
sofrida e mais infeliz do que aquela querida região nordestina?__
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS CONGRESSISTAS
8" Reunião Ordinária,
realizada em 13 de junho de 1985
_Aos treze dias do mês de_junho de mil novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor V ice-Presidente, Deputado João Faustino e com a
pres_ença dos Senhores Senadores Jutahy Ma_gaLhães e
Passos Pôrto e Deputados Raul Bernardo, Niison Gibson e Josê Ribamar Machado e do Senhor Doutor Lui,z
do Nascimento Monteiro, reúne-se o Conselho Deliberãtivo do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, a fim de tratar assuntos diversos. Lida e aprovada a
ata da reunião anterior o Senhor Presidente inicia ostrabalhos __ determinando à Secretária Executiva do IPC que
faça realizar uma reunião entre a Diretoria e a Presidência do Instituto com os agenciadores das Companhias de
Seguro das quais o IPC é o estipulante a fim de serem tomadas algumas providências com referência ao controle
de seguros pessoais. A seguir, foram apreciados e aprOvados os seguintes processos: - a) de auxí1io-funeral a
Na ir Vianna Santos e Antônio Maria de Rezende Corrêa
Filho, com pareceres favoráveis do Conselheiro Senador
J~tahy Magalhães- b) de aux.flio-doença ao Deputado
Jorge Furtado Leite, Francisco de Sales Duarte Azevedo, Hamilton Balão Cordeiro, Maria Júlia Barbosa de
Oliveira eJosé Márcio Panoff de Lacerda, todos com pareceres favoráveis dos Senhores Conselheiros Senador
Jutahy Magalhães, Deputados Raul Bernardo, NiiSo~
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Gibson e José Ribamar Machado e o Senhor Doutor
Luiz do Nascimento_ Monteiro, respectivamente,- c) de
Concessão de Pensão a Maria Alice Parentes Corrêa, Risaleta Guimarães Tolentino Neves e Edina do Rosário
Pinto, relatores, respectivamente, os Senhores ConseIQ.eir_os Senadores Ju_ta_,\ly Magalhães e Passos Pôrto e o
Senhor Doutor Luiz do Nascimento Monteiro. Nada
mais havendo a tratar é encerrada a reunião às dezoito
horas e quinze minutos. E, para constar, eu, Zilda Neves
de Carvalho, Secretária, Ievrei a presente ata que depois
de lida e aprovada, será assinada pelo SenhOr PresiQente.
Deputado João Faustino Vi~Presidente, no
exercício da Presidência.
A TO DO PRESIDENTE
No 113, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso da!i atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n~ 130, de 1980, RESOLVE autorizar a contratação, sob regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por tempo de Serviço de José Vicente Elias, para o emprego de Assessor
Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 28 de fevereiro de 1985,
com lotação e exercício no Gabinete da Primeira Secretaria.
-.Senado Federal, em 21 de junho de 1985.JoséFrageJJJ.
Presidente do Senado Federai.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVAUAR OS FATOS RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL O
ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL E A POLONIA.

9• Reunião, realizada em 29 de setembro de 1983
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Economia, _presentes os Srs.
Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora
(Relator), FábiO Lucena, Fernando Henrique Cardoso,
Aderbal Jurema, José Fragelli, Milton Cabral e Saldanha Derzi, reúne-se- a Comissã:o Especial destinada a
examinar e avaliar fatos relacionados com as denúncias
do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Polônia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Marcondes Gadelha e João Calmon.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Itamar Franco, declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr.
Humberto Costa Pinto, Diretor Executivo da Trading
Costa Pinto, na qualidade de depoente.
Inicialmente, o Sr. Humberto Costa Pinto afirma que
pretende expor aos Srs. Senadores, para que tirem as
suas_próprias conclu~ões, fa~os relacionados com sua total desvinculação com o caso- denominadQ, "Polonetas"~
Mas, tendo em vista o assunto central que ocasionou
esta ligação, foi uma pendência que a Costa.Pinto tem
com o Instituto do Açúcar e do Álcool, pretende então,
explicar e esclarecer do que se trata para que, posteriormente, nos debates e nas conclusões desta Comissão,
pOSsain arialisar detalhadamente e com profundidade o
verdadeiro papel da Costa Pinto em todo este problema.
A fase interpelatória, a pedido do Senador Fernando
Henrique Cardoso e acatado pelos demais membros, foi
omitida a fini. de que os Srs. Senadores, possam ler a vasta documentação apresentada pelo Sr. Cost_a Pinto, pois
pela mafleira como foi exposta, tem Ql:le merecer um estudo apurado, segundo o Senador Vii'gílio Távora.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as_notas
taquigráficas tão logo traduzidas e (_evisadas, sejam
publicadaS em anexo à presente Ata.
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Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
para constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA 9• REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS
RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO
JORNAL O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS
ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA RJ;.
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLÚN!A. REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO
DE 1983, DESTLNADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. HUMBERTO COSTA PINTO,
DIRETOR EXECUTIVO DA TRADING COSTA
PINTO. QUE SE PUBLICA COM A_DEV!QA
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE P_A
COMISSÃO.
Presidente: Senador Itamar Franco
Relator: Senador Virgílio Távora
{Integra do Apanhamento Taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-- Havendo
número legal, declaro-abertos os nossos trabalhos.
Eu não diria que inusitadamente, mas permito-me
como Presidente da Comiss.ào, neste momento, saudar o
aniversário do nobre Relator, Senador Virgilio Távora.
Creio que, em nome da Comis.são, posso lhe desejar os
votos de felicidades e sem também quebrar o equilíbrio
que deve ter o Presidente, espero que a conceituação que
ele tem que a Oposição de que só possa ocupar o Governo em 1990, isso nesta data, significa o contrário, jâ em
1986 u Oposição brasileira possa vir a comandar o processo da política nacional.
Mus, de qualquer forma, quero externar ao Se.nador
Virgílio Távora os nos.SÇJs votos de completa feli~ídade.
(Muito bem! Parabéns! Palmas.)
O SR. VIRG!LIO TÃVORA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vamos passar ao Dr. Humberto Costa Pinto a_ palavra, tendo S. Sa.
ampla liberdade de expor os seus assuntos pelo tempo
que julgar necessáriO.
Concedo a p<~lavra ao Dr. Humberto Co:<.ta Pinto.
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO- Muito obrigado, nobre Senador.
Sen<~dor Itamar Franco, Presidente desta Comissão
especial de Inquérito, Senador Virgflio Távora, demais
componentes da Comissão.
Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que esta
Comissão me deu ao me convidar para depor sobre o assunto do Comércio Exterior Brasii-Polônia, no caso especifico levantado atravêcs das denúncias do Jornal O Estado de S. Paulo, e pretendo expor e colocar a minha posição baseada em três funções distintas que hoje desempenho na vida empresarial e na representação de classe.
Eu imagino que estou aqui como o Presidente da Associaçilo dos Exportadores Brasileiros, como um dos
membros representantes do setor privado no Conselho
de Comércio Exterior (CQNCEX), e particularmente, no
caso, como Diretor da S.A. Costa Pinto e do Grupo Costa Pinto que pertence a minha família.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos Srs. Senadores que a empresa foi colhida de surpresa com o envolvimento de seu nome pelo Jornal O Estado de S. Paulo
no assunto hoje denominado_ ''polonetas". O assunto, se:.
gundo a própria matéria original, nos vinculou a partir
de um suposto caso do_IAA que existe, mas de uma suposta ligação deste caso específico, en~lvendo operação
de importação de petróleo da Polónia. Esta foi a ligaÇão
central do nosso envolYimento.
E o que eu pretendo expor aos Srs. Senadores, para
que tirem as suas próprias conclusões, é a respeitO dà
nossa total desvinculação com o caso denominado. "polonetas". Mas tendo em vista que o assunto central,
como eu disse, que ocasionou esta ligação foi uma pendência que a Costa Pinto ~em CO?l o Instltut9 d~ AçJica,r
e do Ãh:ool, eu, nesse rilomenfo, me permitO explicar-e
esdnrccer do que se trata para que, posteriormente, nos
debates e nas conclusões desta Comissão, possa se anali-
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sar detalhadamente e com profundidade o verdadeiro
cambial brasileira do açúcar, no contrato específico, espapel da Costa Pinto ein tOdo este_ pioblema.
taria !imitada àquele máximo lixado em contrato. O que
Como preliminar, eu gostaria de dizer que a Costa
é mais grave é que a-cláusula de preço máximo do último
Pinto, na sua atividade in-ternacional, é hoje Uma emprecontratei da União Sovi(:tica é abaixo do preço mínimo
sa que representa cerca de 800 milhões de dólares de ven- ____ _que foi exigido pela Costa Pinto.
das anuais de produtos brasileiros para o exterior. É hoje
Continuarido ainda alinhando as razões centrais da
a maior companhia de comércio exterior brasileiro. Foi
primeira divei'gência, o IAA impediu que a Costa Pinto
fundada em 1950, por meu pai, e no decorrer desses últiutilizasse mercados alternativos, no caso específico, dos
mos 33 anos, esteve presente como empresário nacional
Estados Unidos da América, quando esta se viu impediligado a atividades de agricultura, agroindústria, indUsda de continuar utilizando o mercado da União Soviétitria alimentícia e produção de álcool no mercado interno
ca como destino principal das suas vendas. E, finalmene nó desenvolvimento de operações de produtos brasileite, o IAA falhou na entrega de cento e dezoito mil toneros-, no caso da exportação.
ladas de açúcar refinado em 1982.
Ê: essa empresa que, em 1974, formou a partir de um
Eu, agora, vou explicar, um a um, cada um desses
nllcleo central uma companhia de comércio eXterior que
problemas surgidos, Com relação às falhas de entrega,
hoje se chama S.A. Costa Pinto, Exportação e Importrata~se do seguinte: o contrato prevê embarques periótação e que tem, coligadas a ela, três empresas no extedicos. A empresa tem opção, e contratou com o Institurior, todas também importando o nome Costa Pinto1 e
to, no decorrer do segundo período, um adiamento, de
entre elas, a empresa que tem hoje ou que enfrenta hoje o
comum acordo entre as partes, de uma determinada parproblerifã específico com o IAA, que é a CP internatiocela do açúcar. O que significa isso dizer'? Que acordado
nal Limited. Portanto, a partir de agora, é a respeito destermos, condições e custos de armazenagem, seguro e juta empresa que eu passarei a me referir, embora, para
ros, a empresa contratou com o IAA - e é um adenda
fins de clareza, possa denominá-la Costa Pinto, mas eu
ao contrato - que uma determinada parcela desse açúgostaria de salientar que é exatamente esta companhia
car poderia ser embarcada à opção da compradora, no
que tem um problema específico com o Instituto dO A.çú:caso a Costa Pinto, até um determinado mês. E para
car e do Álcool.
cada més ou fração desse adiamento, foi contratado um
cústO, e fiXado em contrato um custo, que era para
O SR. MÍÍ..-TÓN CABRAL - Esta_ companhia é sec:obrir ex.a~arriente armaz_enagem do açúcar que já era de
diada ondC, Dr. Humberto Cci"sta Pinto?
·propriedade da COsta Pinto, oS juros desse âdiarriento e
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Peç9 aos
as condições de armazehagem. Isso consta de cartas, esnobres Senadores que façam uso do microfone.
pecificamente de uma carta anexa ao co_nt_rato de n9
055/82, difigida ao Instituto e com ele acordado.
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO- Ela é sediaEu voltarei a esse assunto, porque é exatamente esse Q
da nas Ilh<~s Cayman.
assunto ~ntral do.nosso Grédito com o Instituto. Com
Em 30 de outubro de 1980, após cerca de 6 meses de
relação à impÕssibilidade de se embarcar açúcar para os
negociações com o Instituto do Açúcar e do Álcool, a
Estados Unidos, também foi configurado e declarado em
empresa assinou um contrato de compra e venda de I
diversos documentos, que o Instituto não autorizou a
milhão 650 mll toneladas métricas de açúcar. Desse conCosta- Pinto; Quando esta. assim solicitou a utilização do
trato- nesse momento eu gostaria de destacar duas coimercado americano, mesmo depois de ter, no decorrer
sas: ele previa, como destino, a União Soviética ou destido mesmo contrato, previamente autorizado outros emnos alternativos, de acordo com o que previa uma cláubarques. Eu gostaria também que os Senadores fixassem
sula especial desse contrato, e ele tinha também uma ela~
isso, porque a proibição do embarque para os Estados
'usula inédita oferecída por uma empresa brasileira de coUnidos é, e ocorre, após a mudança da administração do
mércio internacional ao IAA, ou seja, a introdução de
IAA, com a saída do Presidente Hugo Almeida e com a
um preço mínimo garantido.
entrada do Sr. Confúcio Pamplona. E, finalmente, com
Essas duas considerações são importantes e eu gostarelação a este contrato de preço máximo para a União
ria que os Srs. Senadores se fixassem nelas porque elas
Soviética, foi contratado pelo Instituto do_ Açúcar e do
serão fundamentais para o raciodnio do problema com
Álcool, em novembro de 1982, e consta de diversas deo IAA.
clarações públicas da Presidência do IAA, quando da
Esse contrato, de cunho absolutamente pioneiro, foi
chegada ao Srasil do Presidente da empresa russa, Sr.
tão impõrtailie e tão exaustivamente debatido e negociaVladimir Golanov, que representa a Prodimport, que é a
do com o Ministro da Indústria e do Comércio, João Caempresa central C!>tatal russa, que adquiriu o açúcar.
milo Penna, e com o então Presidente do IAA, Dr. Hugo
Muito bem alinQ_a_dos esses problemas centrais, vamos
Almeida, que ele foi lltilizado como base para que o IAA
passar agora a expor o desenrolar dos fatos e que conduprocedesse _novas operações de açúcar._ Ele foi oficialzem à situação da Costa Pinto e do IAA à data de hoje.
mente informado à opinião pública, inclusive pelas agênDurante os meses de abril, maio, junho e julho, a nossa
cias internacionais em declarações do próprio Ministro
empresa tentou, por todas as formas, solucionar os
da Indústria e do Comércio e do Presidente Hugo Almeip-roblemas de_ embarque para os Estados Unidos. te.x.ada. A partir daquela data, declarava o Ministro e o prótamente nessa época, em agosto de 1982, que assumiu a
prio Presidente Hugo Almeida que a nova politica de coPresidência do Instituto do Açúcar e do Álcool o Sr.
mercialização do acucar brasileiro deveria levar em conConfúcio Pamplona. Em setembro de 1982, volta à Diresideração dois aspectos básicos: o longo prazo e a exitoria de Exportação do Instituto o Sr. Alberico Teix.eira
gência da garantia de preço mínimo nos contratos que
Leite. Logo após a volta do Dr. Alberico Teixeira Leite
seriam, daí por diante, firmados pelo Instituto do Açúcomeçaram a circular rumores, no mercado açucareiro,
car e do Álcool. Este é um contrato de cinco anos, dividide que a Costa Pinto.era devedora de cerca de 55 milhões
dos em períodos trimestrais no embarque. Durante o pride dólares ao IAA. Esses rumores, evidentemente, não
meiro período não houve qualquer problema, todavia
conseguimos identifis-ar e nem demos crédito. Porém,
toda a problemática que hoje se enfrenta com o Instituto
eles tomaram tal vultOque, no final de setembro, um
surge no segundo período contratual.
banqueiro da empresa sediada em Londres, o Lloyds
E eu agora vou alinhar exatamente os pontos centrais
Bank, telefonou para mim pessoalmente, como Diretor
que ocasionaram todas as divergências: O IAA, a partir
da empresa, e questionando, perguntava se nós tfnhamos
do nosso contrato, não realizou uma operação sequer
algum problema com o lAA. Sendo a minha resposta nenos moldes que havia contratado com a Costa Pinto ou
gativa, ele pedia que eu verifiCasse, porque no sistema fioutras empresas. Ele também vendeu para o destino orinanceiro, pelo menos na Tnglaterra, especificamente em
gínalmente previsto no nosso contrato, no caso a União
_Londres, onde era sediado o Banco, corriam rumores de
Soviética, e realizou com este pafs diversas operações
que a Costa Pinto devia 55 milhões de dólares ao IA A.
sem exigir a introdução de uma cláusula de preço míni~
No decorrer do m_ês de outubro, nós, ainda sofrendo
mo garantido. E firialmente, no último contrato realizapor conta desses rumores, mas operando normalmente,
do pelo IAA com a União Soviética, o IAA incluiu uma
fomos chamados a Brasília. Os Srs. Senad_ores devem
cláusula de preço máximo. É importante Se caracterizar
lembrar-se de que essa êpoca coincide, mais ou menos,
o que se trata preço máximo, porque os preços do açúcom a êpoca do setembro, chamadQ. "Setembro Negrg.. ,
car, nos contratos de longo prazo, são fixados pelas coinício de uma situação crítica para as contas externas
tações futuras da bolsa, e ao fixar um patamar máximo
brasileiras. E sendo a nossa companhia uma companhia
significava que mesmo que o mercado subisse, a receita
brasileira, tipicamente nacional e ativa no comércio-da~
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chamada$, "commoditi~S.. brasileiras no exterior, autori~
dor. E era exatamente no aguardo dessas contas para o
dades do Governo solicitaram que tantássembs desen~
especial confronto que nós continuávamos na expectativolver operações de exportações de produtos brasileiros
va do-encontro de contas para o Instituto.
Finalmente, somente no dia 19 de fevereiro, o IAA
com cláusula de pré-financiamento. Entre essas operações foi-nos solicitado que tentássemos ·operações esatravês.do Ofício Gl>O 62/83 apresenta suas contas. E
pecificamente no mercado de açúcar.
_
~
- para POS§;L surpresa, não uma conta de 55 milhões de
Ainda no mês de outubro, enviamos diretores à
_d_ó_lar_es__mas_s_i_m_,_CQm uma diferença módica de 11 miFrança e à Inglaterra em busca de obtenção de fundos,
lhões porque a conta finalmente apresentada foi de 44
que amparariam essas operações a pedido do próprio
milhões 273 mil 617 dólares.
Governo. E formulamos uma operação ao Instituto do
Permito-me também ler aos Srs, Senadores o texto do
Açúcar e do Álcool com _um pagamento--oferecido de 100
referido ofício, porque será realmente muito importante
milhões de dólares. À êpoca, o -Brasil ainda conseguia le~
para estas conclusõe-s:
vantar esses recursos. E colocamos a proposta nas mãos
"Prezados Srs., conforme nossos entendimentos
do IAA. Ainda por orientação dos Ministros da área
pessoais estamos apresentando em anexo o acerto
econômica e do Banco Central, os termos· e condições da
de
contas
referentes ao segundo período de contrato
operação finanCeira foram apresentã.-dos ao Banco Cen- _
· as·sinado entrei o JAA e essa empresa em 30 de outrai, previamente aceitos nos termos, condições e taxas, e
tubro de 1980."
com isso foi formalizado o pedido. _Quinze dias pasSados
da entrega da proposta, nós, insistentemente perguntaE eu pediria que, agora, os Srs, Senadores fixassem
dos pela área econômica a respeito da operação financeieste capítulo: 30 de Outllbro de 1980:
ra, dizíamos que na operação financeira.. Com relação ao
.. ··como V. S•s poderão verificar há um saldo em
"pool" de bancos que se propós a realizar a operação,
favor do IAA no valor de 44 milhões 273 mil6l7
nada havia de pendente. Estav_am_LQd.ÓiLos detalhes abdólares.
Encarecemos de V. S•s um pronunciamento
solutamente acertados, faltando, ·apenas, uma resposta
dentro de lO dhls úteis para que possamos dar então
do Instituto do Açúcar e- ao ÁlcQo.econtinutdade
_aO contrato."
A pedido do Ministro Ernane Galvêas, e eu explico
por que, porque o que vou relatar_ãQLSrs. agora ocorre
-O Ofício GP0-61 vem com seus respectivos anexos.
por um acaso e por uma grande ~Cidência, no dia da
No dia 2 de fevereiro, assim nós respondíamos ao lns~
minha posse na Presidência da A.imêiação de Exportatituto pela nossa_ C,ar_ta CPEJ (DIR) 004/83:
dores Brasileiros, os Ministros da ã;:ea econômica acom. "AcusálnO~ (J_ reCebimento de seu Ofício G PO
panhavam o Presidente da Repúb1ica a Itaipu e represen62/83 de ontem,_ pelo qual V. S• nos encaminha ...
tando o Ministro Ernane GãlVêãSTOi à minha posse o
10 DOC7JMENTO NÃO FOI ENTREGUE À
Dr. Carlos Viacava. A pedido ~Ministro Galvêas, o
TAQUIGRAFIA)
Dr. Carlos Viacava telefonou para=u Presidente do IAA,
Sr. Confúcio Pamplona, para perguntar da operação de
financiameiitOOeaçúcar de 100 ffi.ill:lões de dólares. E o
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO- Eu também
Cel. Confúcio Pamplona respondeu_ao Sr. Carlos Víaca~
--gostaria de salientar aos Srs. Senadores, que entre os \0
--dias pedídos-llllviã fambém os feriados do Carnaval, i
va que se admirava muito que o· Governo estivesse per_ ·que._:n_o-na-nro;obdgaria a empresa a se utilizar dos seus
guntando por uma operação de uma empresa_quedevia a
--~~!VOS e funcionários numa época em que, normalele, IAA, 55 mílhões de dólares. Portanto, foi a primeira
--f!le_!lt_e, as_cen_:~.presas não trabalham.
vez em que oficialmente a cifra TOi colocada.
_ No dia seg_Qjnte a esta carta que eu acabei de ler, assim
Ao chegar ao Rio de Janeiro para a minha posse, o
Dr. Carlos Viacava me informava a respeito dessa -con- ~--se dirige o Sr.Confúcio Pamplona à empresa, através do
OJiciOPrese 67f83, de 3 de fevereiro:
versa e eu perguntei a ele se estava autorizado a utilizar e
OFICIO PRESE 61 (83 - 3 de fevereiro:
a declarar o seu nome como fonte:-da informação. E ele
disse que sim.
)O DOI::UMENTO NÃO FOI ENTREGUE A
Agora então permito-me ler aos "Srs. a carta qUe dirigiTAQUIGRAFIA)
mos ao Cel. Confúcio Pamplona. Sr. Presidente, esta
carta é datada do dia 12 _de novembro:

O SR. HUMBERTO COSTA PINTO- Muito embüra comess~ amea~ grave, no dia 17 de fevereiro de
1983, ~travês da nossa carta 006/83, uma carta de 6 folhas e 4 anexos, contestamos todos os dados apresenta(O DOCUMENTO NÃO FOI ENTREGUE À
dos pelo IAA, com respeito .e com referência específica
TAQUIGRAFIA.}
ao saldo dos 44 milhões 273 mil 617 dólares, que consta
do anexo primeiro desta carta. E, al~m do mWs, aproveiO SR. HUMBERTO COSTA PINTO_ Srs. Senadotamos a oportunidade para apresentar ao próprio Instires, esta carta foi entregue em mãos do Sr. Presidente do - tu to, finalmente, as contas referentes aos nossos saldos
IAA. E nessa ocasião foi claramente perguntado a ele_
-:cr.edoré:s., _no-valor de 52_milhões 741 mil 313 dólares.
onde e como ele se baseara para fazer uma itiirii':iliv'atão -. -~Esse saldo :-_credor advém e se obtém da diferença dos
insólita. E ele declarou simplesmente que estava baseado
-.,..p~-qué'-3 empresa tinha contratado no exterior para a
-·~_a Yenoõa~- e.·<fu_e;-·p<:Jr con_ta e por" força das falhas de en~
em dados preliminares fornecidos pela Diretofiã ae Exportação, no caso particular 0 Dr. Alberico ídXeira-Lei- - ~-: trega dóTnSTitúfõ do~ÀÇúcar_e-do Álcool, teve_querepacüiãr eSsáS:Yéndas. E_.qUando entregou finalmente a roerte.
Perguntamos a ele, então, Sr. Presidente_ e nós gos~
--~..cádoria~_que.liâViã 'Se-comprometido a fazê-lo,. teve que
taríamos de ter __em mãos-, ·agora, .em nossa_ fren(~--~f6_a:--~ . __;f:"JJtee::d_er desco~tos de preyo--;·quesomar~ exatamen~ a
~-~-ô~fer~nça_-~~~uJ!o qoe sena ~ lucro projetado. E, ass1m
dos -e ele estranhamente _nos disse que õ-Sâados eram
preliminares e que não estavam prontos.
o~~n'(i'?,_ a~esentamos a? Instituto.
,
Sr. Presidente_, portanto, se não estão prontos e são __ .--~N~_~a 23_ de fevereiro, o .IAA responde atraves do
preliminares, como ê que u:rri1'residente do IAA, com a
----oiTctO Pres.e 107/83, da segumte form1;1:
sua responsabilidade, pode fazer tal afirmatiVa. Além do
OFICIO PB.ESE 107/83:
mais, Presidente, como sabe V. Ex', o Instituto tem fa~
-c- (O DOCUMENTO NÃO FOI ENTREGUE À
lhas de entrega, cujas contas lhe serãÓapresentadas devi~
TAQUIGR_AFIA)
damente no dia 30 de novembro, quando se encerrará
mais um período de embarque, segundo os termos conO SR. HUMSERTO COSTA PINTO- Neste motratuais.
__
--_mentO, Srs. Sena~ores, ~ me permito chamar a atenção
Assim, fechamos e prosseguiu continuando com os
dos Setl.hofes,-eVoltar um pouco no tempo, para o Ofício
mesmos rumores e terminava o mês de novembro. No
62/83, que apres-entou as contas do IAA, e vou reler o
dia 30 de novembro, para a nossa surpresa, o IAA não
primeiro parágrafo:
apresentou qualquer conta à empresa, nem muito menos
"Conforme nossos entendimentos pessoais, esta~
em dezembro; sequer em janeiro- e os Srs. devem estar
mos apresenfarido em anexo O acerto das contas re~
perguntando por quê, a Costa Pinto não se ant~ipava as
ferentes ao segundo perfodo do contrato assinado
suas próprias contas. Não se antecipava porque as con·entre o IAA e es~a emprC$a em 30~10-80."
tas são apresentadas pelo vendedor e não pel~ compra~
"V. Exa. é reconhecidamente um homem de bem
e como tal .. ,

Súbado 22

2057

Eu vou ler também o anexo a essa carta que consta e
que pertence aos documentos do fnstituto do AçUcat e
do Ãlcool, em que diz:
"Levantamento do preço mínimo garantido pela
SA. Costa Pinto, em contrato de compra e venda de
açúcar para exportação, celebrado com o IAA em

30-I0-80."
E agora, apenas para dizer que tambêm está à dispo~
sição desta Comissão, cópia do contrato que aqui está,
datado evidentemente do dia 30- 10~80, com assinatura e
com despacho do Sr. Ministro da Indústria eComêrcio.
Voltando ao que ele então alega, vou repetir; "Ocorre
que a data mencionada, ou seja, em 28- I 1~80, o contrato
não havia ainda sido celebrado e muito menos ni.erecido
aprovação do Exm"' Sr. Ministro da Indústria e Comérw
cio."
Para que não se imagine qUe estou lendo uma carta
não oficial, aqU:i esta a carta:, com· asSiriatura do Sr. Confúcio Pamp\ona .
No dia seguinte, nós enviamos a seguinte carta ao
IAA;
(De conformidade com o sugerido ... )

(0 DOCUMENTO NÀO FOI ENTREGUE À
TAQUIGRAFIA I

-

E., neste momento, gostaria de dizer aos Senhores o seguinte: O valor de 44 milhões e quebrados aqui apresentados pelo Instituto, é por nós contestado em função de
três aspectos. O Instituto do Açúcar e do Álcool computou impostos indevi_damente na composição do preço
mínimo. O Instituto do Açúcar e do Ãlcool aplicou para
cálculo dos 44 milhões de d61ares uma taxa de câmbio
que contr"ãria õs termos -dõ COhtfrifo~ E; fiilalmente, o
IAA, para cômputo dos 44 ntilhões de dólares, se esquece.u de que a parcela que paga a esse Instituto, e que diz
respeito a um item, que é_denominado prêmio- adicional
por faturamento- todas as vezes que a empresa seutiliw
za da cláusula alternativa de destino que não à União
Soviética, paga o Instituto 4 dólares a mais por tonelada
I?étr~ca! que é fatur~do_..que consta das cartas de cr:êdito
abertO dõ Instituto, e que faze-m parte do faturamento a
favo'r do 'IA A e, pofüinto, do recebimento dos mesmos
fundos pelo_IAA. Com base nesses 3 elementos, nós contestamos integralmente as cartas _e _os -documentos do
JAA_e_che,gamos a exatamente à conclusão e à apresen~
tação_das contas de que nada deviam os e ao· mesmo tempo apresentávamos, _então, as nossas contas credoras. É
bom, portanto, também, agora esclarecer_ que o IAA, recebe sempre o preço de mercado e a empresa pagará a ele
o complemento, se ao final de cada ano;--o faturamento
do ano, ou seja, _o faturamento ponderado, ou seja, o
preço do mês pela quantidade embarcada no mês e isto
num somatório do mês até o- final de novembro, e quan~
do se chega a este dado, é feita a seguinte comparação: _o
Instituto pega seus atos, que ele estabelece os preços de
mercado interno, faz um determinado cálculo aritmêtico, transforma isto em dólar e vê qual o preço da tonelada métrica. Se o preço pago pela empresa for acima do
preço do mercado interno, ela simplesmente recebe t.;:tte
preço e ê assim que é este preço a que ela tem direito. Se,
por um acaso, o preço pago estivesse abaixo do nível inw
terno, a empresa complementa este faturamento. Eu
quero salientar também que, no contrato, não há qual~
quer cláusula que determine em que data faz~se o pagaw
mento se for o caso, mais, eu agora gostaria de esclarecer
aos Srs. e-que os-srs. fix.asse_m este ponto: ê que a Costa
Pinto garante o preço, nesta: Taixa, o IAA partiCipa-com
100% do faturamento. E mais: se os preços subirem a
uma determinada proporção, o nosso contrato não tem
uma -dáusola de preço máximo, mas tem uma cláusula
de participação da empresa, nos resultados acima de um
determinado valor e _de um determinado nível. Portanto,
eu gostaria de caracterizar em deixar íSto muito claro: o ·
contrato é um contrato de contas-correntes, que poderão
sim ser credoras ou deved_oras para quaisquer das partes
basta que para ser devedora o preço esteja abaixo do
preço mínimo. Para que seja credora ou que venha a ser
credora, ou que simplesmente haja ou uma falha de entrega ou na participação a níveis de preço para a própria
empresa compra<;iora, Isto fixado, nós então, em 1'1' de
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marco, solicitamos a primeira reunião e recebemos como

resposta o seguinte telex:
.. "Com referência a sua carta, informo que em
face das considerações feitas na sua correspondên~
cia do dia 17, estamos revisando nossos cálculos
para apuração do débito desta empresa: 55 milhões
em novembro, 44 milhões em fevereiro, e em março,

estamos revisando os cálculos para a apuração de
débito desta empresa junto ao IAA. TãO logo este
trabalho esteja concluído, marcaremos uma data
para uma próxima reunião."
E o contrato suspenso e os rumores de que a empresa
era devedora de 55 mil_hõ~s de dólares, e mais, que a empresa jamais teria seu _coritrato restaurado.

No dia 3, outro telex, pedindo e praticamente implorando uma nova reunião, dizendo o seguini~:.. "A suspensão unilateral da execução do contrato
declarado pelo IAA, estâ criando situações de embaraço para nossa empresa e -causando inestimáveis
prejuizos. Nesta oportunidade queremos manifestar
nossa confiança no sentido de que a revisão dos cãlculos resultará a conclusão de que somos credores
do IAA e nunc;a devedores."
No dia 14 de março, este telex que acabamos de passar
é do dia 3, no dia 14, finalmente, nós conseguimOS receber o seguinte telex:
..... Em aditamento ao nosso telex dO dia 2, comunicamos que hoje concluímos a revisão dos nossos câlculos e marcamos para amanhã, no dia 15, uma reunião a que se refere o seu telex do dia 3 de março
com o Sr. José Leão Filho, funcionârio deste departamento."
Srs. Senadores, um problema desta gravidade, depois
de todas essas protelações, é marcado para ser discutido
com um simples funcionário de departamento.
No dia 14ainda, em vista de tudo isso, nós enviamos o
seguinte-telex ao Presidente do IAA, em resposta ao telex
que ele nos enviara. __
, "Pedimos vênia para discordar dos termos do telex. Em qualquer contrato de compra e venda, pode
haver afinal credor ou devedor, como bem diz V. S•·
quando afirma "trata-se de contrato oneroso e que!
por sua própria natureza o ónus recai sobre ambas['
as partes". Isto é Srs. palavras de um telex que nós
aqui respondíamos do Presidente do IAA. Ora, Sr.
Presidente, apesar desta apreciação, V. S• suspendeu a execução do nosso contrato, como se fôssemos uma empresa sem porte e sem tradição para
responder pela boa execução do contrato. Quando,
no passado, por dezenas de anos, sempre nos honramos não só com o IAA, mas como com todos os
nossos parceiros comerciais. Suspender, ainda que
temporariamente, o_ contrato é criar conflitos e gerar prejuízõs imenSurâveis e irreversíveis para-nossa
empresa."
O telex, que é muito longo, terminava assim:
1

outra empresa e que segue a cronologia dos problemas.
Eu no início da minha exposição ...
O SR. MILTON CABRAL- Estava pensando que
fosse o contrário da URSS ...
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO- Não, é que é
também um contrato com a URSS, com outra empresa
que não a Costa Pinto. Eu, no início da minha exposição, salientei que um dos problemas ocasionados pelo
Instituto estava o não ter cumprido a determina-ção em
vender nas mesmas condições naS quais contratara com
a nossa empresa especificamente com a-URSS e especlfi~
camente para este contrato a que eu passo me referir.
Este contrato foi feito num dia determinado de novembro. Em março, chega a:o Brasil um representante da
empresa soviétiCa PRODIMPORT declarando que vinha ao Brasil para exercer a opção a que tinha direito de
receber mais 250 mil toneladas por conta do referido
contrato assinado em novembro. O contrato, na época,
foi muito comentado no mercado internacional, e como
não havia sid-o anunciado oficialmente, era muito difícil
que dele se tivesse noticias.
Mas, com a chegada do representante russo, houve declarações públicas tanto dele quanto do Presidente do
IAA em que dizia que, pela primeira vez, se havia negociado diretamente com a União Soviética, de governo a
governo,_ "sem intermediários".
Ora, quando esse anúncio foi feito, no dia-seguinte en- centramos nos jornais uma matéria do Sr. Mário Pacheco, Diretor-Presidente da Companhia Mapa de Comércio Exterior, que se declarava responsável pela execução
do contrato, que nós desconhecíamos, e como nós tínhamos legítimos interesses na União Soviética, porque o
nosso contrato era o mais antigo, fomos ao Presidente
do IAA para discutir esse assunto. Apenas nós fomos ao
Presidente do IAA para discutir a restauração do nosso
contrato, para discutir as nossas contas e trouxemos o
assunto à mesa, e dissern_os a ele o seguinte: Sr. Presidente, o Sr. talvez tenha sido mal assessorado, mas eu gostaria que, por uma questão de lealdade, dizer que os termos que nOs fãi'am dado a conhec!mento do contrato firmado por V. Sa. com a União Soviética estão em conflito direto com as condições do mercado à época.
Em outras palavras, em termos bem claros, Sr. Presidente, o Sr. vendeu açúcar a preço abaixo do mercado,
O Sr. Confúcio Pamplona se tomou de uma it:tdig~
nação muito grande e disse a nós e particularmente a
meu pai: o Sr. escreve isso. Claro, Coronel, afinal de contas, por que não escrever aquilo que estamos lhe dizendo
verbalmente?
No dia I 7 de março, nós enviamos a seguinte carta ao
Presidente Confúcio Pamplona:
.. "Sr. Presidente, nos termos do nosso compromisso de ontem, quando da discussão do nos<>o contrato, de 30-10-80, vimos trazer a V. Exa. por meio desta, os cálculos relativos aos prêmios de açúcar refinado baseados ilOs preços da· bolsa de Nova Iorque."

E agora Srs. ê que eu vou-me ieferirao contrato que eu
me referi, inicialmente na minha ex-pOsição, da URSS
com cláusula de preço máximo e que é parte fundamental em todo este problema com o IAA. Como disse, a
operação foi feita em novembro de 1982, o contrato tem
características realmente inusitadas, foi assinado em Vie~
na pela primeira vez. Eu repito, o IAA assinou em Viena
o contrato em inglês. O contrato é para suprimento de
açúcar para URSS, a quantidade é de 750 mil toneladas
de açúcar para embarque em cerca de 6 meses. Apenas
para fixar o nosso I milhão seiscentos e cinqUenta mil toneladas era para 5 anos, este 750 era para embarque em 6
meses. Nele consta uma cláusula de preço máximo como
eu já me referi.
-

Os Srs. me perdoem, o assunto é técnico e depois qual~
quer dúvida eu estarei inteiramente à sua disposição para!
explicar.
,, '"Conforme se verifica, pela tabela abaixo, temos:
Nós fizemos uma tabela que mostra, em datas diversas~ -que vão do dia 20-11-82 à 15-3-83, portanto,
- dois dias antes da data da carta, como se comportaram os prêmios e os preços do açúcar refinado.
Eu digo agora aos Srs.: essa é a cartaSPI-DIR0383 do nosso dossiê, 'nesta época, os prêmios variaram de um mínimo de 45% ao máximo de 74%.
E, às vesperas do fechamento do negócio de 750
mil toneladas Para a União Soviética, esse prêmio
era de 72% e V, Exa. realizou um contrato recebendo 23%.
Ao dispor de V. Sa. para qualquer esclarecimento,-aproveitamos o ensejo para agradecer a oportunidade que nos foi dada de amplamente debater os
diversos aspectos de nosso contrato _de 30-10-80."

O SR. MILTON CABRAL- Só para entender: 450
mil toneladas é parte dO contrato anterior.

O Sr. Confúcio Pamplona nos responde no dia 23-3
pelo oficio n? 184/83, que diz o seguinte:

O SR. HUMBERTO COSTA PINTO- Não,euago_ra estou me referinc!o a uma outra operação, com uma

.. ''Acuso o recebimento de sua carta do dia 17. A
respeito cabe-me fazer as seguintes observações:

.. "Assim como V. Ex•, queremos preservar os superiores interesSes públicos e privados, conjugação
indispensável para o País e ao seu conceito no exterior."
----
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O prêmio de 25% pago pela União Soviética para
o açúcar refinado é o maíor que o Instituto já obteve
em suas vendas até agora, não há registro de que
qualquer outra casa operadora tenha oferecido prêmio igual ou superior.
A afirmativa de V. Sa. é absolutamente destituí
da de fundamento.
Cordiais Saudações"
No dia 28-_03 nós pela nossa carta 017/83, que talvez
seja uma das últimas cartas que agora vou ler aos Srs. Senadores, mas, me parece que é importante, nós assim nos
referimos e nos dírigiri1os ao Sr. Presidente:
"Sr. Presidente, parece-nos que está havendo alguma coisa de errada no nosso relacionamento.
Quando deveríamos estar sentados a uma mesa,
Costa Pinto e IAA discutindo o contrato de 30-10 à
procura de uma solução para as dificuldades de sua
execução, estamos trocando correspondências em
termos cada vez mais ásperos com o nosso contrato
suspenso unilateralmente por V. Sa. numa atitude
de força que muito nos prejudica.
Se não, vejamos o oficio que V. Sa. nos enviou
em 23 do corrente e que, à guisa de resposta à nossa
carta, assim passamos a responder:"
Vou pa_ss_a! as duas primeiras páginas que fica,m à disposição dos Srs. Senadores, porque nós fazemos uma
ampla análise do que seja mercado internacional do açúcar, prêmio de refinado, comportamento da bolsa e politica de comercialização do açúcar brasileiro.
Mas, o mais importante é dizer o seguinte:
.. "O nosso intento, ao indicar os prêmios percentuais em nossa carta de 13/83, foi o de estabelecer
um paralelo com o prêmio de 25% referido por V,
Sa. quando da última venda para a União Soviética.
No item I, V. Sa. afirma que o prêmio de25% foi
o maior que o IAA já obteve até agora de qualquer
casa operadora.
Pelos dados que adiante fornecemos, o nosso
contrato de 30-10 assim se expressa:
Embarque junho/82 - Navios AVRA - AE~
GIS BONHEUR - OLIPIMPIACOS - prêmio
·pago: 46%
Embarquejulho/82- Navios TELEMACOSMINA- GOLDEN RA YS--- prêmio pago: 55,4%
Embarques novembrof83- época em que V. Sa.
firmava o contrato com a União Soviética - Navios QUE EN MONTEREY- MARIA GLIFITS
- TEOTOPICOS - LL-COLOMBIA - MERCURY RIVER - prémio pago: 49,9%
Embarque em dezembro 82 - prêmio pago:
46%.

Resumo dos prémios pagos em junho, julho, novembro e dezembro, ponderado pelas quantidades
embargadas: 49,40%.
Mas, além disso, nós tomamos mais um pouco de tempo do Presidente do IAA para dizer que não era só o
nosso contrato que pagava e teria pago prêmios acima
dos 25%, e como ele não pertencia talvez à classe exportadora em 1976, em 77, nós nos referimos aos seguintes
contraJo;i: todos de enumeração do IAA, contrato 24
REF/76; prêmio pago: 28%; contrato 2 REF/77, prêmio
pago: 28%; contrato 2 REF/77, prêmio pago: 35%; contrato 6 REF j77, prêmio pago: 40% e contrato 7 REF/77,
prêmio pago: 40%.
Finalizamos a carta assim:
Estamos, Sr. Presidente, com o nosso contrato arbitrariamente suspenso, os prejuízos se agravando dia-a-dia,
faltosos com os nossos clientes no exterior por culpa desse Instituto, a rotação de nossas linhas de crédito no exterior altamente prejudicadas, como consequência das
suspensões dos embarques, sem resposta de V,_ Exa. aos
nossos pedidos desde o dia 16 do corrente. E além do
mais dissemos que o IAA havia transferido para a União
Soviética com este contrato, parte substancial da receita
cambial do País.
. A partir daí, não sei por que- aliâs gostaria de dizer
que esta carta jamais foi contestada pelo IAA -, nós
passamos a insistir com o Presidente pela solução do
nosso problema.
Finalmente logramos uma reunião em abril de 1983, e
agora eu tenho que fazer uma suspensão dessa- sus-
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pender nesse momento, abril de 1983 - para explicar o
problema das cambiais que também se constituem num
fato específico e particular desta pendência.
O IAA, por sua própria legislação, só pode vender
açúcar amparado em cartas de crédito - ou seja, os
compradores são obrigados a abrir em favor do IAA, antes do embarque, cartas de crédito irrevogáveis e coofi_rmadas por bancos de primeira linha no exterior. Estas
cartas de crédito são cartaS normais, exigem para -s-aque
os documentos normais e os usuários no mercado internacional - faturas comerciais, conhecimentos de embarque, certificado de peso e certificado de qualidade.
É importante que se fixe isto, porque a carta é aberta
pelo comprador a favor_do IAA antes do embarque, e é o
momento em que se trata de um crédito irrevogável,
mesmo que o abri dor do crédito venha ter um problema
financeiro posterior à abertura no banco abrido.r é: obrigado a honrar e acatar o saque.
Durante o contrato de 30-10-80, enquanto ele est~ve
em vigor, a Costa Pinto abriu 42 cartas-crédito a favor
do Instituto, amparando os embarques parcelados, no
montante de aproximadamente 241 milhões de dólares.
Nas últimas 3 cartas de crêdito, ocorreu o seguintç.: o
Instituto apresentou para saque as cartas de crédito que
somam 35 milhões de dólares e que é um dos itens de que
nós fomos acusados, os documentos com discrepância.
No mercado internacional e financeiro, não há banco no
mundo que acate um saque de documentos com discrepância, portanto, quem faz e elabora os documentos é o
vendedor, o embarcador, é ele que emite a fatura, é ele
que entrega o conhecimento de embarque, é ele que entrega o certificado de peso, ê ele que entrega o certifLcado
de qualidade__. Se qualquer um desses documentos, no
todo ou em parte, não estiver estritamente de acordo
com o que determina a carta de crédito, o banco não paga. Muito bem, o Instituto apresentou para saque os documentos com discrepância e o banco não pagou. Ao refazer os documentos e reapreserttá-los, o crédito expirou
- é importante, porque cada carta de crédito tem destacado no alto da sua folha um item que se chama dat~ de
expiração do crédito, se não nós estaríamos num absurdo de ter um crédito perpétuo. E este crédito, ao expirar,
deixa de existir, o Instituto então apresentou para saque
os 35 milhões de dólares, os bancos não pagaram e o crédito expirou e deixou de existir, e em função de todos os
problemas o-casionados de responsabilidade do IAA e
que se consubstanciam em desestabilização da empresa
pelos rumores e pela ratificação por escrito, verbal em
todos os níveis, em todos os fóruns, em entidades públicas, com homens do Governo, com empresários, dizendo
que a empresa devia o montarue que nào devia, em vista
da suspensão do contrato e da ameaça de execução desta
companhia, simplesmente porque os créditos ilão puderam ser renovados. E como, sem considerar ainda sequer
perdas e danos, nós evidentemente éramos e somos credores, porque mesmo que os 44 milhões de dólares apresentados estivessem corretos para fins de raciocíniO;-com
o nosso crédito de 52, basta uma simples soma algébrica
que o saldo é credor. E ~ntãQ não (oi possfvel a renovação do crédito. Por quê? Porque qual é o banco que
abre crédito para uma empresa que o próprio organistrio
governamental estatal diz que vai executar e levá-lo à fa_-:..
lência ou comó diSSe- recentemente ~ mais especificamente na segunda-feira o Presidente do IAA que Costa
Pinto tinha-se apropriado indebitamente dos fundos do
Governo.
-E aos Srs. Senadores~ a c;sta Comissão e.u quero_confirmar neste ato que hoje o Dr. EYaristo de Morais Filho, nosso adxogado criminalista, está notificando judicialmente o Presidente Qo IAA, por calónia e difamação_,
para que ele prove ou negue a afirmativa que fez, de que
nós somos ou que nos apropriamos indebitamente- dos
fundos do Governo. PórtanlO, comunico a V. Ex•s que
esta empresa tomou nesta data essa decisão.
E assim Srs.,- se conta uma parte- porque n·ós ainda
estamos em abril e agora nós já estamos_ em_ setembro.
Com tudo isso_ e com tentativas - tem manuscritos do
Presidente do IAA de que tentávamos discutir com ele os
problemas de sempre: cambiaiS, crédito, novo contrato,
declaração _do que seja o preço" mínimo, propostas alternativas, viagens protelatórias, documentos que hoje podem ser considerados todos, na sua essência, Como arbitrários, pela linguagem, pelo teor, pelo seu conteúdo;
nós, em junho, com toda esta situação, com a empresa
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sofrendo em- ú)das as suas attvidades, e não era mais no
setor açucareiro, ela era a maior exportadora de farelo
de soja brastleira e era a úrlica empresa brasileira que
ombreava com as empresas multinacionais. Em 1982,
essa-empresa embarcou dois milhões e meio de toneladas
de farelo de soja, em navios brasileiros ou não, venden4o
no destino final, para tentar, com isso, obter receita e d(- __
visas adicionais para esse País.
Esta pessoa que lhes fala está ligada por tradição e porpaternidade, inclusive, ao mercado internacional de açúcar. Meu pai, em l953,já representava o Brasil nos acordos internacionais de açúcar, e eu tenho sido chamado
constantemente para representar o Governo, inclusive
recentemente num grupo de trabalho que discute com os
empresários americanos termos e condições das nossas
relações bilaterais. Representei, pela iniciativa privada, o
Governo no GATI a convite do Ministro Saraiva Guerreiro. Sou membro do CONCEX, e segundo o ato da
Presidência -da República que me nomeou, diz que eu
sou um cidadão de ilibada reputação. E enquanto o Governo me chamava a auxiliá-lo, enquanto os meus pares
empresários me elegiam Presidente da Associação dos
Exportadores Brasileiros, o Coronel Confúcio Pamplona, que não tem qualquer tradição, nem passado, nem
experiência sequer no trato humano, é conduzido e responsável por um setor da mais alta importância para este
pals, o PROÁLCOOL e as exportações. E é este o homem que tem tldo este tratamento.
- Muito bem, passa-se junho e nós fizemos metade deste
dQssiê que aqui está e saímos em busca de uma solução e
de ajuda pelas autoridades do Governo, já que também
não lográvamos obter do Ministério da Indústria e do
Comércio çspaço, tempo e audiência para expor aquilo
que se passava com o lAA. Sendo o Ministro da Indús-:tria e do Comércio instância superior, no caso, e tendo
sido ele respnsávél pela assinatura do contrato em 30-1080, a ele recorremos insistentemente na busca de_ uma solução. Fomos a diversos gabinetes ministeriais, civis e
militares, e eu imagino que outras áreas que cuidam também das_ informações_ devam ter todo o dossiê, ou devam
ter colhido ou recebido as informações que o caso exige.
E não conseguimos solucionar.
Mas, finalmente, no final de julho, nós conseguimos
lograr_ um grande tento. Foi nomeado, pOrque j~ então
não conseguimos dialogar co~ o Coronel Pamplona, o
Coronel Sodré de Castro, que vinha para o IAA na tentativa de abrir um novo canal de diálogo de comunicação com a empresa. Iniciamos, então, uma nova fase,
que se reiriicia no día 8 de agosto. Por mais incrível que
possa parecer, no dia 8 de agOsto voltávamos a explicar
ao novo negociador, nomeado e credenciado, em oficio, _
pelo IAA, toda a história deste contrato. Finalmente, no
dia 19, as partes assinaram um pró-memória e, posteriormente, um relatório de reuniões. Nesse relatório são alinhadas claramente todas as divergências e os pontos centráís de diSCussões. São inclusive ajustadas divergências
que nós mesmos, depois, entend_emos que estávamos errados, mas também assinamos.
Pois beõl~-apartir deSte dia, e sistematicamente cada
-veZ qtre se tentava ou que se percebia um final para o assunto, alguma coisa aconteCia na Imprensa. E o mais
ínacreditâvel, é que a partir do momento em que o próprio Mi_!!_istro -Ca~ilo Penna, pelas informações que tenho, porque- nunCa-me disse, se apercebeu que algo havia
de errado_em todo esse desenvol~imento, determina que
Q JAA p~Ôss~a nas negOciaçõ_es ria tentativa de-encontrar uma solução. No dia nove de agosto, eu dizia que no
dia oito eu me encontrava com o Coronel Sodré de Castro; no dia 9 de agosto, am~nheço com uma matêria do
O Estado de S. PaUlq: "IAA acíona TRADING que não
liquidou o débito". E, supostamente, em cima de um documento entregue por alguém, que eu não sei quem te®_a si_do, p_QJgue eu realmente não fui, um documento
supostamente do MIC. A matéria começa:." A maior
TB.ADING ~OMPANY privada brasileira estã sendo
acionada pelo IAA por determinação do Ministro da In_dó_stria e do Comér®". E assiro yem uma longa matéria
contando toda r;ssa tL.istória. Chocado c.om o que tinha
acontecido, o Ministro Camilo.Penna, numa decisão que
só tenho a agradecer- e agradeço agora publicamente e
faço questão de deixar consignado nesta Comissão -,
emite uma nota por sua Coordenadoria de Comunicação
Social, em que diz; "O Ministro Camilo Penna presta o
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seguinte esclarecimento: trata-se de negociações e não de
ações em andamento entre_o IAA e a Costa Pinto". Diz
mais;:'Que a complexidade de administração das operações internacionais do açúcar em mercado que passou
por violentas oscilações _de preços, levou a necessidade
dos atuais entendimentos. Diz mais;. "Há conversações
já realizadas e documentos entre as partes no sentido do
acerto no qual não se duvida em vista da tradição e da
solidez da Costa Pinto." Diz a nota do Ministro;_. "Não
há, pois, ação e trechos isolados do relatório_ interno
publicados que não significam ou expressam posição oficial a respeito do assunto."
O Jornal o Estado de S. PiiUlo,- por razões que continuo até hoje não entendend.o, diz numa nota da redação:
"Ação judicial não há, mas há açã.o". Deve ser uma nova
forma de ação, quem sabe o redator de O Estado de S.
Paulo, mais tarde, poderia esclarecer.
Mas o mais importante a se salientar, a partir desta
nota, como os Srs. devem estar observando, eu mesmo
tenho alguinas dificuldides em compilar e compulsar
este relatório, de tão cõmplexo e farto, e eu que venho há
alguns anos dirigindo não só a~mpresa, mas diretamente
envolvido, eu para dizer e declarar e me utilizar de determinados documentos, às vezes, me perco e me atrapalho.
A pessoa que manipulou o suposto documento deve ter
alguns anos a mais do que eu na conduta e na condução
de negócios de açúcar, especificamente quanto ao meu
caso, porque ele, num relatório deste tamanho, eu imagino_ que o próprio IAA tenha o dele e o MIC deva ter o
outro, eu ·imagino qite junlando com o meu, este dossiê
deva ser, mais ou menoS, do tamanho do que eu vejo
aqui na mesa do Senado. E ele, numa nota, consegue
apontar: __ "O Ministro não ignora artimanhas protelatórias, como estã dito no item 38".
,. "No item 32- diz a nota dã redação - é ainda mais
explícito com relação ao procedimento adotado pela
Costa Plnlo para não -pãgar os 35 milhões de dólares."
Ali se vê o seguinte: .. A bem da verdade, a Costa Pinto
nunca demonstrou a intenção objetiva de realizar os pa~
gamentos devidos. Tanto assim que até a presente data
não logrou qualquer entendimento concreto com a empresa."
E segue:__ "No item 14, o documento assinala que a
grande experiência no merca~o de açúcar possu(da pela
TRADING Costa Pinto, durante anos, certamente
orientará a empresa na proposição do contrato que assumiu por cõitta e risco-as eventuais quedas de preços:•
E conte_sta a próPria nota nlinisterial de que a complexidade da administração das operações internacionais levou aos atuais entendimentos. Então, deveria haver alguém que entendia diferentemente da própria posição
oficial, e um alguém que não s6 era parte, mas que entendiã e acompanhava em detalhes o próprio relatório.

i

Q_SR. VIRGILIO TÁVORA- Poderia repetir a data?
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO- O Estado de
S. Paulo de lO de agosto deJ983, Senador.
E o título é;. "Ministêiio nega·ação, mas admite a dívida.
Aliás, quanto aos 35 milhões de dólares, quero também deixar claro, perante os Srs. Senadores, que nós jamais, jamais negamos a existência da dfvida, dos 35 milhões de dólares. Está escrito, assinado, que nós devemos
35 milhões de dólares, das cambiais. Se nós devemos 35,
POréin temos crédito, isso e uma outra questão, mas as
cambiais são devidaS._ Como nós pagaremos as cambiais,
é uma outra questão. Isso quero deixar bem claro porque
os documentos, que estão à dispoA!ção dos Senadores,
comprov"arão o que estou dizendo.
Contiôuamos, então, as nossas reuniões com o Coronel Sodré de Castro. E mai_s_u_m_a vez, como não podia
deixar de s.er, em outro ma!Ulscrito, aquele primeiro era
do Presidente Paroplona, este aqui já ê do -Sr. Coronel
Sodré de Castro, que sabe que este manuscrito está em
nosso poder. E aqui, novamente, vamos discutir, em ordem,_cambíais, o contrato, a discussão dos 44 milhões de
dólares, a discussão dos 52 milhões de dólares, e, aqui,
pela primeira vez, introduzimos o conceito de lucros,
perdas e danos pela suspensão do contrato. Esta é a única diferença que há entre o manus_crito do Presidente do
IAA c o manuscrito do negociador credenciado, Sr. Sodré de Castro.
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No dia 10, uma reunião, no dia II, outra entrevista, e
vamos nós com O Estado de S. Paulo; "IAA admite a
dívida da TRADING e susta contratos.. - que jã ti-

nham sido sustados em fevereiro. E aqui novamente dizia;_ ..A pedido do próprio Presidente do-IAA, o seu Chefe de Gabinete, o__Sr. Sodré de_ Castro, suspendeu a reunião com o empresârio Costa Pinto Júnior para atender
o repórter e, após confirmar os -dados da denúncia de O
Estado de S. Paulo, disse;. "Estávamos justamente con-

versando sobre isso, ou seja, procurando uma solução
para o problema, porque, além de reconhecer a dívidao que, aliâs, não era nenhuma novidade, a Costa Pinto
também reconhece a necessidade de pagã-la". Palavras
do Coronel Sodré d.e--CaStro~, ''AcrescentoU, contudo,
que as conversas demandarão_ tempo, mas atê não encontrarmos uma solução, continuaremos não fornecendo o açúcar para a Costa Pint,o". Palavras do Coronel
Sod.ré de Castro.
Diz o jomat "O empresãriO Humberto da Costa Pinto
Júnior não quis prestar esclareciinentos ..." - Aliãs, Srs.
Senadores, a primeira vez- que-eu estou presiatldo esclarecimentos sobre esse problema é exatamente hoje neste
Senado. A empresa jamais feZ qualquer pronunciamento
públíco por qualquer via e tem realmente a satisfação de
ter o Senado como foro para esclarecer definitivamente
esta pendênda.
Nos documentos das negociações, as provas, finalmente apresentamos qual era o nosso conceito de tirar os
impostos com o Coráiicl SOdré de Castro e, finalmente,
relatório das reuniões assinado, e eu gostaria apenas-de
me ater aos seguintes tópicos dos relatórios da reunião:
"O Dr. Humberto da Costa Pinto Júnior, na qualidade
de representante da Costa Pinto, e o Sr. Coronel Luís
Guilherme Bastos Sodré de Castro, ao final das reuniões
mantidads nos dias 11, 12, 15 e 18 de agosto, relacionam
a seguir os principais aSsUntos tratados: I) dívida relativa
às cambiais de exportação; 2) ciitério para cãlculo do
preço mínimo contratual; 3) conseqUências da falta de
açúcar para atender aos embarques da Costa Pinto; 4)
conseqUencias para a Costa Pinto da suspensão do contrato de fevereiro"~
Há aqui os pontos todos alinhados claramente e um a
que vou chamar a atenção especificamente agora dos
Srs. Senadores, aqui diz.:, "Critério para o cálculo do
preço mínimo" e diz; .. Concordaram que a taxa de câmbio a ser aplicada deverá ser a média ponderada por
quantidade embarcada". Como não poderia ser de outra
forma e está no anexo do relatório e assinado por mfm e
pelo representante ou negociador credenciado do IAA.
E aqui finaliza assim;, "Finalmente, e considerando o
ora exposto- que-ê todo o relatório- e bem assim com
o propósito de tornar clara e insofismãvel a posição respeitosa existente entre a empresa Costa Pinto e o IAA ~infelizmente era nessa rase· neCeSSário se colocar e fazer essa ressalva - , assino o presente relatório da reunião, cujo teor será transmitido ao Exmo. Sr. Ministro
da Indústria e Comércio. Data: 19 _de agosto de 1983":
Aqui estâ a nova proposta para o aÇúcar, aqui estã
uma proposta, Srs. Senadores, de boa fé par·a o- pagamento das cambiais. Boa fé, por que? Porque a empresa
não sabe hojLqual é a sua situação nos seus relacionamentos na á:1~:~omercial e na área financeira. Por que
não sabe? PeloS..ª-tgs do IAA, mas como nós aqui apresentávamos uma P~Posta para restauração do contrato,
anexamos a ela, óe bóa fé, uma proposta para pagamento das cambiais, sem, no entanto, saliento, abrirmos mão
dos nossos direitos de continuar contestando e continuar
discutindo as nossas contas-correntes, como deveria ter
sido feito desde o início.
E, por uma grande coincidência, no dia seguintç.;. "Petróleo e açúcar na mira do grupo polon~s". Eu medispenso de ler o relatório ou a matériaporque·enteildo que
.
deva fazer parte...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- De que dia?
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO JÚNIOR Dia 19 de agosto. No dia 18, Sr. Senador, nós encerramos as negociações-. No dia 19, o documento foi assinado entre as partes e no mesmo dia O Estado de S. Paulo
publicava a matéria. Tomei então a decisão"de pedir uma
licença da Associação dos Exportadores Brasíleiros, por
30 dias, porque, por uma questão de foro [ntimo, e a partir desse momento, achava que tinha que ter total liberdade de ação para esclarecimento dessa pendência. E assim o fiz. E enquanto esperãvamos uma resposta do Sr.
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Minislro, no dia 24 de agosto de 1983, novamente numa
coletiva à imprensa, o Sr. Presidente do IAA, Confúcio
Pamplona, diz, entre outras coisas;_ ..Quanto à dtvida do
grupo Costa Pinto, o Presidente do IAA _revelou que as
negociações prosseguem mas a composição não ê fácil"~
Diz mais a nota;."A INTERBRÁS e a Costa Pinto deVem ao IAA 129 milhões de dólares''.
A matéria do _Jornal do Comércio traz, entre outras
C~.?isas, a_seg_uinte frase do Coronel Pamplon:;l~ ''PediU-30
diãs de licença da AEB porque quis. Jamais disse queresolverei esse problema em 30 dias".
No dia 24__ de agosto, novamente o Sr. Confúcio Pamplona nas folhas de O Estado de S. Paulo;."IAA confirma denúncia sobre o açúcar". Só que já não mã.is sobre a
Costa Pinto. Aqui, pela primeira vez, é citado o caso da
operação da MAPA. Porém, como o caso-_da Costa Pin~
to e o caso do açúcar se transformaram nQ. "caso do açú.car:,_evidentemente que o próprio título da matéría tem
objetivos que aqui eu não me permito si!quer analisar,
ffias;.~'IAA confirma denúncia sobre o açúcar".
Fínalmenti::~ i:io dia 25 de "agosto, nóS recebemos a se_guinte carta, que também sou obrigado_a ler;."Reporto- me às negociações que vêm sendo mantidas entre õ Sr,
Luís Guilherme Bastos Sodré de Castro, representando o
IAA, e o iipresentante de V. S•, o Sr. Humberto Costa
Pinto Júnior, relativamente ao assunto objeto do primeíro relatório das reuniões datadas do dia 1__9 de agosto.
Autorizado pelo Sr. Ministro da Indústria e_Coriléi'cio, deCidi que as reuniões poderão ter prosseguimento
para que seja encontrada uma solução amigável._ Todavia, é orientação do Sr. Ministro e minha decisão de que
as reuniÇies_ somente prossigam desde que esta empresa
r.econheç_a_fonnalmente__que abrirá mão de qualquer negociit-ção; discussão ou recurso referente a perdas e danos e que terá que abrir mão de qualquer indenização
quanto às 118 mil toneladas não entregues".
- O SR. FÃBIO LUCENA ~O Sr. pode repetir, por
favor.
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO JÚNIOR~
Pois não, senador,, "Todavia, é orientação do Sr. Ministro -e minba'decisão de que para que as-reutiiões prossigam ê necessârio que a empresa reconheça nesse ato, formalmente, qUe- e aqui eu vou ler como estã e depois
vou tentar explicar-, que o item 3 do referido relatório
- o item 3 do nosso relatório dizia respeito àsindenizações por conta das 118 mil toneladas ou _os 52 milhões
de dólares. Diz; "No item 3 só admito, no máximo, que
seja considerado como passível de negociação a quantidade que realmente deixou de ser et~:portada no mês de
julho de 1982". Eu vou passar por aqui e depois realmente. vou detalhar.
b) Não serâ objeto de negociação, discussão ourecurso o ~tinente_ao ileril 4, do relatório•. "O atin!!nte ao
-item 4 é o fneu pedido de perdas e danos pela suspensão
do contrato. E apresentava para nós a seguinte carta inç_lt,~.sive eu g_OJ>.t~ri~ de_?gora voltar, Sr. Senador, pa~_a
explicar. É uma carta em que ele nos obriga a abrir mão,
antes do prosseguimento das negociações, pela primeira
vez admite a indenização, não dos meus 52, que não importa mais, mas admite e deixa aqui consignad_o que admite, só que arbitrou o valor que_ele acha justo na -indenização. Arbitrou- e nós vamos mais adiante poder verificar e esclarecer~ E nos entrega a segui fite minuta, que
não teve a coragem de encaminhar por escrito, mas nos
entregou a mim e ao meu advogado, tio e padrinho, Dr.
José Cavalcante Nev~. uma carta em que ele queria que
-nós mandássemos a ek
"Exmo. Sr. Coronel Confúcio Pamplona:
Em aditamento contido no item 2 da minhá carta.
e já volto a-.~es-ta carta ~-- . .-.-venho n~

qualidade de_diretor e representante da
Costa Pinto declarar e assumir o conlpromisso irrevogável e irretiatâvel de: não requerer ou reclamar
judicial, Ou e;..trajudicialmente, qualquer in~eni
- iação ou-iissarciJTiento-com base no alegado ailiR!Jlento do embarque das 118 rriil tondadãs de açúcar; b) não requerer, reclamar, judicial, ou extrajudicialmente, qualquer compensação, indenização
com base no períodO em que o contrato entre a empresa e o IAA esteve suspenso por força das _div_ergêncías de interpretação de suas clâusulas, visando
ao encontro das contas. O presente compromisso re-
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presenta o entendimento final das negociações ·sobre
o acerto de contas".
E, ao nos entregar esta minuta, dizia: ou os Senhores
assinam esta carta, ou não hã negociação.
Nós respondíamos:
"Sr. Presidente, permitimo-nos ponderar arespeito da sUa carta o seguinte: no ítem 2, solicitamos
a- V S• o especial obséquio de nos enviar o demonstrativo contendo os cãlculos representativos dos critérios estabelecidos pelo Instituto ...
- porque nós não conseguíamos entender o que é que
ele quería. E diZíamos
quanto mais:
L

... _ao item _2, da letra b, concordamos com a condição nele imposta no sentido de que no contrato
que venha a consubstanciar o resultado das nossas
negociações- e somente após- conste uma cláusula isentando esse Instituto do pagamento de qualquer indenização, resultando em prejuízo por nós
suportado em relação à suspensão do contrato."
-

Mas somente após à negociação globaL
No diá seguinte, novamente o IAA, nas folhas: o IAA
responde às denúncias. E vamos novamente a Costa Pinto.,_ nas folhas O Estado de S. Paulo, do dia 26 de agosto.
Sem qualquer resposta, no dia 1'1, de setembro, mandei o
seguinte telex ao Sr. Luiz Guilherme Bastos Sodrê de
Castro:
''Prezado Senhor, na última sexta-feira, entreguei
pessoalmente a V. Sa. a noss_a carta ...
- esta que acabo de me referir
... em resposta ao oficio da Presidência.
Em seguida, passamos a discutir até às 20 horas
os termos das nossas negociações_ de que trata os documentos _r(!feridos. Enquanto aguardava nova convocação para continuar as negociações, fui informado do encontro marcado para ontem entre o Dr.
Darçi M~deim.s. ~o_ Dr. José Cavalcante Neves. So- mente após o encontro é que tomei conhecimento de
que o _SI:.. Presidente_do IAA não considera satisfatório os termos da nossa carta. Suponho que, em
face disso, não foi passivei V, Sa. convocar-me para
uma nova reunião. Fiquei ciente agora que o Dr. José Neves _irá re!J.rtir-se hoje às 15 horas com o Dr.
Darei e com V. Sa. Por tal motivo, venho apelar a
V. Sa. no sentido _de que na reunião de hoje à tarde
fique acertado os termos do do_cumento que o Sr.
Presidente do IAA pretende seja firmado antes do
pr('sseguimento das negociações. Solicito a sua alta
co:~preensào para o apelo ora formulado, dado que
como tenho dito em outras 9portunidades, a sus- pç.nsão do contrato vem acarretando sérios prejuízos que se acumulam dia a dia."
No di~q_eg~_int~._09Vam.ente_O_Estado de S. Paulo traz
a seguinte matéria;:''Quem ajtiifa-a CoSta Pínt.o"~ E 8ijé
envolvia - seria no dia 2 de setembro, Sr. Senador
Virgílio Távora- em que matéria do jornal traz supostas colocações feitas pelo Presidente do lAA de que o
Ministro Emane GalVêas ou outros representantes do
Governo_estadam Pressionando o IAA no sentido da solução d.o problema. Apenas para esclarecer, era evidente
que a Costa Pinto permaneceu informando-ioda- a árCa
governamental, porque apelou para esta mesma área
pa~a que, pelo me_l}_~s. se criasse um grupo de trabalho
idôneo e isento para que se apurasse e se verificasse a
quem cabia a f~Ita e quem é que realmente seria o culpado em toda essa pendência. E dizíamos mais e por escríto
às autoridades do Governo: fosse a Costa Pinto faltosa,
estava preparada para arcar com todas as consequências
de..seusatos.. .Q_que nós gostaríamos de saber é se o IAA
estaria preparado para fazê-lo.
F_inalmente, em resposta a toda nossa formulação, em
ofíc1o sem nómero e sem data - e, Srs. Senadores me
desculpem porque foi-nos mandado sem númerO e sem
data; ao invés de uma resposta clara, nos mandam um
exemplo hipotético para a tal configuração de indeni.:.
zação. Nós continuamos, portanto, sem qualquer esclarecimento. Finalmente, a partir de mais um apelo meu,
feito no dia 6 de setembro, recebo o seguinte telex do Coronel Sodré de Castro:
"atendendo a seu apelo no sentido de abreviar as
negociações, entreguei ".no dia 5 de setembro o rela-
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tório conclusivo ao Sr. Presidente do IAA. Cordiais
saudações, Sodrê de Castro."

Sem qualquer resposta, no dia 8, três dias depois, recebemos o seguinte ofício- e esse tem número: 05803, dirigido a nós:
, , "A fim de dar prosseguimento aos estudos em
curso nesse Instituto, solicito as suas determinações
para que nos seja enviado os balanços da Costa Pinto, Exportação e Importação e da CP Internacional."
Este ofício, como sempre aliás e em tantos outros,
sempre nos chegam, normalmente, às mãos por volta das
17:30 horas ou 18:00 hor~s quando eu não consigo protocolar nada como resposta ao IAA. Mas neste eu consegui e, na mesma hora, respondemos assim:
"Acuso o recebimento _às 17:00 horas de hoje do
seu oficio n"'. 5. Em atendimento à exigência nele
contido estou remetendo em anexo os balanços
anuais de 1980, 1981 e 1982 da S.A. Costa Pinto,
bem como dos balanços consolidados da referida
empresa e das suas coligadas no exterior: CP Interw
national, Costa Pinto Trading Corporatíon e COita
Pinto(?)."
Nós informamos a eles, esdareCembn:'jue os mesmos
foram devidamente publicados na imprensa brasileira,
como abaixo. E no ano de 1980 foi no Diário Oficial, no
dia 27 de abril e no dia 29 de abril de 1_9_81, nos seguintes
jornais: Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, O Globo e
Jornal do Comércio. Em 1981, no dia 22 de abril, no
Diário Ofical, Jornal do Brasil, O Globo, Gazeta Mercantil e o Estado de S. Paulo. E n_o ano de 1982, de novo
no Diário Oficial, Jornal do Comércio, Gazeta Mercantil, O Globo, DCI, O Estado de S. Paulo.
Evidentemente, eu não sabia que o departamento, ou
planejamento, ou os assessores do Instituto não consew
guiam sequer ter à disposição o Diário Oficial. E respondíamos e encerrãvamos:
.. "Espero que com o atendimento _da exigência feita seja dada uma solução mais breve possível às pendências existentes entre a nossa representada e o

IAA."
Agora, apenas para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte- e que não está neste dossiê, mas que estã tamw
bém à disposição do Senado f_ede~al._ Durante todo esse
episódio, o Presidente do IAA fez as seguintes declaw
rações:
"Pediu o meu cancelamento de registro como exportador a CACEX; pediu que a CACEX proibisse
a empresa de exportar álcool e melaço; enviou à empresa um oficio em que, por solicitação da empresa
para simples registras de uma operação de melaço e
aqui abre um parentese: a operação de exportação
de melaço se passa entre partes privadas, a usina e o
exportador, nada tendo a ver com o IAA, a não ser
o registro da quota de exportação. Em ofício dirigido à nossa empresa, o IAA diz;. "Por ordem da Presidência, não registraremos as operações de V. Sf-,
porque os Srs. têm uma pendência ·com o IAA",
Mas, fez mais: um certo dia, exatamente há 32 dias
atrás, o Sr. Coronel Confúcio Pamplona recebe um
telefonema de um empresãrio brasileiro, que havia
contratado com a nossa empresa uma exportação de
5 milhões de litros de álcool. E o empresário ligava
ao Coronel Pamplo'na para solicitar-lhe uma extra
quota ria exportação. E foi perguntado a este empresário, quem era o exporfádor. E o empresário
responde que era a Costa Pinto,, .. Nesse caso, eu não
concederei autorização", E, o empresário pergunta:
"Posso saber por quê, Coronel?." Ele disse;. "O Sr.
não sabe que esta empresa me deve 79 milhões de
dólare!!?" Aí o empresário diz;_ "Ouço rumores, Coronel, IpaS não sab4t''..., "Acho que o Sr. não deve
vender o álcool para esta emprcs,(.l",, "Por quê, Coronel?':. "Porque é bem capaz desta empresa ficar
com o seu álcool, embarcá-lo e não lhe pagar, tal
como fez comigo". E o empresário diz o seguinte:
"Sr. Coronel, se o Sr. não sabia, o meu pai, que ê
morto, foi amigo por 35 anos do Dr. Humberto da
Costa Pinto, pai. Segundo, as nossas relações comerciais com a Costa Pinto, datam de 20 anos. Ter-
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ceiro, o álcool está pago. Quarto, se eu um dia tiver
uma pendência com o Sr. Coronel, n~_o será com o
Sr. Coronel que nós resolveremos a pendência com
a Costa Pinto. E, finalmente, Coronel, o Sr. estã falando com o irmão do padrinho de casamento do
Sr. Humberto Costa Pinto Jr. Se o Sr. é desinformaw
do, sequer a respeito das relações humanas, deixo
aqui consignado o meu protesto".
Chama-se esta pessoa Maurílio Biaggi Filho, DiretorPresidente do Grupo Zanini, e na qualidade de Diretor
da Usina Santa Elisa, que fornecia álcool para a Costa
Pinto.
Fez mais o Coronel Confúcio Pamplona. No exterior,
no Brasil, a banqueiros meus, no seu Gabinete disse:
"Vou executar a Costa Pinto. Vou quebrar a Costa Pinto". Disse-o ele e o Dr. Alberico Teixeira Leite, mandado_embora do IAA pelo Ministro Ângelo Cã.lnion de Sá
e que serviu com o General Álvares Tavares Carmo. E o
General ÁlvareS Tavares Carmo, que serviu com o Coronel Co~fúcio Pamplona, quando este assumiu o IAA,
pede que esSe indivíduo reassumisse o cargo que havia
ocupado, e do qual havia sido mandado embora. E, este
indivíduõ seinpre achou que a- Costa Pinto era responsável por ter fornecido os elementos que fizeram mandar o
Dr. Alberico Teixeira Leite embora, ou seja, operações
na ãrea de comercialização de açucar, pouco ertodoxas.
Pois é o mesmo Alberico Texeira Leite, que ao voltar
para o IAA, em setembro, chama o meu irmão, Frederico da Costa Pinto, que está aqui presente, neste plenário,
e diz: O Sr. me deve 72 milhões de dólares, e puxou uma
fi tinha, de uma máquina de calcular. E, eu vou lhe executar. E meu irmão disse-lh(,!," O Sr. não terá esta coragem,
porque, para executar esta empresa, e este nome, que
não é de fantasia, o nome da empresa é o nome de minha
família, o Sr. não tem nem o carãter, nem a tradição,
nem a honorabilidade para fazê-lo".
Este mesmo homem informa ao Coronel Pamplona,
que a empresa devia 55 milhões de dólares. E este número cabalístico serviu para que a empresa fosse desmoralizada, desestabilizada em toda a sua atividade, depoís de
40 anos de trabalho limpo, e que está à disposição para
os Srs. Senadores fazerem qualquer auditoria. Esta empresa, que tem o nome de meu pai, declara neste Senado
que não admitirá que haja coação por parte de pessoas
que não estão preparadas para exercer o cargo público,
que estavam fora, e estão fora de sua atividade, para a
qual foram formadas, porque não se trata de ações militares, trata-se de ações comerciais. E ação militar podese tratar desta forma, ação comercial se trata a nível de
comércio, entre pessoas e entre homens de bem. Se os
homens não são de bem, que sejam executados e paguem
pelos seus ôn us, pelos seus erros. A coação é impossível
de ser admitida, e eu, neste plenãrio, deixo consignado o
nosso total repúdio. t por esta razão que o Coronel
Confúcio Pamplona está sendo neste momento notificado judicialmente. E eu me resguardo no direito de entrar
com quaisqUer outras, quaisquer outras noficicações juw
diciais, pessoais ou os da empresa. E quero que este plenário também saiba, que se qualquer coisa acontecer
contra a minha empresa, será neste plenário, e atravês
dos Srs. Senadores que voltarei para fazer a minha defesa, porque, foi por esta razão que não falamos atê hoje,
porque jamais falaria pela imprensa. Vim aqui para dizer
e para provar aquilo que acabo de lhes expor.
E tenho muito mais Srs. mas, como já estou há duas
horas e dez, eu deixo à disposição dos Srs. para quaisquer outros esclarecimentos, pedidos, verificações, documentos que comprovarão a má fê, a coação irresistível
destes dois indivíduos. Lanço aqui, o meu apelo ao Gow
verno, na pessoa de homens de bem, que também me
apoiaram e que sabem_ de todos estes problemas, MiniS- -tros de Estado, autoridades de to_dos os níveis, e apenas
deixo aqui também consignado que não tenho razão
para duvidar da lealdade, da franqueza com que o Coronel Sodré de Cas.tro, que foi introduzido neste caso posteriormente, teve para com a empresa.
Porém aoS Srs. Confúcio Pamplonae Alberico Texeira
Leite, r.ara eles a lei. Fui desmoralizado, desestabilizado,
meu pa1, meu irmão, meus filhos, fui eh volvido num caso
de escândalo com o qual não tenho nada a ver, exportei
n~nc~ para a· Polônia, nunca estive na Polônia, nunca
operet com a COMMEXPORT, embora o seu Diretor
tenha sido_ Diretor da entidade a qual preside com muita
honra, Associação das tradings brasileiras, e é um em-
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presá rio brasileiro que lutou, durante a sua vida na classe empresarial, contra a estatização e contra a coação e o
arbítrio 4Q Estado. Lançou, denunciou atos do Estado,
das empresas estatais, durante toda essa sua passagem
recente e mais intensa na classe em presaria! e esta pessoa
que aqui e~tá, está à disposição dos S-rs. e neste momento, eu sim faço a denúncia: não sou devedor, sou credor,
não me apropriei índebitamente de fundos do Governo e
faç_o aqui um desafio aos responsáveis pelo IAA, para
que se confrontem como indivíduos, e como instituição,
como tradição e como passado, com o meu, da minha
família e de minha empresa.
Era isso que gostaria de dizer, Srs. Senadores. Obrigado.
O SR. FÁBIO LUCENA -_Sr, Presidente, eu gostaria que o Senhor suspendesse a sessão por cinco minutos.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr.
Presidente, eu tenho uma proposta alternativa-.
Eu ouvi com muita atenção a exposição clara, documentada, sóbria e que, o quanto pude apreciar, não escapou dos problemas fundamentais. t a primeira vez que
me encontro com o Sr. Costa Pinto, mas devo dizer e todos sabem que nesta Comissão eu tenho inquirido e tambêm o farei, me impressionou positivamente o modo
pelo qual ele expôs aqui todo esse tema.
Eu acho que nós precisaríamos um pouco de tempo
para ler essa documentação, e como o Sr. Costa Pinto
prestou de uma certa forma, não direi, nem uma llomenagem, um entendimento correto do que seja uma Comissão do Senado e se dispôs a vir a ela e abrir toda a sua
documentação, eu acho que em respeito a essa atitude
dele, nós poderíamos suspender a sessão, para que nos
também pudéssemos nos documentar melhor e se ele fosse generoso a ponto de retornar aqui, nós teríamos uma
outra oportunidade de conversar com ele_sobr:e este tema
e sobre outros temas porventura oportunos.
Peço que suspenda a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Antes da
Prc_sidêncla-deliberar, o nobre Relator pediu a palavra,
portanto está com a palavra.
O SR. RELATOR (Virgüio Távora)- Sr. Presidente,
ãté que é a primeira vez que Fernando Henrique Cardoso e eu concordamos, dentro desse ambiente de Oair play
com que estamos fazendo aqui todas as nossas indagações; é a primeira vez- que concordamos aqui na Comissão.
Sr. Presidente, nós assistimos aqui o depoimento de
um senhor que como ele, pela primeira vez vimos, cuja
seriedade, cuja gravidade, cuja complexidade, e à primeira vista, cuja fundamentação de argumentos realmente
nos deixa impressionados. Não é possível, a não ser perguntas muilõ perfunctórias, fazer neste momento, embora tenhamos tomado nota eu que cuidava e já conhecia
todo o dossiê do O Estado de S. Paulo e das publicações
diversas sobre os fundamentos maiores que embasaram
a constituição desta_ Comissão.
Assim acreditamos nós que V. Ex• e o depoente d~ve
ser o primeiro a compreender a situação em suspendendo o depoimento de S. Ex• recebermos todos nós a. documentação, como fazemos com os outros, estudarmos e
depois discutirmos. Porque se nós formos perguntar a S.
Ex• aqui são pequenas minúciãs, de maneira que vê V.
Ex• o eminente Senador de São Paulo dessa vez tem o
prazer, isso é presente de aniversário, de concordar com
o relator e propomos justamente que nós receberemos
esta sua documentação pela sua seriedade, pela maneira
com que aqui foi ela apresentada e exposta, tem que merecer um estudo acurado.
E não temos dúvida nenhuma, Senador, sem adiantar
pressuposto, até que nos prove o contrário, Sr. Humberto, nunca _o vimos mais branco e nem mais gordo, parece
que o senhor tem feito uma exposição absolutamente
cogvincente, mas vamos estudar o mêrito de todas essas
questões, a proposta do relator é que acolhamos a sugesw
tão _do eminente representante por São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- ConCorda a
Presidência, evidentemente, em atender a solicitação dos
SrS. Senadores, convencido também de que o Senador
Fábio Lucena está de acordo com a sugestão do Senador
Fernando Henrique Cardoso_. A Presidência suspende os
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trabalhos nesta tarde, solicitando do Dr. Humberto Cos~
ta Pinto a documentação aqui explanada e S. Sa. ficarã
convocado para uma próxima reunião, tão logo os Srs.
Senadores possam meditar, examinar toda a documentação apresentada._
Antes de encerrarmos os nossos trabalhos eu vou passar a palavra ao Dr. Humberto Costa Pinto para as suas
considerações e vou pedir a paciência dos Srs. Senadores
para darmos o roteirQ para a próxima semana.
O SR. HUMBERTO COSTA PINTO - Eu aceito
com muita satisfação, Sr. Presidente, a sugestão do Sr.
Senador Fernando Henrique Cardoso. Apenas me pergunto, como todo esse material que eu aqui expus é um
material de uso interno, há coisas desta forma como esta
não está organizada, e nem em ordem, na forma como euaqui expus, então eu pergunto ao Presidente se, amanhã,
eu poderia enviar oficíalmente não só_ o_relatório com referência aos anexos, a todos que aqui me referi porque a
leitura seria mais simplificada, porqUe realmente é um
mundo de detalhes; evidentemente os Srs. viram que eu
devo ter lido aqui 4 ou 5 docurne_n_tos dos mais de 100
existentes. Então eu gostaria de fazer uma seleçã_o que
não fugisse -evidentemente de qualquer forma, mas de
qualquer, maneira, deixo aqui consignado que mesmo
aquilo que eu não eventualmente venha a anexar, como
por exemplo, a proposta de compra, porque, não através
do Senado, mas que concorrentes de qualquer nível venham a ter acesso a ela, todo o resto está à disposição
dos Srs. Senadores e cu provavelmente amanhã oficialmente entregarei a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Presidência respeitosamente alerta a V. S• para que toda a documentação, hoje, aqui explanada pelo senhor seja entregue à Comissão e evidentemente tenha liberdade para
complementá-la se julgar necessário.
O SR. HUMBERTO COSfA PINTO- Eu farei exatamente isto, todos os que aqui foram expostos estarão
no dossiê e mais outros que eu incluirei.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nós aguardaremos, portanto, que amanhã V. S• encaminhe à Secretaria da Comissão -toda a documentação.
O SR. RELA TOR(Virgílio Távora)- Sr. Presidente,
como adenda, nós solicitaríamos que fosse enviada um
pleito à taquigrafia para dar prioridade na tradução des~
se depoimento, porque justamente confrontando os documentos com as notas taquigrãficas, nós teremos uma
idéia geral do que foi pelo depoimento aqui prestado
pelo Dr. Humberto.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Srs. Senadores, a Comissão fica convocada para às 17 horas de
segunda-feira, para ouviimos o depoimento do Dr. João
Artur Pereira de Mello, Diretor Executivo da Associação Brasileira Exportadora de Cacau.
Na terça-feira deveremos ter a presença do Dr. Benedito Fonseca Moreira, e provavelmente na quarta-feira
do Dr. Eliezer Batista, Presidente da Companhia Vale do
Rio Doce.
----- --Antes de encerrar os nossos trabalhos, quero agradecer ao Dr.. Humberto Costa Pinto Júnior pela gentileza e
atenção_ com que atendeu ao nosso convite e a certeza de
que o s_eu depoimento nesta tar-de vai permitir realmente
a esta Comissão exarriinar, analisar e reestudar, porque
esta Comiss_ão, Dr. Humberto Costa Pinto, ela não visa
trazer nenhuma acusação a quem quer que seja. Mas visa, sobretudo, ~clarar o Congresso Nacional e particularmente ao Senado da República todos os fatos relacionados com o Comé-i'-cio BrasiH?olônia e todos aqueles
acordos atinentes ao bom desenvolvimento do Brasil no
seu aspe_cto de comercialização internacional.
Agradeço a V. S• a sua presença no Senado da Repüblica e à nosSa Corilissão.
Aos Srs. Senadores, muito obrigado pela presença e
esta Comissão, como eu disse, fica Convocada pai'a
segunda-feira, às -17 horas.
Nada mais havendo a tratar declaro encerrada apresente reuniã,o.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 18 minutos)
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COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COMO O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL
O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS ACORDOS
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLÓNIA.
26• Reunião, realizada em 22 de novembro de 1983

Aos virite e dois dias do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas e_ quinze mínu(ós-nã
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, presentes os
Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio_ Távora (Relator), Moacyr Dalla e João Calmon, reúne-se a
ComissãO Especiid destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O EstadQ de
S. Paulo sobre os acordos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Polônia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Marcondes Gadelha e Fábio Lucena.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador_
Itamar Franco, declara abertos os trabalh_os.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr.
Cé-sar Cais de Oliveira F.ilho, Ministro das Minas e Energia, na qualidade de depoente.
o-sr. Ministro dá início ao seu depoimento i~forman
do que a principal motivação da sua visita à Polónia, em
abril de 1980, foi o aspecto tecnológico quando se procurava todos os energéticçs disponíveis para o Brasil. Com
relação ao carvão mineral, esteve na Romênia em busca
da mineração de carvão a céu aberto: Na Tchecoslová~
quia em busca da termoeletricidade de carvão mineral;
depois na Polónia em busca do carvão mineral, mina
subterrânea. No mundo ocidental, buscou essa tecnologia na Inglaterra, França e na República Federal da Alemanha.
Durarite -a fase interpelatória, usam da palavra os srs.
Senadores João Calmon e Virgílio Távora.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo a presente Ata.
Nada mais fiavendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz,
AsSistent~ ..AD HOC", lavrei a -presente Ata, Que lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA 26' REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E A VALIA R OS FATOS RE-LACIONADOS COM AS DENUNCIAS DOJOR·
NAL O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS
ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A POLONIA,
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE /983.
DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO
DR. CESAR CALS. MINISTRO DE ESTADO
DAS MINAS E ENERGIA. QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTOR/ZA('ÀO DO SR. PRE·
S/DENTE DA COMISSÃO.

Presidente: Senador Itamar Franco
Relator: Senador Virgílio Távora.
(Integra do apanhamento taquigráficO.)
O SR. PRESIDENTE (ftamar Franco) - Havendo
número legal, declaro abertos os nossos tbalhos.
Com satisTaçào, passo a palavra ao Ministro César
Cais, para suas explicaçdes.
O SR. CESAR ÇALS- Meus companheiros do Senado, Senador Itamar Franco, Senador Virgílio ~ávora,
Senador João Calmon, senhores do Ministério das Minas e Energia, demais presentes, senhores da imprensa.
Eu gostaria, ao iniciar este meu depoimento, de informar que a principal motivação da minha visita à Polónia, em abril de 80, foram os aspectos tecnológicos. Nós,
em novembro de 79, tínhamos apresentado ao Presidente
João Figueiredo um novo modelo energético para oBrasil, em que se procurava usar todos os energéticos disponíveis ou existentes no Brasil para a substituição dos
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derivados de petróleo. Como todos sabem, o Brasil tem
grandes reservas de carvão mineral; mais de 20 bilhões
de toneladas. Não tínhamos, como não temos ainda
completamente, uma tecnologia de mineração de carvão,
principalmente mineração subterrânea. Até o início do
Governo do Presidente João Figueiredo o carvão mineral, para fins de energia, sempre foi considerado um sub-produto do carvão metalúrgico, e as minerações de carvão eram tidas mais como atividades empregadoras de
mão-de-obra, mas não projetas nitidamente econômicos.
Definimos, então, que íamos buscar tecnologia para os
novos energéticos, procurando o Brasil o melhorparceiro
em cad item. Com relação ao carvão mineral, fomos à
Romênia em busca da mineração de carvão a céu aberto;
depois, fomos à Polônia em busca do carvão mineral,
mina subteirãnea; depois, fomos à Tchecoslovãquia em
busca da termoeletricidade de carvão mineral. Por outro
lado, no mundo ocidental, buscamos essa tecnologia na
Inglaterra, na França e também na Repóblica Federal da
Alemanha. Aproveitamos essa visita também para agilizar alguns contratos jâ em negociação, princípalmente
na ârea do Ministério. Foi definida lá fora a tecnologia,
a área de minério de ferro e a área de enxofre, principalmente, além da do cobre. Vou-me permitir ler o protocolo queassfnei, que dá bem o retrato daquilo que estou dizendo.
PROTOCOLO
Tendo em vista o interesse mútuo em desenvolvere di~
versificar ainda mais as relações entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da Polônía, o Ministro das Minas e Energia do Brasil, sua excelência o senhor César Cais, visitou a Polónia ao período de 14 a 18
de abril de 1980, a convite do Ministro das Minas da Polônia, sua excelência o senhor W1odzimierz Lçjczak.
Sua excelência, o Ministro César Cais, visitou uma
mina de carvão, uma indóstria de equipamentos e maquinaria para indústria de extração de carvão e o instituto de pesquisas sobre carvão, situado em Katowice.
Durante referidos encontros, realizados numa atmosfera franca e cordial, os seg_uintes temas foram objeto de
debate ou de entendimento mútuo;
1- Cooperação industrial no campo da tecnologia e
mincraçà.o de carvão.
No campo da mineração e geologia do carvão, as partes, visando a criar condições favoráveis ao crescimento
do intercâmbio comercial e a cooperação tecnicamente
industrial, decidiram:
-Manifestar sua satisfação pela assinatura, pelo Ministro das 1\:Jinas c Energia do Brasil e pelo Ministro das
Mi nas da Polônia, do entendimento para a cooperação
no cnmpo da mineração e geologia do carvão;·
-Cooperar em estudos para a abertura de Minas e
Instalações para o beneficiamento de carvão no Bmsil.
Esta cooperação serã realizada pela KOPEX, por parte
da polônia, pela companhia de pesquisa de recursos minerais - CPRM - no tocante a geologia de laboratório_s, e pela campanhia auxiliar de emprcsns elétricas
brasileiras CAEEB no que diz respeito a projetas de minas e Instalações para o beneficiamento, por parte do
Brasil, nesse sentido a parte polonesa declarou sua in~
tenç~o de realizar o treinamento de técnicos brasileiros.
A CAEEB se dispõe, junto com á KOPEX, a estudar a
posssibilidade de organizar o treinamento, a nível médio,
para a formação de pessoal da indústria mineira de carvão;

-0- Ministro das Minas e Energia do Brasil e o Ministro das Minas da Polônia enfatizaram o intere.'ise das
partes na criação de uma empresa mista para desenvolver a indústria mineira de carvão, no Brasil e em terceiros Países.
A idéia era um joint venture do Brasil c da Polónia
para terceiros mercados inclusive.
- O Ministro das Minas e Energia do Brasil, convi~
dou o Ministro das Minas da Polônia, para visitar oBrasil. O convite foi aceito, devendo a data ser fixada oportunamente.
II- Cooperação no campo de metais não~ferrosos e
outros minerais.
As partes exprimiram a satisfação em relação à cooperação existente no campo da indústria do cobre - jã
existe uma cooperação em caraíbas- e exprimiram sua
intenção de matê--la e aprofundá-la.
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A esse respeito, acordaram que seria conveniente a
vinda à pol6nia de técnicos e engenheiros brasilerios, a

fim de se familiarizarem com a tecoriOloglã polonesa no
setor.
A companhia de pesqriisã-de recursos minerais e a
CENTROZAP discutiram ainda outras possibilidades
de cooperação no campo dos demais metais nãoferrosos, bem como outros minerais. Foi igualmente
acordado que técnicos e engenheiros brasileiros viriam à
Polônia com vistas a se inteirarem de tecnologia e processos in,dustriais empregados na extraçào de enxofre.
Agora vem a parte comercial, que foi, vamos dizer,
quase que um ~ubproduto da viagem do Ministro.
III - Enxofre, Trilhos e Minério de Ferro.
1) Enxofre
As partes examinaram as copdições para a conclusão
de um contrato a longo prazo para o forneCimento de enxofre polonês ao Brasil. Nesse sentido, acordou-se que as
negociações deveriam ter prosseguimento e que tim~a::_
conslusão definitiva sobre ó ·assunto deveria ser buscada"
em data não posterior a 15 de julho de 1980;
2) Trilhos
O fornecimento de trilhos ao Brasil pela Polônia foi
examinado, e acordou-se que a Companhia Vale do Rio
Doce fará uma encomenda experimental de 3000 a 5000
toneladas de trilhos especiais, com vista-s a testar a qualidade do referido produto.
___ _
Seriam trilhos para o projeto Carajás, trilhos especiais
não fabricados no Brasil.
3) Minério de Ferro

A possibilidade de aumentar-se o fornecimento de Minério de Ferro Brasileiro a Polónia foi igualmente examinada. A parte polonesa dispôs-se a considerar quantidade adicionais as contratadas atualmente, para serem fornecidá.s a partir de 1984."
De fato, de 80 a 90, for acordado um fornecimento de
minério de ferro na base aproximada de 3,4 milhões de
toneladas por ano.
___ _
.. IV - Outros assuntos e documentos assinados"
Esses são documentos assinado$ por empresários.
.. As partes também consideraram como positivos os
seguintes documentos as.sina_do_s dura_o_te a visitª:
1) Contrato de fornecimento, a longo prazo, de minêrio de ferro à Polónia, cOrlcluído entre a CVRD e a
STALEXPORT;
2) Entendimento de cooperação técnico-industrial entre a Industrial Conventos S.A, e uma indústria de Santa
Catarina, de equipamentos para carvão - e a KOPEX,
para a fabricação, no- Brasil, de equipamentos destinados
à indústria carbonífera;
· 3) Protocolo entre a CoopercitrusfFrutexpjComexportf Agropol e ZPOW relativo à implantação, na Polónia, de unidade industrial com equipamento _brasileiro,
visando a produção de sucos de fruta com base em concentraüo exportado pelo BrasiJ;
4) Entendimento preliminar entre a COREMA e
CENTROZAP, relativo à cooperação na produção e
fornecimento de equipamento, assim como para o forne-cimento de serviços ~.. "kuow how". Esse contrato não
chegou a ser assinado. Foi um entendimentO preliminar.
5) Protocolo básico de entendimento mútuo entre a
CPRM e a KOPEX na ârea de geologia do Carvão MineraL
As partes procurarão criar condições favorâveis para a
implementação dos entendimentos de cooperação acima
mencionados.
Feito e assinado em Varsória, em 18 de abril de 1980,
em dois originaiS, nas línguas portuguesa e polonesa, os
dois fazendo igualmente fé.
Como vêem V. Ex•, a parte central da nossa visita tratou principalmente da cooperação tecnológica na área
do carvão. E os contratos assinados, a rigor, conseqUentes a n9ssa viSita, foram, fundamentalmente, sobre o aumento da exportaçãO de 'minêrio de ferro, na base mêdia
de 3,4'·milhões de tomtl~~as por ano, entre 80 e 90, e
sobre a parte de enxo'lre. ·
Como V. Ex• sabem, as reservas de enxofre no Brasil
são pequenfssimas. Temos aqui, inclusive, o sumário mineral, editado pelo MinistéfiO,-evitando que as reservas
de enxofre são aproximadamente de 4 milhões e 700 mil
toneladas, o que significa uma produção de 146 mil tone-ladas por ano. Praticamente é tima produção pequenisSíma. Essas reservas de enxofre nativo estão Jocaliz_~dos
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em Seríri, no Sergipe; são enxofre localizados. Todos os
o:lemais enxQfres, são associados ao sulfeto, ao -xisto, e as
piritas carbonosas, estamos usando estes assim como
também aos enxofres recuperados dos gases nas refinarias da PETROBRÁS, da ULTRAFERTIL e da PETROFLEX. Esse é o enxofre disponível no Brasil.
Então, a partir de 80, foi assinado acordo para importação _de_ enxofre. Depois, com a visita do SecretãrioGeral da SEPLAN, Eduardo de Carvalho, foi assinado
- um-crrntrato para forneclmento de 4 milhões de toneladas de enxofre no período de 81 a 92, da seguinte maneira: em 81, 175 mil toneladas; em 82, 225 mil toneladas;
em "83, 100 mil toneladas; em 84, 300 mil toneladas, e de
85 atê 92,375 mH toneladas por ano. Estes foram os dois
contratos que foram dinamizados quando da minha visita à Polônia.
Acredito que essas eram as informações que eu poderia-dar, ficando à .disposição dos senhores para qualquer
-outro esclarecimento.
O SR. PRESlDENTE (Itamar Franco) --Senador
João Calmon, V. Ex• tem a palavra.
O SR. JOÃO ÇALMON- Antes de fomular a minha
primeira indagação, eu desejo elogiar a atitude do Ministro César Cais, que, depois de uma semana na África,
Chegou quase as 10 horas da noite a-o Brasil, e já se dispôs a comparecer antes das lO horas da manhã a esta
Comissão Especial.
Ministro Cesar Cais, no documento que acaba de ser
lido, V. Ex• deçlara a certa alturJ!;. "o Ministro das Mi- .
nas e Energja do Brasil e o Ministro das Minas e Energia
da Polónia, enfatizaram o interesse das partes na criação
de uma empresa mista para desenvolver a indústria miM
neira de carvão no Brasil e em terceiros países. Numa
primeira fase,-técnícos poloneses visitarãO o Brasil para
examinar as jazidas carboníferas com a finalidade de
confirmar o seu interesse.''
Esse plano ficou no papel ou chegou a ser executado?
O SR. CESAR CALS- Como foi em abril de 80, um
pouco antes da crise polonesa, o plano realmente ficou
no papel, ficou na intenção, Eles ê que propuseram fazer
umajoint venture cOm o Brasil. Eles entrariam com equipamentos que nós precisarfamos importar, porque não
existe no Brasil, e, a partir de uma demonstração numa
jaiiâa- de carvão, da CPRM, por exemplo, isso poderia
ser levado para outros paises da América que tivessem
ca-fVãó-ffiineral.
--Nós temos procurado cooperar com terceiros países,
principalmente sem envolver moedas fortes. Por exemplo, neste momento, o Brasil, o México e a Colômbia, estão estudando a viabilidade de_ exploração de uma reserva _de carvào na Colômbia, muito menos para o Brasil,
mas muito mais para exportar· para o México e para a
própria França, que se dispõe a comprar todo carvão
produzido, carvão de ótima qualidade. Então, nós temos
p-rocurado, como uma diretríz, buscar, sempre que possível, a c_ooperação de países em desenvolvimento, terceiros países, desde que não envolva moedas fortes.
Ficou só no papel, ficou só no protocolo.
O SR. JOÃO CALMON -:Infelizmente, ficou só no
papel. Essajoint venture, mas não ficou no papel o financiamento do Brasil à Polônia1 _para ampliar as suas minas
de carvão, para facilitar e incrementar a exportação para
o Brasil. Houve financiamento do Banco do Brasil, se
n~o me engano, de 200 _ou 300 milhões de dólares, a taxa
de juros "inferior à vigente no mercado internacional. Estou a pena,& lamentando que. essa boa idéia ficasse apenas
no papel. Agora, a safda dos .dólares do Brasi1 para a Polôni~...
·
O SR. CESAR CALS -:-_Eu gostaria de dizer ao Senador João Calmon que esse financiamento foi feito ante-riormente a minha visita.

O SR. JOÃO CALMON- EIJ. sei, o reparo não tem
-c-omo--alvo o Ministro das Minas e Energia.

-o que temos _estranhado aqui, ao longo desses depoi-

mentos~

que o Brasil financiollã. Polónia, que é um país
desenvolvido. Um dos nossos depoentes contestou que a
Polónia fosse um pais desenvolvido .. Posteriormente, eu
vi dados eloqüentes que mostram qu_e a Polónia, em termºs ~e desenvolvimento, está. abaixo apenas da Repúbli-
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ca Federal da Alemanha naquela área da Europa. LaM
mento-c}ue o·Brasit tenha a dotado, em relação a Polónia,
uma atitude que não adota. por exemplo, para com a
nossa sofredora ãrea do Nordeste, que bem precisaria de
alguns milhões de dólares para sair dessa crise aflitiva
que estã enfrentando.
Sr. Ministro, e o ex-Ministro Severo Gomes, atual Senador, em depoinlen(ó--que: prestou à Comissão, declarou que a lNTERBRÃS havia indicado a COMEXPORT para participar do comêrc_io do Brasil com a Po~
lônia. Como a COMEXPORT, que é uma das vedetes da
nossá -comíS:São Especial, tinha ligações muito importantes tanto na Polónia, porque o Sr. Goldlust, seu Presidente, _é polonês nato, como também aqui no Brasil, V.
Ex' tem aJgUinã íilfOrJllaÇão a nos dar sobre essa indicação feita pela INTERBRÃS, para que a COMEXPORT participasse do comércio com a Polónia?
A propósito da INTERBRÁS, permita-me um aden~
do: eu sei que dentro dae~trutura do Poder Executivo do
Brasil, as estatais cresceram de maneira tão monstruosa,
tão gigantesca, que algumas delas fogem quase ao·conM
trote do Ministro d_a Pasta. Hoje, nós chegamos a tamanho exagero nesta hipertrofia, que os orçamentos das estatais representam 4 ou 5 vezes o orçamento geral da
união. Então, ainda a a propósito da INTERBRÃS, que
é ârea subordinada, de acordo com a legislação deste
País à Pasta que V. Ex• didge, Dós tCinemos que ela não
alcance. uma performance ideal, porque ainda nas últimas s_emanas o filho_~o general Octávio Medeiros foi nomeado p~ra ser chefe da representação da INTERBRÃS
em NoVa Iorque. E o Major Aquino, que era uma pessoa
muito tígada ao General Golbery ~o Co_uto e Silva, foi
nomeado também diretor do escritório da INTERBRÁS
em Paris. Nós teremos a -prOPósito da INTERBRÁS,
portanto- o comentário é pertinente- que se critériOs
políticos continuarem sendo ãdotados para preenchinicbntci de cargos tão ímportantes, postos Chaves da INTERBRÃS no exterior, talvez tenhamos que lamentar
futuramente _alguma contrariedade. Mas a pergunta
principal, Ministro Cesar Cais, se refere à declaração do
Ministro Severo Gomes, _em relação à indicação, feita
pela INTERBRÁS, da COMEXPORT para participãr
do c.omêrcio com a Polónia.
O SR. CESAR CALS -·Eu não poderia -neste momento, em sã consciência, dar essa informação. Mas
como o Presidente da PETROBRÁS, Dr. Shigeaki Ueki,
deve vir amanhã se não me engamo, ·a Csta Comissão;- eu
transmitirei a ele, essa pergunta, e creio que ele poderá
dar a informaçàõ "precisa sobre' o-assunto.
A COMMEXPORT, conforme pode ser visto nesse
protocolo, tomou parte nessa delegação, juntamente
com outras empresas. E na ocasião, era seu objetivo instalar na Polónia uma empresa para a venda de sucos de
frutas, a partir de concentrados brasileiros. Foi a única
ação da COMMEXPORT naquela delegação.
Agora, gostaria de falar um pouco, neste depoimento,
tambêm, a favor_ da INTE~~R~S. ~firoMmeàconAui~
ta de mercados em áreas ptonetras, por exemplo a fnca, alguns países do Leste Europeu, América Latina e
Mêdio Oriente. Temos viajado a alguns países e temos
ouvido observações dos Ministros da ârea. Muitas vezes,
empresas brasileiras ganham uma licitação e começam a
prestar serviços, mas, sentem dificuldades, por falta de
uma estrutur~ de apoio, de logística. Ás vezes uma peça
precisa ser comprada em Paris para ser colocada na Arâbia Saudita. Se isso não foi' feito, elas perdem todo o lu~
era. Isso tem levado, às vezes, empresas importantes do
Brasil a insucessos. E para conquistar mercados é preciso
que se tenha sucesso em cada ato de conquista. Qualquer
insucesso, num ritomento pioneiro, para ser reparado, ~
uma dificuldade muito grande. Temos feito um trabalho
muito grande nos países do terceiro mundo, principalmente nOs piíses em desenvolvimento. A gente tem muito mais tranqUilidade quando a INTERBRÁS dá este
apoio logístico. Os- seUs escritórios, em Paris ou Nova
Iorque, estarão sempre disponíveis para obterem uma
peça na hora certa do que uma empresa privada agindo
isoladamente.
__
Agora, acabo de vir da Argêlia e da Nigéria, confOfme
V. Ex• frisou, e verifiquei que a INTERBRÁS fe:texpo'rtações para a Argélia, este ano, no valor de 100 milhões
de dólares, representando 30 empreSas privadas, inclusi-
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ve empresas cearenses que estão procurando, também,
conquistar esses mercados.
Acho que é mUitO-íii1portante. AgOra, quanto aos dois

nomeados, não me parece que tenha havido critérios eminetemente políticos ....
O SR. JOÃO CALMON - __ Eu não t!Sei o advérbio

..eminentemente".
O SR. CESAR CALS - Claro, porque ambos têm
uma experiência a oferecer.
No caso do Dr. luiz Antônio Medeiros, ele foi Chefe
de Gabinete, por longos anos do Presidente da PETROBRÁS. O escritório da INTERBRÁS, etn NOvã
Iorque, é um escritório muito bom, eu pude ver. bum escritório de apoio. A chefia desse escritório estava vaga.
Entendo que pelo fato dele te~ acompanhado tanto o_
presidente da PETROBRÁS, ele esteja qualificado.
Quanto ao Professor_ Heitor Aquino, acredito que a vi~
são dele, em termos internacionais e de conhecimento de
Brasil, ele poderá dar uma boa contribuição também ao
escritório da empresa em Paris.
São nomeações políticas, sem dúvida, mas acho que
são de pessoas qualificadas.
O SR. JOÃO CALMON - Estamos preocupados,
porque ainda no ano passado tive oportunidade de visi~
tar, juntamente com vários outros parlamentares, a Arã~
bia Saudita. E lá vimos o admirável trabalho da IN~
TER BRÁS, cujas instalaÇões superam, e imperam--ã.mplamente, as instalações da Embaixada do Brasil naquele•
País.
Por isso mesmo que manifestei a minha apreetlsão em
relação a indicações qUe rião díría que São essenCiãlmente políticas, mas que têm um certo sabor político, nada
mais do que isso.
V. Ex• tem conhecimento de que na Missão Viacava,
que visitou- a Polónia, foi coglúi.da a intermediação da
COMMEXPORT para a venda do petróleo russo _ao
Brasil? V. Ex• tem maiores detalhes sobre isso? Isto consta de depoimento feitos aqui.
O SR. MINISTRO CESAR CALS-Acredito que, se existe realmente, é surpreendente para mim, porque temos procurado cumprir a lei do monopólio da_ })ETROBRÁS, e o comérciO- de petróleo tem sido, essi:cial~
mente, da PETROBRÁS. Os derivados de petróleo muitas vezes são negociados pela lN TER BRAS, mas, com
relação ao petróleo, desde que estou no Ministério, tenho absoluta certeza, temos recebido muítas propostas
intt!rmediárias de brasileiros e estrangeiros, e todos sem
exceção, encaminhamos ao Diretor de ComercaializaçãO
da PETROBRÁS.
~
A PETROBRÁS tem, realineilte", o monopólio do Petróleo. Mas esta é uma outra indagação, també_Ql, que _o
Presidente da PETROBRÁS poderia responder a V. Ex•
O SR. JOÃO CALMON -V. Ex~. certamente, tomou conhecimento da tentativa de realização da chamaR
da Operação BESFORD, que envolvia a compra de petróleo da Rússia Soviética, em troca· de açúcar brasileiro_
Esta operação não chegou a se concretizar, mas atingiu
urna etapa muito adiantada na sua negociação, e, ao- que
parece, houve só uma interrupção ou foi encerrada esta
tentativa, depois de denúncias feitas pelo jornal O EstaR
do de S. Paulo. V. Ex' tem maiores detalhes sobre essa
operação?
O SR. CESAR CALS- Não. O Ministro fica sempre
com a parte política do Ministério. Quanto a essas ope~
rações comerciais, nós, de fato, não estamos muito infor~
mados, mesmo porque elas são diârfãS--e-temos auditaR
gem periódicas. Mas não fazemos um exame prévio dos
contratos comerciais.
O SR. JOÃO CALMON - Mesmo envolvendo pe-tróleo?
O SR. CESAR CALS - Envolvendo petróleo como disse, sempre encaminhamos à Diretoria de Co~
mercialização da PETROBRÁS. Quer dizer o seguinte:
se foi encaminhado à Diretoria da PETROBRÁS, não
teria nenhuma dificuldade para justificar, certo?- Nós,
por exemplo, em certa ocasião, fazemos trocas. A palavra ... troca" não é muito certa. Com a Nigéria fizemos
um contrato para a compra de 10 mil barris de petróleo
por dia, dispusemo-nos a aumentar a compra de petróleo, desde que o contrato fosse assi~ado entre os ban-

cos centrais dos pafses. Era um convênio de créditos recíprocos, pelo qual podíamos comprar até40 mil barris de
petróleo por dia,já no ano de 1984, o que significaria elevar para 500 milhões de dólares o comércio para cada la~
do, e até 100 mil barris por dia, ou I bilhão de dólares,
para o ano de 1985, mas desde que a Nigéria também
comprasse produtos nossos.
Temos feito convênios de créditos recíprocos com ou~
tros países. Com a Venzuela, por exemplo, o açúcar foi o
ptoduto oferecido por nós. Quer dizer, esta, para mim,
não é uma operação estranha. Agora não conheço deta~
lhes se teria algém envolvido, que não a PETROBRÁS
diretamente.
O SR. JOÃO CALMON - V. Ex' poderia me informar se a Polónia cumpriu rigorosamente com o Brasil o
contrato feito na área de fornecimento de carvão? Esta
pergunta parece ser pertinente, porque o Brasil financiou
a abertura de novas minas de carvão na Polônia. A Polônia to::rá preenchido todas as cotas, que desejava fornecer
ao Brasil, ou não chegou a atingir o total contratado?
O SR. CESAR CALS- E poderia informar o que ela
exportou para o Brasil. Agora, se realmente são todas as
cotas, acredito que não.
Poderia informar o seguinte: no ano de 1976, ela exportou para o Brasil! milhão, 126 mil, 227 toneladas; no
ano de 1977, 1 milhão, 420 mil, 420 toneladas; no ano de
1978, 1 milhão, 278 mil, 965 toneladas, no ao de 1979, 1
milhão, 151 mil, 983 toneladas; no ano de 1980 foi um
pouco menos, 991 mil e 155 toneladas; no ano de 1981,
784 mil, 408 toneladas, e no ano de 1982, l milhão, 234
mil, 548 toneladas. Na realidade tudo indica que -não exportou tudo aquilo que era necessário, que era do contrato. A quantidade contratada, parece-me, era em torno
de l milhão e seiscentos e oitenta e cinco mil toneladas.
O SR. JO.i\0 CALMON- Peço a V. Ex• que mande
posteriormente para a Comissão uma demonstração do
que foi contratado e do que foi fornecido, em termos de
carvão polonês para o Brasil.
O SR. CESAR CA LS - Posso depois ver, porque o
carvão ê realmente importado pelo grupo SIDERBRÁS,
do Ministério da Indústria e do Comércio, mas nós enviare_mos esses dados para a Comissão.
O SR. JOÃO CALMON- V. Ex• encara com otimismo, pelo menos com razoável otimísmo, a possibilidade
do Brasil receber este crédito de l bilhão e setecentos miR
lhões de dólares que tem na Polônia, já que ontem o Dr.
Flávio Pécora mostrouRnos a última promissória- quitada, num total, se não me engano, de 3 miihões de dólaR
res. O Senador Fernando Henrique Cardoso manifestou
a sua estranheza, diante do otimismO do Sr. Flávio PécoR
ra, já que a dívida ê de l bilhão e seiscentos milhões de
dólares, e o que foi pago representa uma parcela ínfima
dos juros vencidos.
O SR. CESAR CALS- Eu diria que, com a atual criR
se econômica que envolve todos os países, tenho procurado orientar o Ministério uma seguinte linha: em primeiro lugar, exportar para os países_ que podem pagar,
claro. Para os países em desenvolvimento, nós procuramos fazer exportações sem envolver moedas fortes, mediante convênios de créditos recíprocos. E para os países
que já nos devem, procurar comprar produtos essenciais
para o Brasil, dentro dos preços normais dos mercados
de países que devem ao Brasil. Isto~ o que tem sido feito.
A Polônia tentou vender dois navíOS para o Brasil. Lamentavelmente, nem os navios estavam ajustados- e o
Presidente da PETROBRÁS pode dar explicações sobre
isso- nem_ o preço era conveniente. Então não foi feito
o negócio. Mas nós tiverrios todo o cuidado de ver se a
co_!llpra ç_iaqueles navios não prejudicariam a indústria
naval brasileira. Este procedimento nós tivemos para
com outros países.
Então, eu acredito que a real viabilidade, no meu ponto de vista, sem falar na hipótese de uma recuperação
económica intemacional, porque nós não estamos enxerR
gando a curto prazo, seria o Brasil comprar produtos essenciais da _Polõnia dando preferência para comprar em
países que são devedor~ do Brasil.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Ministro, o nobre Presidente desta Comissão Especial vai encaminhar, hoje, à
Mesa do Senado um requerimento para a instalação de
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uma comissão especial que tratará de problemas surgidos na área do seu Ministêrio, ou seja, no Conselho Na~
cional do Petróleo, como esta Comissão Especial, graças
ao espírito liberal do seu Presidente, do seu Relator, Senador_ Virgílio Távora, tem procurado localizar um interesse mais amplo, mais abrangente, eu tomaria a liberdade de aproveitar a sua P,resença aqui, na nossa Comissão
para saber como V. Ex' está encarando essas graves denúilcías que têm sido veiculadas pela imprensa, em relação a um favorecimento que teria beneficiado um genro do atual Presidente do Conselho Nacional do Petr_óleo.
O SR. C ESA R CALS- Uma vez que me preocupei
com o assunto, depois que recebi recortes de jornais
sobre isso no exterior, poderia informar que o Ministro
interino abriu uma sindicância no dia de ontem. Designou o consultor juríàico do Ministério, Dr. Aníbal Craveiros, para, a apartir dessas denúncias veiculadas pela
imprensa, examinar os fatos ocorridos no CNP. Por outro lado, quanto aos problemas envolvendo ressarcimento de fretes fictícios, que existem púncipalernnte no Estado de Goiás, já está pronto um relatório sobre, o assunto, que serâ encaminhado ao plenário do próprio CNP;
Quanto à denúncia de que assessores do Chefe do Departamento de Fiscalização pertenceriarri a uma empresa, esses assessores desmentiram a notícia e hoje medis~
seram que jã foi retificada a notícia em alguns jornaiSeu não tive tempo de ler os jornais, ainda. Eles ameaçaram ir para a justiça, usando a Lei da Imprensa.
Sobre o genro do General Oziel, está sendo feito um
levantamento no próprio CNP para saber se ele tem ligação com alguma empresa. Nós conhecemos a atuação
do Sr. Cipriano na área de mineração, nessa área de derivados de petróleo é_ a primeira vez que tem. Mas está sendo feito um levantamento de todos os processos do
CNP.
O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador JoãO Calmon,
V. Ex• está satisfeito?
O SR._ JOÃO CALMON -Estou amplamente satisfeito.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Távora, V. Ex• tem a palavra.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Sr . .Ministro, dentro das atividades destaComissão, os depoimentos, as informações, os documentos
chegados ao nosso conhecimento atingiram a tal proporção, que nós fomos, graças à iniciativa do Senador
Itamar Franco, apoiados por toda a Comissão, levados a
nos socorrermos dos serviços do PRODASEN. Em todo
Congresso existe esse apelo, por parte de uma Comissão
de averiguação ou uma Comissão parlamentar de inquérito, IniCialmente, poderíamos dizer, para sossego de
V. Ex.', que das figuras citadas pela reportagem do O Estado de S. Paulo, o nome de V. Ex• é o que aparece menos.
Sr. Ministro, parece que V. Ex• já tratou praticamente,
de uma maneira positiva, de todos os pontos fundamentais que balizaram a sua intervenção no comércio· entre
Brasil e Polônia. Gostaríamos apenas, aproveitando a
ocasião, de fazer algumas indagações que vão ajudar as
conclusões da Comissão.
Não iríamos lhe procurar- V. Ex• não é Ministro da
SEPLAN, nem da Fazenda para saber dessas possibilidades futurológicas que o eminente Senador João Calmon aqui desejava saber, sobre a possibilidade ou não da
amortizaçãõ dessa dívida.
Parece-me, de todos os ~epoirnentos até agora prestados a esta Comissão, que nesse negócio com a Polônia,
de um lado, há conflito de·inercado, porque hâ dificuldade para a colocação de nossos têxteis, pois a maioria dos
mercados estavam fechados considerando a contra pro~
posta de importação seja de ~arvão metalúrgico, seja de
enxofre, de que somos carentes. Queríamos saber se realmente a idéia geral teria sido esta porque em 1976, o Ministro Severo Gomes, hoje nosso colega, naquele tempo
responsável pela Pasta da Indústria e do Cornércio~.~feZ
um protocolo, cuja execução até-hoje nos tem propiciado
todas essas controvérsias. Mas lã no protocolo estava estabeleçido, na medida do possível, o equilíbrio
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importação-expOrtação~ Justamente deixamos de exportar, como deixamos de faze(irnp-ortações, porque nos interessou fundamentalm~nte, parece que é um raciocíriio
lógtc_o. Estamos aqui apenas colhendo a opinião de diferentes pessoas, para termos uma justíficativa. depois de
abríl ou outubro de 1981, não vamos discut_ir aqui, porque é uma eterna luta, se a Polônia se c:onsiderqu insolvente em abril ou outubro, quando nos deixou_ de Pagar,
houve essa idéia geral de manobr:a 01.,1. não. V. Ex~ está a

par desse assunto.
O SR. CESAR CALS - Gostaria, inicialmeilte, de
agradecer ao nobre Senador Virgílio Távora pelas refe- rências a !J:linha pessoa,
Na verdade ê uma da,s coisas mais difíCeis que Tenho
tido à frente do Ministério, uma vez que, acredito, o Ministêrio que dirijO -ê õ rnáis lançado no exterior._fora o
próprio Ministério dàs Relações _Exteriores, ê o MiniStério das Minas e Energia que tem mais atuado no exterior, são as nossas empresas que estão aluando no exterior, face a uma política que desenvolvemos, principalmente com os países em desenvolvimento.
Mas, uma das maiores dificuldades que te;mos tido é
dar seqüência aos protocolos que se assinam, porque a
Cia. Vale do Rio Doce, de fato expandiu o seu mercado
de minério de ferro, mesmo quando já havia uma recessão mundial. E eu poderi_a lhe dizer aqui que a Cia. Vale
do Rio Doce, fazendo uma política também de proteção
dos preços das matêrias-primas minerais, não inundou o
mercado. Entào, o Brasil procurou diversifiCar o seu
mercado, como tamb~m entendo que alguns países do
Leste europeu procuraram tambêm não ficar totalmente
dependentes da_ UniãQ _SQviêtiCa. Então, houve uma certa preferência pelo Brasil. As dificuldades que encontramos foi por que ássinamos um protocolo para o
equilíbrio da balança comercial mas, às vezes ocorre o
contrário: quando no negócio há minêrio de ferro e produto manufaturado, pedimos a relação de um para dois,
de um para três, porque no produto manufaturado vai
envolvido um componente importante que é o da mãode-obra. Então, nem sempre há equilíbrio. Pedimos para
irilportar menos e exportar mais, por causa do componente mão-de-obra. Na realidade, as dificuldades que temos depois ê ccim a iitdúsfria nacional, porque os produtos disponíveis para o Brasil, a não s_er o caso da Polc)nia,
que é carvão ou enxofre, de muitos paises, como a Téhecoslovãquia ou a Romênia, acabam envolvendo a indústria nacional. Então, temos um longo período de discussão com a indústria nacional que leva seis meses. Âs vezes leva muito mais tempo para chegarmos a um acordo
com a indústria nadonal. Por isto, que a partir da minha
visita à Tchecoslovãquia, principalmente, que foi seguida à da Polônia, paSSei-ã levar ·as representantes da indústria naciOnal, também, na comitiva para que tomassem parte do acordo, para que depois não tivéssemOS" essas dificuldades para cumprirmos o protocolo.
Então, acredito que esses desequilíbrios são também
em fUnção do que se tem de comprar desses países e dos
contratos a longo prazo para as exportações de minério
de ferro. Não se pode também fazer com que uma siderúrgica. que se prepara· de acordo com um plano plurianual, para usar aquele tipo de minêrio de ferro,- de repente fique sem matéria-prima. De modo que é uma coisa
que não ê tão-somente comercial. Acho que cabe a_ nós,
desses países, e acho que a Polônia é um país que múece
fazer um eSforço para resolver os problemas que temos,
buscar o que comprar, e que não perturbe a nossa indústria naciorial. Acho que a dificuldade fund:unentar ê est~:
depois que se assina um protocolo, tornã-lo viãvet dentro do B_rasil.
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s:r, Rela-

tor teve que atender a uma _ligação telefônica urgente.
Então, preferia, se o Ministro_não s~ importasse porque o Sr. Relator estâ no telefone, mesmo fugirido um
pouco do assunto da nossa Comissão, que V. Ex' fi.iesse
uma esplanação da sua viagein à África, jâ que V. Ex'
voltou ontem, seria muito ínteressan_te não só para o Senado Federal, mas também para oS jornalistas, que estão
aqui presentes. Abriríamos um parênteses, neste momento, para ouvir um pouco o relato de V. Ex•, da sua viagem feita com_ o senhor Presidente da República.
O SR. CESAR CALS- Nós tivemoS uma viag~ril que
considero das mais importantes não só sob os aspectos
políticos, das relações internacionais, ma~ sob os aspec-

tos económicos, que cabia a mim. Eu fui o único Ministro da área CConômica nesta viagem.
Começamos pela Nigéria, onde havia um real descontentamento com o Brasil, tendo em vista a diminuição
das compras de petróleo do Brasil à Nigêria. E essa dimi~
nuição era juStificável, porque além do petróleo nigeriano ser mais caTQ,_eles não tinham dado os prazos que
conseguimos dos outros supridores. Então, tínhamos reduzido as compras de to mil barris de petróleo por dia, e,
em função disso, _havia grandes dificuldades neste
equilíbrio, pois há muitas empresas brasileiras COm propostas na Nigêria. De modo que nós, na Nigêria, nosdispuSenios a aumentar- a compra de petróleo para 40 mil
barris por dia, em 1984, e atê toO mil barris por dia, em
1985, gradativamente, uma vez que estamos em fase de
negociação para a compra de petróleo para o fiffi do ano.
GO_Stªríã, ~neste momento, de antecipar, aqui, que a meta
OeSte anó já ·aeve ter sido ating"ida, de 400 mil barris por
dia. Tudo Indica que vai ser ultrapassada essa meta_, o
que-ninguém "acreditava. Então, estamos em fase de nt}goCiação, e nos dispusemos a comprar mals petróleo desde que houvesse a assinatura desse convênio de créditos
recíproCos entre os- Bancos Centrais dos dois pa[seS.
COm isso, abrimos as portas para um grande número de
projetas brasHiiros, de ofertas brasileiras na Nigéria,
como construção de refinarias, construção de estradas de
ferio, refino de petróleo, Nós temos uma proposta, com
bom preço, para refinar 90 mil barris de petróleo nigeriano no Brasil. A importação de álcool tambêm foi vista.
Muítos projetas de empresas privadas foram mostrados
lã, e foi pedido um apoio, no caso de ser assinado__ esse
convênio de crêditos e recibos. Depois da Nigéria, nós
estivemos em Guiné»Bissau, um pa[s muito pobre. Nós
temos lá um projeto da BRASPETRO para dar assistência têcnica, explorando petróleo offshore. É um projeto
do Banco Mundial. A BRASPETRO fez uma proposta
conveniente para dar assistência técnica a õufné-Bissau.
Também nós tínhamos uma proposta da CPRM para levantamentos geológicos, em Guiné-Bissau, que eu tenho
absoluta certeza. Não tenho certeza do álcool na Nigêria, mas já temos duas minidestilarias, num total de 10
mil litros por dia, jã vendidas a Guinê-Bissau. O plano
do Governo de Guiné-B_issau é chegar a 6 milhões de litros por ano, e transformar toda a frota de carro a gasolina para carros a álcool. A nossa indústria automob_ilística poderia sem dúvida entrar em seqUência a esses entendimentos. De maneira que foram muito bons QS entendimentos em Guiné~Bissau.
No Senegal, nós tínhamos também outros problemas.
Nós_compr~vamos fosfato do Senegal. Com_o ch~amos
a auto-suficiência de fosfato, deixamos de comprar esse
produto. Em conseqUência, havia um certo embargo do
Senegal a produtos e propostas brasileiras. Depois de
uma discussão muita-franca, muito franCa inesmo, com
os ministros da_ área económica,- nós chegamos a uma
conclusão de que poderíamos comprar o ácido fosfórico,
porque não téndo -enx_ofre, o ácido sulfúrico ê necessário
para o áCido fosfórico e, com isso, nós abrimos a possibilidade de também vender amônia. E o Presidente da PETROBRÁS fez um protocolo ~-e intenção para, através
de um acordo entre Senegal e BraSil, vender fosfato, porque, ora o merca~o de fosfato é no primeiro semestre,
ora é no segundo semestre. Com- a economia do transporte, isso tambêm foi muito bem aceito Do Senegal.
com isso, eles nos pediram muita tecnologia para a área
do carvão mineral. da biomassa e tambêm muito treinamento de pessoal, além de acordos culturais. Eles deram
_ênfase aos acordos culturais também, de modo que também haviavlrias empresas brasileiras com propostas
pendentes no Senegal, e nós acreditamos que Ievaritamos
essa pendências na ãrea de hidroeletricidade, onde tam_- bém tínhamos algumas propostas brasileiraS. _
Na Argélia, eu-acredito que foi muito importante a vi~it~. -~cho_qu~ ~Argélia. ê: u":l País que tem uma posição
niüifõ firme ·em termos illferilâcioÍlals·, ohde também o
ª[aS_i). __eSlá--COJ!lpr_a_!l~C?: muito pouco petróleo - 10 mil
óarris por dia~-(ambém pelos mesmos motivos~ Mas nós
apontamos a possibilidade- de aumelltat a compra do
GLP, porque o Brasil precisa importar GLP alêm do petróleo. Nosso perfil de refino é _menor do que o perffi de
consumo no GLP. De modo que comprando-mais GLP ê
melhor. Eles também se interessaram muito Pela tecno~
logiª brasileira, principalm_ente_ na ár~ do-carvão ~ine
ral, para usar o carvão miflefal semelhante ao do Brasil,
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com_um alto teor de cinza na indústria sementeira em lugares da Argélia, longe dos campos de petróleo, para evitar o transporte de petróleo. O carvão mineral e também
~ parte de b_i_omassa foi também examinado, no caso da
Argêlia. Além das propostas de gas6duto, de tanques, de
fornecimento de botijões e de todas aquelas propostas de
empresas brasileiras, que nós tínhamos coletado foram
depois colocadas como pedido de prioridade. De modo
ciue creio que vai ser muito dinamizada a relação doBrasil com a Argélia.
E, Finalmente, nas ilhas do Cabo Verde a cooperação
ficou maiS fCStríta- ria ârea do nosso Ministério, princi:.·
pai mente a mais objetiva, de energiã eóliCa e energia so-lar, prihcipalmente além de uma parte cultural, que foi
também solicitada. Eu diria aqui ao Senador Virgílio Távora, principalmente, que fiz essa vísita com muito interesse, trazendo até, para mim, uma certa novidade: Ulll!L_
usina de dessalini;i!:ação da âgua do mar, com gasto de
ellergia muito pequeno, pela pressão osmótica, usando
as membranas e· tirando certos sals e co_nscrva.ndQ outros. A própria compressão da ãgua salgada, depois ainda é devolvida- salvo engano, eram 60 quilos por centfmetro quadrado - com 55 quilos por centímetro quadrado, servindo ainda para mover uma turbina e recuperando energiã, de maneira que o gasto de energia realmente é pequeno. Discuti inclusive com o Presidente Figuéirecto a poSsibilidade de fazer uma experiência dessa
no Nordeste. Eu acho que é uma solução que não se deve
descuidar.
Tambêm nós vimos uma solução interessante, de criatório de lagosta, isso fora do programa oficial. Em Cabo
Verde os principais produtos são realmente a pesca, o
sal, as frutas e alguns produtos de agricultura.
De maneira que a viagem foi não só politicamente
muito importante- esse fOi ·o primeirO Presidente da
República brasileira que foi à Ãfrica - mas também
acredito que, na área económica, criamos novos mercados e novas cooperações tecnológicas. Eu disse muito isso, e é o que tenho procurado fazer no Ministério. Eu
acho que as cooperações entre dois pa[ses só se tornam
permanentes q uan_do há a cooperação em três níveis: primeiro, a vontade política dos governos; segundo, negócios_ entre empresas; e terceiro, treinamento pessoal. De
maneira que_ dei muita ênfase a treinamento de pessoal,
porque acho que atrãs do treinamento de pessoal vão os
nossos bens de capital, os nossos serviços.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Fraf!CO)- Nobre Relator, V. Ex~ continua com a palavra.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com as escusas, Mi·
nistro, de ter que interromper o interrogatório no momento, por causa de ligação lá da terra comum, sua e miM
nha, temos que voltar a esse assunto. Então V. Ex.• já explicou bem a idéia geral de manobra, porque na realidade nós a· estamos examinando sem adiantar julgamento
nenhum. Ministro, o ponto que mais percute à opinião
pública ê justamente o favorecimento de a, o favorecimento de b, por isso louvei seu depoimento, que ficou
aqui bem claro. V. Ex• deu uma explicação muito razoãvel, que_ depois vai à Comissão. Aqui, naturalmente, vaM
niõs exarni nã-l_a, dentro dos dados que o computador vai
fornecer, dando justamente o porquê da Constituiçãodas operações numa époCa em que houve essa dificulda- de tão grande por parte da Polônia, de saldar os seus
compromissos, e ao mesmo tempo mostrar isso que aqui
jâ nos aparecia, tirado de vãrias das afirmativas dos_ depoentes _que por aqui passaram, de que hã necessidades,
principalmente na parte de importação das merca-dorias,
que não sejam aquelas feitas pelas estatais no interesse
das firmas particulares. E perguntamos a V. Ex• qual a
possibilidade de o Bras_il adotar tecnologia de maior
aProveitamento de nosso carvão na matalurgia, çom todas- aS -ôeficíêridas que já conhecemos de sua estrutura?
O SR~ C ESA R CAI..S -=-senador Virgilio.Távora, jã
-que as reservas de carvão energêtico são tão abundantes
...=--ctàfo que gostaríamos de ter carvão energético no
Nordeste, tentamos contê-lo em Parnaíba e na Amazônia, p3.ra evitar o tráilsporte -- estamos tentando concentrar os esforços da CPRM na reserva de carvão mera-lúrgico em Chico Lomã, próximo a Porto Alegre. t uma
reserva que parece promissora. Há poucas semanas assinamos o contrato do primeiro poço, para fazer exalamente a prospecção, a avaliação dessas reservas do carvão metalúrgico.
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Acredito que a nossa siderurgia foi especificada para
um outro tipo de carvão melhor do que o do Brasil. Isso
exigirá ou novas siderurgias, todas elas já especificadas
para esse tipo de carvão, ou uma certa adaptação, no
caso das presentes. I:: o que temos feito com o fosfato. As
nossas fábricas de fertilizantes fosfatados eram especifi-

cadas para um fosfato -diferente do Brasil. A partir do
momento que passamos a visualizar a autonomia, a
auto-suficiência em fosfato, que já chegou, pasSamos a
insistir para que as fábricas de fertilizantes fosfatados
fossem se adaptando ao nosso fosfato, para evitar a importação, o que foi nii.JifO poUco comPreendido, por
exemplo, lá no exterior. Acho que podemos fazer isso,
apesar de sabermos que as siderúrgicas estão com dificuldades muito grandes de fazer novos investimentos,
tendo em vista a recessão no mercado de aço mundial.
Elas têm muita difiCUldade de fazer novos investimentos.
Mas, acho que a poHtíc3."Set-1ã iSta: adaptar as siderúrgicas ao nosso carvão. _Ao_mesmo tempo, estamos no Ministério fazendo _u_m esforço muito grande, mais na área
de carvão metalúrgico do que na do carvão energético.
O SR. VIRGILIOTÁVORA- Ministro, equantoao
enxofre, o que pensa o Ministério? V. Ex• comj)reirida
que estas perguntas vão ajudar a elaboração do relatório
final da Constituição. Temos uma idéia geral de manobra para apresentar, dos porquês, sem avaliação de
culpa de A, B ou C, os remédios, as diferentes av-alíações
feitas, indicando.. aquela terapêutica melhor. Para isso
precisamos também colher as opiniões dos Ministros da
área. Vamos abusar um pouquinho da paciência de V.
Ex~ quanto ao petróleo. Mas na parte referente ao enxofre, como V~ Ex~ pensa em sair dessa dependência tão
grande, ou sempre viveremos nessa dependência?
O SR. CESAR CALS - Na parte do enxofre, farei
um pouquinho de pano de moldura para a política de redução das importações mlnCi'ãis: Aõ -iniCiai' o Governo
Figueiredo, em 79, VlsuãlísamoS que o Brasil era altamente dependente do subsolo alheio, apesar das grandes
riquezas minerais. Analisando, verificamos que 4 itens
minerais ocupavam de 70% a 80% da pauta das importações minerais: alumínio, cobre, o"uro e férUlizantes.
Então,-o- -Ministéri-o--se .Cencenfrou-foitemente--nis-so; O
alumínio, sabe V. Exf-, passamos a exportar; o cobre, temos reservas em Carajâs que nos dão visão da auto~
suficiência por volta áC- 1988"; quanto aos fertilizantes,
conseguimos a auto-suficiência nos nitrogenados e nos
fosfatos. A primeira mineração de potássio está serido
feita em Sergipe. Há um gi'ã.nde b<inco de potássio em
Nova Olinda. De maneira que acho que em potãssio seremos auto-suficientes. Quanto ao enxofre, só temos
ocorrência desse mineral em Sergipe e no Espífito Santo,
que parecem pequenas. A PETROBRÁS está concentrada nesses dois minerais: potássio e enxofre. Estamos buscando não a auto-suficiência do enxofre, mas, sim, ácido
sulfúrico. São os projetas de-Pífífã carbonosa, no sul do
Pais, em Santa Catarina: os projetas de xisto, em São
Mateus (enxofre contido no xisto); os projetas de sul feto,
de cpbre, em Goiás e Carajás. O Ceará, futuramente, Co-1
laborará com o sulfeto de cob.re e os projetõs da gípsíta. 1
Buscamos tecnologia de gipsita. Até aqui -não- fõi"ãfn
boas as indicações. Há um desenvolvimento teciiológico
da gipsita nos Estados Unidos, mas a empresa que estava
no programa- a SHELL- abandonou a pesquisa. Estamos com um proc-esso no CETEM, da
CPRM/DNPM, buscando a tecnologia do ácido sulfúrico, a partir da gipsita. O Nordeste é rico enl giPsíta. De
maneir:, que estamos persegui-ndo não a auto-suficiência
do enxofre, mas do ácido sulfúrico; pelo menos isso.
O SR._ VIRGILIO TÁVÕRÀ-- Finalmer:ite, abuSando da bondade de V. Ex• a última pergunta, que envolveu ... Amanhã, naturalmente, Shigeaki dará explicações
sobre petróleo. Então, só para nós nos fixarmos, vemos
sempre um projeto - oxalá todos andassem tão bem
quanto está andando o do aumento da produção própria
de petróleo que segundo os dados otimistas da PE-

TROBRÁS, não vai ser mais nos fins de 85; já alcançam_os os 500 mil nos primeiros meses de 85.
O SR. CESAR CALS - Em 84.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA- A PETROBRÁS nos
diz 8:5;--jâ--estamos achando isso ótimo.
Sempre nos defrontamos, quando discutimos com os
técnicos da PETROBRÁS e recebemos os dados, seja do
seu Minis~êrio, seJa d~ _<~NP, -de um calinho que se chama.dies.CJ. V. Ex•s estãO encarando a substituição do óleo
pesado, do carvão mineral, vegetal, na medida do possível; a gasolina pelo_ álc_ool; este ano de 83 foi tão ruim
para muita indústria brasileira; parece que para os cairos
a álcool foi ótimo. Mas qual o substituto do diesel, em
matéria piogramãtíca? Não nos interessa aqui Saber em
matéria puramente técnica de laboratório. O álcool aditivo _estará nas suas cogitações? Em estando nas cogitações do Ministério, foi equacionado? Quanto mais há- a:
fazer? Outro dia eu tive o prazer de ir a SãO Pauto, convidado por uns amigos, e fiquei realmente de moral baixa.
Por onde eu p~sei, os tratares agrícolas, em lugar de serem movidos a álcool, eram à diesel. Por isso, pergunto a
V. Ex• existe alguma coisa sobre o diesel?_Nós vanlos
acrescentar esses dados também ao nosso relatório quando tratarmos da parte referente ao petróleo, que diz res·
peito à muito menos à Polónia. Mas muito mais principalmente à União Soviética.
O SR. CESAR CALS - De fato, o Senador Virgífio
Távora abordou um assunto do qual temos nos Preocupado mais nos últimos tempos. Realmente, temos a intellção de dcixar ainda, em teimós
programas, antes
do final do Governo do Presidente Figueiredo, uma solução para o diesel. Eu poderia dizer que praticamente
todos os dias estou aqui em Brasília, eu tenho, às 11 horas da nlanhã, Uinã. âisci.tSsão técnica: ·mais Voltada para
esse assunto. E nós temos trazido para o Ministério todos. aqueles que já estudaram alguma solução, como empresário privados que têm caminhões, enfim, todos que
estão voltados para uma solução do problema.
Ã princípio nós pensamos na substituição pelo óleo
vegetal. O óleo vegetal que tem uma molécula um pouco
mais longa, do que a molécula do óleo dieseL Por isso ele

·ae

ê ·mru:s visCuso, e deixa, portanto, reSfduõs nu bicu do-injetor, tornando a manutenção muito mais cara. Então, o
óleo vegetal in natura quase que estâ abandonado neste
mõmento. Sobre o óleo vegetal modificado, V. Ex~ Senador Virgílio Távora, conhece que os técnicos do Ceará
juntamente com outros empresários, conseguiram tfrã.i' a
glicerina, e, no tugãr da glicerina, colocar o etanol, o metanol. A questão agora é de preçO. Mas terllos sugerido,
também, aos empresários de São Paulo, principalmente
os que têm dificUldades, por causa das quotas de derivados de petróleo que são cortados, que entrem mais fortemente nisso para chegarmos a um preço, pela sua utilização.
Temos procurado várias opções, além de termos feito
uma modificação do perfil de refino. O perfil de refino,
hoje, é muito milis produtor de óleo diesel do que de outros derivados. De maneira que foi misturada a ri afta pesada com fundo de barril, e hoje é muito mais produtor
de óleo diesel do que dos outros derivados.
Além dessas modificações, nós procuramos uma linha
de dupla injeção, álc-ool e óleo dieseL Essa é uma linha
que está sendo pesquisada, inclusive pelo CNP- a mistura de álcool com aditivos. Na verdade, os adíticos, até
aqui, não se pode chamar de aditivos, são misturas, porque 8% ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estou vendo que V.
Ex• não acredita.
O SR. C ESA R CALS - Não, é pOrque são niaís caros. Se fossem mais baratos, se nãõ fosse pelo preço,
tudo bem, era uma mistura de aditivos com álco_oLMas
não ~só o d_e nitrato de foJorila com o de nitrato de glicol. Estes sãO os que estão a produzir a 4% porque temos
a esperança de que a 4% ppssa...
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O SR. VIRGILIO TÁVORA - Agora, Ministro,
permita~me interrompê-lo. V. Ex~ gosta de programas
ousados, mas sabe da magnitude do PROALCOOL.
Não estou dizendo que o álcool seja a solução. Mas o
PR.OALCOOL teria que ser ampliado ao máximo. Em
compensação, haveria também o programa da substituiÇão de toda essa maquinaria agrfcola que usa diesel,
para termos realmente economia. Utilizamos, como já
vimos, em algumas das usinas do Nordeste, lamentavelmente, só 10% de tratar a álcool.
O SR. CESAR CALS- Senador Virgílio, tem uma
outrasoluçâ.o, que é a que o CNP faz mais opção, embora eu não esteja fixado nela: é a gasolina com diesel, a gasolina como aditivo. No_ ~aso de emrgência, essa ê apreferida pelo CNP, no momento, mas nós entendemos,. Sei
bem a que V. Ex' está se referindo. Eu acho que temos
que começar ...

O SR.-VIRG!LIO TÁVORA- V. Ex• está muito
adiantado numa das pontas, mas no meio ...
O SR. CESAR CALS- Nós agora fizemos uma pressão muito grande, cortando o diesel de todas as usinas de
álcooL Isso já é um volume razoável. Todos os equipamentos de transporte das usinas que fabricam álcool tiveram óleo diesel cortado, para tentar precipitar ...
O SR. VIRG ILIÜ TÁVORA - Porque ministro, destulpe entrar na sua seara, mas a minha função é justamente apresentar a versão governamental das coisas em
plenário. Veja o consumo de diesel antes e após a safra
agrícola, na entressafra e durante a safra agrfcola, antes,
durante e após a safra agrícola. Nós passamos do mês de
263 mil barris diários, para 353 mil barris díãríõs. Isso
que me chamou muitíssimo a atenção. Portanto, me permito também chamar a atenção de V. Ex' para isso certo
de que realmente algo há que ser feito, agora, neste que é
um grande desafio, porque só uma pessoa como V, Ex•,
extraordinariamente otimista tenta resolver o Problema
do diesel de uma maneira ou de outra, e nos enveredamos decididamente por um programa. Estamos daqui há
pouco dizendo adeus à dívida externa, devemos e não negamos.
__ Q SR,CESAR-CA.LS= Eu _acho queY .-Ex•_Jentrk

zào, e estamos de acordo. Prescisamos precipitar o pro·
grama.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ministro, eu não tenho mais nada a dizer, vamos repetir: no seu depoimento
foi justamente centrado o fulcro das interrogações que
eram feitas_a respeito dessas negociações. Por mim, Sr.
Presidente, estou satisfeito.
O

sR. PRESIDENTE (Itamar Franco) .....,... Srs. Senado-

res, o Senador João Calmon destacou a presença do Sr. Mi~

nistro desta Comissão, após .uma ·viagem exausHva à
África. Eu quero declarar também, Senador João Calmoo, que a todo instante que pedi ao Sr. Ministro para
vir depor nesta Comissão ou em qualquer outra comissão do Congresso Nacional que eu tive a hOJlrade presidir, eu sempre encontrei por parte do Ministro Cesar
Cais a maior boa vontade para com o Congresso Nacional. S. Ex' realmente, além de ser membro do Senadolembra o Senador Virgílio Távora, não precisaria dessa
recordação- S. Ex' tem sido um Ministro que tem mostrado uma atenção muito especial para com o Congresso
Nacional, e particulamente, com esta Comissão, que tenho a honra de_ presidir.
Sr. Ministro, V. Ex~ tem a palavra para as considerações finaiS, se assim o desejar.
O SR. CESAR CALS - Desejo só agradecer a V.
Ex•s As perguntas que não pude responder, nós procurarem-os ericarri.Til.har-as su-aS-respostas com a maior brevidãde possfVel. ~ -0 SR. PRESfDENTE (Itamar Franco)- A Comissão fica convocada para amanhã, às 9 horas, para ouvir
o depoimento do Pi-eS.idente da PETROBRÁS.
Está encerrada a_ reunião.
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1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Oficio do Sr. 1'--Secrebírlo da Climara dos
Deputados
N11 227/85, encaminhando autógrafo do Projeto de
Lei da Câmara n' 94/84 (n'~' 1.718/83, na Casa de origem), que dispõe sobre ingresso no Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais-CETN.

1.2.2 - Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado n" 183/85, de autoria
do Sr. Senador Gabriel Hermes, de apoio à produção
nacional de insumos bãsicos à industria farmacêutica.

-Projeto de Resolução n9 27/85, de autoria da
Comissão Diretora, que altera o art. 530 do Regulamento Adminístrativo do Senado Federal.
1.2.3 -

Comunicação da Presidência

Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de
Resolução n"' 27 f85,1ido na presente sessão.

1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR FÁBIO LUCENA- Encaminhando à
Mesa Requerimento solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado, do artigo do jornalista Tarcísio
Holanda, publicado no Correio Braziliense de hoje,
intitulado "Direita dã sinais de que estã viva".
SENADOR HUMBERTO LUCENA, Como Líder
- Esclarecimento do Ministro do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente sobre os novos níveis de
reajuste das prestações do Sistema Financeiro da Habitação.
SENADOR CESAR CALS-AtuaçãodoSr. Qsar Cais Neto. Prefeíto de Fortaleza, a propósito do
anúncio de sua exoneração pelo Governador Gonzaga Motta.
SENADOR LUIZ VIANA -Falecimento do Sr.
Ferieira Brito.
SENADOR CARLOS ALBERTO .:.... Defesa da
apreciação preliminar, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, do Projeto d~ Lei

da Câmara n9 48(85, que estabelece normas para realização de eleições em 1985, dispõe sobre alistamento
eleit~ral e o voto do analfabeto e dá outras providências.

SENADOR GAST-ÃO MULLER Acidente
aéreo ocorrido no Estado do Mato Grosso.
1.2.5 - Comunicação da Presidência
Recebimento do Ofício n9 S /23, da Prefeitura M-unicipal de Belo Horizonte - MG, solicitando, pelas
razões que expõe, a alteração do art. l9 da Resolução
n'i' 135, de 5 de dezembro de 1984.
1.2.6- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n9 184/85 - Complementar, que acrescenta dispositivo à Lei Cõmplementar n9 11, de _25 __de maio de 1971, com vistas a
atribuir aos sindicatOs a competência-para- comprovar a condição de trabalhador rural de pretendente a
benefício do PRORURAL.

1.2.7- Requerimento
N"' 160/85, de autoria do Sr. Senador Fábio Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
da matéria sob o títuiQ;, "Direita dá sinais de que estã
viva", de autoria dO Jornalista Tarcísio Holanda,
publicada na edição de hoje do Correio Braziliense.
1.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n"' 66/85, solicitando a convocação do Senhor Ministro de Estado do Interior,
Doutor Ronaldo Costa Couto, a fim de prestar, perante o Plenário do S~nado, esclarecimentos sobre os
Decretos n9s 9l.l78 e 91.179, de 1.,. de abril de 1985.
Aprondo após usar da palavra o Sr. Itamar Franco.
-Requerimento n9 141/85, solicitando a convocação do Senhor Ministro de Estado ~s .Comunicações, Doutor Antônio Carlos Magalhães, a fim de,
i:ierailte o -Pfenlrío do Senado, esclarecer os temas
abordados em entrevista concedida por" aqUela autoridade em 12 de junho de 1985 e atinentes à estabilidade político-institucional dO Pafs. Aprovado após
usarem da palavra os Srs. Hélio Gueiros, Fábio Lucena e Itamar Franco, no encaminhamento da votação do Requerimento n9 162/85, de preferência
para a niiitêria.
-Projeto de Lei da Câmarã__n9 · 37/81 (n9
-1.795/79; na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 65 da Lei n'~ 4.504, de 30 de novembro

de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá
.outras provi_9ências. Votação adiada por falta de_ quo-rum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 52/82 (n"'
1.076(79, na Casa de origem), que veda novas inscrições no quadro de provisionados na Ordem dos
Advogados do Brasil e, mediante alterações da Lei n9
4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aos atuatmente inscritos ness~ _quadro, o amplo direito de exercício
da profissão de advogado. Votação adiada por falta
de quorum.
- Requerimento n"' 57/85, de autoria dos Líderes
Gastão MíiHer e Moacyr Duarte, requerendo, urgência para o Oficio Sf2, de 1985, do Governador doEstado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do SenadÕ Federal Pã.ra realizar operação de
crédito externo no valor de cinqUenta milhões de
dólares. Votação adiada P'?r falta de quorum.
-Requerimento n"' 58/85, de autoria dos Líderes
Gastão MUller e Moacyr Duarte, solicitando, urgência para o Ofício i1_9 S/8, de 1965, através do qual o
Prefeito Municipal de Anápolis (GO), solicita autorização do Senado para que aquela Prefeitura possa
realizar operação de empréstimo eXterno no valor de
USS 3,5oo;ooo.oo. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 233/81, que fixa
percentual mínimo para aplicações em educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionâria majo_ritária. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado fl9 53/83, que dispõe
sobre a realização de palestra, nos cursos de 19 e 211
graus dos estabc:lecimentos de ensino do País, sobre
personalidades que se destacaram no plano nacional
ou estadual e dá outras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 18/84, que acrescenta a categoria profissional do Contador no grupo
das profissões liberais. Votação adiada por falta de
quorum.
1.3.1 - DisciD'sos após a Ordem do Dia

SENADOR V!RG[L/0 TÀ VORA. como LíderDados que serão discutidos na próxima quarta-feira,
com a Liderança do G~verno, sobre o desempenho
da nova administraçãõ no setor econôm ico.
SENADOR ALBANO FRANCO- Discurso do
Ministro Aurelial'l:O Chaves, por ocasião do recebi-

2068

Terça-feira 25

. DIÁRIO DOCONGRESSONA,.CIONAL(Seção II)

Junho de 1985

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOSÉ LUCENA DANTAS
ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diretor AdministratiVo-MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Semestre

.crs 3.ooo,oo

Ano

CrS 6.00Cf,OO

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200

mento do prêmio ..Tendência 1985", conferido pelo
empresário Adolpho Bloch,
SENADOR JORGE KALUME - Exorbitância
do aumento da prestação da casa própria, decretado
pelo Governo.

SENADOR GASTÃO MULLER - Reivin<\icações da Associação de Dirigentes de Empresas
Imobiliárias de Mato Grosso, junto à Caixa Económica Federal, referente a bloqueio de novos financiamentos habitacionais.

SENADOR JOSE IGNÃC/0 FERREIRA~ Considerações sobre o reajuste das prestações dos mutuãrios do Sistema Financeiro da Habitação.

SENADOR NUSQN CARNEIRO- Pleito dos
Agentes de Transporte Marítimo e Fluvial, no sentido de melhoria de vencimentos a exemplo de outras
categoriás funcionais do Ministério da Fazenda.
1.3.2- Designação da Ordem do Ola da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SES.
SOES ANTERIORES

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de 19·6-85.
Do Sr. Virgflio Távora, prOnunciado na sessão de
21-6-85.

e~emplares.

3-RETIFICAÇÃO
Ata da 97• Sessão, realizada em 12-6-85.

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata da 58• Reunião, realizada em 4-6-85.

5-ATAS DE COMISSOES
6-MESA DIRETORA

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSICÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

Ata da llOlll Sessão, em 24 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinãria, da 4 7~ Legislatura
Presidência do Sr. Martins Filho

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena- Raimundo Parente- -Afcides Paio- Odacir
Soares - Aloysío Chaves - Gabriel Hermes - Hélio
Gueiros- Alexandre Costa- João Lobo- Cesar Cals
- José Lins - Virgflio Távora - Carlos Alberto - Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Lourival
Baptista - Heráclito Rollemberg - Jutahy Magalhães
- Luiz Viana- Henrique Santillo- Mauro BorgesEnéas Faria - Carlos Chiarelli - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) _,. A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Hayendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de_D_eo~.ts, iniciamoS no"ssos li'áóã.lhos.
O Sr. 19-Secretãrio irá proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 183, DE 1985

.EXPEDIENTE

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

OFICIO

Apoio à produção nacional de insumos básicos à Indústria Jannacêutica.

Do Primeiro Secretário d; Câma;a do; Deputados

N9 227/85, de 21 do corrente, encaminhando aut9grafo do Projeto de Lei _da Câmara n9 94, de 1984 (n9
t.718f83, na casa de o~igem), que di_spõe sobre ingresso
no Corpo de Engenhelros e--TécnicoS Navais- CETN.

(Pro]~Í.o que se transformou na Lei n9 7 .326, de 18-685.)

"O

SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Cí Expedien-

te lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai
Secretário._
É lido o seguinte.

s~r lido

-pelo Sr.

}9-

O Congressà--Naclonal decreta:
_
_
Art. J9 O Governõ Federal assegurará apoio técnico, financeiro, administrativo e fiscal a projetas de produção .no Pais de insumos básicos destinados à indóstrja
qufmico-farmacêutica, aprovados pelo Coi1selho- de Desenvolvimento Industrial.
Parãgrafo único. O apoio referido-neste artigo serâ
formalizado em consonância com as normas e os critérios de que tratam os artigos seguintes desta lei.
Art. 29 A Central de Medicamentos- CEME emitirá listagem, a 30 de janeiro de cada ano, indicando as
ca~ênciiis e as prí6ridades em função das quais poderão
ser preparados projetas industriais completos para a
fabricação, no País, dos insumos destinados à indústria
químico-farmacêutica a que se refere o art. (9 desta lei.
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Art. JS'

Atendendo os requisitos previstos nos arts.

19 e 2~' desta lei, e o requerimento e nOrmas técnicas de
cada estabelecimento, ficam os bancos da rede bancâria
ofícial autorizados a garantir financiamento, quando so·
licitados, a juros módicos e pra:z;o longo, aos projetas in·
dustriais a que se refere esta lei.
Art. 4~> Aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial projeto industria] para produção no País de
um tipo de insumo para a indústria químico·
farmacêutica, nenhum outro plano de produção de material similar serâ no órgão recebido ou examinado pelo

prazo de dois anos.
Parágrafo único. No fi_rn do prazo previsto neste artigo, se o projeto que recebeu aprovação e incentivos não
tiver sido implantado, fica o espaço· que ele iria ocupar
novamente consid.erado aberto.
Art. 5'i' Na implantação e no desenvolvimento_ de
projeto industrial para a produção de insumos bãsicos à
indústria farmacêutlca, nos termos do que dispõe o arti~
go 49 desta Jei, serão concedidos à empresa responsável
pelo aprovado, os seguintes incentivos:
I - isenção ou redução até O (zero) das aHquotas do
Imposto sobre a importaçã..:> nos casos de importação,
sem similar nacional, de equipamentos, máquinas e instrumentos, com respectivos acessórios, sobressalentes e
ferragens, necessários à atividade programada;
II- isenção do Imposto sobre a Exportação para o
insumo produzido;
III - isenção ou redução até O (zero) das alfquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados;
IV- isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do
Imnposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Segu~
ros sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários incidentes sobre operações de câmbio vinculadas
ao pagamento do preço dos bens importados e dos contratos de transferência de tecnologia;
V- dedução, como despesa operacional para o efeito
de apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, dos gastos realizados em programas
próprios, devidamente comprovados, que tenham por
objeto a pesquisa e o desenvolvimento de recursos humanos necessários ao" desenvolvimento e consolidação da
estrutura de produção montada para o fim previsto no
artigo I'i' desta lei.
ArL_6_11 A empresa beneficiária dos incentivos a que
se refere_o art. 511.d~ta lei terª- de devolver à Fazenda ~a-,
cional o valor a eles correspondente, no prazo e na forma
que vierem a ser determinados na regulamentação desta
lei, se não houver cumprido o compromisso de produção
justificador dos ditos im.;.cntivos~
Art. 111 A partir do ano seguinte ao do-rníciÓ odà"-pfO..
dução no Pa_í_s de um insumo utilizáVel na indústria
químico~farmacêuttca, a importação de similar estrangeiro só será permitida, em termos do quantitativo, no limite da diferença entre o volume da produção interna
programada para cada período anual e o consumo nacional estimado que exce_der a essa, produção na faixa do
mesmo período.
Art. 89 O Governo da União estimulará e apoiilrá
associações de grupos da iniciativa privada, parã aconsecução de projetas industriais da categoria dos previstos
nesta lei, podendo inclusive participar dessas associações.
Art. 99 Em situações excepcionais, quando não houver projetas qualificados para a produção no País de insumos farmacêuticos de alta essencialidade, o 'Governo
da U niãQ tomará a iniciativa de promover direiamente a
implantação de sistema industrial para esse f):rtL
Parágrafo único. Quando ocorrerem casos em con~
sonância com o que está previsto neste artigo, a figura da
empresa estatal permanecerá, no estrito limite em que
ainda não houver empresa privada de capital nacional
capacitada a assumir a responsabilidade e o comando do
projeto.
Art. 10. A regulamentação desta lei"estàbelecerâ disposições disciplinadoras para assegurar. sem disparidade, um equânime fornecimento dos insumos produzidos
nos termos nela previstos a todas as indústrias instaladas
no País que se habilitarem para seu aproveitamento na
sua linha de produção.
Art. II. Esta lei será regulamentada pelo Poder Exe~
cutivo no prazo de 90 (noventa) dias. ouvidos a CEM:E;Central de Medicamentos, o Ministério da Indústria e do
Comércio e o Ministério da _Fazenda.
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Art. 12.
cação.
Art. 13.

Esta lei entra em vigor na data desuapubli~
Revogam-se as disposições contrãrias.
Justificação

Empresário e parlamentar há muitos anos procurei
sempre agir, no exercício dos dois papéis- não descurando, einbora, dos deveres e interesses atinentes a eles
- -ãtento ao interesse mais alto e amplo do País c de seus
tripulantes, condição na qual jamais esqueci de incluir-

me.

Não me sinto excepcional, agindo desse modo. Admito que esteja :ipena·s cutnprindo meus deveres de ser humano c de cidadão.
- Possci dizer, com satisfação e até com orgulho patrióti~
Co, que- uma grande maioria dos patrícios oom quem
convivo nos círculos empresarial e parlamentar - também pensa e age, preocupada em todos os momentos
com o desenvolvimento econômico, social e político do
Brasil. Associamos nossa atividade na empresa ou no
Parlamento a um esforço permanente e onírnodo para
que o País adquira sem demora as necessárias condições
para um desenvolvimento auto-sustentado, com a elimi~
nação definitiva dos laÇ(ls de dependência que ainda tolhem os movimentos da Nação brasileira no espaço do
tempo histórico abeito à nossa Jreiite.
Não_ farei, nesta oprotunidade, uma digressão sobre o
conceito de deSenvolvimento. O que pudesse dizer arespeitO seria repetitivo e ocioso. Graças a Deus e para o
bem de nossa Pátria, o tema é hoje de domínio público e
no País que habitamos c com o qual convivemos nesse
momento existe plena consciência sobre o que ajuda e o
que- prejudica o Brasil, considerada a meta desejável de
sUa emancipação global.
Vivemos num mundo brutal, pelas competições eco-iiôniicas que ~briga e pelos egoísmos e violências que assinalam a coexÍstência das nacionalidades no l;eU painel.
Não_ podemos esquecer a verdade desse quadro, ao
tratar internamente dos problemas nacionais. Esses
problemas têm de ser equacionados e resolvidos, CQ_nsiderando a situação exata do mundo que nos cerca e dos
obstáculos que ele impõe aos nossos propósitos de eman~
cipaçãO plena.
A lei é o instrumento de que dispomos para disciplinar
Sifuações e para SitUar, acima dós múltiplos interesses
pequenos, divergentes ou conflitantes que sempre ex:is-tern nas sociedades, o interesse claro e abrangente da coletividade naciOnal como um todo.
Legislar é, em certo sentido, disciplinar divergências e
hierarquizar prioridades, tendo em vista um _o}:ljetívo
concreto e ético a atingir. A política, aplicada a qualquer
setor, tem sempre uma filosofia que justifiCa, que explica
e que interliga as medidas programadas e praticadas no
seu âmbito c a própria finalidade tíltima para a qual essas medidas foram adotadas.
A idéia dominante para o legislador interessado no
progresso da sociedade em que vive é contribuir, no
p·ossfvel, para o rápido fortalecimento das estruturas
econômicas e sedais da Nação -pois, só a partir desse
fortaleCimento pode-se esperar o advento de uma justiça
sociãl eStável e de um aperfeiçoamento político sem cri~
ses. O _encamirihãmento desse processo, obviamente,
deve ser conduzido pel9s canais da democracia, tal qual
a entendem e praticam as nações mais evoluídas do mun~
dó ocidenüif.
Nem sempre O tecnicamente certo exprime a medida
oportuna, desejável. A medida de mais alta sabedoria
poiítica é aquela que viabiliza as transiÇões, do pior para
o melhor, dentro do relativo. sem pretender assumir a
forma de uma solução .final~ perfeita. Uma nação é um
__proce~_no tempo e o essencial, para a felicidade dos
q_ue a integram, é não interiompê-lo, não tumultuã~lo,
porque iSso representaria uma rrrecuperãvel e inútil perda de tempo.
h no _contexto dessas idéias gerais que situo a proposta
veicul_(!.da ~eSt!! pr<?jeto de lei.
No universO da p!ob"lemátiCa desenvolvimentista, o
grau de nacionali~ção e de independência que um país
atinge no ãffibito da indústria químico-farmacêtitica ins~
talada no seu território é fator de tmportância funda~
mental, cabe assi~alar com ênfasC'e clarez:a. Os produtos
gerados por essa iiíüústria são essenciais à nação.
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E suficientemente conhecido o processo involutivo
que marcou a indústria químico-farmacêutica instalada
no Brasil, no curso dos últimos anos. Ocorreu na ãrea
um amplo e violento processo de desnacionalização.
Voltamos a uma situação de dependência da qual parecia havermos saído alguns decênios antes, quando jâ
tínhamos aqui alguns sólidos e conceituados laboratóriOs pertericeti.tes a brasileiros e dirigidos por brasileiros.
A existência desses laboratórios representava uma
condição preliminar para que viéssemos a desenvOlver, a
seguir, uma produção de medicamentos com base em
pesquisas ã.qui meSrriO desenvolvidas- e para podermos
vir a ter, inclusive, nessa produção, direcionadaem parte
para a exportação, uma importante fonte -de divisas~
Ao contrário do que se poderia esperar e do que era
desejâvel para o bem do País, os fatos supervenientes nos
afastaram cada vez mais da possível confirmação dessa
expectativa. Por quê? - cabe formular a indagação.
A primeira causa, nós a encontramos, evidente, na
própria composição da indústria farmacêutica no mundo desenvolvido. Os grandes laboratórios, células dessa
indústria, são organizações que atingiram grande poderio econômico, teCnológico e científico, com todas as
suas energias e recursos mobilizados para a conquista do
domínio universal dos mercados. Para o sucesso dessa
conquista todos os meios lhes parecem válidos e são usados como se o fossem.
A segunda causa cstã no papel nos últimos anos assumidos. no plano mundial, pelas técnicas· de comunicação, transformando simples fónnulas e marcas de medicamentos em artigos mágicos, de consumo ecumênico.
O potencial económico e os recursos humanos de que
de há muito dispõe, permitiram aos laboratórios americanos, ingleses 1 franceses, suiços, alemães e italianos
uma posição de ponta na fabricação e no lançamento internaci-onal de remêd.ios programados por suas equipes
de cientistas e de experts em comercialização.
Usando esses produtos de prestfgio junto ao público
dos países perifericos - simultaneamente trabalhado
pelo fogo cerrado dos meios' de propaganda (via imprensa, rádio, televisão, cartazes e luminosos nos lugares
públicos - e com o auxílio de processos comerciais
agressivos e nem sempre lícitos (o dumpirii: é um deles),
os laboratórios, ungidos pela fama internacional, enfrentam, e facilmente desbancam, na concorrência direta, os
laboratórios locais encontrados na trajetória de sua expansão.
Então, já enfraquecidos, comercial e fmaneeiramente,
os laboratórios. dos países invadidos e ocupados pelo
marketing dos grandes produtores mundiais de medicamentos tornam-se presa fácil das empresas dominadas.
Incapacitados- pelO declínio dos negócios- à sustentação da luta comercial iniciada, os laboratórios locais
acabam, eles próprios, -interessados em passar à condição de associados ou de empresas subsidiárias dos laboratórios estrangeiros. É-umaTorrna lementãvel, precãria, mas serri alternativa, de assegurar um tipo de perR
manência no mercado e de garantir o emprego aos que
neles trabalham.
Comprado o laboratório nacional. seu comando passa
imediatamente a prepostos do adquirente. Em seguida,
podem acontecer duas coisas: ou o comprador encerra as
atiVidades do laboratório adquirido, para diminuir os
custos oper~t:ionais no país ou mantém a estrutura· em
funcionamentO-apenas para aproveitar o trânsito de suas
marcas no mercado interno e a rede distribuidora implantada.
De qualquer modo, a encampação sucessiva dos labo~
ratórios _nacionais descar~cteriza ~ parque industrial
químico-farmacêutico existente no País e faz com que as
decisões a respeito de seus planos de trabalho passem a
ser tomadas de fora, em detrimento do consumidor l9C31,
destinatário, iridefeso e silencioso, dos remédios produzidos, mas, invariavelmente responsãvel pelos custos e pelos lucros das_eropresas que fabricam e que vendem esses
medicamentos.
É a situação a que chegamos no Brasil, nesses últimos
anos, com a presença de diferentes absurdos que bem
justificariam uma enérgica tom"ada de posição de nosso
Governo - ainda não assumida.
Cada remédio compõe-se, como ninguém ignora, de
dois elementos. Em primeiro lugar, o fármaco, que ê o
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seu princípiO ativo, sua razão de ser- e, além do fârma~
trial qutmico-farmacêutico. Ela estará ou estaria fatalco, todos os demais componentes do preparado integram
mente íncluí_da em qualquer política Séria que venha a ser
o segundo elemento.
adotada para libertar~nos de dependência nesse importantísSimo assunto.
O que acontece é que, quase sempre, o mesmo fãnna-_
Nio se pode pensar em fabricação de medicamentos
co entra na composição de diferentes preparados. No
dentro
do País, em condições que atendam a nossos inteBras"il, por exemplo, temos cerca de40.000 marcas de reresses e peculiaridades- enquanto dependermos da immédios registrados, que giram em torno de 11.000 itens,
portação de insumos para a produçào__interna desses resomente. Há casos de um mesmo n..rm_aco estar presentes
médios.
em mais de 30 mar-cas.
~Õ~~mo aos rigorosos critérios previstos para a imNos Estados Unidos existem cerca de 20.000 marcas
plantação do que é indicado no projeto, não fOram eles
no mercado, engiÕba~do 700 fármacos. Em Cuba 7"
onde o modelo económico permite isso- só existe·m-65'0"
imaginados ao sabor da fantasia. Decorrem, sim, de um
conhecimento objetivo das dificuldades a serem enfrenitens na liStagem dos medicamentos à disposição d_o _
público.
-tadas e venci das.
Já houve exemplos de iniciativas f~;acassadas, no gêneQuanto maior o número de meôicanientos registradQs. _
ro, exatamente por não haverem seus autores pensado
mais acirrada é a competição entre os que os produzem.
em medidas preventivas de defesa ante a cilada dos que
Isso acaba gerando diferentes ônus que recaem sempre
_servem ao anti-Brasil.
sobre o preço do mediCamento na venda ao consumid_or.
O excesso de publicidade, a sofisticação das embalagens
A ffiontagem de uma fábrica de insumoS para a indústria farmacêutica, mesmo em proporções modestas, ê
e as elevadas comiss.õc.s pagas sobre as vendas são alguns
desses injustificáveis ânus.
empreehdimento complexo e oneroso. Situa-se, outrosE verdade que jã houve em nosso Pais uma iniciati.va
siJll, numa área tecnológica de algum modo ainda nova
governamental para reduzir ao mínimo necessário, essa
para nós.
inútil pluralidade de medicamentos que confunde e que
É preciso, pois, encorajar e assistir, com privilêgios e
prejudica o consumidor. Refiro-me à RENAME- Reincentivos o investidor privado que queira assirialar sua
lação Nacional de MedicamentoS- Essenciais- iniciati•ia _ presença pioneira-nesse delicado setor industrial.
da CEME (Central de Medicamentos). Essa lista, óbviaNão hesito, por isso mesmo, em apelar para o recurso
mente, estã sujeita a atualizações periódicas. A que foi
de reserva de mercado. O já amplo e vigoroso mercado de
, preparada em 1982 contêm 300 mediCamentos em 472
cOnsUmo
existente no País ê no~so; ê do Brasil; ê um eleapresentações.
mento COncreto com que conta o Governo brasileiro
A adoçà._o_ da RENAME visou eliminar- as muitas dupara promover o progresso industrial e a libertação proplicidades ex:istentes no mercado de medicamentos, fato
gressiva de dependência externa que-ainda pesa sobre o
ruim para o consumidor em particular para o pa[s em gePaís - e não conheço qualquer argumento racional e
ral. Há inúmeroS exemplos de medicamentos iguals, com
honesto que nos leve a abrir mão desse mercado, como
nomes diferentes. Novalgina, Comei e Nevralgina são
arma de combate na dificil escal?-da que estamos tentannomes dados por diferentes laboratórios para o mesmo
do empreender visando antecipar a independência ecoremédio. O remêdio se chama "dipirona". Valiun, Diennómica do Brasil.
pax e Diazetard tambem são nomes diferentes dados peRecorlheço que o proposto neste projeto incide em tef-_
los laboratórios que os produzem, ao remêd.iQ. "diaze-.
reno polêmic_o e é até fácil conhecer, de antemão, os supan".
postos argumentos que serão usados para contraditá-lo.
O quadro relativo ao assunto apresenta outras multiReviverão neles a velhíssima história da liberdade de copias disparidades que nos dispensamos de focalizar no
mércio, dos riscos das _relatiações que virão - contra
momento.
nossos interesSes econômicos- a partir dos países onde
Tramita atualmente na Câmara dos Deputados, Projetêm base fisica os grupos económicos multinacioqais Que
to de Lei n~> 5080/8'5, encaininhado pelo Poder Executivo
se sentirão_ prejudicados com as restrições Cj_ue lhes opu(Mensagem n~' 178/85), qu~. "dispõe sobre produção e
sermos.-F_alarão, ai"õ.da, nos embaraços que uma medida
controle de medicam~_ntos e fármacos, e dá outra_s_proviostensivamente. "n!i_cionalista'' no campo econõniico irá
dências". Essa proposição, ao que se sabe, dormíu Ion~
trazer à própria negociação de nossa imensa e preocugamente em g'd.vetas ministeriais, antes de ser tomada a
pante dívida externa ... Afinal, admite-se, gove~nos de
decisão de seu encaminhamento ao Congr~sso, em 12-3~
países ricos, industrializados, banqUeiros interriacionais
85, quando ainda estava na chefia do_ Governo o Presi~
e- empresas multinacionaiS têm misteriosas· e eficientes
dente João Figueiredo.
canais próprios de intercomunicação e de entendimento
O projeto, nascido embora de boas intenções, não vei~
m_útyo_e assumem, sempre, uma posição coerente e unífi~
cula o conjunto de medidas eficazes e abrangentes qu_e,
cada, quando s~ trata de agir politicamente, 9u de fazer
de fato, quando aplicadas, poderiam alterar para melhor
uma pregação de bom comportamento a algum cliente
o atua1 quadro ck total dependência e de inqualificá_vel
pretensioso do Terceiro Mundo.
exploração identifiCâvf:l dentro do Brasil, no que se refeOra, "ao USar o nosso mercado para viabilizar e acele-re à produção _e à_co_rn_ercializ_ação de medicamentos. O
r.i:r.r" uma determinada mudança estrutural, com vistas à
projeto não transCende aos tírriidos limites de uma carta
defesa e ao fortalecimento de rtossa economia, estamos
fazeil.do apenas, exatamente, o que todos os países--dede intençõe5- e, infelizmente, os prOblemas a que ele diz
senvolvido~ sempre fizeram, em diferentes graus e_ sob
respeito não comportam mais esse tipo de tratamento.
varia~as_ justificativa~, para resguardar Os interesses da
Todavia, apesar de tudo, a proposição reveste_-st:: de_
indústria e do comêrcio existentes nos respectivos terrium aspecto positivo, no limite em que vem coloca-r em
tórios.
evidência, no Congresso Nacional, um assunto realmenA história económica !,!niversal, da formação das_ nate prioritário para o interesse nacional. Sua passagem pecio.~alidadC§ - no princípio da Idade Moderna_- atê
las comissões tê<:nicas da Câmara e d9 Senado e sua disnossos dias, estã repleta de exemplos ilustrativos dessa
cussão no plenário das duas casas ensejarão boãs oportunidades para que o assunto venha a ser focalizado sob
afirmação.
Ainda agora, raro é o jornal do dia que não veicula
todos os ângulos- e o resultado de tudo isso poderá ser
uma notícia qualquer, grande ou pequena, sobre obstábenêfico, no sentido de seu aperfeiçoamento, ou mesmo
da geração de um novo texto.- realmente capacitado
culos opostos à entrada de produtos brasileiros nos Estapelas suas disposições a promover o desejado saneamen-._
dQs_l.Jnido_s- o mes!Jlo -pãís para o qual canalizamos o
to e a r~formulação de que está precisando com urgência
fluxo contínuo mais volumoso dos juros gera(]os pela
o setor.
_
_
nossa discutível (discuttvel no que se refere a alguns de
Não vamos esperar, porém, passivamente, que esse
seUs aS~i'eCtosf dívida externa.
proje-to chegue ao Senado. Há exemplos desanimadores
Também a Comunidade Econômica Européia, armande morosiiiade nos mecanismos -do Legislativo, particudo e aprimorando o arcabouço de sua auto-suficiência
larmente ~uando existem interesses no caminho das proecom3rrlica- é um exemplo vivo, didãtico, atualíssimo,
pOsições e Iobbies de permeio.
de que o gov.erno de qualquer país soberano não hesita
Daí, a iniciativa que ora tomo apresentando à Casa
em fazer, em defesa dos respectivos interesses económieste projetO de lei. A meWcla._nele proposta ê simples e de_
cos. Este caso do CEE foi aqui lembrado porque, de difefundamenta] importância para a anulação de um óbice
rentes modos, como jã foi focalizado em falas oficiais de
sucessivos miniStroS que têm- ocup~~o ó Itamarati, o
hoje existente ao fortaledmt;nto ?~nosso p~rque indus-
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acordo comunitário europeu funciona como uma reserva
de mercado em dimensões continentais e o Brasil tem,
em diferentes escalas, sido cerceado no acesso de seus
produtos aos mercados dos países lá conveniados.
Por que todos podem defender-se, usar as aduanas
para fechar seus mercados a vendedores indesejados e
nós não?
À. def~a de uma indústria farmacêutica na"cionalizada
a serviço do povo brasileiro, voltarei com outros projetas Suscintos e objetivos, como presumo ser este, hoje
apresentado.
Que os Senhm:es Senadores cujos compromissos com
o interesse nacional estão acima de qualquer dúvida,
considerem e reflitam s_obre as modestas considerações
que acabo de faze-r nesta justificação e assumam, no caso, a mesma posição que adotei. A grandeza de uma
Nação, afinal, é uma construç~o coletiva de todos os que
a compõem, n-o processo z que me referi em outra parte
deste texto, processo que existe_e gue prossegue na vastidão sem fronteiras do tempo.
Sala das,SesSÕ!':S,_ em _24 de junho_ dt;
Hermes.
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Gabriel
.

( ÃS L'õmissQes de Constituição e Justiça; de Ciência e Tecnologia, de Serviço Público Civil, de Economia e de Financas.}

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. J9~Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 27, de 1985
(Da Comissão Diretora)
Altera o art. 530 do Regulamento Administratho
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 O parágrafo 29 do artigo 530 do Rt:gulamento Administrativo, passa a ter a seguinte redação:
§ 2~> O disposto neste _artigo não se aplica aos
ocupantes de cargo de natmeza técnica, ex_ceção feita àqueles designados para exercer cargos em Co·
- missão, no P<Jder Executivo, Judiciário, nos Estados
e no Distrito Federal, autorizados pela Comissão
Diretora".
-2~>
Esta Resolução entra em vigor na data de
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.

Art.
sua~

Justificação

O artigo 530 do Reguiarriento Administrativo (Res.
58/77), ãdmite que os servidores do Senado, devidamente autorizados pela Comissão Diretora, prestem serviÇos
a outros órgãos do Poder Público.
O parágrafo 2~> ao citado artigo, no entanto, veda peremptoriamente a cessão de servidores pertencentes às
categori~s funcionais de Taqufgrafo Legislativo, Técnico
em Conlunicação Soc_ial, Assessores Legislativos ou
qualquer ocupante de cargo de natureza técnica. Nestas
condições, não hã como o Senado atender a solicitação
de vários órgãos, no sentido de ceder alguns de seus funcionários_, ainda que para ex:ercer funções de alta relevância nos mais altos escalões dos demais Poderes.
O presente projeto de Resolução visa, justamente,
abrir a possibilidade de que certos servidores possam desempenhar funções de relevo, em cargos de confiança,
em outros órgãos do Poder Público, Quando do retorno
de tais servidores ao serviço do Senado, certamente, trarão eles a experiência acuniulada no exercício dessas
funções.
Sala da Comissão Diretora, em 14 de junho de 1985.
- José Fragelli - Passos Pôrto - Enéas Faria - João
Lobo- Marcondes Gadelha- Eunice Michiles- Mário

Maia.
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LEGISLAÇÃO CITADA
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SENADO FEDERAL
Art. 530. Os servídores do Senado Federal poderão,
autorizados pela Comissão Diretora, prestar serviÇos a
outros órgãos do Poder Público ou aceitar missões estranhas ao Senado.
§ I~" -O afastamento de que trata este artigo serã autorizado para fim determinado e não poderá ultrapassar
o prazo de 60 dias do término do mandato da Comissão
Diretora que o concedeu.
§ 2~> O disposto neste artigo não se aplica ao Taquígrafo Legislativo, ao TécniCo em ComunicaÇão Social,
ao Assessor Legislativo ou outro qualquer ocupante de
cargo de natureza técnica que não poderão, em qualquer
hipótese,~ afastar-se dos serviços do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O projeto lido, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre
a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões, a fim de receber
emendas, após o que será despachado às comissões compet.entes. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

da

a~íva

ou da

r~.serva,

se_ abstenham de declarações

políticas.

Apesar disso, o General Newton de OliVeira e
Cruz continua falando de tudo e sobre tudo,_[nclusive as maiores bobagens. Coloca-se como adversário
_ _da_Nova República, um direito seu, mas dá opiniões
de fazer corar um frade de pedra. Por que motivos o
General Leônidas Pires Gonçalves não manda punilo? Para não parecer que o atual Governo repete os
anteriotes? Por muito menos, o General Hugo
Abreu foi preso, diversos coronêis tiveram que passar para a reserva e-muita gente importante mereceu
repreensão pública."
Sr. Presidente. a imediata prisão, nos termos do Regulamento 4isciplinar do Exército, do General NdWton
Cruz, pelas agressões que vem promovendO colttra os
Poderes c-onStitucionais da República, é uma iinposição
da s_egurança interna das mesmas instituições. Não pode-mos confundir o cumprimento da Lei com qualquer tipo
de revanchismo. Porque revanchismo seria seqUestrar o
seqi.feslrador ou torturar o torturador. A aplicação da
Lei, em hipótese alguma, pode ser tachada de revanchis-

mo.
Se o Sr. Ministro do Exército, General que vem dando _
à RepúbHca os maiores e melhores exemplos do_ comportamento que a Nação deseja ver no Chefe dó Exército; se
o General Ministro do Exército deixar de aplicar a Lei
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
sobú: ess.e insuri'eto, queestã, inclusive, apontado diariao s-eguinte discurso. Sem revisão do orador,)--:: S_r. Presimente pela imPrenSa cOmo cc-partícipe no escândalo cadente, Srs. Senadores-, no Correio Brazillense de hoje, o
nbecido como o affair Baungarten, muito cedo, Sr. Presijornalista TarcísiO Holanda, dos mais eminentes profisdente, a:S forças da direita, agora inconformadas eom as
sionais de imprensa desta República, publica matéria
CÕnqU:íStas que o povo brasileiro já obteve, incOnformasob o título "Direita dã sinais de que está viva". O __ -das com as recentes reformas constitucionais, inconforartigo-reportagem, Sr. Presidente, é de tamanha impormadas Com ·o anUncio- do plano de Reforma Agrária, intância que tomei a liberdade de apresentar a V. Ex• o seconformadas com a legalização dos partidos esquerdisguinte:
tas clandestinos, inconformadas com o ple-no diãfogo
que o Presidente da República vem propondo a toda a
REQUERIMENTO
sociedade brasileira, inconformadas, enfim, com os claros sintomas de que os seus privilégios e as suas regalias
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno,
não poderão mais ser mantidos através da força, se o Gerequeiro a 1ranscyiçào, nos Anais do Senad_o,_da manerãl Ministro do Exército não der este exemplo frutuotéria sob o titulo "Díieita dá sinais de que está viso
e frutificante- à Nação, muito cedo a direita, que estã
va", de autoria do jornalista Tarcísio Holanda,
-artnada e contínua armando-se, poderã voltar suas arpublicada na edição de hoje do C9rreio Bruiliense.
maspar·a-destituir
os Poderes constituídos da República
Sala das Sessões,_ 24 de junho de 1985.:..:.. Fábio
brasileira.
Lucena.
Aqui estão as principais reviStas do País, Sr. PresidenSr. Presidente, a coisa é mais séria e mais grave do que
te, que se repe!em, semana a semana; .. Semana de Arse pode imaginar. Só discordo do título do trabalho do
mas", brada a Revista Veja; não é outra a estampa darejornalista Tarcísio Holanda: "Direíta dá sinais de _que esvista Isto f:, da revista Visão, da revista Fatos, de todas
tá viva".
<W principais publicações que conduzem, que influenPor que discordo, Sr. Presidente? ~o.rque a direita
ciam e informam à opinião pública brasileira; não é ousempre esteve viva neste Pais, principalmente ao longo
tra senão dar conta de que a extrema direita está se ·artido regime autoritário que, por mais de vinte anos, domiculando, mUito provavelmente para desfechar, neste
nou esta Nação, dominoU a República, transformandoPaís, o maior golpe de desestabilização política, institu·
se nos chamados "poderes invisíveis" da União, dosEsclonai, social e econômica de que tem notícia a nossa histados e dos Municípios, e toda vez que algum chefe de
tória.
governo, mesmo no período autoritário, dava acenos de
Não posso conceber, ainda e a propósito, como possa
abertura democrática ou de_abrandamento mesmo do re·
o Senhor Presidente da República continuar, não direi
gime militar, Jogo surgia a extrema-direita, assassinando,
com os braços cruzados, mas com os olhos fechados
detonando bomba~. seqüestrando, intimidando, enfim,
dhi.ntede tantos perigos que-cercarri. as estruturas inStituinfernalizando como sempre infernizou a vida da Pátria
cionais do nosso País.
brasileira.
Não posso entender, Sr. Presidente, como o Senhor
Desta vez, a situação se torna muito mais grave, Sr.
Presidente José Sarney não se faça impor na Presidência
Presidente, porque a extrema-direita chega ao topete de
da República, sobretudo como Comandante Supremo
telegrafar ao Sr. Mmistro da Justiça, comunicando a S.
das Forças Armadas, ordenando que militares inssureEx~ que a reforma agráfia será recebida à bala. Mais
tos, insubordinados, descumpridores da Lei, que degraatrevida ainda se torna a extrema·direita, quando o seu
_dam e denigrem a imagem das Forças Armadas, não teinconfundível porta-voz na& camadas militares inconfornho, sobre eles, aplicado implacavelmente, o lâtego da
madas, felizmente, mercê de Deus, minoria dentio das
Lei sobre a seu dorso enfermo de ato& de criminalidade
Forças Armadas, inconformadas com a restauração do
contra as nossas seguranças institucionais.
estado de direito, por meío do seu iniludível porta~voz,
Rel?ito, Sr. Presidente, o trabalho do jornalista TarcíGeneral Newton Cruz, agride o Governo, agride as insti=
sio Holanda é 01ais de que um trabalho de impre-iisa, é
tuições, agride o regulamento disciplinar do Exército ao
uma grave advertência a todos os brasileiros que_ Quereafirmar, como se lê no .Jornal do BrasD da última
mos a ordem.
segunda-feira, que o atual Governo não passa de "um
O jornalista_ Tarcísio Holanda informa, por exemplo,
saco de cachorros, de gatos e de ratos".
que o empresário gaúcho César Valente, atuaf Presiàente
E é assim que procede a indignaÇãOdo jornalista Carda Federação das Associações Comerciais
los Chagas, dos mais cultos do Brasil, ao indagar, ontem,
"anunciou publicamente a decisão do empresaem sua coluna do jornal O Estado de S. Paulo:
riado nacional de organizar uma,, ..caixinha", com
"Por quê1_ Como se O:ão bastas-se o Regulamento
cerca de cinco trilhões de cruzeiros, para financiar
DisCiplinar do ExércitO, existem dezenas de portacandidatos da confiança dessa categoria classista.
rias de Ministros anteriores e até declarações do
César y_alente pode ter sido indiscreto, mas alertou
atual, no sentido de que os militares loio Exército,
os políticos para a necessidade de tornar mais drãs·
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_ tica a leg'islação para coibir e reprimir abusos do poder económico''.. "0 objetivo" -diz Tarcício Ho-

landa -~."tornar mais conservadora a As-sembléia
Nacional Constituinte, inibindo a ação de grupos
progressistas.
O Presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, já
anuncio_u a negociação de uma nova lei, em agosto
próximo, para reprimir os abusos do poder ecçnôm1co, Impondo a igualdade de condições entre os
candidatos".
Outra grave revelação, Sr. Presidente, do mesmo jornalista, é que:
"Com a implantação da Nova República, através
do competente trabalho de engenharia política arti·
culadapor Tancredo Neves, a inquietação voltou a
dominar a extrema direita, dias após a drarnâtica
posse do Presidente Sarney, instalou-se uma estranha greve nos transportes coletivos de Brasilia um lock-.out, paralisação decretada pelos donos das
empresas, inspirados em forças misteriosas, e sob as
vistas complacentes do Governo José Ornellas.
A reorganização dessas forças não ficou apenas
nesta demonstração de força, que tinha claro objetivo de desestabiliz_ar o Governo Sarney em uma hora
dramática, quando Tancredo se internava no Hospital de Base para ser operado. O General Newton
Cruz, diretamente envolvido na morte do jornalistaagente Ale~andre Bavmgarten, volta ao noticiãrio
da imprensa anunciando a Sua c"ãndidatura à Assembléia ConstHiJinte~"
H

Sr. Presidente, são essas gravíssimas advertências que,
feitas a tempo, o grande jornalista de O Correio BraziIiense transmite, não apenas à sociedade de Brasília e,
por meu intermédio, essas advertências ficarão indelevelmente gravadas, com a aquiescência, não tenho dúvida,
do 'Plenãrio do Senado, nos Anais desta casa do Parlamento brasileiro a fim de que, no compulsar das fontes
da nosSã. história para o futuro, não se venha a alegar
que não houve quem advertisse esses que, hoje, estão no
Poder graças à inequívoca manifestação da vontade do
povo brasileiro, para que não venham a alegar que não
houve quem os alertasse para os perigos que rondam a
nacionalidade, com os agitadores das variadas matizes
não mais escondidos por entre o Poder invisível, mas
abertamente armando-se ilegalmente, constituindo milí·
cias no mesmo -diapasãO de Mussolini antes da grande
marcha sobre Roma e, no mesmo figurino, adotado por
Adolf Hitler antes de assumir o Poder alemão, em janeiro de 1933, com o claro objetívo, Sr. Presidente, de implantar neste país um regime ditatorial de força da extrema direffa:.
Sr. Presidente, em hipótese alguma, poderíamo& silenciar quando estamos vendo que essas provocações, nascidas com o objetivo da desestabilização, da intranqUilização, da semeadura da discórdia, da cizânia e da secessão entre-oS bi:-aSileiros-. Esses objetivos malignos, Sr.
Presidente, não podein ser tolerados pelos homens detentores de responsabilidade que constituem o Congresso Nacional, que compõem o Poder Executivo e o Poder
Judiciáiio-da Federação Brasileira.
Quero, todavia, chamar a atenção do Sr. Ministro do
Exército para este detalhe, que me parece da maior_importância esses home-ns que se estão armando para en·
frentar a Reforma Agrária a bala, para enfrentar a Constituinte a bala, para promover a bala a baderna, para desestabillzar as instituições a bala, para usar, única e exclusivamente, a linguagem da bala contra a linguagem da
Lei, esses homens, apesar de_ tudo, são brasileiros e não
cabe ao_ Exército brasileiro usar suas armas contra eles.
Não, para íssO- temOs a instituição policial, temos a Polícia Federal, as PolíCias Militares e as Polícias Civis, nos
Esiados, que devem agir preventivamente dentro da Lei,
promovendo, principalmente por meio do Ministério da
Justiça e numa ação eficaz, pronta e enérgica da Polfcia
Federal, promovendo as investigações- acautelat6rias- que
se fazem necessárias, instaurando os competentes inquéritos, encaminhando-os ao Poder Judíciãrio, a-fim de
que dentro da Lei e dentro das normas da Justiça, s-e pos~
sa apurar a responsabilidade criminal des-s.es elementos,
indiscutivelmente, peçonhentas que estão tramando contra a ordem e contra a segurança das instituíçõ~s democrãticas em nosso País.
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Creio, Sr. Presidente, que nesta fase de consolidação
dos Poderes constitucionais que estamos vivendo em

nosso País, porque tudo temos que dar, além de ser o
apoio da nossa compre_ensão ou mesmo a manifestação
da nossa discordância, o que tem de ser a nossa contri~
buição para discussão e amplitude de todos esses problemas, mas tudo dentro dos rigorosos ditames e limites das
leis em vigor no País, sem delas extrapolar um só milímetro, e na medida do extrapolamento, Sr. Presidente, estão os poderes constitucionais do Estado, no dever e na
obrigação de promoverem a defesa da sociedade agredida e ameaçada.
Se o Presidente José Sarney, se o Ministro Leónidas
Pires GonçaJves, se o Ministro Fernando Lyra, dentre
outros, não chamarem a si essas providências acauteladeras, muito cedo se instaurará, nesta República, um
processo de subversão--ºcigiilàfiOda extrema direita, que
será. dificil conter, e cujas cOn!leqUências Serão as mais
drásticas, as mais dramáticas e as mais deletérias que se
possam imaginar para O presente e para o futurO da nossa grande Nação.
__
__
A hora não é de cruzar os braços, Sr. Presidente, a
hora não é _de fechar os olhos; a hora é de localizar os
agitadores da extrema direita para impedir que novos
atentados, como o do Riocentro venham envergonhar a
Consciência histórica e jurídica do nosso País, para evitar, enfim, prenúnciOS de um novo golpe, cujas conseqUências, serão indiscutivelmente as de lançar o nosso
País numa desnecessária conflagração civil, que proveito
somente trarâ às extrema de todas as cores, agora, principalmente, à extrema direita, a mais diretamente interessada em desestabilizar o processo de normalização
político-institucional-democrático em nosso País. Está
feita a advertência, Sr. Presidente, está lançado o alarma.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Líder do PMDB.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A título de justificativa·, recebi do Sr. Ministro do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente o documento
que passo ler, sobre o reajuste das prestações do BNH:

"O REAJUSTE DAS PRESTAÇ0ES DO BNH
l. A concentração, no mês de julho, dos reajustes das prestações da maior parte dos mutuários que
optaram pelo chamadQ. "Plano de Equivalência Salarial" (PES) - cerca de 2.600.000- confere ao
problema repercussão económica, social e poHtica
de grande magnitude.
Essa questão ganha dimensão pelo fato de as decisões de política econômica tomadas no final de
1983 e no início de 1983, refletirem-se de maneira especialmente perversa no SFH, afetando seu
equilíbrio face à
a) correção monetária refletindo índices inflacionários cada vez mais altos;
b) política Salarial contida que achatou os salários, pena!izai"tdo príncíp-almente a Classe média;
tudo isso, conseqUentemente, gerou descompasso
insuportável entre o índice de reajuste das prestações e dos salários.
2. A partir desse quadro, os mutuários foram-perdendo as condições económico-financeiras de
cumprir seus compromissos~ gerando um progressi-:.
vo aumento da inadimplência. b esse, também, o
período em que a Sociedade CiVil incrementa sua
organização e atua âe maneira -mais' vigoroSa. EsSa
rebeldia civil assume a forma de uma campanha na ...
cional para que os mutuários -ingressem com açõe:s
na Justiça Federal, em defesa do que consideram
seus direitos. Essas ações foram acolhidas em número significãtivo; prCocupã.fi:do o BNH, posto que
três desses recursos já foram julgados por uma das
câmaras do TFR e o relator concedeu aos mutuários mais do que esses haviam pleiteado.
3. Essa situação é agravada ainda inais pelo
descrédito de uma parcela ponderável da população
ante. o Banco Nacional da Habitação. Em que pese
o esforço empreendido, nos seus vinte anos de exis-

-

tência, para proporcionar moradia para milhões de
famílias, a par do financiamento de obras de saneamento que beneficiam dezenas de milhões de brasileiros, essa instituição é, hoje, um dos órgãos do governo mais desgastados perante a opinião pública.
Esse desgaste é, portanto, fruto do descrédito da
política económica do regime passado e também o
resultado de equívocos originados quando de sua
criação, e dos erros acumulados, principalmente a
complacência ante grupos e entidades que fraudaram um património pertencente aos brasileiros.
4. A confluência desses fatores causou sérios
prejuízos ao desenvolvimento e à estabilidade do
Sistema Financeiro da Habitação- SFH, explicando o contínuo aumento da inadimplência e a existência de elevado estoque de imóveis prontos, sem
comercialização, o que se traduz na redução dos recursos para novas aplicações, impedindo a criação·
de novos empregos no setor da construção civil e na
diminUição dos índices de liquidez dos Agentes Fi~
nanceiros do SFH.
i.- Em busca de uma solução para compatibili_zar as aspirações dos mutuários em recuperar as
perdas salariais, através de uma redução do reajuste
de suas prestações, com a necessidade de preservar a
segurança e liquidez do Sistema Financeiro da Habitação- que tem, no Governo Federal, através do
BNH, como depositários dos recursos do FGTS e
garantidor das Caderrietas de Poupança, seu principal responsável - foi constituído, no âmbito do
BN H, um Grupo de Trabalho, coordenado por representante do Banco e no qual estiverem representados a Coordenação Nacional das Associações de
Mutuários, o setor sindical, através do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas SócioEconômicas- DIEESE, a Associação Brasileira de
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança ABECJP, e a Associação Brasileira deCOHABs-

ABC.
Os integrantes do Grupo tiveram amplo acesso a
todas informações disponíveis no Banco, discutiram
com total liberdade a metodologia _dos trabalhos
técnicos a serem desenvqlvidos e formularam suas
proposições. Infelizmente não foi possível chegar-se
a uma proposta de consenso.
6. As três propostas, apesar de não chegarem a
um consenso sobre questões fundamentais, tiveram
pontos de concordância. Todas defendem a manutenção do benefício fiscal do Decreto-lei nl'
l.358f74, que permite o abatimento de até 12% das
prestações pagas no ano anterior. Apontam, também, para a modtficação das normas do Fundo para
b Pagamento de Prestações no Caso de Perda de
Renda por Desemprego e Invalidez TemporáriaFIEL, com vistas a permitir sua utilização nos casos
de redução da renda familiar originária da perda de
emprego, como forma de garantir os níveis iniciais
de comprometimento de renda com a prestação habitacional.
7. Essas propostas previam impactos adicionais
líquidos
nos
Fundos
do
BNH
(FCVSfFUNDHAB). A dos mutuários implicaria
um déficit atuaiial de CrS 63.370 bilhões em cruzeiros de abril de 1985; a da ABECIP, um déficit a tua~
ria! da ordem de CrS 13.752 bilhões; e a da ABC
(que contempla apenas os mutuários com Valor de
Financiamento de até 900 UPC), de CrS 2.391 bilhões, admitindo que todos optassem pela semestralidade.
·
A manutenção pura e simples da correção monetária, baseada na variação anual da UPC, implica~ia
um reajl!cste_ da ordem de 246% para os mutuários
com a attj.ajfzação da prestação prevista para julho
próxintci.
8.
é verdade que cerca de metade dos mutuários do SHF está com suas prestações em dia,
não é menos verdade que em torno de26% têm atrasos de uma e duas prestações e outros 24% devem
três e mais prestações, enquanto o nível histórico de
inadimplência do SFH situava-se ao redor de 5% at~

se

1981.~

~

~

Parece altamente provável, portanto, que os índi---Ces de imi..dimPiênda aumentariam, éin proporção
sígnificiüiva, se não fossem adotadas medidas para
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reduzir o impacto do reajuste de julho. Esse aumento da inadimplência, seguramente, teria um custo
econômico e financeiro para o SFH (Agente e
BNH), além de um custo politico e social claramente identificável.
9. Também é inquestionável que qualquer redução nos índices de correçào monetária das prestações, em julho, acarreta um déficit de potencial
para o FCVSfFUNDHAB, em termos de aumento
dos saldos devedores residuais existenteS ao término
do prazo contratual. Esses deverão ser quitados pelos Fundos, desde que os mutuários tenham pago o
número de prestações pactuado. Esses res[duos aumentam com a corr-eção monetária incidente sobre
os saldos devedores e serão tanto maiores quanto
menor seja o índice de correção aplicada às prestações mensais. As responsabitidades do
FCVSfFUNDHAB crescerão nos próximos anos, à
medida que aumenta o número de contratos com
saldo residual em seu vencimento.
10. Em 1984, o BNH e o Governo adotaram
uma série de medidas destinadas a reforçar o
FCVSfFUNDHAB (aumento da contribuição dos
mutuários, criação de contribuições dos incorporados, agentes financeiros e União Federal). Essas medidas, entretanto, não serão suficientes para compatibilizar o fluxo de caixa dos Fundos com os compromissos resultantes de novas reduções no nível de
reajuste das prestações mensais da massa de financiamentos existentes. Em conseqUência, essas reduções- qualquer que seja o seu nível - requererão a mobilização de novos recursos cuja distribuição deverá ser compatível com a capacidade de
financiamento dos que deverão fornecê-la dentro do
SFH (agentes e incorporadores) e as possibilidades
do Tesouro Nacional.
II. Todo esse elenco de motivos determinou
umasoJuçào_ que levasse em conta:
a) as reais necessidades dos mutuários;
b) o compromisso social do governo e a obrigação legal do_ BNH de manter a liquidez do FGTS;
c} a capacidade do SFH para produzir novas ha- bitações;
d) as possibilidades financeiras do_ Tesouro Nacional para realizar novos apartes ao Sístema.
Daí as seguintes decisões do Governo:
a) os níveis de reajuste para os mutuários que
aceitarem a equivalência salarial plena (reajustes
das prestações sempre que ocorrer reajuste Legais de
salários e em proporção nunca superior aos do
INPÇ) contemplam a necessidade de obter níveis razoáveis de comprometimento de_renda com a prestação, corrigindo-se as situações anômalas produzidas pelo achatamento salarial em 1983 e 1984;
b) os níveis de comprometimento de renda familiar com a prestação da casa própria, a partir de
1985, acompanharão as variações salariais, o que
significa reajustes concomitantes em proporção
nunca superior ao da variação desses;
c) nos -reajustes posteriores a julho de 1985,
adotar-se-ã como limite máximo a variação do
JNPC, permitindo-s_e porém reajustes com_ bas_e na
variação da UPC acrescidos de até 3 pontos percentuais, para os reajustes semestrais, e de até 6 pontos
percentuais, para os anuais, como forma de recuperar, no tempo, ainda que parcialmente, as perdas resultantes da redução concedida em julho de 1985;
d) a fixação do INPC, como limite máximo de
reajuste, deverá ser formulada de modo a contemplar os casos de categorias de assalariados que eventualmente venham a tê-los abaixo de variação do
IN PC; igualmente não se levará em conta na fixaÇão
do reajuste das prestações aquilo que representar
aumento efetivo de salário em decorrtncia do aumento da produtividade dos trabalhadores.
e) as prestações em atraso poderão ser transferidas para pagamento no final do contrato, mantido
o número total de prestações pactuadas ou, a critério do mutuário, ser objeto de contrato específico
de empréstimo de curto prazo, sem comissão de
abertura de crédito e com taxa nominal de juros
igual à do financiamento imobiliário, sendo vetada
·· - a pura-e Síinples incorporação ao saldo devedor, por
ônus adicionar que- isso acarreta ao FCVS;
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f) as meclidas adotadas para os contratos com
reajustes em julho de 1985 serão aplicáveis, tam~

bêm, àquelas com data de atualização _das pres·
tações ocorridas a partir de janeiro de 1985."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata-se, como s~ vê,
de uma opinião de natureza emine_ntemente técnica emi·
tida pelo Minist.ério do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, sobre o recente reajuste das prestações

do BNH.
Acompanhei de perto, na qualidade de Líder do Go~
verno e do PMDB nesta Casa, em conjunto-com as demais lideranças da Aliança Democrática no Senado e na
Câmara, todo o debate que o Senhor Presidente da República comandou a respeito desse reajuste.

Posso assegurar ao Senado Federal e à Nação a profunda sensibilidade social demonstrada pelo Presidente
José Sarney no que tange à solução desse angustiante
problema, que interessa a cerca de três milhões e quinhentos mil brasileiros que são mutuãrios do Sistema Financeiro de Habitação._
____ _
Como bem ficou demonstrado, pelo Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o que houve
foi uma série de erros acumulados que não permitiu que
o Governo pudesse ir além da decisão que tomou a respeito do novo reajuste._ Tenho para mim que a intenção
do Governo foi conseguir que, de agora em diante, se
restabeleça a equivalência salarial, que é_uma das reivindicações básicas dos mutuârios do Sistema Financeiro de
Habitação no País que vem tendo ganho de causa em
vârias açôes propostas na Tustiça, jâ a nível do Tribunal
Federal de Recursos e, agora, na dependência do julgamento final de um recurso extraordinário do BNH pelo
Supremo Tribunal FederaL
Sr. Presidente, Srs, Senadores, a grande questão que se
levantou por ocasião das discussões sobre o novo reajuste da casa própria no Brasil, foi a situação, de um lado,
desses três milhões e quinhentos mil-mutuários e, de outro, de cerca de treze milhões e oitocentos mil brasileiros
que ainda não têm casa própria-e-esperam recursos disponíveis no Sistema Financeiro de Habitação para
finanCíá-la. Por conseguinte, o drama vívido pelo Governo, sobretudo pelo Ministro do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Flávio Peixoto, foi muito grave
nesse particular, porque só o reajuste que foi dado, de
112%, para os que optarem pela semestralidade, representará, ao longo de 30 anos, um déficit no Sistema Financeiro de Habitação de cerca de 37 trilhões de cruzei~
rosque começará, sobretudo, a se acentuar a partir de
1997, segundo os cálculos técnicos devidamente levantados.
Para fazer face a essa nova'despesa, o Governo optou
pelo aumento da contribui~i;ão dos agentes financeiros
em mais cerca de 1% e da contribuição dos empreiteiroS e
do Governo.
O Sr. João Lobo -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. João Lobo - Nobre Líder, acompanhamos a
preocupação com gue o Sr. Ministro encarou, estudou e
debateu esse problema do reajuste da casa própria, motivo de grande preocupação para o Presidente José Sarney
que, com a sua sensibilidade, não podia aceitar que os
mutuários, os homens que têm financiamento da casa
própria, sofressem acima do suportável, da carga lributâria o reajuste que vêm sofrendo, prinCíPil.lmente-a classe média deste País. Participamos, inclusive, de uma discussão, como Líder _do PFL, com o Sr. Ministro. Presenciamos o esforça do Governo quando deu esse bónus, de
cerca de II% sobre o reajuste para os mutuários que optarem pela semestralidade. Mas, apesar dg a casa própria
ser uma grande conquista social nos principais e mais desenvolvidos paises do mundo, no Brasil esse sistema tinha que sofrer o que está sofrendo atualmente, porque
um país de finanças desorganizadas, de cálculos imprevisíveis para esses reajustamentos, não seria possível deixasse de acontecer o que está acontecendo. A carga do
reajuste é verdadeiramente insuportável e aChamos que nào há outra saída, a não ser que se_m_ude_ a filosofia
como é encarado o financiamento da Cilsa própria. Entendemos que a casa própria é uma conquista social e
como tal deve ser encarada pelo Governo. Todos os ser-

viços sociais são responsabilidade do Governo e .a casa
própria também deve ser de _sua responsabilidade. O<?overno investe em estradas, mveste em bem-estar sOCJ_al,
na forma de saúde 1 impostos etc., em todos os benefictos
à sociedade. 1! preciso que o Governo mude um pouco o
enfoque filosófico do Sistema Financeiro de Habitação e
assuma esses déficits da casa própria, esses ônus, esses
rombos que vêm do reajuste, como uma obrigação social
que lhe deve ser atribuída. Enquanto não se mudar essa
filosofia, enquanto o Governo não _achar que a cas~ própria é também obrigação sua, aSSIJ? como a pavJm~n
tação das estradas, como a melhona dos portos, assJm
como a saúde e a educação, não haverá nenhuma salvaçã:o para o mutuârio da casa própria. Era esse o aparte
que queria dar a V. Ex•
O SR. HUMBERTO i.uCEN A ~ Sou grato a V. -Exf,
nobre Senador, que, em última análise, defende que a
casa própría: deve ser subsidiada, tese_ com a qual :_oncordo em gênero, número e grau. O Importante e saber
como pagar esse subsfdio.
Naturalmente, o Governo já vem arcando com p~ado
ônus ao contribuir para o financiamento do defictts do
Sistema Financeiro de Habitação.
Há pouco, dizia eu que uma das fontes de recursos que
vai cobrir o aumento desse déficit por conta de uma prestação menor, agora fixada, pelo menos, a nível semestral, é o aumentO- da contribuição do Governo que, no
momento, é bastante alta,
Mas, me filio inteiramente a tese de V, Ex~
Devo lembrar ao Senado e à Nação que o Governo
não ficou apenas, no momento, no caso concreto do reajuste da casa própria; foi além: determinou ao Sr. Ministro dO Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente, o
que S. Ex' já está fazendo- a criação, no âmbito de sua
pasta de um grupo de trabalho de altp nível para examinar em profundidade, dentro do prazo menor possível, a
total reformu.lação do Sistema Financeiro de Habitação.
Neste particular, acho que o Congresso Nacional pode
dar a sua grande contribuição, pois, inclusive, fui autor
do requerimento criando uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, que já está instaJada no SenadO Federal, sob a
Presidência do Senador Henrique Santillo, tendo como
Relator o Senador José Lins, justamen~e na mesma direção, isto é, a tentativa de reformulação do Sistema Financeiro de Habitação para que proximamente, daqui a
algum tempo, quando o Governo vier de novo cuidar
dessa questão, já tenha outras condições de atender à finalidade básica do Sistema Financeiro de Habitação,
que é de natureza social.
O Sr. CiáSã.mpaio- Concede-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer!
O Sr. Cid Sampaio - Ilustre Senador Humberto Lucena, a sua longa exposição mostra o esforço que o Governo vem fazendo para resolver o problema da casa
própria; todavia, com subsídio ou seja com que for, é de
atentar-se que não é possível fazer milagre, A concepção
do plano da casa própria não se pode enquadrar a baixos
_custos de um processo financeiro como ele programado.
Os recursos des~inados à casa própria são origilfários·~o
FGTS. f"GTS-é o recolhimento feito pelos Trabalhado·
res em que lhe é assegurado a correção do dinheiro ou
que o _seu dinheiro tenha ·correçª_o monetária, _Pela concepção do plano da casa própria, não ê o BNH _o único
órgão que tr"ansfere o dinheiro aos construtores; o BNH
t:em seus custos a cobrir, mas transfere às financeiras,
que também têm seus Custos a cobrir e cujas comissões
giram em torno de 15%. Essas financeir3s,-para completarem_ os recursos antes do repasse ao BNH, através de
letras imobiliârias ou letras de câmbio, buscam também
recursos no mercado comum a juros altos. Então, se for
-somada a correção monetária aos _custos do BNH, aos
custos das financeiras, aos custOs dO dihhefro que as financeiras utilizam, vê-se que não é_ possível financiar a
casa própria a baixos custos; ou o Governo delibera esquecer o que foi feito, essa parafernalia de títulos do Governo, de correção monetária, de descontos na ç-olocação
de títulos, que estão levando os juros a alturas inacessfveís_ou, en_Eão, esses progra~as não têm como funcion~r.
'f: necessãno que nós, do Congresso, nos advertamos disso, estudemos esses problemas para dar soluções concre-tas, porque ao Governo não vai ser possível fazer mila-.

Terça-feira 25

2073

gre e ao povo, com a_ r_ecessão em que vivemoS, não vai
ser possível pagar casa própria, riem comida. nem mesmo ter condições de vida. ~essa a razão porque eu aparteio a V.-EX•, parabenizando-o pelo estudo que fez, pelos
dados que trouxe, mas advertindo que é necessário, também afastar o entulho do sistema financeiro, o entulho
do arbiti-io que ainda prejudica o sistema financeiro -e
. não nos perril.ite, com os critérios e as medidas qu.e ainda
estão em prática, regularizar nem casa própria e nenhum
dos programas que o Governo tem em vista realizar.
Muito obrigado_ a V. Ex•

o SR. PREsiDENTE (Márth1SFliho) - Nobfe Senador, o tempo de V. Ex_• está esgotado há cinco minutós.
O SR. HUMBERTRO LUCENA- Já concluirei, Sr.
Presidente.
V. Ex~ traz, como sempre, a sua notável contribuiçâó
aos debates, nobre Senador Cid Sampaio, E as suas su~
gestões, tenho certeza, chegarão não só ao Governo,
através do Ministério de Desenvolvimento Urbano e
Meio" Ambiente, com vistas à reformulação do Sistema
Financeiro da Habitação, como tenho certeza, à' Comissão Parlamentar de Inquérito que constituímos neste Senado que poderá dar uma grande colaboração p<ira recolocar essa matéria nos seus devidos termos. V. Ex~
referiu-se, aí a um ponto que não pode ser esquecido nesse instante. É justamente a preocupação do Governo José Sarney, como não poderia deixar de sê-lo, com os recursçs dos trabalhadores. :E. que não poderíamos ser responsâveis, evidentemente, por um reajuste mais generoso que pudesse colocar em risco todo o Sistema Financeiro da Habitação que tem como sustootáculo primordial os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço patrimônio de cerca de 40 milhões de trabalhadores brasileiros.
O Sr. Carlos Cbiarelli- Nobre Líder, eu apenas gostaria de. •.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -(Fazendo
soar a campainha.) - Senador Humberto Lucena, há
outros oradores inscritos ...
O SR. HUMBER'Í'O LUCENA- Eu pediria vénia a
V. Ex•. Sr. Presidente, pa~a ouvir os dois apartes finais, o
do nobre Líder Carlos Chiarelli, e o do Senador Itamar
Franco.
O Sr. Carlos Cbiarelli- Então, espero, o Senador Itamar Franco.
O Sr.Itamar Franco- Senador Humberto Lucel}a, eu
tenho dificuldades de apartear o Líder, pelo problema ético de discordâncias fundamentais na colocação de V.
Ex~ Eu me surpreendi agora, por isso que eu gostaria de
ouvir a declaração do Senador Carlos Chiarelli, porque
até então pensava que eram os tecnocratas do Governo
que haviam influenciado este reajuste, tanto a correção
plena de 246%, quanto 112%. Evidentemente, no fim do
discurso, não seria num aparte que eu iria discordar de
V. Ex~ A penas me permitiria, respeitosamente, fazer colocações diferenciadas da exposição dada pelo Governo.
Mas a grande surpresa, Senador Humberto Lucena, meu
prezado e querido Líder, é o Senador Carlos Chiarem di·
zer que foram ele, V. Ex• e outros que influenciaram os
técnicos do Governo quanto a esta sugestão. AI é que me
traz uma grande surpresa, e gostaria de ouvir o aparte do
Senador Carlos Chiarelli, pois, quem sabe, nas explicações aritiméticas do Líder do Partido da Frente Liberal, eu poderia, então me convencer de que isto é verdadeiro. Eu gostaria, inclusive, qu_e fosse esclarecído o que
aconteceu com o Decreto-lei de 19 de setembro de 1984,
Decreto-lei n\" 2.164, se nesta influência como diz o Senador Carlos Chiarelli que fez junto ao Governo, se este
Decreto-lei, até então não revogado, foi observado, se
foi observado o critério de rejustamento em função da
presença de cada mutuário em função da sua categoria.
Portanto, eu vou aguardar o aparte do nobre Líder do
Partido da Frente Liberal, para então, aí sim, já sem o
problema de V. Ex• ser meu Líder poder responder ao
aparte do nobre Uder do Partido da Frente Liberal.

O SR; HUMÍIERTÜ LUCENA- V. E•• deve ter ouvido que eu H um documento oficial do Ministério de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente dando uma
explicação de ordem têcnica sobre o reajuste das prestações do BNH_
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Quanto às discussões que mantivemos, como Líderes
da Aliança Democrática. no âmbito do Governo, a respeito dessa matéria, procuramos com empenho, defender os interesses dos mutuários do BNH, levando em
conta a sua situação desesperadora, sobretudo aqueles

de mais baixa renda, inclusive os de classe média, que foram profundamente atingidos pCla última lei de poHtica
salarial que institui o reajuste em cascata.
Mas, no fianal, acatamos, evidentemente, a decisão do
Senhor Presidente da República que ouviu as lideranças
políticas e também os setores técnicos do BNH e do Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente,
para conciliar os interesses ·saciais dos mutuários com os
interesses do Sistema Financeiro da Habitação que tem
que ser consolidado para que, como afirmei, cerca de 13
milhões e SOO mil brasileiros que ainda não têm casa própria também tivessem acesso aos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação, que, como bem acentuou
o nobre Senador Cid Sampaio, na sua percuciência, é
profundamente onerado, sobretudo pela grande intermediação, porque os agenteS financeiros recebem, também,
a sua grande contrapartida. E, por isso mesmo, defendemos com ardor o aumento da contribuição dos agentes
financeir_os para cobrir o déficit do Sístema Financeiro
da Habitação, o que, de algum modo, se conseguiu, pelo
menos, nessa primeira etapa.
Ouço V. Ex•
O Sr. Çarlos Cbiarelll- Nobre Líder do PMDB, eu
ouvi, arreceio, o aparte do ilustre Senador Itamar Franco que aparteou as minhas idéiãs não verbalizadas que,
de certa forma, condenou o nascituro, porque está discutindo contra aquilo que eu não disse, antes de que eu pu-'
desse ter dito. De qualquer maneira, nessa afobação
compreensível e nessa precocidade que a conhecemos, no
ardor das causas que defendemos, algumas coisas gostaria de lembrar ao apartear rapidamente o discurso profundo que realiza. Em primeiro lugar, a regulamentação
da matéria deverá estar sendo concluída até amanhã, e
ela, exatamente ela, é que vai poder elucidar uma série de
dúvidas e dirimir uma série de controvérsias~ Por -~xem
plo, a questão que está sendo tão atacada, sem que exista, de que a mudança de sistema de pagamento da anualidade para a semestralidade implicaria em um acréscimo
do resíduo e num prolongamento do praz__o cont~atual,
quando, segundo as informações que temos, esse fato
não vai ocorrer, o prazo serã respeitado e não haverá_
acréscimo de valor. Portanto, isso me parece importante, antecipadamente, ser elucidado. Em segundo lugar, o
respeito à época efetiva-doreajuste do trabalhador por
categoria, fato que até agora nunca foí levado na devid_a-conta, e que, a partir de agora, peta decisão lomada, baR
verá de ocorrer. Vai se dar uma identificação efetiva à
categoria do trabalhador e só vai ocorrer o reajuste em
um prazo de 30 a 60 dias depois que ele tenha ti?o o
acréscimo do seu salário e em um percentual nunca superior a esse-acrêscimo. __ Em terceiro lugar, e como nós pretendemos, nós próximos dias, fazer uma análise maiSampla da matéria e para respeitar o tempo que se esgOta
- lembrar aquela informaÇão, que nos parece bastante
importante, de que se outros índices tomãssemos - e
gostaríamos de têRlos tomado e foí amplo o debate sobre
a ·matéria- nós poderíamos c-olocar em risco, num prazo de, aproximadamente, 5 anos, os recursos do Fundo
de Garantia por TertilJO de Serviço que poderiam entrar
num sistema de insuficiência líquida, condenando 40 milhões de trabalhadores a que não vissem o seu tempõ de
serviço - que é o tempo de vida- ajustado e garantido
na hora do saque, em face de uma recisão contratual.
Esse fato me parece muito importante ser registrado e ser
atentamente analisado por quem tenha, realmente,'preocupações sociais globais, e não apenas setoriais. Isto rne
parece fundamental. E, ao final, um lembrete: a decisão
tomada foi pelo Presidente da República, mas assessoraR
da, tecnicamente, pelos homens responsáveis pelos setores administrativos. Mas, indiscutivelmente, seja ela menos ou mais simpátiCas, compartilhada pelas lideranças
parlamentares, independentemente da repercussão, desde que tenhamos consciência de responsabilidade e_ certeza de que a decisão, se não foi a melhor, foi aquela que
poderia ser SUportável pelo equilíbrio financeiro, creio
que nós a assumimos. E f_oj isto que nós dissemos ao Senador Itamar Franco que tentou subverter" o argumento
e, sobretudo, inverter a idéia hierárquka dessa decisão.
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o Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador1
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex•, Senador Carlos Chíarelli.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho - Fazendo
soar a campainha.) _ Nobre Senador, a Mesa apela
para v. Ex• a fim de que não c.onced~ mais_ apartes, pQrque v. Ex• já ultrapassou em vmte mmutos o seu prazo.
0 SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Sr. Presidente. V. Ex• nobre Senador Carlos Chiarelli, dá um teste:munho Colnpetentíssimo a respeito dessa matéria. E eu
me lembro do esforço que V. Ex• fez defendendo fórmu~
Ias bem mais benéficas para os mutuários. Eu também,
como Líder do PMDB no Senado, assim pretendia, mas,
afinal, tivemos_ que levar em conta _a argumentação da
área téCii.Tca do MiniStério de Desenvolvimento Urbano
que nos mostrou, com dados.conc.retos, q_ue não ~e poderia aprovar um reajuste mats batxo, pots Jevanamos 0 sistema ao seu total comprometimento.
sr·. Presidente, eram estas as palavras que tinha. de
1
b
pronunciar neste instante, ~sperando v? ~ar, a es~a tn ui
na, para continuar o debate desta matena. (Mutto bem.
Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Martins Filho)_ Concedo a
palavra ao nobre Senador CéSar Cais.
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nomizar combustível no intenso tráfego existente nessa
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mildes do Conjunto Ceará, um dos maiores conjuntos
habitacionais de Fortaleza que, pela ligação da ponte, ti\o_'-Cram o seu percurso para o centro da cidade encurtado
em 7km. E, assim, o Prefeito tem se destacado por seu
atendimento preferencial aos bairros e subúrbios, sem
escolher os pontos importantes de turismo, como a urbanização de Lagoas, bem como a Praia do Futuro, inclusive construindo o poJo turístico Atlântico Sul. A melhoria do tráfego tem sido uma constante de sua gestão pequenas medidas como a instalação de relógios de ponto para constatar a frequência dos ônibus e a central de
reclamações. A descentralização física dos atendimentos
levou a instalar, nos bairros, as centrais de serviços e_vitando que a comunidade, para ser atendida ou cumprir
seus compromissos, se desloque para o centro da cidade,
desperdiçando tempo.
Na parte social reequipou ou colocou em funciona·
d
menta uma rede de 60 postos de saúde, partictpan o das
várias campãnlias imunológicas de controles preventivos
e com deStaQue para a criação da unidade de assistência
preveriHVã eScolar para o desenvolvimento das atividades oftometria e odontológica preventiva e curativas.
A PrefeitUra- de Fortaleza opera com o maiorestabelecimento hospitalar de atendimento médico-odonto hospitalar à população de Fortaleza, em especia~ às de baixa
renda que é o Instituto Dr. José Frota e, jâ agora, estâ
em funcionamento o Centro Anti-Veneno Dr. Aguiar
Ramos. No setor de educação dedicou-se à recuperação
de escolas, utilizando 0 .. Mutirão Educação e Civismo
em Ritmo de Trabalho", consolidou a Ação Pré-Escolar,
Programa de Assistência ao Educando, e celebrando
convênios com escolas particulares, promoveu grande
expansão de atendimento escolar, além de programas
culturais e esportivos nos bairros, onde fez funcionarescolinhas de Futebol de campo, de salão e voleibol; recuperou 0 Estádio Pres_idente Vargas e 0 Ginásio Paulo Sarazate, bem como centros de esporte e lazer, instituindo

O SR. CtSAR CALS (PDS - CE. Pionuncia O Se-guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sexta-feira passada, ariundei que
ocupa-ria esta tribuna para falar sobre a obra administra~
tiva do _PrefeitO de Forteleza, Deputado Federal César
Cais Neto. Na ocasião pude, com muita emoção, ouvir a
solidariedade de nove companheiros do Senado. Mas,
hoje, tendo em vista que noticiário dirígido, vindo do
Ceará, prOcurava oCultar os verdadeiros motivos -da propalada decisão do Governador de exonerá-lo, alegando
um fraco desempenho administrativo, quando, na realidade, se prende, tão somente, ao desejo de usar a Prefeitora de Fortaleza como instrumento da campanha eleitoprOgramas simples como o de integração de li!lhas de
ral de um candidato, que pretende sair vifoiiOso da contransportes coletivos, para levar à população humilde
venção do PMDB, com 0 apoio do Governador do Cea-rã.
para gozar das belas praias de Fortaleza, com custo bai~
Srs.. Senadores:
_
xo de passagem.
O DepUtado César CaiS Neto, político e téCnico, espeo Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex• um a parte?
cialista em traJlsportes l!rbanos, matéria d(} qgal foi professor de cursos de pós-graduação da COPPE, da UniO SR. C~SAR CALS- Com muita satisfação, nobre
versidade Federal do Rio de Janeiro; foi diretor da
EBTU e já conhecia, como poucos, os problemas de ForSenador Virgílio Távora.
taleza, quando assumiu a prefeitura.
0 Sr. Virgílio TávOra_ Já se tornou vezo na política
Na campanha política de 1982, ficou ao lado dos
brasileira esse sistema de campanhas dirigidas, com notipobres e humildes da população dos bairros e subúrbios
.
nhas enviadas à imprensa, quando o Chefe de E;<!:eêutivo
da Capital. Resolveu se dedicar de corpo e alma a obra
de minorar as dificuldades da população carente da 5• cilocal, por razões políticas, deseja se ver livre da presença
dade do Brasil.
incômoda de um seu auxiliar. E, no caso vertente, um
No início_de sua administração, ao se defrontar com
auxiliar todo especial, que o é apenas por uma dispouina seca, _e_ falta de água _para a população que vive na
sição constitucional, certos que estamos de que César
perifCi"ia dã: cidade que, muitas vezes, andava quilômeCais Neto tem feito na Prefeitura de Fortaleza, co_m os
pouquí~simos recursos de que dispõe, muitíssimo mais
_tros para comprar uma lata d'água_para mitigar -a sede
di suas famílias, o Prefeito conseguiu realizar a perfudo que o normal, do que o comum dos Prefeitos poderiam realizar. Sai o ilustre Deputado Federal- assim o
ração de 195 poços profundos com o apoio do MME e
SUDENE, com caixas d'água e bebedouros para soludeseja o OifmPo local- não por nada disto que, faltan-eionar o tão angustíante problema. Na ocasião resolveu,
do à verdade, é mandado aqui para o Sul divulgar, mas
também, pavimentar em pedra tosca, em vez de asfalto,
sim, por uma conveniência política de que desejou, em
as vias por onde trafegam os veículos de transporte coletermos conscientes, romper um acordo à base do qual
foi, justamente esta pessoa, elevada ao Governo do Estativo, a fim de dar emptego a mão_ de obra que, em função
da seca, migrou para Fortaleza, atingiu, pelo menos, 53
do. Disse da outra __ve,z, e repito agora: quando proCürou
mil metros quadrados de pavimentação. Beneficiou o
se ver livre de auxiliares seus, que não seguiam 100% sua
trabalhador e os usuários de transporte coletivo. E neste
cartilha política, embora lhe fossem fiéís administrativasetor implantou e melhorou os terminais de transporte
mente, quando fez, e com sucesso, o aliciamento_de Secretários que pertenciam à tendência política do homem
coletivo; asfaltou várias vias públicas, usa_ndo 3.658 to_neladas de recuperando ou pavimentando mais de 28km
que lhe dera a mão e lhe fizera de simples funcionário
de ruas.
graduado do Banco do Nordeste, primeiro m~ndatârio
Obras importantes sob o ponto de vista de engenharia
do Estado, também não insistimos, S. Ex• era hvre para
escolher os seus representantes. Mas, tornamos a insistir,
foram feitas com, ainda, mais destaque sOb os aspectos
caso em-espécie é um caso nitidamente político e de
sociais envolvidos: são o prolongamento da Av. Borges
0
de Melo e a ligação do conjunto Cearã·~o centro da cida- __ ruptura d_e compromissos conscientemente assumidos e
de. Ambas exigiram pontes sobre rio$. que cortam acida- -que agoní-estão sendo descumpridos.
de. A primeira, que ligou uma região de alagadqs chamada Lagamar, região pobre que átravés da ponte foi ligaO sR. ctSAR CALS- Nobre Senªdor Virgílio Tâda a uma área nobre da cidade, encurtando lOkm de tra'{ora, o _seu testemunho é muito importante para os
nobre Senadores verificarem, primeiro, que a adminisjeto para oS que demandam à Universidade de Fortaleza
e Academia de PoHcia Militar. Projeto que, além de ecotração do Prefeito não é aquilo que as notícias vêm vei-
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culando na imprensa. O Senador Virgfiio Távora, cõrtJ.
sua experiência de Governador por duas vezes, não usaria desta tribuna se não fosse para express-ar aquilo que
realmente pensa e avalia. De modo que eu gostaria de incluir o aparte de V. Ex' como parte do meu discurso_L
Por outro lado, em verdade, há o descumprimento de

um acordo feito e o G_oyerna_d_or_n_ã_o tem coragem moral
de dizer os verdadeiros motivos porque está tirando Um
prefeito, às vésperas de uma campanha poHtica, usando
a Prefeitura exatamente como instrUmento para uma
campanha eleitoral.

O Sr. José Lins- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. CtsAR CALS - Concedo o aparte ao nobre
Senador Josê Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Senador César Cais, eviden·
temente, eu não gostaria de entrar na análise do problema politico a que V. Ex• se refere: Mas quero dar o meu
testemunho sobre a eficiência -do Prefeito César Cais Neto. O Prefeito de Fortaleza, realmente, é um jovem preparado, é um homem experiência muitci larga, apesar da
sua juventude, e tem feito uma boa administração na Ca~
pital, levando, sobretudo aos bairros mais pobres, a r,.resença da Prefeitura. Acredito mesmo que, salvo o
problema polftico que não quero comentar, seu nome ê
excepcionalmente bom perante os municípios. Era o testemunho que eu queria te dar, desapaixonadamente, a V.
Ex• por uma questão de coerência.
O SR. CtSAR CALS- Agradeço, nobre Senador José Lins, o seu testemunho e que, Senador pelo Cearã, estã constantemente em Fortaleza. Mas, eu gostaria de dizer que estive sãbado numa roda, onde havia poHticos
dos vários Partidos, PMDB, Frente Liberal, PDS e, enquanto se avaliava a obra administrativa- do Prefeito,
ninguém foi capaz de falar Sobre uma obra de importância do Governador. E foi pedido que alguém citasse--uma
obra, porque o Governador do Ceará se dedica a fazer
um balé político, se-exibindo nos jornais p-ara sei noticia
nos mesmos. Continuando, Sr. Presidente:
Sua esposa, na ..operação Fortaleza", faz também relevante obra social. PQderia citar ínúirieras outras obras
e realizações do Prefeito César Neto, mas deixo a palavra com alguns parlamentares cearenses - e de outros
Estados, seis colegas da Câmara dos Deputados - que
acompanham de perto a obra do prefeito de Fortaleza:
O Deputado Carlos Virgilio, PDS- -CE, em seu pronunciamento na CâiFara dos Deputados, transcrito no
jornal O Povo, de 22 de junho, declara que "com os parcos recursos de que dispõe, o Prefeito Césa:r Neto está fa-zendo uma obra relevante. t só percorrer os subúrbios
de Fortaleza. t claro que ele não tem condições pararecuperar os estragos feitos_ pelas enchentes"_. E mais
adiante: uAlém de tu_do, as alegativas do Governador de
que o Prefeito não estã correspondendo do ponto de vis~
ta administrativo, não podem ser feitas, porque ele, Governador, não tem autoridade para falar sobre desempenho administrativo de ninguém". Do Deputado Leorne
Belém (o mesmo jornal e mesma edição),lamentou "que
Fortaleza perca o concurso de um administrador, que
por seu talento e capacidade de trabalho, aliados a uma
grande sensibilidade política, vinha satisfazendo à opinião pública, conforme demonstraram pesquisas realizadas em diferentes épocas.
Sobre o noticiado ato de d_emissão, o Deputado Manoel Viana, PMDB:- "Acredito que, para a imagem do
partido, que sempre pregou nas praças públicas as
eleições- diretas, ficarã diffcil explicar ao povo a nomeação de um Prefeito, quando faltam apenas cinco meses para que a escolha tenha o referendo popular". O
Deputado Evandro Ayres de Moura :-- PFL, disse:
"Acabou-se a figura do prefeito nomeado. A Con_5_tituição apenas mantém os nomeados até a posse dos eleitos em 15 de novembro, mas a interpretação que se faz
da lei é que, no- caso de vacânc_ia. o "Governador não __
pode mais nomear".
Sr. Senadores, como Senador e pai do Prefeito de Fortaleza, estou disposto a recorrer à Justiça, conforme sugestão da liderança do meu Partido, o PDS, pelo cumprimento da Constituição, e estou certo qUe a classe política
do meu Estado, haja vista as mailifeStãÇões oriundas de

- -parlamentares de vários partidos, bem como dos meus
companheiros de Senado Federal, haverá de compreender que não hã interesse pessoal na manutenção do Deputado Federal na Prefeitura de Fortaleza, mas, sim, um
legítírilo direito de evitar que se consuma uma das maiores injustiças contra um "jovem parlamentar que se dedica, de corpo e alma, à sua missão e que, conforme disse
aqui o nobre Senador Fábio Lucena, se evite que se
transforme em realidade "um _crime moi-ai", qu~ _vai propiciar a oportunidade de se transformar num crime eleitoral: o uso da Prefeitura de Fortaleza para aliciar votos
na convenção do PMDB, segundo declarações publicadas na Imprensa do Cearâ, atribuídas ao 1~-Vice
Presidente do Dlretório Regional do PMDB/CE.
Era o que eu tiriha a dizer. _(M~ito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA (PDS- BA. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A classe política da Bahia sofre~. ontem, um rude golpe com o desaparecimento naquele Estado de um antigo
político, Ferreira Brito, como era conh_~ido, sobretudo
no nordeste do meu Estado.
Tendo ocupad-o a Prefeitura de Ribeira do Pombal por
quatro vezes, foi realmente um dos elementos mais ativos, mais dinâmicos da política do meu Estado. Tinha
um grande espírito público, e que se prova pelas administrações que fez naquele grande município do nordeste
baiano; onde se assinalou sobretudo por trabalhos de assistênCia educacioriaf e de assistência médica.
Era ele uma figura qu"e se irradiava por todo o nordeste baiano, pelas grandes qualidades humanas que possuía, de solidariedadé com seus amigos, de atenção, de
dedicação ao seu partido.
Foi realmente uma grande perda, que eu desejo deixar
consignada hoje, no Senado, certo de que toda a bancada da Bahia se assOcia- às minhas palavras de pesar pelo
· ·
infausto acontecimento,
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nob~e Senador Carlos Alberto.
O SR. Çi\JlLOS ,I.LBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revis_ão do o~ador.)- Sr. Presidente, S_rs. Senadores:
Estâ o Poder Legislativo diante de delicadíssima situação perante a opinião pública brasileira. 1:: acusado
de acobertar fraudes em sua~ votações.
O episódio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é recente:
sete Deputados foram flagrados há dias pelaS lentes dos
fotógrafos, vot~n_do duplamente no painel eletrônico. A
proposta em questão, a adoção de dois turnos para ás
eleições 9e prefeitos foi derrubada por uma margem de
apenas li votos. Tal circunstância adicionou, à irregularidade da votação dupla, a dúvida: não seria o caso de
simplesfnerite anular-se a votação, uma vez que a margem de votos que a definiu é extramamente estreita? Sr.
Presidente, Srs. Senadores, não entraremos no mérito
das punições, ou da punição, que a MeSa da Câmara dos
Deputados decidiu aplicar aos Parlamentares faltosos;
eles for;\m advertidos por escrito, e a opinião pública, refletida pela imprensa, não se mostrou convencida do rigor da sanção.
Mas, não nos cabe, Sr. Presidente, repito, analisar tal
fato. O que nos cabe, e cabe a nós Senadores, é avaliar a
legitimidade do resultado da votação.
A nosso _v~r. se houve fraude constatada, isto é, houve
votos de pessoas auSentes e o R-~gimento da Câmara dos
Deputados não contempla o voto por procuração; o-resultado_da votação, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, está
prejudicado.
.
O projeto, porém, segue sua tramitação normal, e segundo informaÇões que obtivemos, Sr. Presidente, Srs.
Seti.ã.dores, chega aõ- Senq.do para ser incluído na pauta
de votações. Isto, apesar de haver recursos na Comissão
de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados.
E aqui indagamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores: não
seria o caso de a M_esa do Senado Federal, jã advertida
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pela imprensa, jã advertida pela opinião pública, não colocar o projeto-em votação sem antes ouvir a Comissão
de Constituição e Justiça do Senado Federal"?
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que o
projeto possa realmente tramitar no Senado Federal,
deva receber primeiro a apreciação da Comissão de
Constituição e JustiÇa do Senado Federal. Enquanto isso
não for feito, e issO nos parece ele_mentar e cristalino, não
pode o proj~to dos dois turnos ser apreciado pelo Senado Federal; caso fosse, estaríamos nós, Senadores, coonesiando um~ fr-aude e, em oonseqüência, con_fribuindo
para denegrir a imagem do Poder Legislativo.
Não há democracia, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com_ instituições desmoralizadas. O r_ecente episódio, na
Câmara dps Deputados, abalou profundamente a ima·
gem do Legislativo brasileiro, e o legislativo é o principal cenário do debate democrático. Por extensão ousamos-dizer que a própria democracia saiu ferida desse episódio.
O Sr. Fábio LuCena- Permite V. Ex• um aparte?___ _
O SR. CARLOS ALBERTO nobre Senador.

Com muito prB.Zer,

O Sr. Fábio Lucena..-:_ Nobre Senador Carlos Alberto,
-o assunto que V. Ex• traz ao plenãriO do Senado, em feliz
e oportuna circunstância, já foi objeto de apreciação
pelo Poder Judiciário. O Excelso Pretória denegou, liminarmente, mandado de _segurança que visava a anular a
votaç_ão·que fÇiiJraudad_a, por entender que se tratava de
assunto interna Corporis de uma das Casas do Congresso
Nacional. Decidiu o Supremo Tribunal denegar o remédio jurídico e o_ fez initio limis, liminarmente. A Câmara
dos Dejjutãd'os,-por sua vez, regimentalmente, julgou os
fatos. Trata-se, por conseguinte, no meu entender, de um
caso consumado dentro da Câmara dos Deputados. Hã
um último recurso para aquela fraude, é o recurso ao
povo nas eleições de 1986, entendo eu, o povo, inapelavelmente, vai punir os autores daquela fraude. Quanto à
alegaçã_o de V, ~,x• _de f!Ue se o SeDado vier a apreciar tal
matéria estará coonestando, vale dizer, estarã dando aspecto de honestidade, àquilo que, fraudadamente, foi
aprovado pela Câmara dos Deputados, permita-me, com
todo o respeito, discordar de V. Ex•, porque o Senado
não vai repetir o que fez a Câmara dos Deputados: o Si!nado vai se comportar com a lisura com que sempre se
houve, a_ Comissão de Justiça serâ ouvida, e o plenãrio
defiberãrá sobre a matéria soberanamente: Era o aparte
que eu gostaria de dar, com todo respeito, a V. Ex~
O SR. CARLOS ALBERTO - Eu agradeço a V. Ex•
Senador Fábio Lucena.
Agora, gostaria de dizer a V. Ex~- com todo o respeito qUe v: Ex• rile merece, e V. Ex• é um homem brilhante, inteJjgente, acima de tudo um homem muito culto,
muito preparado - que o Legislativo é um poder autónomo, como o Judiciário e como o Executivo.
O que aconteceu, e toda a Nação tem conhecimento,
de que alguns parlamentares fraudaram a votação e, de
acordo com o Jornal do Brasil e alguns jorn~is, mas eu
me detive nesta notícia pUblicada no dia 22;-Sábado, i-to
Jornal do Brasil que diz o seguinte, Senador Fábio Lucena, e eu espero que V. Ex~ tenha lido também: ..Ata confirma voto d_~ Deputado _q~e há meses está em coma
Diário do Congresso Nacional que circulou ontem, com
data de 14, publicando a Ata completa da sessão do dia
13, em_ que a Câmara votou a regulamentação das
eleições municipais, confirma que duas vezes surgiu,
como votante, o not:ne do Deputado Júlio Caruzo, PDT
- RJ, que está em estado de coma, desde dezembro, devido a um acidente automobHistico:', _
Isto é grave, SeQ-ador Fátiio Lucena. A Ata confirma à
voto desse Deputado, e se a Ata confirma o voto de_ um
Parlamentar que não se fez presente, não existe ainda no
Brasil o voto por procuração.
O Sr. Fábio Lucena- Não há prova mais material da
fraude do que essa.
O SR. CARLOS ALBERTO - Ai está, e não pode o
Senado participar da fraude.
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O Sr. Fábio Lucena- Mas que precedente perigoso
seria o de querer associar o ato revisor do Senado de
uma votação.

O SR. CARLOS ALBERTO- 0 Senado é a alta câ·
mara deste País, é a Casa revisora. Temos que rejeitar.
O Sr. Fábio Lucena- Não. O Senado aprova ou rejei.
ta._ Mas, não se pode alegar que o Senado, pelo fato de
ter havido fraude na Câmara, deva deixar de apreciar a
matéria. Não é Ex• Este o aspecto formal do fato que desejo analisar perante o lúcido entendimento de V. Ex• O

Senado não estarâ coonestando fraudC de espécie ãtguma. Aprovando ou rejeitando o projeto o Senado _estará
usando das suas prerrogativas constitucionais.
O SR. CARLOS ALBERTO- Senador Fábio Lucena, eu coloquei aqui rio condicional: "O Senado apro~
vando o projeto que vei da Câmara dos Deputados esta~
rá coonestando".
O Sr. Fábio Lucena- Mas ele poderá rejeitar. O
nado é soberano.
O Sr. Virgílio Távora V. Ex• um aparte?

Se~

Eminente Senador, permire

O SR. CARLOS ALBERTO lo.

Então vamos

rejeitá~

O Sr. Fábio Lucena- Isso depende da consciência de
cada um de nós.
O Sr. Virgílio Távora V. Ex• um aparte?

Eminente Senador, permite

O SR. CARLOS ALBERTO- Só um __ mínuto. Depois darei o aparte a V. Ex~. Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora -

Pois não.

O SR. CARLOS ALBERTO - Eu sei que o assuntá-é
por demais polémico, ãtê porque hã interesse de todos os
Partidos no que diz respeito a matéria, até porque insti~
tui a Votação em doiS turnos. Mas aqui eu não estou analisando o mérito da matéria dos dois turnos. Eu estou
analisando como foi votada a matéii8.. Estou querendo a
participação do Senado, e o meu discurso V. Ex• poderâ
acompanhar e vai sentir a posição do Senador, que neste
momento está na tribuna.
Dizendo isto, Sr. Presidente, gostaria de dizer _que pior
do que o erro é a proteção ao erro. O Senado não pode
ser cúmplice de tal ato. Devemos devolver à Câmara dos
Deputados o projeto em questão até, pelo menos, que se
esg-otem, no seu âmbito interno, todas as dúvidas levantadas pelos próprios Deputados.

O SR. CARLOS ALBERTO - De nossa parte, em
absoluta consonância com as nossas bases. já decidimos:
faremos tudo para que esta Casa não cooneste tal distorção.
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?

o-SR. CÃRLOS ALBERTO - Se nossos apelos forem inúteis-- e preferimos acreditar que não o serãoiremos obstruir a votação, esgotando todos os recursos
regimentais, nesse sentido. pari que, na verdade, a votação seja obstrUida e po_~samos; então, fazer com que o
projeto retorne à Câmara dos Deputados.
Quero conceder o aparte, primeiramente, ao nobre Senador Virgflio Távora, que poderá perguntar e fazer o
aparte de como nós poderemos obstruir.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, inicialmente, só respondendo a sua alocução pela parte final, se
V. Ex• não votar essa proposição, aqui,- no Senado, ele
não voltará à Câmara.
O SR. CARLOS ALBERTO- Se V. Ex• me permite,
eu peço para que a Comissão de Constituição e Justiça
do Senado se pronuncie acerca da matéria ...
O Sr. Virgílio Távora- Isto é o número l. Número 2:
caro Senador, tudo que já fomos na vida, multiplicado
por dez, trocaríamos pela idade de V. Ex• A coisa mais
bela que existe no mundo é justamente a juventude e os
impulsos generosos que ela tem.
O SR. CARLOS ALBERTO - E nã-o terii -CCiiSa melhor do que ouvir_ os mais velhos. E eu, por isto, estou
aqui.
O Sr. Virg~1io Távora- h um consolo não muito confortável.
O SR. CARLOS ALBERTO- Mas talvez, por isto,
esteja aqui ouvindo os mais velhos.
O Sr. Virgílio Távora- Melancólico! Mas, eminente
Senador, estreamos na vida pública numa época em que
o Senado e a Câmara, mercê de atitudes apressadas- V.
Ex~ sabe, viemos de uma ditadura, aquilo sim que era diR
tadura - Senado e a Câmara, repetimos, não se entendiam bem após tantos anos, tantos e tantos anos, de regime de exceção.
Iniciamos essa ditadura na Fortaleza de Santa Cruz,
eminente Senador Gastão Müller. Nós estamos ouvindo
V. Ex• Pois bem, então dirfamos a
Ex• que o Senado
pode perfeitamente votar emenda semelhante a esta que
foi derrotada lá na Câmara ...

v:

O SR. CARLOS ALBERTO -Muito bem!

O Sr. Virgílio Távora - ... Aceita irá pa"ra à Câmara
Baixa. __Rejeitado, o projeto vai à sanção presidencial.
Mas
diríamos a V. Ex•- vamos argumentar apenas sem
O SR. CARLOS ALBERTO - O Senado é a mais
entrar no mérito da proposição quC foi rejeitada lá na
alta instância legislativa, a Câmara revisOra ...
Câmara, ou dita rejeitada, para ficar bem dentro do
O Sr. Fábio Lucena- Não Senador. Perdão. Quanàci __ _ espírito. Lá, se fosse aprovada, e o Senado aqui rejeitasse
o projeto tem início no Senado a Câmara revisora é a ouestava liquidado. E se fosse aprovado iria da mesma matra.
neira para a sanção presidencial. De maneira que achamos pouco feliz este gesto extremo de V. Ex•. em última
O SR. CARLOS ALBERTO - .. ,e, portanto, seu de-análise, eminente Senador, friccionar CsSas dUas Casas.
ver é repelir qualquer tipo de irregularidade que afeta a
Vamos, apresente V, Ex• uma emenda com o mesmo teor
credibilidade de nosso, já tão de si combalid_o, Poder Ledo que o de lá. E o S_enado Federal, no alto de sua sabeR
gislativo.
do ria, aceitará ou não a mesma. Acreditamos que V. Ex•
Devemos satisfação à opinião pública -brasileira. ~
atinge seus objetivos sem -se atritar çom outra CaSã. triui~
dela e de mais ninguém que advém nosso poder e nossa
gine V. Ex• se fora o contrário, talvez ficasse satisfeito
legitimidade. Não podemos afrontá-la agindo a sua reveque a __Cãm_ara dos Deputados viesse dar opinião-sobre
lia e ignorando sua indignação em episódio como essi:.Se
atitUde-:-ITtodo, rrianeira de agír do Senado? Aqui não se
o projeto que cria dois turnos para a eleição de prefeitos
está falando em Senador do PDS nem Senador doa que possui de fato maioria contrária, não há por que
PMDB, nem do PFL está se manifestando um -membro
temer novo escrutíniO na Câm.ãra--dos Deputados. Mas,
da Casa que procUra, achando que V. Ex• pugna pela
se ao contrário, a maiOria é favorável e, portanto, terfa
causa justa da pu·reza da apuração de toda a vontade dos
sido fraude, mais que nunca a ética, o bom senso. A horepresentantes do povo. Ao mesmo tempo não concorda
nestidade, a decência exigefm. nova votaÇãO:
em atitudes que nos levam a porfiar com a outra Casa,
procedendo como que uma invasão de poder. Desculpe o
O Senado não pode votar agora esse projeto. Não im~
alongado do aparte, que não gostamos de praticar dessa
portam as complicações burocráticas que tal atitude vemaneira, ma~_ ê uma chamada aqui, praticamente à calnha gerar. O que estâ em-jogó é o bem maior e não ~e nema, -à tranqaifidade. V. Ex' obter o que dC:seja, seria
gocia com a dignidade. Se agirem em sentido contrário,
fricção- destas duas Casas. Porque, em última análise, o
o Senado estará se suicidando moralmente.
que sucederia é que nós [amOs expor ainda iTiais a CàmaO Sr. Fábio Lucena - Não, Excelência ...
ra Baixa à irrisão pública.
O Sr. Fiíbio Lucena- Mas isso ê subversão.
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O SR. CARLOS ALBERTO - Senador Virgflio Tá-vora. a V. Ex• que fala tão calmamente e faz uma exposição para este Senador, de que na verdade nós estaríamos entrando em conflito com a Câmara dos Deputados, eu gostaria de dizer o seguinte: eu gosto de ouvir oS
mais velhos e gosto de ouvir a voz da experiência.
Mas aqui, Senador Virgflici Távora, eu não estou, sob
hipótese alguma, tentando influir dentro das decisões da
Câmara dos Deputados. O que estou discutindo, Senador Virgflio TáVora- e apresentando- é uma proposta acerca_ de uma votação realizada na Câmara dos Deputados, que a imprensa brasileira toda anunciou, toda a
opinião pública ficou e-Starrecida e_ que nós, Senadores,
fiquemos· calados e não façamos nada. Estou fazendo
uma advertência. Qual o crime que estou cometendo?
O Sr. Virgílio Távora -

Nenhum.

O SR. CARLOS ALBERTO -Estou pedindo ao Senado Federal para que nào participe. Afinal de contas, não é o Senador Carlos Alberto que está dizendo inverdades. Eu não estou anunciando nenhuma inverdade,
não estou denegrindo o Poder mas, o contrário, estou
querendo é fazer com que O Poder Legislativo, n-o regime
democrático, seja respeitado.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite-me V, Ex• um aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO Senador M oacyr Duarte.

Com muito prazer,

O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Cailos Alberto, a Imprensa noticiou que teriam surgido sete votosfantasmas no painel eletrõnico da Câmara dos Deputados. Não desejo, neste- instante, discutir o registro da ImR
prensa. V. Ex' afirmou, no início do seu discurso, que o
Senado, na condição de Câmara revisora, estaria na
obrigação moral de não aceitar o projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados porque ali ocorrera uma suposta
fraude na votação. O Senado o é efetivamente, a Câmara
revisora das matérias aprovadas na Câmara dos Deputados. Acontece, porém, que o Senado desempenha o papel de Câmara revisora, jamais de Câmara corregedora.
Esta não é atribuição do Senado Federal. Em segundo
lugar, admitamos que 7 Srs. Deputados ausentes do ple·
nário tenham tido os seus votos computado. O resultado
da votação acusou que o projeto mereceu rejeição no dispositivo que estahelecia a eleição em dois turnos, por
uma diferença de II votos, o que significa dizer que a da
suposta fraude não comprometeu o resultado da votação~ pois a rejeição se deu por II votos. V. Ex• tem
todo o direito de tecer consíderações em torno do assunR
to. Apenas me permiti fazer também esses cOmentários-,
em primeiro lugar para sit_uar a competência do Senado
Federal como Casa revisora e não como Câmara corregedora: em segundo lugar, para declarar que os 7 prováveis votos do; Deputados ausentes não influíram no resultado finªl da votação.

O SR. CARLOS ALBERTO -

Agradeço a V. Ex•,

Senador Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campainha.)- O tempo de V. Ex~ estã esgotado, nobre
Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO- Vou encerrar, Sr. Presidente.
Gostada de dizer a V. Ex•. Senador Moacyr Duarte,
que em nenhum momento pensei em transformar o Senado em Casa corregedora. Ao contrário, a minha intenção, Senador Moacyr Duarte, é a de fazer com que o
Senado da República possa, na verdade, amanhã, com a
credibilidade que _sempre teve, mostrar a sua decisão à
opinião pública brasileira, através dos seus Pares.
O que estou tentando fazer nesta tarde, Senador Moacyr"Duarte, é cõril que o projeto em que V. Ex• fala que
mesmo com os sete Deputados votando não modificaria
o resultado da V<?tação, porque o mesmo foi aprovado
por onze votos, penso que devemos nos preocupar porque ele nos ·atinge, porque a oPinião pública brasileira,
através da Imprensa nacional, tem tomado conhecimento de tudo. E, ora, o que estou pi!dindo? Estou pedindo
para que a ComisSãO-de Constituição e Justiça do Sena-
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do Federal se pronuncie primeiro, antes dCf j)fõjeto ser
colocado em pauta na Ordem do Dia.
Quero ê que a Comissão de Constituição e Justiça do
Senado se pronuncie e ela precisa se pronunciar!
O Sr. Moacyr Duarte -

Sobre o mérito?

O SR. CARLOS ALBERTO -

Sobreº roé;rlto.

O Sr. Moacyr Duarte - Sobre o mérito ou sobre a,
preliminar que V. Ex~ levanta?
O SR. CARLOS ALBERTO - Sobre o projeto que
foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi denunciada a fraude. Não sou eu, Senador Moacyr Duarte, está
aqui a revista Veja. Não sou eu quem estou der::t_l,mciªn-

do.
O Sr. José Lins -

V, Ex• me permite um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO - Está aqui o eitdosso
da fraude. Uma matéria ampla que eu mostro aos Senadores.
O Sr. Moacyr Duarte- Sobre o mérito do projeto, a
Câmara já se manifestou.O SR. CARLOS ALBERTO~ Então, o Senado deve
cruzar as mãos, deve cruzar os braços? Não, Senador
Moacyr Duarte. Não. l:tica, porque estamos ferindo a
Câmara dos Deputados? Não estamos, em hipótese alguma, ferindo a Câmara dos Deputados.
O Sr. Moacyr Duarte- Senador, o Senado Federal
não pode c não deve discutir postura ética da Câmara
dos Deputados. Aí, se o fizer, o Senado é que estarã
comprometendo a ética.
O SR. CARLOS ALBERTO pronunciar contra esse projeto~
O Sr. Moacyr Duarte -

O Senado tem que se

Aí o buzilis é outro...

O SR. CARLOS ALBERTO.....:.. Nós vamos lutar para
que isso aconteça.
O Sr. José Lins- V. Exf me permite?
Entendo, Sr. Presi~
dente, que a ComL~são de Constituição e Justiça tem que
se pronunciar primeiro, antes do projeto ser colocado na
Ordem do Dia.
O SR. CARLOS ALBERTO -

O Sr. Jutahy Magalhães- V.
aparte?

Ex~

me permite um

O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo um último
aparte, ao Senador Jutahy Magalhães, Sr. Presidente, se
V, Ex' me permitir.

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Carlos Alberto,
estou estranhando a tese que V. Ex• vem defendendo.
Acho que o Senado não tem a menor condição de evitar,
discutir, aprovar, emendar ou rejeitar Q projeto que nos
veio da Câmara.
O SR. CARLOS ALBERTO- Podemos rejelrar.
O Sr. Jutahy Magalhães -

Podemos aprovar, emendar ou rejeitar, remos todo o direito para isso. Então,
não vejo como V. Ex' defende que a Comissão de Constituição e Justiça fale antes. Sobre o quê? Sobre a ilegalidade do ato da Câmara? Não compete à Comissão de
Constituição e Justiça nenhuma medida a respeito do
que foi feito na Câmara. A condenação ou não da atitude dos Deputados será fCita agora pela opiniãO pública,
porque a Câmara já se maniíeSfOu e deu a puniçãO mínima que julgou adequada. Agora, depende da opinião
pública. Quanto à questão política do voto dos dois turnos, que é aquilo que V. Ex~ vem falando, e todos falam
a respeito da votação, pergunto como dizer que aqueles
que foram flagrados votando duas vezes, estavam votando exatamente na votação dos dois tur:nos, quando foram 31 votações? Eu diria que isso é impõsSívCI, porque
um deles, o Deputado Coimbra, o nome dele não aparece na relação, exatamente na relação da votação dos dois
turnos, ele não votou nem por ele, quanto mais por ou-

tro, na votação dos dois turnos, especificamente. Por que
estamos aqui a discutir que devemos recusar exatamente
a questão dos dois turnos por causa desses 7 voto~ se
ninguém sabe se esses sete votos foram dados exatamente nessa votação, mas pergunto eu, se quisermos emendar, ou rejeitar, temos todo o direito, é s6 alguém apresentar uma emenda e a Maioria recusar. Agora, não por
issO, porque nós rião sabemos se foi exatamente na votação dos dois turnos. Para mim, não preciSam sete votos, não, basta um voto para anular, basta a fraude de
um voto, comprovada no momento próprio, porque aí
funcionam os prazos da Justiça Eleitoral. Se (ai proclamada a decisão e não houve recurso no momento,
perdeu-se inteiramente a oportunidade do recu_rso. Não
sou advogado, mas V. Ex• que o é pode melhor do que
eu julgar.
O SR. C~RLOS ALBERTO-- Não, não soU _advogado L
O Sr;- J utahy Magalhães - Então, veja V. Ex• que foi
perdido o momento para isso. Não se pode discutir baseado em dois turnos, baseado ein ABERT, baseado nisso ou baseado naquela votação. Pode-se condenar o fato
que merece condenação. Nós, daqui, votaremos a favor
ou contra, se_quisermos, se a Maioria achar que deverejeitar ou aprovar o projeto.

O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, vou
encerrar.
Depois de ouvir tantos apartes, até porque a matéria é
muit9 polémica, eu gostaria de dizer que estou assumindo uma pOsição. E que ningUê(n venha a pensar--que es~
tou buscando fazer com que essa votação seja derrubada
no Senado, porque ela estaria beneficiando a mim, politicamente, no meu Estado. Ao contrário. Acho que tenho, acima de tudo, compromissos com aqueles cjue -me
elegeram Senador da República. E todos nós somos
comprometidos com a opinião pública brasileira. Não
interessa o resultad_o, Sr. Presidente. O que a nós interessa- O-cjlle interessa ao Poder Legislativo, a esta_ instituição
forte, ê a dignidade, é o respeitO. Numa democracia, ê
necessário que o Poder Legislativo seja, acirria de tudo,
um -poder forte, e nós estamos justamente buscando o
fortalecimento do Poder LegislativO brasileiro.
- Diria, Sr. Presidente, para encerrar- V. Ex• já me
chamou a atenção por várias vezes que o ffieu teffipo jã
se_ esgo_tQu_--:- Jiiria que _y_ou buscar, por todos os meios,
criar obstáculos para que esse projeto s_eja aprovado no
Senado da República.
O espírito de coipo, neste caso, será cumplicidade. E a
História não perdoará o Senado1 O Senado não poderá
dar aval a um projeto que a Imprensa denunciou como
aprovado com fraudes.
Este é o meu discurso, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Míiller, para uma breve Comunicação.
· O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para
uma breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
b lamentável qúe eu tenha que falar rapidamente, neste fim de reunião de segunda"-feira, para assinalar um desastroso acontecimento que Se deu ontem em Mato
Grosso, a queda de um avião da Companhia TABA,
quando morreram dezessete pessoas e quatro crianças na
pista de aterrissagem da cidade de Joara e entre as vítimas estava um Deputado Estadual dos mais notáveis de
Mato Grosso.
Tinha também um nome muito curioso, o hoje já saudoso, Deputado Hitler Sansão. Era Deputado pela segunda Legislatura. Tinha exercido a Prefeitura da cidade
de Barra do Bugre, cidade essa que tem uma curiosidade,
posto que tem a sede mil do Banco do BrasiL Na oportunidade de sua inauguração, esteve lá o Ministro da Fazenda do Governo Geisel, Henrique Simonsen. Além de
político de alta competência e seriedade, O eminente e
saudoso Deputado Hitler Sansão era, na vída privada,
Uder de uma família notável de comerciantes, prósperos
industriais, prósperos agricultores e pecuaristas no mu-
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nicfpio de Barra do Bugre. Deixa a morte do Deputado
Hitler Sansão uma lacuna muito grande na sua família,
como também uma lacuna difícil de ser substituída no
PDS do M unicípío" de Barra do Bugre, onde tUlha sua
principal base eleitoral.
De modo que, rapidamente, quero assinalar esse fato
desagradável e, pessoalmente e em nome do PMDB de
Mato Gfosso e do Senado, levar à família enlutada, à
família de Hitler Sansão, os sentimentos de pe.'iar e a nossa Solidaried"a~e. quando sofre tão rude e prematuro golpe que foi a morte inesperada, ontem, do Deputado Hitler Sansão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva - Milton Cabral - Nívaldo Machado
- Luiz Cavaicãnte - Albano Franco - Lomanto JúM
nior- João Calmon- José Ig~âcio Ferreira- Moacyr
Dalla --Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo
Badaró -Alfredo Campos- Severo Gomes- Gastão
MUller.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -A Presidência recebeu, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
- MG, o Oficio n\0 S/23, de 24 do corrente, solicitando,
pelas razões que expõe, -a alteração do art. 1"' da Resolução- n.;. 135, de 5 de dezembro de 1984.
A matéria vai à Comissão de Finanças, de Constituição e Justiça e·de Municípios.
Sobre a mesa, projeto de lei que vafser lido pelo Sr. 1'~
Secretárío.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 184, de 1985-Complementar
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n'~ll,
de 25 de maio de 1971, com vistas a atribuir aos sindicatos a competência para comprovar a condição de
trabalhador rural de pretendente a beneficio do PRORURAL
O Congresso Nacional decreta;
ArL i"' E açrescentado ao art. 3'~ _da Lei Complementar n9 II, de 25 de maio de 1971, o seguinte§ 39:
, "§ 3'~ A comprovação da condição de trabalhador rural, para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei, caberâ corri exclusividade, ao sindicato competente que para tanto expedirá documento hâbil."
Art. 2'1 Esta Lei Complementar entrarâ em vigor na
data de sua publiCação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificaçii.o
Há uma Circular, de n9 17/83, no âmbito da previdência social, que exige aos pretendentes a benefícios previdenciários do PRORURAL prova da atividade rural
pelo menos nos 3 (três) últimos anos anteriores à data do
pedido. A falta de comprovação tem levado a previdência social a rião considerar trabalhador rural aquele que,
mesmo tendo passado toda a vida no meio rural e af tra~
balhado, não consegue demonstrar que os últimos três
anos essa era a sua condição, ainda que o afastamento se
tenha dado por motivo de doença.
Isto implica grave prejuízo e injustiça para com o trabalhador rural.
J?ai ~ l!~~_i~ade da medida aqui pleiteada, que dá
aos sindicatos locais a atribuição exclusiva para dar ao
trabalhador rural, pretendente de beneficio do PRO RURAL, a qualificação necessâria.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1985.- Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇÀO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• II,
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, e dá outras providências.
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ArL 2'~ O Programa de Assistência ao Trabalhad_or
Rural consistirá na prestação dos seguintes benefícios:
I - aposentadoria por velhice;
II- aposentadoria por invalidez;
III -pensão;
IV- auxílio-funeral;
V- serviços de saúde;
VI- serviço sOcial.
Art. J9 São beneficiários do_PrQgratna de AssiStência instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes.
§ I'~ Considera-se trabalhador rural, para os efeitos
desta Lei Complementar:
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural, a empregador, mediante remuneração de qualquer
espécie;
b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, trabalhe na ativídade rural, individualmente ou em
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho
dos membros da farni_lía iildispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e
colaboração.
§ 29 Cons_idera-se dependente o definido como tal na
Lei Orgânica da Previdência Social e legislação posterior
em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência Social.

(Às Comissõe-s-de Constituição e Justiça eãe Legislação Social.)

O SR. MOACYR DUARTE (PDS - ES._ Pela orâem.) - Sr. Presidente:
Apenas para perguntar se a inversão é para que o item
5 seja o primeiro da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Exatamente,
nobre Senadõr.
O SR. MOACYB DUARTE- ~~_pleno acordo.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
s_entados. (Pausa_.)
Está aprovado.
O SR.

P~ESIDENTE

(Martins Filho) -

Item S.

Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
66, de 1985, de autoria do Senador Cesar Cais, solicitando, nos termos do art,418, item I, do RegimentO-Iilterno, a convocação-do Senhor Ministro de_Estado do Interior, DoutQr Ronaldo Costa Couto, a
fim de prestar, perante o Plenário do Senado, esclarecimentos sobre os Decretos n<:>s 91.178 e 91 J 79, de
1~> de il.bril de 1985.
A votação do requerimento será feita pelo processo
nominal, uma vez que a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da m_ai_Q.da da composição da
Casa, de acordo com o disposto no incisO II, letra "C"
do art. 322, combinado com o art. 328 do Regimento Interno~

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes. _
_
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. )'>'-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 160, de 1985
Nos termos do arL 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria_sob o
título; "Direita dá sinais U_e que está viva", de autoria do
Jornalista Tarç_ísio Holanda, publicada na edição de hoje
do Correio Braziliense.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1985.- Fábio Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- De acordo
com o art. _233, § J'i', do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está fin.da.a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I 9-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 161, de 1985
Nos termos do art. 198, alinea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matéria constante do item n9 5 seja submetida ao Plenário em 1<:> lugar.
Sala das Sessões, 24 de_ji.tnho de 1985. - Humberto
Lucena -José Lins - Virgílio Távora- César CaisNelson Carneiro.
O SR. PRESIDEI'STE (Martins Filho)- Em votação
- ·
o requerimento:
O Sr. Moacyr Duarte ·
vra, p-ela ordem.

Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, pela ordem.

Tendo havidO, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
Em_ v'?tação ? requerimento.
O Sr.ltamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com a palavra o nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a
votação.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sou favorável ao requerimento de convocação do Sr.
Ministro de Estado do Interior, Dr. Ronaldo Costa Couto, e percebo que as lideranças fizeram um acordo para
evitar o voto nominal.
-Eu -gostaria, Sr. Presidente, na mesma eqUidade, que
quando se processasse à votação do nosso requerimento,
chamaria respeitosamente a atenção dos Srs. Líderes do
Partido, ciue quando se procedesse à votaÇãO dO nosso
requerimento, convocando o Ministro das Comunicações. António Carlos Magalhães, num assunto da
ffiafor importância, que as Lideranças tivessein o Ó1esmo
comportamento.
Porque v_eja, Sr. Presidente, todos nós sabemos que,
regimentalmente, um Ministro de Estado para ser-convocado precisa da presença de 35 dos Srs. Senadores. A
convocação do Ministro Ronaldo Costa Couto é por demais necessária; esse acordo de lideranças vamos
respeitá-lo. Mas-gostaria de ouvír os Srs. Líderes aqui
presentes, sena convocacã_9 do Ministro Antônio Carlos
maga\hães, que estamos pedindo em seguida, que V. Ex•
o coloque em segundo lugar, se será obedecido o mesmo
critério~ Razão pela qual, Sr. Presidente, eu gostaria de
ouvir a manifestaçãO dos Srs. Líderes aqui presentes,
tanto do PDS, Senador Murilo Badaró, do Senador Carlos Chiarclli e do Líder Fábio Lucena. Nós gostaríamos
de obter esclarecimento_s dos Srs. Líderes, Sr. Presidente
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mente,_ dos nobres líde:res, a mesma deferência. E a única coisa que estamos solicit:indo, Sr. Presidente.
Estamos encaminhando favoravelmente. Achamos
que o Sr. Ministro do Interior deva estar aqui presente.
O requerimento do Sr. Senador Cesar Cais precisa e deve
ser aprovado, como também o nosso requerimento de
convoca~o do Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães.
E ainda hoje ouvimo~._aqui, da tribuna, o discurso do
Sr. Senador Fábio Lucena, falando do processo da direita, que já se apresenta neste País, portanto a convocação
do Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães se torna,
também, bastante necessária.
- O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nobre Senador ltainar Franco, o requerimento que está em votação
veio instruído e assinado pelas Lideranças da Casa. Orequerimento de V. Ex• está aqui, sobre a mesa, à disposição de V. Ex•, para colher as assinaturas das Lideranças, para que seja submetido ao mesmo proet:sso.
O SR. ITAMAR FRANCO - Razão pela qual, Sr.
Presidente, tive que interferir no processo, para proceder
à solicitação aos nobres Uderes. Para tanto. eu teria que
agir regimentalmente, como procedi.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
-o requerimento.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será convocado o Sr. Ministro de Estado do Interior.
o· SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A Mesa
aguarda o req uerímento do nobrt! Senador Itamar Franco. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. {<;>.
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
No 162, de 1985
Nos termos do art. 346, item I, do Regimento Interno,
requeiro preferência para a materia constante do
item n"' 6, a lim de ser votado antes da matéria constante do item n~ I da Ordem do Dia.
Sala dali Sessões. 24 de junho de 1985.- Faõio Lucena
- CariO$ Chiarelli - Mauro Borges - Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento de preferência.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Pre:;;idcnte, peço a palavra
para encaminhar a votação.

-o SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nobre Senador Itamar Franco, estamos votando o Requerimento
66, de autoria do Senador Cesar Cais. Portanto, oportunamente, quando o requerimento de V. EX:' co-nStar da
pauta ...

·o SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
·palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para encaminhar a votação.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminh<Jr a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Está em votação um requerimento do nobre Senador
Itamar Fran~.:o, pleiteando a convocaçào do Sr. Ministro
das Comunicações- para depor ne::;t_e pfenârio. - - --Eu ·nào teria nada a acrescentar se o Ministro das ComuniCuções aquí Viesse para ser inquirido sobre problemas da sua Pasta. O Ministro das Comunicações falaria
sobre os problemas das comunicações, o Ministro da Fazenda sobre os problemas econômico-financeifoS; o- Ministro da Agricultura, o nosso prezado colega Senador
PedJo Simon, vi riu aqui para falar sobre os problemas da
agricultura, c :.~ssim por diante, Mas vejo que o eminente
Senador Itamar Franco pretende a convocação do Sr.
Antônio Carlos Magalhães para fazer. aqui, história,
embora um pou~.:o recente, mas para fazer uma exposição histórica-. S. Ex• quer s_aber o que é que o Ministro
Antônio Carlos Magalhães sabe a respeito dos __ba.stidores da succssào pre.<>idendal~ culminad<.l a l5 de janeiro.

O SR. l'fAMAR FRANCO - Veja, Sr. Presidente
qUe estOu encaminhando a votação favorável ao requeririiento; ãpenas estou chamando a atenção da Casa- e
V. Ex~ me permita, sempre com respeito- para que processe a mesma eqUidade quando da preferência que vamos ter em seguida, do nosso re_querimento. convocando
o Ministro das Comunicações. Já pedi a inversão para o
segundo lugar, Sr. Presidente, e gostaríamos de t~r. real-

Niio me parece, Sr. Presidente, que esse seja o espírito
d:1 Con..,.tituiçào, quando obriga os Srs. Ministros de Estado a comparecerem ao plent'lrio, desde que convÕCados. Parece-me que a intenção da Constituição é obrigar
o Ministro a vir aqui depor sobre assunt0s da sua pasta,
sobre assuntos do seu Ministério. Isso de falar sobre
questões políticas, questões de bastidores, deve ser coisa
paru a imprensa, para os hi:.;toriadores, para o rádio,
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para a televisão, mas não para o Plenário do Congresso
Nacional.
Até porque Sr. Presidente, Srs_, Senadores, durante
todo o episódio d<3 suecssào presidencial houve, não uma
mas, várias c inúmeras entrevistas e reportagens denun~
ciando manobras costinufstas do Governo, manobras
golpistas -até. Lembro~me de um __incisi_vo disCursO do
Presidente do Senado Federal, Se-nador José Fragelli,
com base no noticiário do Correio Braziliense denunciando a existência de uma conspiração não para eleger
Tancredo Neves, como diz o livro recentemente lançado
por vários e brilhantes jornalistas, mas uma conspiração,
um complô, para não eleger e não dar posse a Tancred_o
Neves e o então Senador José Sarney, com base nessa reportagem do Correio Brazillense, mostrou os riscos e os
perigos que pairavam sobre a sucessão presidencial.
Mas isso, Sr. Presidente, com habilidade, com firmeza
ou com determinação-, foi evitado e o fato, Sr. Presidente, é que de maneira rna_nsa, pacifica, tranq Ui! a, a Velha
República se acabou e no lugar del_a está a Nova República. Não me parece nem prudente, nem aconselhável, nem que vá redundar em coisa alguma proveitosa ficar desencavando, agora, certos fatos, certas atítudes
acontecidas antes de 15 de janeiro de 1985.
Não vejo vantagem nenhuma, nobre Senador Itamar
F"ranco, embora respeite muito a posição de V. Ex•, para
a democracia brasileira fazer- um cidádão vir aqui para
dizer que nos bastidores, nas entrelinhas, o Presidente
João Figueiredo estava tramando contra a democracia,
estava tramando contra a sua sucessão, que queria o
continuísmo; não vejo vantagem nenhuma, a não ser
como um fato histórico, para um historiador como Hélio
Silva, por exemplo; um em::ontro de Hélio Silva com o
Ministro Antônio Carlos Magalhães deveria ser muito
esclarecedor e elucidativo mas, para o Congresso Nacional, que já empossou os novos Presidentes, mesmo que
tenha havido todos esses riscos, não sei se o que vai aproveitar. Vamos, talvez, aí sim, como todo-inundo fala,
bancar os revanchistas, procurar descobrir bruxas do
passado para fazer o quê? Para fazer o quê com elas?
Que tenha havido e houve essas tentativas de embaraço à
sucessão pacífic<l c tranqUila do Presidente João Figueiredo, houve! Todo mundo_s_a_be disso, não é segredo nenhum, mas fazer um MinistrO de Es_tado vir aqui, não
para falar sobre assuntos de sua pasta e sim sobre intrigas acontecidas no Palácio do Planalto, não acho que
uma mensagem ou um depoimento desses, seja digno do
nosso Plenário.
Portanto, Sr. Presidente, sem querer, de modo algum,
condenar ou censurar o zelo democrátíco do nobre Senador Itamar Franco, creio-que não há n_enhum proveito
em se trazer aqui o Ministro Antônio Carlos Magalhães,
para fazer confidências ou incon_fidê_n_cj_ªs aContecidas e
do seu conhecimento, Jâ passamos dessa fase perigosa;
dessa fase arriscada da transição democrática no País,
não hâ por que estarmos revolven_do. agora, esses cadáveres ou essas coisas__desagradáveis, para em tornO delaS
armar uma nova exploração, um novo debate inteiramente descabido e inoportuno.
Vamos cuidar das coisas da Nova República, vamos
prestigiar a Nova República, vamos saber o que o Presi-dente José Sarney quer fazer, o que os Mínistrmf"querem
fazer, mas nunca estar perdendo o nosso tempo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para saber o que poderia ter
acontecido mas não aconteceu. Se tivesse acontecido ainda tinha algum sentído, mas foram só intenções; vamo~
agora perscrutar intenções, examinar intenções de qUem
queria fazer aquilo e não pôde fazer?
Sr. Presidente, continuo então a. dizer que não_ vejo
proveito .algum nessa convocação e, por isso mesmo, Sr.
Presidente, com todo respeito que me merece o esclarecido e zeloso autor do requerimento, permíto-me votar
contrariamente à questào,-erii15o-fa-n:ão pretenda, de maneira alguma, obstruir a sua votação; curva-me-ei tranqUilamente e humildemente à decisãç da Casa mas, ctesde já, eu me ·permito- discord_ar fr_qntalmente- não vai
trazer nada_de bom, nem de útil para a vida democrática
brasileira.
O Sr. Fa"bio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra
p::J.ra encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (1\!artins Filho) - Conced~o a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
FábiO Lucena.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr~ Presidente_.. Srs. Senadores:
Assiste plena razão ao nobre Senador Hélio Gueiros,
quando S, Ex:' invoca o espírito da Constituição em vigOr, a respeito da-cOnvocação de Ministro de EstadQ;
espíríto, segundo_ o qual, orienta essa convocação no sentidO de que o Ministro venha ao Plenário" dó Parlamento
que o convoque, a fim de falar de assuntos pertfnentes
exclusivamente à pasta que dirige.
_ Qcorre,_Sr ~J1esidente, que o espírito dessa Constitutção, pelniissa concessa do nobre_Senador Hélio Gue~_
ros, é o espirita da Constituíção autõ-ritãria. O es'pJritO
do regime democrático, Sr. Presidente, que será crismado. com a Assembléia Nacional Constituinte, me parece
ser outro. Ele é muito mais amplo, porque o Ministro há
Q_e comparecer ao Parlamento para prestar esclarecimentos irispeifo de todo e qualquer ato por ele praticado e
dado ao conhecimento de Nação brasileira.
No caso em foco, o Sr. Ministro d,as Comunicações
prestou -entrevista a um jornal de Brashiã e a uma emissora de rádio e televisão, em que formulou gravíssimas
revelações em torno de uma alegada _conspiraÇão que teria acontecido nas antevésperas da eleição do Presidente
Tanctedo Neves. S. Ex•, o Sr. Ministro, indigitõu, inclUsive, interfei:ências alienígenas no processo suC-essório do
nosso Páis. Isso é muito grave e, Sr. Presidente pareceme como um este_io muito foáe para sustentar o requerimento do nobre Senador Itamar Franco~ _Nada mais
conveniente assim do que ouvir do Exm'i' Sr. Ministro
Antônio Carlos Magalhães, aqui no PleJ1âri~ do Senado
federal, não apenas a repetição das alegativas por ele
apresentadas pelos jornais e pela televisão, mas para
aqUilatar de S. Ex• toda a verdade que pairou Ou que paira por sobre os fatos por ele tornados públicos diante
dos olhos atônitos da Nação, sobretudo neste momento
- em que o próprio Presidente José Sarney se demonstra
preocupado, por palavras suas, com o alinhamento que
~tá condlJ-zindo o comportamento da extretÍla direita
em nosso País.
-~
Logo, a vinda do Ministro Antônio Carlos Magalhães, além de ser,_sobretudo, honrosa para S. EX•, o Ministro das Comuoicações, virá atender ao espírito da
nova época que queremos ver implantado no Brasil,
quando qualquer Senador ou qualquer Deputado Federal, desde que obtendo a aquiescência da sua respectiva
Casa, em conVocando o Ministro de Estado esteja o Ministro não apenas no dever, mas, também, no prazer de
comparecer ao ParlaiTiento a fim de ajudar no esclar_ecimento das grandes causas públicas, em que S. Ex' esteja
envolvido.
São as colocações, Sr. Presidente, diante das quais eu
peço a compreensão da nobre bancada da Aliança De- mocrática e peço o endosso da bancada do Partido ~
mocrático Social, para que o requerimento do nobre Se_na_dor I_tamar Fran_co_seja aprovado, a8ora, pelo Senã:do
Federal.

a

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, autor do re_querimento.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revísãà dó orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Eu, praticamente, poderia deixar de falar apÓs as explanações do Líder em exercido, Senador Fábio Lucena.
Mas eu gostaria de responder, ainda que não com o
mesmo brilho de_ sua inteligência, ao nobre Senador
Hélio Gueiros. S. Ex' não desconhece que vivemos uma
posição ou uma situação híbrida, cheia de contradições e
cheia-de _incertezas. Se o Sr. MiniStro Antônio Carlos
Magalhães, na sua entrevista à televisão, fosse apenas
considerado cámo um fato histórico passado, tudo_ bem,
nobre Senador Hélio Gueiros, nós não o estarramoS Convocando, mas é preciso verificar, entre o que disse o Sr.
Ministro e a situação de fato decorrente no País. E vou
mais além, Senador Hélio Gueiros, e chamo a atenção
do Senado_ da República. E, desta vez quem o diz não é
apenas o Ministro Antonio Carlos, é um Governad,or do
nosso Partido, ê um Governador de um Estado impor_tante, é o Sel)ador Franc_o Montara que, em entrevista à
Imprensa denuncia o que ele chamou de operação retorno.
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Haverá ligação entre o que disse o Ministro Antonio
Carlos Magalhães e o que anuncia, com a sua experiência, não só de parlamentar, mas de Governador, o exSenador Franco Montara? Ele não é um leviano, pois foi
um homem que conhecemos no Senado, fomos seu vicelíder durante vários anos e não pode estar brincando
quando diz e denuiiCia à Nação brasileira, atravésdalmpreflsa, o seguinte:
"O Governador Franco Montar~ continua inSistindo na existência de um movimento do qual ele
--chama de operação retorno, integrado por pessoas
interessadas na volta do regime autoritário e na ditatura."
Portanto, Senador Hélio Gueiros, não é apenas história, não interessa apenas ao historiador, e aqui o nosso
respeito ao historiador Hélio Silva. O Parlamento tem,
entre outras funções - e sabe V. Ex' melhor do que eu
--a função de fiscalízar, tem a função de legislar, mas,
sobretudo, tem a função parlamentar, porque o Congresso Nacional tem que estar atento, particularmente a
Câmara Alta, o Seriado da República. Ainda hoje ouvimos aqui o nobre Senador Carlos Alberto tentar mostrar
a importância a que o Senado vai ser submetido, na votac;ão de um Projeto oriundo da Câmara dos Deputados.
Então, esta ftinção pa-i-lamentar n6s precisamos aprender, e eu me admiro, Senador Hélio Gueiros, que tenha
partido exatamente de V. Ex' homem sofrido, parlamen-tar da maior experiência, e sabe que durante os anos de
autoritarismo não nos foi possível eXercer a atividade
parlamentar; sequer nos foi possível exercer a função fiscalizadora. A função legislativa nós estamos engalinhando, agora, com a chamada Nova República. A função
fiscalizadora ainda ternos dúvidas se vamos exercê-la ou
não, porque estamos assistindo aí, no campo da poHtíca
externa, se processar do mesmo modo que se processava
no regime autoritário, isto é, se endividando ainda o País
através de decretos-leis.
Então, não- é possível que nessa chamada Nova República, que v: Ex' defendeu e que nós defendemos,
quando nós queremos realmente o estágio democrático
neste Piús, quando é pieciso se avançar, reavançar - e
que me recordo da posíçãõ do nobre Iider Carlos Chiarelli, quando se teimava em dizer que o Ministro Aureliano Chaves não deixaria que se viesse depor aqui na
CPI, na convocação do Ministro Eliezer Batista, o líder
do Pa.rtido da Frente_Liberal foi incisivo e dissr;: ele pode
comparecer, a CPI será defendida pelo Partido da Frente
Liberal. Nós não podemos, Senador Hélio Gueiros, nós
somos do partido que dá sustentação ao Governo.~ clah
ro que a Frente Liberal lhe dá sustentação, mas nós so-mos o maior Partido, um Partido que durante 20 anos,
Senador Hélio Gueiros- eu estou aqui hâ 10 anos no
Congresso Nacional, há 1O anos no Senado da Repúblih
ca--e muitas vezes nós subimos à·quela tribuna e não
sabíamos se iam os ser cassados. O _Senador Paulo Bros-sard costumava dizer que o seu mandàto poderia durar
um minuto, ou durar os 8 anos. Portanto, a presença do
Ministro Antônio Carlos Magalhães, como já o disse na
sua alta explanação, o Senador Fâbio Lucena, é por domais necessária ao Congresso Nacional, à Câmara Alta.
E eu faço um apelo, aqui, aos nobre Líderes; ao Senador
Murilo Badaró, Liberal Democrata das Minas Gerais; o
Senador Fábio Lucena já não preciso dizer, porque jã
conheço seu pensamento e ainda hoje, S. Ex• ocupava a
tribuna para mostrar o avanço da direita neste País; e ao
nobre Líder Carlos Chiarel1i, creio que não preciso fazer,
porque S. EX' já aProvou o nosso requerimento, não sõ
·de preferência como vai aprovar também a convocação
do Ministfõ Antônio CarTas Màgalhães. Novos tempos,
Senador Hélio Gueiros, novos tempos significa; antes de
m·ais nada, uma posição firme do Parlamento. Nós não
queremos apenas fazer história, nós queremos verificar,
realmente, se hã ou não processo de desestabilizar o Poder Civil que aí está. Poder Çivil que nós devemos defender, _que nós queremos defender e esta é uma obrigação
inerente ao Parlamento brasileiro e inerente, particularmente, ao Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento de preferência, a fim de que a matéria
constante do item 6_seja votada em primeiro 1ugar.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

OIÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Aprovaao.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item 6:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
141, de 1985, de autoria do Senador Itamar Franco,
solicitando, nos termos_do art. 418, item I, do Regi-

mento Interno, a convocação do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Doutor Antônio Carlos Magalhães, a fim de, perante o Plenário do Se..
nado, esclarecer os temas abordados em entrevista
concedida por aquela autoridade em 12 de junho de
1985 e atinentes à estabilidade político-instiiui::ional
do País.
A votação do requerimento será feita pelo processo
nominal, de vez que a matêria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria da composição da
Casa, de acordo com o disposto no inciso II, letr~ ... c",
do art. 322, combinado com o -art. 328 do Regimento Interno. Tendo havido, no entanto, acordo entre as lideranças, a matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Para não perturbar o andamento dos trabalhos solicitaria a V. Ex' o adiamento dessa votação. Poderíamos
adiá-la por 30 dias, porque é evidente que não há número na Casa. Se o nobre Senador Alexandre Costa solicitar_ a verificação de quorum a sessão será suspensa, então,
vou fazer um pedido de adiamento de votação por 30
dias e acho que assim não embaraçaremos o andamento
dos trabalhos.
O Sr. Moacyr Duarte -

Concedo a pahwra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir V.argas.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBANq FRANCO (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Registro com prazer a homenagem que Adolpho
Bloch prestou com o "Prêmio Tendência 1985" a inúmeras personalidades brasileiras que se notabilizaram nos
vários setores de atividades.
Faço com satisfação porque vejo entre os ilustres homenageados a grande figura do Ministro Antêiriío Arireliano Chaves de Mendonça, do meu conterrâneo Dr. Camilo Calazans e do _Governador I ris Rezende e tantos
outros empresários e políticos.
Por esta razão e congratulando-me com todos quereceberam esta justa hom~!lagem é que registro, nos Anaís
do Senado, este aconteCimento e faço constar da memória de nossa Casa as palavras de Sua Excelência o Ministro Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, quando
em nome elos homenageados proferiu o importante discurso.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Quarenta dias.

O SR. HtLIO GUEIROS - Quarenta dias então.
Regimentalmente só pode ser 30 dias.
O SR. PRESIDENTE (Martins Ftlho)- Aguardo o
requerimento de V. Ex' pelo prazo máximo de 30 dias.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, V. Ex' tem,
pelo Regimento, primeiro que conceder a verificação que
pedi. V. Ex.' anunciou a votação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- 'Nobre Senador Alexandre Costa, a matéria não foi submetida à votação, V. Ex.' terá o amparo regimental para solicítir a
verificação no momento oportuno.
O Sr. Alexandre Costa- V. Ex' está interrompendo
uma votação.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, abstenhome, por motivos óbvios.

O SR._ PRESIDENTE (Martins Filho)----: V. Ext- pediu
a palavra para encaminhar a Votação, a matéria serã submetida oportunamente, dentro de poucos instantes,<\ votação.

O SR. PRESIDENTE (Martins filho)~ Aprovado o
requerimento, com a abstenção do nobre Senador Jutahy Magalhães e voto contrário do Senador Hélio Gueiros._
Será convocado o _Sr. Ministro das Ci:nllunicaçõ~.

O SR. H.tLIO GUEIROS- Sr. Presidente, não_obsta nada ao Senador Alexandre Costa se ete qui_ser pedir
·verificação,-apenas estoU dando oportunidade para que
a Sessão não seja suspensa. Mas se S. Ex.• não concorda
será feita a verificação e a sessão será suspensa.

(DISCURSO PRONUNCIADO PELO MINISTRO
DAS MINAS E ENERGIA, AURELIANO CHAVES,
NO ENSEJO DA ENTREGA DO "PREMIO
TENDENCIA 1985"', PRONUNCIADO DE IMPRO·
VISO E SEM REVISÃO DO ORADOR.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- (tem 1:

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AprOvado.

Ilustres personalidades agraciadas de hoje, erriínentes
autoridades, senhores empresários, senhores membros
da imprensa, minhas senhoras e meus senhores.
Fala-se com a inteligência e com o sentimento, a inteligência recomendava que eu trouxesse um discurso C$crlt0. O sentimento indica que eu deva falar deiXando que
as palavras t1uam com naturalidade, faço-o para prestar
em primeira mão uma homenagem ao homem que ao
longo da sua vida imprime. às suas palavras e a sua ação
com profundo sentimento humano, age e fala_ com Q_c:oraçào: Adolpho Bloch. Nenhuma sociedade pode viver
sem a i~spiração de um ideal, nem sem o conhecimento
seguro das normas que rCg_em a sua organização. Os
períodos culminantes das civilizações se davam quando
estas duas condíCões se apresentaram unidas. Este é um
grande desafio que Inquieta a SOciedade contemporâ~ea
e desse desafio não foge à sociedade brasHeira. Um sâbio
e cientista russo disse, com extrema propriedade: "vivemos a era da ciência e da tecnologia". O homem penetrOu profundamente nas entranhas e nos mistérios do infinitamente pequeno âtomo e do infinitamente grande
unlvCrso, ampliOU os seus conhecimentos, e ampliou a_
sua força_çle domínio_ sobre a nat!lr~za, as conquistas da
sua inteligência, em todos os campos, fizeram com que
os parâmetros de vida se_ modificassem de maneira-surpreendente. Mas se o homem, na medida em que sua inteligênclã-vii.i desvendando os mistérios da natureza, tem
feito com que ele propicie- o bem viver. Entretanto, asocied~de contemporânea ainda luta para encontrar fórmulas adequadas ao bem conviver.
As estruturas jurídicas e políticas do mundo contemporâneo estão em busca de soluções mais adequadas. Se
o avanço da ciência e da tecnplogia fez com que esses
conceitos mudassem, teorias caíssem por terra- nurri cUrto espaço de tempo, fazendo com que a humanidade de
1650, ell). que ela conhecia apenas uma publicação científica, foSse hoje contemporânea de milhões e milhões de
trabalhos científiCos que batem em cima da iriteligência e
dit- acuidade do homo- conte-mporâneo, colocando-o muitas vezes perplexo d(ante dos desafios dos próprios conhecimentos. Se isto é verdade não é menos verdade, entr~ta_nto, pelo que tange especificamente às estruturas
jurídicas e políticas, e particularmente às estruturas políticas, o mundo contemporâneo ainda convive com as
controvérsias que nasceram no final do Século XVIII e
no início do Século XIX. Duas controvérsias políticas, o
max.icismo e o capitalismo, todas com uma visão uni dimensional do homem, uma visão por via de_ conseqüên-

O Sr. Hêlio Gueiros -

Com o meu voto C-Ontrário?

Votação, em turno único, -do Projeto de Lei da
Câmara n~' 37, de 1981 (n'i' 1.795/79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 65_ da Lei n'i'
4.504, de 30 de novembro de 1964, que;, "dispõe
sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n~'s 515 e 516, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela conStituCionalidade e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores-que o aprovam qtieíram -perffianecêrsentados. (Pausa.)
O Sr. Alexandre Costa- Peço a palavra, Sr._Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alex.andre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS - MA)- Sr.
Presidente, trata-se de modificação, oriunda da Câmara,
ao art. 65 da Lei n9 4.504, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra.
Ora, Sr. Presidente, o Estatuto da Terra nada mais é
do que a Reforma Agrária que se pretende implantar no
País. Muito discutida, alíás, por uns que a desejam e por
outros que não a desejam. Não se torna justo que seja
votada qualquer modificação a esse Estatuto sem que
haja o número legal, na C~saLpara fazê-lo. Mesmo porque não v~jo quase diferença, Sr. Presidente - e aqui,
com respeito ao Senador Carlos Alberto- aos que na
Câmara votam uns pelos outros e aos que, no Senado,
votam leis sem que haja o número necessário para votálas_
De maneira que, Sr. Presidente, eu peço a verificação
na Casa.

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para encaminhar a votação.

O SR. HI::LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, SrS. -Sen3.dores:

O SR. ALEXANDRE COSTA ---qtieiro verilicação- da votação.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AL·
BANO FRANCO EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Sr. Presidente, re-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O nobre Senador Alexa-Tldre Costa solicita verificação.
~ regimental o requerimento.
~ndo evidente a falta de quorum, a Presidência suspende a s_essão por lO minutos, acionando as campainhas por igual período.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 hOra.~ e 14 1izinutos. a sessão i
berta às 17 horas e 24 minutos.)

reã~

O SR. PRESID"ENTE (Martins Filho)-- Está reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência
se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de Lei da Câmara n9 37/81, fica corfl a sua
votação adiada.
Igualmente, as demais matérias da Ordem do Dia, todas em fase de votação, constituída do Projeto de Lei da
Câmara n9 52/82; Requerimentos n9s. 57 e 58, de 1985;
Projetas de Lei do Senado n9s. 233/81,53/83 e 18/84, ficam com a sua apreciação adiada para a próxima sessão
ordinária.
-- O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Volta-se à
lista de oradores.
=
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora,
como Líder do PDS.

O SR. VIRG{LTO TÂVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÂ PUBLTCADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao ilobre Senador Mário Maia. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.

-
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cia irrealista do homem. O hQmem é um ente pluri e dimencionai, pluri e facetado em que traz consigo uma
alma que transcende a especificidade da matéria que a
contém, e por que assim o é? B porque a sociedade contemporânea estã à busca de fo_rmas mais adequadas de
convivêm::ia, que, não especificamente. não se coadunam
com a visão material do homem, com a visão_ uni dim_en:cional do homem. Ao invés de uma sociedade de classes
que divide, há que se buscar uma sociedade solidâr1a e única. Isto ê fácil de falar, mas é dificil de realizar. Mas
nem por isso esse desafio deve escapar aos objetivos
maiores da sociedade contemporânea e, particulafmente,
da sociedade brasileira. Se a sociedade contemporânea
c_onvive especificamente com os meios de comunicação
que se multiplicam e aproximam os- homens, no que a
consegue colocar ao alcance de todos, a troca de idéias e·
a variação de comportamentos, por outro lado, a sacie~
dade contemporânea sendo da comunicação é também_
da participação, mas sendo da corn_u_oicação e da partici~
pação, só pode- necessariamente rãi:ei com que a comuni~
cação e a participação gerem frutos adequados a esta so~
ciedade, na_ m_edida ~-m que ela exercita o sentimento de
solidariedade. Um homem em sua obra, ..A Democracia
Francesa", disse, com muita propriedade: •~a trilogia da
Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade
não deveria ser representada por um triângulo equiláte~
ro. Deveria sim ser represeTitaâã -por um triângulo isóce~
les. em que o lado maior, a base, fosse representado pela
fraternidade". Por que uma sociedade que não~frateina
acaba por não conseguir reduzir as desigualdades e nem
assegurar a liberdade? Se isto é veras~ cumpre a cada Uni
de nós fazer com que esse sentimento de solidariedade
esteja permanente nos atas de -cada um de nós, de todos,
que elimine a miséria, que suprinia os pfívilégios, Que
lute contra as discriminações e misérias que-degradam. A
discriminação que afronta a dignidade do homem, se as~
sim nos propomos a agir nesSa direção, é claro que só
obteremos êxito na medida em que exercitarmos o senti~
menta de solidariedade. Este é um grande desafio da so~
ciedade contemporânea e da sociedade brasileira. A
Nova República nasceu sob ~ inspiração de um mineiro
ilustre, roubado do nosso convívio por força da provi~
dência divina.' Se esta Nova República, que ele inspirou
com sentimento de conciliãÇão. que -erá a caraCterfsficada sua personalidade, nos perseguir solidariamente na
medida em que cada um de nós criar na sua consciência
de que não hã mãgica de governo capaz de superar o trabalho consciente, fecundo, produtivo de cada um, Governo somos todos nós, na medida que somos coresponsãveis pelo sucesso e pelo desenvolvimento do
País. Infelizes as nações que apenas crêem na mãgica dos
seus governos para resolver os seus problemas. Os gover~
nos passam, os governantes transitam ocasionalmente
pelo poder. A nação fica como um todo e de ser na_ cons~
ciência de que só o trabalho produtivo, competente, para
o qual não há sucedâneo, é que poderemos construir um
Brasil que possa aspirar uma posição relevante entre as
demais nações do mundo. O Brasil não pode ser conside~
rado grande pela extensão do &eu território, pelas riquezas que Deus lhe deu no seu subsoJo ou pelas peculiar.i~
dades da sua geografia física. O Brasil vale na medida em
que cada brasileiro for capaz de utilizar a inteligência, o
seu esforço e a sua capacidade e vontade para trabalhar
os bens, que a natureza nos deu, e promover através do
trabalho competente desses bens a grandeza e o desen~
volvimento da nação. Alegra-me falar num auditório
como este, de homens que estão na luta do dia~a~dia, homens, que nas diferentes ãreas de athddades quç desempenham, dão a sua contribuição para o desenvolvimento
do País. Somos um PaíS que Optou Clara e nitidamente
por uma sociedade aberta, pluralista por que só a sociedade aberta e pluralista é uma sociedade democrática.
uma s_ociedade em que o poder público não abdica. é ela~
ro, de entrar naqueles tipos de atividade em que necessa~
riamente a iniciativa PriVãda-. por esta ou aquela razão,
. ocasionalmente, não tem__c_OD~ições __ ~-----ª-tuar. Mas por
outro lado tem a consciência segura de que a missão
maior do poder 'público é ordenar a atividade da iniciativa privada, única capaz de liberar a capacidade criadora
' do homem, que é o rato r atravês do qual o desenvolvi~
mento transita. Por tudo isto essa solenidade ê para cada
um de nós profundamente gratificante. E para mim, a
par de ser gratificante, foi uma honra sobremaneira
grande~ falar em nome dos meus companheiros agracia-
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dos dessa noite, e agradecer as palavras que foram aqui
proferidas pelo eminente Ministro Francisco D_ornetles e
por este grande e eminente homem público, homem de
penSamento e espírito sintonizado com o Brasil contem~
porãneo, que ê o professor Barbosa Lima. Por tudo isto
esta noite foi para todos nós profundamente grata, e
cada um na medida, em que medita sobr_e:__a realidade do
Brasil contemporâneo, na medida em que faz as suas
avaliações, em perspectiva e retrospectiva, há de crer
cada ve2: mais que, apesar todas as dificuldades, que apesar de todos os percausos, a verdade é que o Brasil cami~
nha firme e resolutãmente para ocupar posição relevante
entre as demais nações do mundo. Temos razões para
sermos uma nação confiante. h claro que não devemos
ser uma nação eufórica, por que o eufóríco é aquele que
_sorri-- por qile desconhece os problemas. Devemos ser
uma nação cçmfiãnte. Vale dizer uma nação que sabe dim~n~_ümar os problemas que tem a enfrentar, mas coloca
a sua iiiteligência, a sua capacidade de trabalho e, princi~
palmente, a sua vontade para equacionar e superar esses
problemas. O Brasil não é uma nação eufórica, uma
nação que sorri por que desconhece os_seus problemas,
mas é uma nação confiante, que compreende a natureza
dos seus problemas, a gravidade dos seus problemas, a
justa dimensão dos seus problemas, ·mas ê capaz de' mo~
bilizar solidariamente a inteligência e a capacidade de
trabalho dos brasileiros, quando existem objetivos níti~
dos a serem colimados.
O professor Barbosa Linla disse com muita proprieda~
de, quando da campanha das diretas já, a ·naÇão
mobilizou~se como_ um todo, cada um deu as mãos ao
seu próximo até sem saber quem era o seu próximo, por~
que havia um objetivo nítido, claro a ser perseguido. Nós
precisamos definir claramente os objetivos que teinos a
perseguir no campo económico, no campo social e no
campo político, para que, através de objetivos claros e
definidos, a nação possa caminhar com os olhos abertos,
alt~neira, em busca do seugrande destino. Este é o desafio que a sociedade brasileira tem diante de si, a socieda~
de _como um todo, é claro. em que a r~sponsabilidade
maior é de que_m governa, é de quem recebeu a responsa~
bitidade do mundo público, mas a responsabilidade
maior de quem governa não elide a respQnsabilidade so~
lidária de todos. Esta é a consciência que hã de mobilizar
a inteligência, a vontade e a capacidade de trabalho dos
brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.. Retorno a_o -~~Sl!nto das prestações do_~istema Finan~
ceiro de_ Habitação, pela sua alta relevância social, que
atinge Considerável parcela de nossos patrícios.
· QuandÔ os responsáveis pela área econômíco~social
induziram o Presidente da República a aceitar a frieza do
número representado em 246% para seu reajuste anual,
não pensaram convenientemente na situação aflitiva em
que se encontram os mutuários.
· Desejaram, com i medida, mesmo sacrifiCando, atell~
der ao egocentrismo- de suas vaidades funcionais para
posteriormente proclamarem haver corrigido uma si~
tuação vexatória, fruto do "entulho autoritário.....
Não meditaram nas conseqüências de seus atas que vi~_
rão aumentar ainda mais as preocupações e infortúnios
dos mutuários, mesmo porque o_Mil"!ístro Fláyío Peixoto, com arrogânCia própria de guerreiro, desejoso de
vencer a batalha social como se estivesse lutando contra
irtir;nigos, s~ntenci.ou:
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Sua exceléncia, ao invés de ameaçar, deveria touvar~se
em pensadores sempre voltados à prática do bem; e João
XXIII é um exemplo a ser imitado:
"Esforçava~se para ver consolidadas, em lugar de
acentuar as divergências e sempre que podia esten~
dia uma ponte para fazer desaparecer o abismo."

Não foi sem razão que em 1984, depois de bem estudar
o- assunto, apreseritei o Projeto n'l' 261 que ''Estabelece
critérios para a fixação das prestaçõ_es dos mutuários do
Sistema Financeiro de Habitação, dos reajustamentos
dessas prestações", etc.
Sentindo as dificuldades econõmico-financelras que
atingiram a Nação no seu todo e para evitar violência
contra os mutuários, sugeri em meu projeto em seu artigo l-~':
"O valor da prestação mensal do imóvel adquirido com financiamentos do Sistema FiilariCeiro de
Habitação não poderá exceder a to% (dez por cento) dos rendimentos brutos mensais do adquirente,
comprovado junto ao Agente Financeiro."
E desejando conciliar os interesses da União e de
quem a ela recorreu, adicionei no § 3-~':
"Pelo menos a cada 365 dias a prestação será rea~
justada em 90% do INPC anual, exceção do caso em
que o mutuárío comprove ter tido, no período, rea~
justamente dos seus rendimentos brutos inferiores
ao índice estabelecido neste artigo."
E aqui vale registrar até como advertência de quem,
como eu, quer colaborar nesse campo social:

uo problema da habitação é sêrio, e não co_mpor~
ta sofUções protelatórias, que apenas adiam a deci~
são necessária. Não podemos deixar de nos sensibilizar com situações extremas, que já aparecem,
como aquelas em que o valor da prestação corrigida
supera o valor dos rendimentos do mutuário."
E acresceotei na minha justificação:

"O interesse é também do próprio Sistema Fi~
nanceirg de Habitação, diante de uma inadimplência que cresce, pondo em riscO todo o sistema, ou
comprometendo~o irremediavelmente."
Antes que as medidas se concretizem é de_ bom alvitre
que os responsáveis reestudem a matéria e se louvem nas
dificütdades por que passa o povo brasileiro.
-Erl-Qlúlrito a miséria atinge os mutuários que coin o
mais atroz sacrifkio conseguiram a casa para abrigar~se
com a famíli~t. o Governo os ameaça, mas prega a desa~
propriação das terras, insinuan-do a desagregação e a desor_~em quando- nem sequer con-segue solucionar um
prábfema maíS fádl no perímetro urbano.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Recebi, faz poucos dias, um documento da Associação
de Dirigente de Empresas do Mercado Imobiliário de
Mato Grosso (ADEMI~MT), pelo qual solicita a mim,
interceder junto à Caixa Econômica Federal aqui em
Brasília-, objetivando que as reivindicações- solicitadas,
sejam atendidas.
Os_ jovem~ Dir~tores d~ ADE,Ml-~T, Engenheiro Ro·
bério Garcia e Paulo Sérgio TVroura, afirmam no docuni.érito o seguinte:
- ·

"Não vamos permitir a inadimplência. VamOs-cobrar o pagamento das prestações dos agentes fi~
nanceiros. Quem não quiser aderir à equivalência
salarial e não puder pagar o reajuste integral de
246,3% tem a oportunidade de realizar um grande
negócio; vender o imóvel."

.. "E. importante afirmar que a nossa atividade
muito representa para o desenvolvimento e
equilíbrio da economia do nosso Estado e, a não so~
lução das necessidades apresentadas acarretará
sérios problemas de ordem social."

Esta frase. se tivesse sido pronunciada no Governo
passado, este ambiente não teria conseguido conter~se
ante os "~_ariscas" e ''granizos" repre.c;entados pelas vo~
zes contrárias à medida. E nós também teríamos reagido
contra a providência, que reputamos desastrada para a
vida nacionaL

Faço, portant_o, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um
apeiO
Dr. Marcos Freire para leVar em conta as aspirações da Associação dQ~ Dirigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário de Mato Grosso.
Lcto, para que conste dos Anais e chege com mais
forç;i ao conhecimento do digno e dinãmi7o Presidente

-ao
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da Caixa Econômica Federal, as reivindicações a QuC jâ
me referi. (Muito -bein !)
-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
GASTÃO MVLLER EM SEU DISCURSO:
Cuiabá, 23 de maio de 1985

A
Caixa Econômica Federal
Gerência Geral de Mato Grosso
Agêncía Paiaguâs - Cuiabá-MT
Ref: Considerações e Deliberações da ADEMI-MT
M.D. Gerente

A ADEMI-MT, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliârio de Mato Grosso, a exemplo
de antidades irmãs de todo Brasil, não inerte aos legítimos interesses de seus associados, deliberou em última
Assembléia de IS-5-85, considerar os problemas da clas-

se e postular a esta atenciosa Gerência, soluções que procurem atender as reais necessidades empresariais, conjugadas às potencialidades e objetivos da CEF, razão pela
qual é a presente;
Considerando a prática do bloqueio total das liberações das unidades remanescentes, altamente desastrosas tanto financeira ·como economicamente aoS empresários, que assim ficam sem o seu capital de giro, sendo
obrigados a recorrer a Bancos, que sabidamente custam
muito mais que a Correção Monetâria, mais 6%_afa;
Considerando que tal custo financeiro, não!. permitido seu repasse às novas unidades a' serem construídas;
Considerando que a prâ.tica de prorrogação de cronograma causada por dotação inferior da própria CEF,
que aumenta significativamente -as despesas financeiras
dos contratos em endamento, quer pela captação complementar, quer pelo aumento de prazo da obra, aumentando, assim, os juros além do contratado com a CEF;
Considerando que a prática de aprovação somente de
cronogramas lineares não correspondem à realidade das
obras, já com seu capital de giro bastante desgastado pelas práticas acima, o qtie faz com que o empresário, para
construir normalmente, recorra a outros Bancos;

Considerando que o bloqueio de novos

financia.T.en~

tos, além de diminuir o ritmo empresarial, para o qualjâ
tem sua estrutura montada e custeada, trarâ, indubitavelmente, dois graves efeitos colaterais, quais sejam o aumento do d~ficit habitacional, vide a parca oferta de
imóveis em nossa Capital, e a condução de nossOs funcionários aO subemprego e à marginalidade, eis que outro caminho não lhes foi possível;
~considerando mais, que atualmente o último recurso
dos empresãrios, que- eram os Bancos, hoje estão praticament~. "fechados", e quando isto acontece;:, "abre-se" o
Cartório de Protesto, e o Sistema assistirá o caos da 8.tividade mais social deste País, e em espeCial da nossa Capital.
Diante dos fatos, deliberou esta Associação em buscar
apoio logístico a tOdos os políticos mato·grossenses no
âmbito federal, alêm da conscientização de todas as
ADEM IS e SECOVIS, para apoiar as reivindicações que
V. Sts, certamente farão no sentido de, se não possível
voltar à normalidade, pelo menos minimizar o amingUa·mento de promissora atividade.
Atenciosamente. .,....-Paulo Sérgio, Dir. Administrativo
- RobérJo Garcia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira.
O SR. JOSIC IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presid_~nte, Srs~ Senadores, o Presidente José Sarney tem sido criticado, desde
que assumiu o Governo, de inoperante, imobilista e sem
iniciativa de tomar decisões de relevo para que o País retome seu caminho de crescimento e bem-estar social,
após tantos anos de recessão e privações sofridas pela sociedade brasileira.
Ontem, porém, o Presidente anunciou os 'íifdices de
reajustes sobre as prestações dos mutuâ.rios do Síst~::_
Financeiro de Habitação, depois de mais de 3 semanas
de exaustivas discussdes com representantes dos mutuários. Dentro das limitaçõCSinlP-OStBs p-ela necessidade
premente de fixação do reajuste de julho, o Governo determinou um reajuste, a partir de }9 de julho, de 112%

para os mutuãrios que mudarem seus contratos para o
sistema semestral e de 246,28% para aqueles que quise-rem manter seus contratos reajustados anualmente.
A reação foi imediata. Os mutuãrios naturalmente
protestaram contra o aumento dos reajustes fixados pelo
Governo. Cito inclusive a declaração do ex-Presidente
da Federaçã.o das Associações de Moradores do Rio de
Janeiro, Jó Resende;, "O aumento foi pior do que tudo
que foi. feito pelo Go~rno anterior.'' A Coordenação
Nacional dos Mutuários do BNH vai propor uma caravana a Brasília para prostestar contra os novos índices.
Evidentemente, Srs. Senadores, esta é a dura realidade
dos mutuários, e os novos índices de reajustes são pesadOS demais para aqueles que sonham co!n a casa própria.
Nestas circunstâncias, as reações tendem a ser explosivas, chegando à proposta apresentada pelos mutuários
de" "desobediência civil" e nào pagamento das prestações.
Faço um apelo, por~m. aos representantes dos mutuários que entendam a decisão política tomada pelo
Governo, não como uma resolução definitiva, mas-sim
como uma necessidade exigida pela própria estrutura do
Sistema Financeiro de Habitação herdada da Velha Replí:blica. Deste modo, os mutuãrios deveriam pensar
duas vezes antes de agir contra os novos índices. E claro
que a determinação do Governo passa longe de uma so. Jução para o problema da casa própria, mas se analisarmos com cuidado, veremos que a medida tomada é mais
-vantajosa do que o Plano de Equivalência Salarial do
Governo anterior.
Senào vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, o reajuste semestral será de apenas 45% do
reajuste anual, contra uma redução de apenas 8% no esquema anterior; segundo porque os novos reajustes se
basearão no INPC e não mais no índice de reajuste da
categoria salarial 'dq mutuário, iSto porqUe Pelo sistema
anterior, eventuais ganhos de prOdutividade, conquistados em dissídios salariais, acabavam sobrecarregando os
reajustes da prestação; em terceiro lugar, o primeiro reajuste semestral não se dará: antes de completados seis meses do último reajuste. Alêm disso, foi reduzido de 7 para
apenas 6 pontos percentuais ano o limite a partir do qual
o n~':'? r~j_~ste __ ~~o __ p()~~~ ~_u_p~a~__ a __ c~rr_~_ção _~~m:táiia dO período.
- - - - --- - -De fato, quem optar pela semestralidade terá. seis me-ses, no mínimo, com prestações sensivelmente inferiores
às que pagaria no contrato tradicional. No próximo reajuste, a nova prestação poderá ficar pouca coisa acima.
De qualquer maneira, Srs. Senadores, o que se ganhará
no primeiro semestre de reajuste Será mais que su-fiCiente
para compensar o que se pagará a mais no segundo semestre.
A demora da fixação de novos índices foi chainada
por alguns de indecisão do Governo. Esta visão parte daqueles que já estavam acostumados a receber os reajustes
..de sopetão", sem prévio debate. Mas aqueles que
acompanharam todo o processo sabem que esta decisão
foi tomada após longbs discussões entre os Ministros
Flávio Peixoto, Fernando Lyra, Josê Hugo Castelo
Branco e os representantes dos mutuários.
Decididos os novos reajustes, o Governo parte agora,
reconheço, com algum atraso, para a reformulação do
SFH, antes que o Sistema entre em colapsO, como afirmou o próprio Presidente Sarney.
De início, o Governo decidiu aumentar ·a contnl>üição
dos agentes financeiros ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS). Essa contribuição subirá de
0;025% para 0,075% do saldo dos ativos dos agentes do
SFH a cada trimestre.
Ainda dentro da reforma prevista pela comissão designada pelo Presidente Samey, o governo vai elevar de dez
para quinze anos o prazo de reaplicação dos lucros do
BNH no FCVS, além de aumentar os repasses anuais do
Tesouro Nacional, hoje em 15 milhões deORTN. O Governo pretende também estudar, com profundidade, os
custOs de-construção para o BNH, de forma a barateálos, e voltar os sistema p~ra o atendimento dos mais
pobres e necessitados.
Resta agora, Srs. Senadores, a batalha maior em torno
da qual os mutuãrios devem, inclusive, concentrar suas
fqrças, ou seja, a luta pela democratização do BNH e
pela participação dos diversos segmentos sociais na definição da política habitacionaL
Muito obrigado. Era o tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao último orador inscrito, Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O desempenha da arrecadação federal, nos últimos
dez- anos, tem-se revelado realmente promissor para o
Erãrio, graças, sobretudo, à eficiência dos exatores fis~
cais das mais diversas classes e categorias, como também
ao uso crescente do computador, que alimenta, crescentemente, o apetite do famosa. "Leão" fiscal.
Esse crescimento da arrecadação deveria corresponder, sem exceções, à melhoria dos vencimentos de quantos trabalham na exação fiscal. Mas não é o que ocorre.
No dia lO de janeiro deste ano, criada a Carreira de
Auditoria do Tesouro Nacional, foram transfOrmados
em Auditores Fiscais do Tesouro e técnicos do Tesouro
Nacional, de nivel superior e médio, os atuais ocupantes
das categorias funcionais de Fiscal de Tributos Federais,
Controlador de Arrecadação Federal e Técnico de Atividades Tributárias, não sendo contemplados, no entanto,
os Agentes de Transporte Marftimo e Fluvial.
Lotados na Zona Primária e em Postos localizados à
margem das vias fluviais, os servidores dessa categoria
percebem vencimentos não condizentes com as suas
funções de Fiscals, trabalhando como timoneiros, enfrentando plantões e vigt1ias noturna, enfrentando as intempéries e a pirataria, algumas vezes realizando tarefas
burocrãticas, quase sempre acompanhando mercadorias
importadas acondicionadas em,, "containers"-. O vencimento dessa classe é de tal modo irris_ório que não chega
a um salário mínimo, feito câlculo da melhoria semestral
na base do salãrio anterior.
Para poderem sobreviver, ainda com uma certa dificuldade, lutam para obter uma escala, para fazer o
acompanhamento por mês, tarefa bem diffcil.
A classe pleiteia não somente a melhoria do vencimento, mas também o direito ao auxflio·moradia, bem como
a periculosidade e gratificação de desempenho, nos ter·
mos daquela conferida aos demais servidores do fisco fe-deral.
Tal o apelo que encaminhamos ao Ministro Francisco
Domelles, qüe já dirigiü a Secretaria da Receita Federal
e rião pode ignorar esse problema.
O desempenho dos exatores fiscais, em todas aS cate-gorias e missões, é realmente digno de melhor tratamento salarial.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)_
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 37, de 1981 (n<~ 1.795/79, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 65 da Lei n9 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que ..dispõe sobre o Estatuto da Terra e dã outras. providências", tendo
PARECERES, sob n<~s 5l5 e 516, de 1982, das Comis~
sões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, qua~to ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 52, de 1982 (n9 1.076/79, na Casa de origem), que
veda novas iMcrições no quadro de provisionados na
Ordeffi dos Advogados do Brasil e, mediante alteraçôes
da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aos
atualmente inscritos nesse quadro, o amplo direito de
exercicío da prOfissão de advogado, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob no 931, de 1982, da
Comissão
- de Constituição e Justiça.
3
Votação, em turno único, do Requerimento n<~ 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
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Duarte,- requerendo, nos termos do arL 371, e, do Regi-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESsÃO DE /9-6-85
E QUE, ENTREGUE À REVIsÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POsTERIORMENTE.

mento Interno, urgência para õ-üfício Sf2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicítando autorização do S~nªdo Federal para realizar operação de crédito externo no valor de cinqüenta milhões
de dólaresL

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 58, de
1985, de autoria dos_ Líd.eres Gastão MUller e Moacyr
Duarte, sQlici_tan-do, nos termos do art. 371.._ c, do Regi-

mento Interno, urgência para o Ofício n'>' S/8, de 1985,
através do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitu~
ra possa realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.)

5
Votação, em primeiro- turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 233, de 1981, de autoria do Senador João Çalmon, que fixa percentual minimo"- para aplicações em
educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionária majoritária, tendO
PARECERES, sob n9s 19 a 22, de 1985, das Comissões~
_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
__
__
jurid_icidade; e
- de Educação e Cultura, de Economia e d~ Finanças,
favoráveis.
6

Votação, em primeiro turno, do ProjetO-de Lei do Senado n9 53, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestra, nos cursos
de 19 e 29 Graus dos estabelecimentos de ensino do País,
sobre personalidades que se destacaram no plano nacio_
nal ou estadual e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 492 e 493, de 1984, das ComiSsões:
_ __ _
_
,
____
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável.
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 18, de 1984, de autoria do Senador Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria profissio-nal do Co.ntador no grupo das profissões liberais, tendo
PARECERES, sob n9s 9 e 10, d~ 1985, das Comi_ssões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
_
-de Legislação Social, favorável.

~

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
_
.
Desde que o Presidente da República anunciou ao IV
Congresso de Trabalhadores da Agricultura, no último
dia 27 de maio, a proposta para elaboração do 19 Plano
Nacional de Reforma Agrãria da Nova República, to~
rriou corpo no País um grande debate: diferentes setores
da sociedade civil têrn expressado sua opinião através de
entidades de classe e de representantes no Congresso Nacional. Aqui mesmo no Senado Federal foram vãrios os
Srs. Senadores, dos diferentes partidos, que ocuparam a
tribuna para manifestar seu ponto de vista, a favor ou
·c-ontra a proposta do Governo.
Isso é salutar, é desejado, e responde à manifesta intenção do Governo de buscar a participação nacionaj.
Nesse grande debate que se instalou no País, não se
discute mais a necessidade de um_a refqrma agrária no
Brasil. Discute-se a sua oportunidade, a forma- de sua
realização, as áreas prioritárias o·nde ela será tnicialmen_tr;: -executada, etc. Não se discute, todavia, ret?ito, sua ne-cessidade. Essa constitui hoje um grande e amadurecido
consenso nacíortaf.
Tudo indica, entretanto, que n-o debate instalado no
País, algumas posições do Governo vêm sendo sistematicamente distorcidas nas últimas semanas, embora elas
estejam claramente expressas na própria proposta do }9
Plano Nacional de Reforma Agrária .da Nova República. Isso ocorre apesar de todas as questões surgidas, cOm
relação à posição do Governo, virem sendo esclarecidas
através das reiteradas entrevistas e notas do Sr. Ministro
da Reforma e do Desenvolvimento Agrãrio, do Sr. Ministro da Justiça, bem como também por parte do próprio Senhor Presidente da República
t nosso dever, portanto, colaborar no esclarecimento
desses pontos, oferecendo à Nação, mais uma vez, a posição oficial do Governo sobre o assunto.
Sr. Pr~idente, Srs. Senadore$:
Quando anunciou ao Congresso da CONTAG a pro
posta do l9 Plano de Reforma Agrária da Nova República, lembrava, com propriedade, o Presidente José Sarney:
.. "Na campanha eleitoral, o compromisso com a
Na-ção, firmado pela Aliança Democrãtica, prometeu: 'Reforma Agrária. Execução de política agropecuária que assegure a fixação de preços mínimos
realistas e a formação de estoques reguladores adequãdos'. E ainda: '_Reforma agrária mediante cumprimento do Estatuto da Terra e melhoria das condições de vida do homem do campo.'
( ... )

8
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n9 103, de 1984 (n9 281/79, na Casa de origem), que
dá a denominação de "Afonso Pena" ao aeroportQ de
São José dos Pinhais, J:st.ado do Paraná, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 573, de 19B4,da
Comíssão
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
9

Discussão, em ·segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 212, de 1981, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a competência da Justiça do_Trabalho para conciliar e julgar dissídios oriundos das relações de trabalho entre trabalhadores avulsos ~ se~~ tomadores de serviço, tendo
PARECERES, sob n9s 700 e 701, de 1982, das Comissões_:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorãvel_;_ ~
-de Legislação Social, favorável.
O SR. PRFSIDENTE (Martns Filho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 17 horas e 55 mfnutos.)

Agora, estou apresentando para debate a proposta do l9 Plano Nacional de Reforma Agrária, inspi_rad-º _nQ &tatuto da Terra.
·
( )
Os trã.bilhadores runus, empregados e empregadores serão ouvidos e ajudarão a decidir. Aplicar o
Estatuto da Terra é respeitar o homem do campo e
assegurar a milhões de brasileiros o díreíto de não
sofrer a mais degradante das privações humanas,
que é a fome. Desenvolvendo a agricultura, garantindo ocupação aos lavradores, vamos ter, também,
as nossas indústrias produzindo mais, e o trabalho
vencendo o desemprego nas cidades.

...

. (.J -

__ o_ -díreito_

-

.

~-

propnectade -Cia terra po~e ser
am~ça_do pelo Estado e pelos próprios indiVíduos
quando concentram imensas áreas improdutivas, e
ainda impedem que outros nela produzam.
Assim, o Programa de Refor!Jla Agrãi'ia do Governo -não e contra a propriedade, mas um meio de
democratizá-la, tornando-a acessível a milhões de
brasileiros. 'f: um sincero programa de Gover.no,
não um lance de retórica; é um projeto político de
alcance nacional, não um conceito técnico ou- um
exercício de afirmação ideológica. É uma busca de
solução sem traumas."

Esses mesmos pontos foram reafirmados durante a entrevista coletiva que o Presidente Sarney concedeu na última terça~feira. Disse ele:
, ..A reforma agrária é um compromisso do Governo e o Góv_e:rno d!!:lc; n_ão vai recuar. Isso não significa, de_ nenhuma maneira, que seja propósito do
Governo vJolen_tar a e~oprie~ade. Ao '?ontrário, o
que desejamos é a)l1Tlentar o níi.mero de proprietários. Sobretudo porque teremos ai em frente, da~
qui a alguns anos, se a situação do País continuar a
ser a que estamos tendo, nesse setor, uma crise mui-- to séria. Não vamos ter mais o choque do petróleo.
Vamos ter o choque dos alimentos. O Brasil atravessará, na próxima década, uma crise em c_onseqOên·
ci_a da qual terá de importa-r grande volume de alimentos bãsicos e também reduzirá o fluxo de exportação de alimentos bãsicos e as perspectivas que o
País tem hoje.

...

( )

Temos que, evidentemente, inverter essa situação. Inversão dessa sitUação é co{\iugar uma
política agrícola com a reforma agrária. E isso que o
Governo va~f~er, _com determinação."
O Sr. Gastão MUller- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Gastão MUller- Eu me congratulo com V, Ex•,
o nOSSQ grande Líder, e que hoje fala oficialmente sobre
um problema tão debatido, tão criticado e tão aplaudido
por alguns, que é o da Reforma Agrãria. A Reforma
Agrária, a nosso ver, é um problema social, e V. Ex• nesse momento ressaltou um ponto importante, porque há
muita dúvida. E de Mato Grosso tenho recebido muitas
cartas sobre isso, há uma confusão geral neste País, e de
lã do interior de Mato Grosso me perguntam: quando
vem aqui a Comissão da Reforma Agrária para dividir
as terras dos proprietários daqui?~ a pergunta que eu recebi numa carta de um correligionário de uma cidade
chamada Alto Paraguai, na nascente do rio Paraguai.
Essa carta eu estou citando como exmplo típico da incompreensão que está havendo quanto ao assunto.
Como disse muito óem o eminente Presidente Samey há
poucos dias, a invasão de propriedade alheia é esbulhp,
não tem nada que ver com reforma agrária.

O SR. HUMBERTO LUCENA - ,Exatamente!
O Sr. ·Gastão MUller- E V. Ex• deu ênfase perfeita·
mente ao problema - e é bom que se repita: reforma
agrária não é desrespeito à propriedade alheia. O Gover;.
no e o próprio Estatuto da Terra do tempo de Castello
Branco não objetiva, absolutamente, desrespeitar o direito de propriedade, que é. um direito sagrado nos regimes capitalistas e de livre mercado, que é ainda aquele
que o Brasil exerce e a tua. De modo que V. Ex• estâ fa·
lando, está esclarecendo à Nação para que essas dúvidas,
anseios e angústias, que se implantaram no Brasil, com a
declaraÇão de que se vai fazer· a reforma àgrâria, sedes·
vaneçam, ela não é nenhum perigo para ninguém, nem
ameaça a propriedade de ninguém. Muito obrigado a V.
Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu que lhe agradeço nobre Senii.dor. V. Ex' tem toda razão quando enfatiza a posição do Governo, porque, na verdade, o de que
se cuida no momento é apenas do cumprimento do Estatuto da T etta. Se descermos a uma anãlise mais profunda do desempenho dos governos anteriores, nós não
teríamos receio em afirmar de que ele virou letra morta
no Brasil. Portanto, não há nenhum projeto de lei e nenhuma proposta de emenda constitucional, inovando
nessa matéria.
O que é apenas um esboço de um Plano Naçional de
Reforma Agrária, a ser elaborado estritamente dentro
do contexto da ordem jurídica vigente, e colocado perante a sociedade para um gran-de debate nacional, que inicialmente deveria, segundo um apelo que recebemos do
Sr. Ministro do Desenvolvimento e da Reforma Agrâria,
Dr. Nelson Ribeiro, encerrar-se num prazo de 30 dias,
isto é, no próximo dia 30 deste mês; mas, numa reunião
ontem dos Líderes com o Presidente José Sarney, Sua
Excelênci;1, atendendo ao nosso apelo, ficou de ouvir o
Ministro Nelson Ribeiro sobre a dilatação ,deste prazo.
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para 30 de agosto. Então, nós teríamos mãis 60 dias para, justamente, conseguir interessar toda a sociedadeo
brasileira, numa grande discussão em torno_ deste plano,
que não serâ apenas de cunho nacional, mas também regional, pois proximamente- serão elaborados os esforços
dos planos regionais de reforma agráiía que, por stia vez,
irão ao debate da sociedade. Como o Brasil é diversificado, evidentemente, que_ a re:forma agrária- do Norte, não
serã a do Nordeste, nem a do Centro-Oeste, nem a do
Sudeste, nem a do Sul. Ela serã absolutamente, portanto,
localizada de acordo com esses planos.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.
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Pois não, nobre

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Humberto Luce-na, V. Ex•, na qualidade de Líder do Governo, faz muito
bem em trazer a este plenário um assunto da importância
e da magnitude da reforma agrária. -Aproveitando a
oportunidade em que V. Ex• busca esclarecer o Senado e
através dele, a opinião pública, a respeito das intenções
governamentais sobre a reforma agrária gostaria de, inicialmente, e V. Ex' está ainda no início de seu pronunciamento, fazer três indagações. Em prímeiro lugar, o Governo declarou que só seriam atingidos os latifúndios improdutivos e só esses seriam suscetíveis de deSapropriação. Ao mesmo tempo declarou que o que irã haver
a mais do que a reforma agrária é a obediência ao Estatuto da Terra, é fazer com que o Estatuto deixe de ser
· uma letra morta. O próprio Estatuto da Terra estabelece
que se podem fazer desapropriações legais, dentro do interesse da aplicação de uma possível reforma agrária.
Isso está no Estatuto da Terra, como preferência para a
desapropriação dos latifúndios, Sejam por eXtensão ou
por produção e não apenas dos latifúndios improdutivos. Então, a primeira indagação é: aonde está a verdade'? Na palavra do Presidente ou na Lei do Estatuto da
Terra'? A segunda indag-aÇão quegostãria de pei"guntar·a
V. Ex' é como o Governo chegou aos quantitativos estãbelecidos na proposta do MIRAD em que a colocação
da família. na atual reforma agrária, custaria na base de
2.5Cllr dólares por familia, quando todas as reformas
agrárias, após a Segunda Guerra Mundial, em todos os
países da América Latina e, tambêm, da Itália, o menor
custo obtido_,_ em qualquer desses países, foi de 5 mil
dólares por família, chegando a 15 mil dólares na Venezuela. Como o Governo chegou a esses quantitativos? E
a terceira pergunta é a ,de saber o que o Governo pretende fazer com os 30% de b_6ias-frias que nã_o têm 18 anos
e, portanto, são menores de idade, não lendo capacidade
legal de assumirem a propriedade da terra'? O que o Governo pretende fazer com esses 30% de bóias-frias que
existem, menOres de 18 anos?O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador, eu
responderia a V. Ex•, dizendo, quanto à questão relacio·
nada com as prioridades previstas no esboço do Plano
NaciOnal da Reforma Agrária que, realmente_, a primeira
delas diz respeito às chamadas áreas de conflitos. Agora,
é preciso que se entenda que essas áreas de conflitos são
aquelasjã caracterizadas, hoje, pelo INCRA e que constam de processos que vêm se arrastando na burocracia
daquele órgão governamental há dezenas de anos, sem
que se chegue a nenhuma solução. _Cito como exemPlo,
no caso do meu Estado, o de Camocim, onde toda a sociedade está mobilizada em torna de uma desapropriação de apenas 34 hectares de terras para assegurar o
assentamento de 20 famílíã:s. Só cOm o- nov-o Governo, ê
que o Presidente do INCRA, por determinação do Sr.
Ministro da Reforma Agrária, designou uma missão especial que lá esteve em cantata com todos os setores interessados no assunto, para chegar a uma solução em ter·
mos de desapropriação. E, nesse particular, eu lembro a
V. Ex• um ponto que resultou da reforma constitucional
efetuada no BrasH pelo Congresso Nacional, por iniciativa do Marechal Castello Branco nos idos de 1965.
O Sr. Jutahy Magalhães- O Estatuto da Terra é dele
e a reforma constitucional também;0 SR. HUMBERTO LUCENA - ,;, mas a reforma
constitucional e o Estatuto da Terra não vêm sendo cumpridos.

Eu não entendo, por exemplo, como se possa desapropriar uma gleba de terra, para assentar posseiros diante
de conflitos evidentes, de ordem social, cOnflitos que são
maiOres, como V. Ex• sabe, sobretudo no Nordeste,
onde a rigidez da es~rutura fundiária é a maior põssível
pagando-se a irrdenização em dinheiro, num País sem dinheiro, num País com a inflação que estamos atravessando, quando a Constituição e o próprio Estatuto da Terra
prevêem que esse pagamento possa ser feito através de
título da Dívida Agrária com correção plena.
O Sr. Jutahy Magalhães- V, E.x.' me desculpe, mas
não foi isto que eu perguntei.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas eu chegarei lã,
Esses títulos têm que ser utilizados pelo Governo.
Quanto ao-mais, o Governo não pensa em atingi;-glebas de terras que estejam produzindo e, portanto, contribuindo para aume~tar a riqueza nacional, porque _isso
ser:ia inclusive um contra-senso. Agora; se houver alguma distorção entre o que está escrito no esboço de plano
do Governo e _o Estatuto da Terra, V. Ex• ou outro senador, ou qualquer setor da sociedade brasileira, poderá
denunciá-Ia a título de sugestão para que seja feita a devida correção. Ninguém quer, realmente, marchar para
aprovação de um plano que não esteja estritamente den~
tro da ordem jUrídica vigente e que, no caso, ê regidil
pelo Estatuto da Terra.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me apenas, para
uma explicação muito breve, essa interrupção. É que eu
falei que o Estatuto da Terra prevê a indenização de latifúndios por ex tenção e por produção. V. Ex• sabe que o
Estatuto da Terra estabelece que a produção, quando
não atinge um determinado nível de produtividade, abaixo daquele limite estabelecido pelo INCRA, tornam-se
factíveis dessa desapropriação, Então pergunto a V. Ext-:
qual é a garantia que o Governo dá- se fala tanto que
vãlulHizar o Estatuto da Terra- dequeessas não serão
também as prioridades dá Goveino'?
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•queríralém
do Plano do Governo?
O Sr. Jutahy Magalhães - Não estou querendo ir
além do Plano do Governo, O Governo é que-diz que vai
aplicar o Estatuto da Terra. Se o Estatuto da Terra estabelece que esta é uma das normas, eu quero saber atê
aonde vai.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Estou entendendo.
V. Ex• quer ampliar o próprio Plano do Governo.
O Sr. Julahy Magalhães- Eu sou a favor de ampliar
o plano. Mas não é isso que eu quero saber de V. Ex~ o
_queê que o Governo quer. V. Ex• é o Líder do Governo.
O SR. HUMBERTO i.UCENA _- E êu estou dizendo
a V. Ex~ o que ê que o Governo pretende.
O Sr. Jutahy Magalhães- Então V. Ex' deve saber o
que o Governo quer.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O Govern_o deseja
cumprir rigorosamente o Estatuto da Terra. V. Ex• faça
sua sugestão.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• fala no Estatuto da
Terra, mas não é o que o Governo disse.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Trata-se de um documento para debate.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mas eu quero ap-enas saber
qual é a verdade: se é a palavra do Governo ou não.
O SR. HUMBERTO LUCENA - É um documento
para debate, para recolher, inclusive, subsídios como
esse que V. Ex• está apresentando. Portanto, insisto, V.
Ex' faça as suas sugestões Que tenho a certeza serão levadas em conta pelo Sr. Ministro de Assuntos da Reforma
Agrária.
Qual foi a última indagação de V. Ex~'?
O Sr. Jutahy Magalhães - Eu fiz mais duas. Uma
para saber como foi que o Governo chegou ao nível de
2.500 dólares para colocação das famílias, quando, em
todas as reformas agrárias, após a Segunda Grande
Guerra, o mínimo foi de 5- mil e o máximo de 15 mil
dólares por família assentada. E a terceira pergunta: o
que vai fazer com os 30% de bóias-frias que não têm 18

anos de idade e não podem, portanto, ser proprietários'!
São essas indagações iniciais que eu queria formular a __v,

Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - O problema do
custo financeiro a que V. Ex~ se refere, eu tenho para
mim que o Governo também deve estar atento às dificul:
dades de ordem financeira por que passa o País. V. Ex•
sabe que nós não podemos fazer um plano mais arrojado, até porque onde é que nós iríamos buscar os recursos
para atender a sua execução'? Trata-se, por enquanto, de
uma reforma de carâter modesto, de aCordo com a situação financeira do País. Mas é passivei que, aos poucos, vá se encontrando novas fontes de recursos que possam, portanto, ampliá-lo ao ponto a que V. Ex' quer. Inclusive faço um ajustiça a V. Ex•; V. Ex• sempre foi nesta
Casa um dos Senadores que sempre lideraram o movimento pela Reforma Agrária no Brasil; V. Ex~ é um dos
homens mais capazes neste assunto, um estudioso da
'matéria, e acredito que poderá dar uma valiosa contribuição ao debate do assunto no Senado Federal.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• não está me respondendo.
O Sr. Jaison Barreto -

Permite V. Ex' um aparte'?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Bom, eu respondi.
Agora, sobre o levantamento técnico dos custos financeiros da reforma, eu poderei até voltar a esta tribuna, porque tenho que recolher dados do Ministério da Reforma
Agrária. E isso seria o caso até de V. Ex•, amanhã, conosco, debatermos o assunto neste plenário ou numa comissão com o próprio Ministro Nelson Ribeiro.
O Sr. Jaison Barreto -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. HUMBERTO LUCENA - :t: que V. Ex• pede
detalhes do plano que não posso de pronto esclarecer.
MãS rile compfometo, como Líder do PMDB e do Governo nesta Casa; trazer a informação que V. Ex• me
pede nesse instante, posteriormente.
Quanto aos bóias-frias é realmente um problema so·
cial gravíssimo. de ordem complexa, que deve ser examinado detidamente pelo Governo, para ver como resolvêlo. Sei que realmente não é possível fazer com que essa
quantidade volumosa de brasileiros, que estão em uma
situação social gravfssima, _tenham condiçõeS de assentamento num programa nacional de reforma agrária. Mas
isso envolve outras questões sobre a necessidade de uma
política de emprego para ampliação de mercado de trabalho no Brasil.
O Sr. Jaison Barreto -

Permite V. Ex• um aparte'?

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço primeiramente o Senador Jaison Barreto e em seguida V, Ex•, Se·
nadar Jutahy Magalhães.
O Sr. Jaison Barreto- Nobre Líder Humberto Lucena, gostaria de- me solidarizar com o discurso que V. Ex.'
está fazendo pelo importante da definiÇão. A Nação
toda exige essa reforma agrária, que durante tantos anos
vem sendo debatida, discutida e nunca implementada. E
não se apavora, daí a importância dessa definição, dessa
decisão de implantá-la, enfrentando incompreensões, e
-- essa orquestração conhecida de setores retrógrados do
País, que sempre encontra dificuldades, fazem ameaças e
se organizam para tentar impedir isso que hoje é uma decisão de Governo, que merece o aplauso de todos nós.
Tomo a liberdade de" ter um telegrama que recebi e provavelinente outros Senadores receberam: "Apoio plano
reforma agrária ora proposto pressupõe desconhecimento seu teor ou ignorância total realidade rural. Comunismo será recebido como merece. Sindicato Rural de Paraopeba". Essa é apenas uma demonstração pequena do
que virá daqui para frente a mostrar que muito da intranqUilidade que vem sendo gerada no campo é fruto
dessa orquestração que tem que ser enfrentada com coragem, sob pena de inviabilizarmos essa proposta admirável do Governo da Nova República, de quem tenho
muitas discordâncias, mas que está a se afirmar na credibilidade da opinião pública pela disposição de fazer
aquilo que a Nação há longos anos pleiteia e reivindica.
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De modo que, com o meu apoio, com a minha solidariedade, me congratulo com o discursO de V. Ex~ que reflete
a decisão política do Governo, para realizar uma refor- ,
ma agrãria que, evidentemente, haverá de ouvir a tQdos,
debater as _características distinta~ de uma refgrma
agrária num país com as caracterfsttcas Que nós temos,
respeitando, sim, o direito da propriedade, mas tarnbêm
pensando no social. Haverá de ser implementada dentro
desse contexto numa discussão leal, sem ameaças desse
tipo, orquestrada por federação_ de agricultura de vários
Estados que desservem os interesses, não do Governo,mas do País todo. De modo que, minhas congratulações,
e que não se afine essa preocupação com ameaças desse
tipo, coni as dificuldades que haverão de crescer, porque
nós conhecemos e a Nação-conhece o que tem feito esses
latifundiáríos; nO sentidO de pedir finalmente que o nosso bóia-fria, que o nosso homem sem terra, possa dispor
de um instrumento de trabalho, de sobrevivência. De
modo que, meus parabéns, nobre Líder Humberto Luce-

na.
O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• diz muito
bem. Na verdad~, diante _dessa celeuma toda, orquestrada como diz V. Ex• por interesses contrariados, e que
não têm nenhuma razão de ser, até porque, se pretende
no Brasil, com o cumprimento do Estatuto da Terra ê
promover, pura e simplesmente, uma reforma agrária
que, ampliando o mercado de consumo interno, incorporando, milhões e milhões de brasileiros - que estão seodo marginalizados- ê consolidar o Sistema_ capitalista e,
portanto, a iniciativa privada. O que hã no Brasil é isso;
estamos num país sem mercado de trabalho e com um êxodo rural cada vez maiQr, justamente Porque falta ao
homem do campo condições de se fixar na terra, porque
ele não tendo como tr_ab-ªlhá-la, corno possuí-la, emigra
para os grandes centros fazendo a inchação dos centros
urbanos, gerando essas megalópoles que estão aí, Criando um problema social_cada ve;!: lll"!.ÍS grave para todos
nós.
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ressado no assunto, vai demonstrar que é mais interessado na Reforma Agrária do que em ser Oposição. E vai
apresentar, com o seu conhecimento, com a sua sapiência no assunto, auxílio para que esse plano possa ser levadQ à frente com seriedade. Porque se nós começarmos
a· raz:er pérg1Jntas _cpmo essír- o que vamos fazer dos
"bóias-frias" que têm menos de 18 anos e não poderiam
ser proprietários? Eu responderia simplesmente: ••quem
tem menos de 18 anos normalmente é "bóia-fria", porque o pai e a mãe também são; ficariam com a terra que
o pai e a mãe tem". Mas isso são contos de fada, não se
trata disso no momento. Se trata daqueles que realmente
q-uerem aprofündar o assunto e querem que as coisas sejam conduzidas de forma patriótica, vamos dizer assim,
que -auxilie o Governo nesse início, e digo, tímido, de
uma reforma que tem que ser feita. É melhor às vezes
que se vão os anéis, do que os dedos.
O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• traz uma
grande contribuição ao debate, nobre Senador.
O SR. PRESlDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campainha)- Lembro ao ilustre orador que o tempo de
V.- Exf está esgotado.

O ~R. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex•. Sr~ Presidente.
Eu diria ao nobre Sei1ador Alcides Saldanha que tcb~
nho uma outra informação a dar que ê fmportante na
discussão dessa matéria. O _Sr. Ministro da Reforma
Agrária, Nelson Ribeíro, comunicou-me que num dos
seus últimos despachos com o Senhor- Presidente da República, diante do debate que tem havido em torno do
assunto, sugeriu ao Sr. Presidente que, de imediato, entrou em cantata com o Sr. Ministro da Agricultura, Senadai- Pedro Simon, a· elaboração urgente de um esboço
de plano de política agrícola para o Brasil, o que inclui,
inclusive, o chamado zoneamento, para que Venha ao encontro de um clamor nacional nesse sentido. Portan_to, o
Governo pretende ao mesmo tempo que atacar o probleO Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?
ma fundiário dentro do contexto do Estatuto da Terra,
O SR. HUMBERTO LUCENA- COm muito prazer,iião-deSCu-rar também da política agrícola, que ê absotu~ ·
Senador Alcides Saldanha.
·-- t_amente indispensável, num programa global de refor~
mutação da vida rural brasileira.
O Sr. Alcides Saldanha - Quero me congratular com
Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela palao pronunciamento de V. Ex•, principalmente porque
vra do próprio Presidente da República, o Plano de Revem como Líder do Governo trazer oficialmente ao deformà
Agfária agora proposto é, em primeíro lugar, um
bate, esse assunto que de há muÜojâ deveria estar sendo~
compromisso da Aliança Democrática, solenemente asaprofundado neste País. Também_fui brindado com um
sumido com a Nação brasileira; em segundo lugar, esse
telegrama do Sindicato Rural de Paraopeba, no mesmo
plano pretende tão-somente a aplicação - embora tar~
teor em que mandaram para o ilustre senador Jãison
dia- do_Estatuto da Terra, isto ê, da Lei n<;~ 4.504, aproBarreto. Diz o signatãrfo que Comunismo sefâ recf:bido
vada pelo Congresso Nacional em 30 de novembro de
como merece e que falar em reforma agrária é ignorâncía
1985; em terceiro lugar, ele pretende garantir aproprietotal da realidade rural. Ignorante, na realidade, ê quem
dade privada através da sua democratização; e em quarassina o telegrama, porque confundir o Conceito marxisto
lugar, ele_ será executado paralelamente à implantação
ta de propriedade da terra onde não se pode falar em rede uma nova política agifcola, ade_quada às necessidades
forma, uma vez que-ela é estatal, uma reforma que tem a
do País.
característica de um regime liberal burguês, estã confessando o signatário que ele mesmo não conhece nada do
Ê preciso também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
assunto e que está assobiando no escuro, e ·que é uma
se recorra ao próprio Plano e que se verifique o que está
forma de em pinçando alguns erros que possam existi-r,
realmente nele contido. São objetivos__ do _Plano, a nível
na verbalização do problema, a direita queira criar
geral:
ameaça, inclusive, de contu_rbação social. E que já dizia o
ilustre Sellador hã poucos dias, e eu não achava conve"Mudàr a estrutura fundiária-do País, distribuinniente que fizesse, porque o confronto não agrada a nindo e redistribuindo a terra, eliminando progressivaguém, muito menos sabendo que existem milhões e mimente o latifúndio e o minufúndio e assegurando
lhões de brasileiros que, embora não passem telegramas,
um regime de posse e uso que atenda aos_ princípios
têm força bastante para se organizarem e fazer com que
de Justiça Social e aumento da produtividade, de
as coisas avancem como a 1-tistót-ia,_determi_na que devam
modo a garantir a realização sódO-econômica e o
avançar. Quanto ao Estatu_t_o da. Terra, Senador, se tem
direito _de cidadania d_ç trabal_hado.r rUral."
feito uma confusão muito grande-em torno do Estatuto.
O Est11tuto tem como filosofia básica atender prioritariaA níveis específicos, os objetivos são:
mente o que ele chama de tratador da terra; não é o proua) c-ontribuir para o aumento da oferta de aliprietário, não é o arrendatâri_o; não ê O meeiro; é o tratamentos e de matérias-priinas buscando o atendidor, aquele que lida com a terra. Primordialmente, um
mento prioritário do mercado interno;
atendimento especial a esse. Evidentemente que tem cab) possibilitar a criaçãO de novos empregos no
sos em que o Estatuto vai conduzir as desapropriaçõ_es
setor rural, de forma a ampliar o mercado interno e
por interesses sociais. Eu vi o ilustre Scmador Jutahy Madiminuir
a subutilização da força de trabalho;
galhães, a quem respeito por ser um homem que estuda e_
c) promoyer a diminuição do êxodo do campo,
se interessa pela Reforma Agrária, fazer- dete:rminada:S
procurandO atenuar a pressão populacional sobre as
perguntas que evidentemente não podem ser respondidas
áreas urbanas e os problemas dela decorrentes."
ex-abrupto e tenho certeza que o Senador, homem inte-
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Para atingir todos esses objetivos. o Plano proposto
explicitamente admite que:
"Uma Reforma Agrária com essas características
não poderá ser projeto apenas de um M tnistério
mas deverá constituir-se _necessariamente em um
programa do Governo na sua totalidade.
Todo um conjunto de políticas governamentais
expresso nas políticas fiscal, cambial, de crêdito,
energética, de preç-os, de comercialização, de importação e exportação, precisará ser alterado para que
o latifúndio não seja mantido artificialmente pelos
recursos públicos, e se possa garantir o pleno desenvolvimento dos pequenos produtores."
No que se refere à identificação das áreas prioritárias
por onde se deverá iniciar a Reforma Agrária, é üriportante que se considere o que consta do Plano. Em primeiro lugar essa defmiçào serã feita, a nível nacional, com
base no Artiiõ 43 do Estatuto da Terra que estabelece
em seu Parágrafo 11':
"Para a elaboração do zoneamento e caracterização das áreas prioritárias, serão levados em conta,
essencialmente, os seguintes elementos:
a) a posição geográfica das áreas, em relação aos
centros económicos de várias ordens, existentes no
País·
b,) o grau de intensidade de ocorrência de áreas
em imóveis rurais acima de mil hectares e abaixo de
cinqUenta hectares;
c) o número médio de hectares por pessoa ocupada;
d) as populações rurais, seu incremento anual, e
a densidade esp~cífica da população agrícola;
e) a relação entre o número de proprietários e o
número de rendeiros, parceiros e assalariados em
cada área."
Além disso, no art. 39 do Decreto n<;~ 55.891, de 31-365, constam disposições reguladoras a serem igualmente
observadas:
"Art. 39. A declaração de áreas prioritárias,
feita pOr decreto do Executivo, na forma do parágrafo 29 do artigo 43 do Estatuto da Terra, obedecerá à seleção das ãreas em que se incluam regiões
críticas do zoneamento, caracterizadas pelos índices
considerados como definidores de ocorrência de
tensões nas estruturas demográficas e agrárias, geradoras das condições determinantes da necessidade
de reforma agrãria, nos termos daquele Estatuto.
§ )9- A seleção referida neste artigo far-se-ã
tendo em conta os fatores descritos nos inclsos seguintes:
I - os índices f!lais ·elevados que caracterizem as
regiões críticas;
H - a ocorrência de fatores- de ordem sóciopolítica que tendam a agravar a situação crítiCa, evidenciada no zoneamento;
UI - as possibilidades de caráter técnico, financeiro e-administrativo ocorrentes nas áreas qu~ permitam uma ação conjungada do:s: respetivos órgãos
regionais do IBRA e dos órgãos federais e estaduais
da administração centralizada ou descentralizada
atuantes nas respectivas áreas;
IV- a existência de acordos internacionais já
firmados ou em andamento, para financiamento ou
prestação de assistência técnica visando à solução
de problemas direta ou indiretamente ligados à reformulação agrária nas respectivas áreas;
V- a proximidade dos grandes centros de concentração demográfica e dos principais centros consumidores do Pais. que determinem a 6xígência de
mais intensiva exploração dos recursos da terra.
§ 29- A ~eUmitação das áreas prioritárias farse-â levando em conta a área necessária para localizar os minifundistas; arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais que se achem localizados nas
áreas críticas e sejam candidatos a _u.riidades a serem
criadas."
Vale, fii1alffiente, ressaltar que, além dos critérios
. constantes dos textos legais e aqueles outros que venham
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a ser incorporados como fruto do debate nacional, o Plano prevê que serão também considerados os seguintes:
''- incidência de conflitos pela posse da terra;
-incidência do completo latifúndio/minifúndio·
.:.._incidência de latifúndios próximos aos grandes centros urbanos ou áreas densamente povoadas
que estejam na iminência de ser utilizadas para lo-

teamentos imobiliários especulativos;
-incidência de grande número de trabalhadores
rurais sem terra ou com pouca terra, arrendatários,
aprceiros, posseiros, minifundistas e assalariados;
- ocorrência de obras públicas, tais como barragens, açudes ou uso a tua! inadequado de bacias irrigáveis face à potencialidade de seus recursos-e à sua
função social;
-existência de infra~estrutura _viária, de pro~
dução, armazenamento, comerciafízação e equipa~
mentes sociaJ.s: ---- -- ------aptidão das terras."
A propósito da polémica gerada ein torno da questão
dos critérios para definiÇãO das ái-ias pTioritárlas, vale
ainda registrar, nos Anais do Senado, a Nata Oficial expedida pelo Senhor Ministrõ -era Reforma e do Desenvol~
vimento Agrário, no dia 29 de maio último. Diz a Nota:
"O Ministro Nelson Ribeiro, da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário, negou hoje, quarta-feira,
que jã tenha definidas as áreas por onde será iníCíada a reforma agrária.
Não fizemos nenhum inventário com esse objetívo, disse, acrescentando que essas áreas serão definidas em plenos regionais, que devem estar prontos
entre julho e agosto próximos", O que há, segundo
ele, "é um velho mapa, onde são identificadas algumas regiões, mas nada de concreto".
Na realidade, segundo a opinião expressada por
Nelson Ribeiro, o que houve na divulgação (um jornal paulista anunciou a definição dessas áreas em
sua edição de hoje) foi uma dedução do jornalista,
com base em nossas pri-oridades, que são as áreas
conflitantes.. Mas daí, haver um objetivo jâ delineado, não. Esse tipo de informação~ observou, é prejudicial, porque gera uma expectativa desfavorável
para o trabalhador, que partirá para a invasão de
terras e para o proprietário, que vai defender o que
lhe pertence.
Atualmente, de acordo com Nelson Ribeiro, há
· um conjunto de' informações no âmbito do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário,
indicando regiões conflitantes, "mas isso não c-orresponde a um diagnóstico. Sobre a informação
hoje veiculada, ele acentuou que "no mapa em questão, elaborado há algum tempo, há muitas áreas novas de conflito e outras onde _os problemas foram
solucionados.
Ainda hoje, o Ministr_Q negou que o critériO de
desapropriação a ser empregado pelo Mirad, quandQ da implantação do programa de reforma agrária,
seja com base no valor _da terra declarado pãra fins
de imposto de reitda ... Isso- taiiibém não é vêrôade",
disse, enfático, Nelson Ribeiro, assegurando que ·•o
critêtio a ser empregado será o arbitramento judicial".
O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex' um aparte?
O

Sr~

Jaison Barreto -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Octávio cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço, pela ordem,
o aparte do nobre Senador João Lobo.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên~
cia solicita ao nobre orador para que não conceda mais
apartes, visto que o seu tempo jâ está esgotado.
O Sr. João Lobo- Serei breve, Sr. Presidente. Nobre
Senador Humberto Lucena, é bom que V. Ex•, com a sua
autoridade de Líder do Governo, traga pari esta Casa
esses esclarecimentos, porque o assunto foi lançado, ao
meu ver, muito açodado e inoportunamente. O Sr. Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, no

nr

meu entender, não tem nada de incompetente, ele é um
homem_ôegrande competência de promoção própria. S.
Ex• conseguiu subir na crista da onda, neste País, com
um Ministério que praticamente inexistia há poucos meses, jogando na imprensa um assunto tão apaixonante,
tão cheio de discrepâncias no seu entendimento. V. Ex'
vê o que ocorreu, quando ilustres figuras deste_ País, o
próprio Bispo, Presidente da CNBB, declarou textualmente que est~ reforma era para ser feita em latifúndio
produtivo, e não improdutivo. Quando o Sr. Ministro
tentou corrigir a história dos latifúndios produtivos e improdutivos, o Bispo acusou-o de ser um homem de formação capitalista, e não está também entendendo bem o
assunto. Então, é bom que homens como V. Ex', com a
autoridade de líder, acalma o povo brasileiro que ficou
aR_avoraçio com a perspectiva dessa reforma que se apresentou inoportunamente como uma conquista revolucionária, como uma autêntica guerra revoluciOnãria, ideológica. Porque depois da reforma agrária, da revolução
agrária, eles _iriam pedir a revolução urbana e, em vez de
divisão de terras, vão pedir a divisão das casas, dos grandes conglomerados industriais, dos "Pão de Açúcar",
daS agências do Bradesco. Por que não? Têffi a mesma
conceituação. Homens que trabalham a terra há 50, 100
anos, que a construíram de geração em geração, vão ter
os seus patrimônios, latifúndios ou não, divididos, toma~
doS. Essa é- urria coisa inSuportável e provocou, neste
Pais, sérias inquietações. Então, o Sr. Ministro da Refor~
ma e do Desenvolvimento Agrário é_ um homem hábil
em se promover pessoalmente. Acho q!Je S. Ex' foi inoportuno no lançamento deste assunto. Tanto é que o Governo tem procurado corrigir aquilo que de início se
lançou neste País. Ê o aparte que queria oferecer ao discurso de V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja V. Ex•. nobre
Senador o _esboço do Plano Nacional de .. Reforma
Agrária foi publicado amplamente no Brasil inteiro, distribuído a todos os segmentos da sociedade, sobretudo,
ao Poder Legislativo. Inclusive, há uma passagem no docuemnto ofiCial que diz:
''O Congresso Nacional deverá ser uma caixa de
ressonância do amplo debate que se estabelecerá no
País em torno da reforma agrária. Para ele deverão
convergir muitas das p-ropostas a ser formuladas pelos sindicatos e movimentos dos trabalhadores rurais e urbanos, bem como os pleitos das entidades
patron::iís, ãs reivindicações de organizações civis e
religiosas que atuam no campo, as anâlises dos estudiosos e as opiniões dos partidos políticos. Foi mais
do que nunca necessário um diálogo intenso entre o
Legislativo e o Executivo".
Põrtã.nto, está clara a intenção do Sr. Ministro de Reforma Agrãii"a.
No que tange à colocação que V. Ex~ faz com relação
à Igreja, apenas chamaria a sua atenção para o papel extraordinário que a Igreja Católica tem desenvolvido no
campo, no Nordeste brasileiro. Ai de nós, nordestinos,
se não foSSe presença daqueles sacerdotes que, inclusive, criaram em suas prelazias comissões de direitos humanos que defendem direitos dos trabalhadores rurais,
assegurados pelo Estatuto da Terra, evitando, com isso,
maiores conflitos e que os acompanham, através de advogados, na Justiça, para que o Estatuto da Terra seja
cumprido. De tal sorte que, quando o Bispo, como serefere, V. Ex•, fez uma afirmação como esta, a miilha im- pressão é a de que ele estaria talvez se referindo a alguns
connitos pela posse da terra que estão localizados e caracteriZados pelo INCRA em latifúndios produtivos, os
quais são exceções.

a

O Sr. João Lobo- Acho que V. Ex~ está dando interpretações prolongadas. O Bispo chegou a acusar o Ministro da Reforma Agrária como um hOmem de formição Capitalista .. ·
O SR. HUMBERTO LUCENA- É uma questão de
interpretação.
O Sr. João Lobo- ... porque S. Ex• tentou corrigir a
sua declaração de que_ os latifúndios produtivos não seriam desapropriados. O Bispo disse que sim. Eles não
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querem nada improdutivo, eles querem desapropriar os
produtivos, mesmo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador, eu
não li essa ·entrevista. Acho que o Bispo, talvez, quisesse
se referir, como jâ afirmei, aos conflitos existentes crri alguns latifúndios produtivos, sobretudo no Nordeste.
O Sr. Jaison Barreto -

Permite, nobre Senado!:?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. Como
último aparteante, atendendo ao Sr. Presidente.
O Sr. Jaison Barreto- Nobre Uder Humberto Lucena, o seu discurso cresce em importância pelo nível das
preocupações aqui surgidas em relação à manifestação
da Igreja e setores do Governo no que diz respeito à reforma agrã_ria. E aflora logo a preocupação evidente daqueles que estão defendendo a reforma agrária: estaria
este Congresso em condições de defender os r_eaís interesses da Nação na discussão de uma proposta agora?~ a
indagação que todos fazem. Talvez pela importância da
matéria, a Assembléia Nacional Constituinte fosse o terreno ideal para se permitir a possibilidade de outros selares- não representados aqui neste Congresso- poderem participar com os seus enfoques, com as suas preocUpações? Esta é a iridag-aÇ!fo Que todos nós nos fazemos.
E- daí a importância da convocação de uma Assembléia
Constituinte jâ e não depois, sob pena de vermos uma legislação que deveria ser adequada às necessidades do
País, ser descaracterizada e d.esvirtuada pelos interesses
aqui incrustados, que sempre defenderão os seus próprios, e não os interesses reais des.te País, o qual precisa
se reencontrar, procurar novos caminhos, fugir da convulsão social que aí está, à frente dos olhos de todos e
que continua sem encontrar soluções. Porque, exatamente - e me perdoem os nobres pares - este Congresso
não representa a Nação no que tem de maior em termos
de maioria e haverá de descaracterizar, infelizmente, a
proposta do Governo que é correta, é ética, é leal e preocupada com os destinos deste País.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sabe V. Ex• que. a
Proposta de Plano Nacional de Reforma Agrária não vai
depender, evidentemente, da votação do Cong~:e_ssp Nacional. Ela está em debate perante à sociedade. Naturalmente recolherá as sugestões dos Srs. Parlamentares das
duas Casas do Congresso Nacional e não será objeto de
apreciação porque não se trata de um Projeto de Lei,
nem de proposta de emenda constitucionaL O que pretende o Gov_erno, tão-somente, na proposta desse plano
é explicitar a sua interpretação quanto à execução doEstatuto da Terra.
Agora, quanto a Assembléia Nacional Constituinte,
ela a seu tempo terá, realmente como diz V. Ex•, maior
rePresentatividade mas, aí, já para reordenar a matéria
em termos constitucionais, c, não de legislação ordinária.
O Sr. Jaison Barreto- V. Ex• entendeu a minha preocupação. A falta de um instrumento de comunicação por
parte desses setorcs, como a Pastoral da Terra, Confederação dos Trabalhadores Rurais e de amplos setores que
defendem a reforma agrária, ficarão minimizados pelo
poder de fogo de parlamentares que terão maior condições d~ obstaculizar essa reforma agrária. Foi nesse
sentido_ que coloquei a necessidade de, talvez, apressarmos a Convocação_da_Assembléia Nacional Constituiiite
porque permitiria a participação, aí sim; dC toda a
Nação na discussão dessa matéria.

O Sr. Américo de Souza- Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Apenas pediria vê-nia ao nobre Senador, devido o Presidente já ter me advertido por dua~ vezes para que fosse breve no aparte.
Inclusive há outros Senadores nos microfones .de apartes, aos quais peço desculpa~ por não poder atendê-los,
diailte do rigor presidencial.
O Sr. Octávio Cardoso- O rigor é tão grande que V.
Ex' está há 40 mínutos na tribuna, quando deveria
ocupá-la por 20 minutos.
O Sr. Américo de Souza - Nobre Líder Humberto
Lucena, ouvimos todos com atenção, respeito e admi-
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ração o pronunciamento que V. Ex• faz neSta Casa sobre
assunto que vem_ trazendo as !ltençÕc:$ de todos, em se

tratando de matéria tão importante, para discussão em
todos os plenários da Nação. Dizemos a V. Ex•, nobre
Senador, que o Presidente José Sar_ney quando resolveU
enfrentar esse problema, o fez movido do _mais alto
espírito público, objetivando dar à Nação tranqUilidade
efetiva no setor rural. E trazemos neste rápido aparte, a
par da nossa solidariedade, apenas umas observações
para aqueles que se preocupam com o problema. Em nenhum momento, nobre Senador, há de se pensar que, em
se fazendo a refonna, agrária no País, podemos ter todos
os homens que trabalbam_a terra transformados em proprietários rurais, isto -porque, não poderíamos, em qUalquer tipo de reforma do setor econômiço, ;ver transformados em comerciantes todos os comerciários e, em industriaiS, tõdos os industriârios. Ass_im_ é que as grandes
propried<J.des, que estão produzindo economicamente
produtos rurais, continuarão a existir c apenas oS latifúndios improdutíveis, esses sim, poderão ser passíveis
de distribuição aos produtores que não têm terra, porém,
com uma tradição de homens que cultivam a terra. Trazendo esta pequena observação, desejo congratular-me
com V. Ex• pelo excelente discurso que vem pronunciando nesta tarde. Muj_to obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu que agradeço,
nobre Senador Américo de Soyz__a, a sua participação no
debate.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País pode estar ~rto
de que a Proposta do (9 Plano de Reforma Agrária da
Nova República pretende consolidar á democratização
da propriedade da terra que terá c_omo conseqüência
imediata o fortalecirri.eritõ de nosso mercado interno e a
solução do grave problema das "invasões". As propriedades rurais produtivas, índepeil-dcntemente de seu _tamanho, não serão tocadas, e, como já disse, as áreas
priorit<irias serão cuidadosamente deliniitads nos termos
da Lei.
A não ser onde haja conflitos já caracterizadOs__ pelo
INCRA ou que surja, naturalmente, após a aprovação
do plano por Decreto PresidenciaL
Termino, Sr. Presidente, Srs. Senadores, repetindo as
palavras do Presidente José Sarney na sua entre~ista da
última terça-feira:

"Hei de tocar, levar à frente uma reforma agrária
dentro dos cânones das leis. I remo$ fazer uma reforma agrária de acordo com a sodedade. Uma reforma agrária que sejà a que 6" País necessita, deseja e
exige.
Nesse instante, é necessário que se faça ao País
um chamamento a que os nossos problemas sejam
resolvidos de maneira racional e não de Lima maneira passional. Temos tantos problemas, tantos
problem3s estão aí a desafiar O rlossç_gênio criativo,
nesse momento em que tantas dificu\adades se_ cr_uzam com tantas esperanças. Por que nós, então, em
vez de ajudarmos, vamos aguçar tentando soluções
passionais para um problema que é absolutamente
racional e ab:o.olutamente justo?".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNÇJAOO PELO SR.
VIRG{L/0 TÁVORA NA SESSÃO OE 2I-6-85 E
QUE, ENTREGUE Ã REV!SÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr.. _Presidente, S(s. Senadores: _
Esta Casa, num momento -de boa inspiração, houVe
por bem criar uma Comíss_ão_Parlarnentar de Inquérito, _
em que fosse esmiuçado, em todos os seus detalhes, a
gestão das estatais, não só aquelas em que o Governo tinha como empresas: públicas, como aquelas outras cm
que participação majorífâria J)õSstifSse. ·com·o membrô
que somos dessa Comissão, várias vezes temos ouvido o_
depoimento ddodos Os dir_igeiltes da estatal maior a PETROBRÁS.
O esmiuçar as con.tas, a gestão desta Companhia,
como a de n<? l a ser percutida, _foi justamente uma das
deliberações, a nosso ver, mais sábias, mais justas e, ao

mesmo tempo, mais pertinentes, que a Presidê_ncia da
ComiSsão to"inOu.
- Pela complexidade dos assuntos, sempre nos -rixa~os
em dois pontos: não seria de bom alvitre querer fazer
aquela auditagem que, justamente, uma co_missão especi:il, agora instituída pelo Congresso, para a regutamentqção do art. 145 da Constituição, deveria ter como escopo. Mas, naquelas questões básicas que informam a ativicjade dessas diferentes companhias- e no caso da PETROBRÃS- é que deveria, a nosso ver, ser feita com.o
está sendo dirigido o esforço maior da perquiriçào, por
parte dos membros daquela CPI.
Dois aspectos sempre nos pareceram fundamentais
para que necessário se chegasse a um resultado _que todo
o Senado está esperando. Fala-se em Nova República,
fala-se em tran_sparência. Muito bem! Então, primeiro:
transparência das ações mestras, das ações fundamentais
de.ssa companhia~ segundo,justiftcativa de, em tendo ela,
conforme orgulhosamente sempre recordamos, sido criada com o respaldo de um monopólio em 1965, não seja
tumbém base para criação-de, atravês das associações de
coligadas, prover, por preços favorecidos, um enriqueci~
menta daquelas outras companhias que, em tendo sóciOs, acioniS.tas, que não o Estado ou entidades -eStatais,
pululam, hoje, às dezenas. Então, dois aspectos completamente diferentes que podiam ser traduzidos, sempre,
_pelas indagações que fazemos e que se tornam, talvez,
até um pouco monótonas para os depoentes, porque to~
dos são da mesma empresa e uns transmitem aos outros.
Primeiro de__tudo, o preço real da nossa extração, ou
po-demos: dizer, o custo, para bem frisar, do nosso barril
de petróleo, seja off shore, seja na terra; e, segundo, o
preço que aquela companhia es.tatal atribuí a produto
básico que distribui a toda a in~ústria Petroquímica: a
nafta.
Sabe V. Ex~. S_r. Presidente, que, no Brasil, a nafta,
base da petroquímica, é extraída _do petróleo, ao con~
- trário da América do Norte, em que geralmente o é do
gáS- natural.
E por que - perguntarão os Srs. - vem o represen~
tante do Ceará com essa digressão? Graças a um artigo
que vimos publicado na Folha de S. Paulo, de autoria_ de
um dos jornalistas mais combativos que tem aquele
-g-rª-nde diário pa_ulistano e que faz justamente, remissão
a documento jâ distribuído quando do depoiTTiento do
Sr. Presidente Hélio Beltrão, por sua assessoria, falando
sobre, justamente, o preço desta nafta. E, dentro dos
considerandos que justamente farão parte em anexo do
noSso pronunciairii;:nto, mostra Rui Lopes, que _é_o jornalista em questão, ·que, ao contrário do que sempre afirmado- por aí, o preço da nafta -Internacional não é equiparitdo ao preço do petrófeõ brútO: -lJe rrianeira que,
quando concedemos o preço deste barril de nafta bem
abaiXo do preço do petróleo bruto, estãinos,- não subsi~
diando - nunca utilizamos esta palavra - estamos,
realmente, dentro da composição de preços dos deriva~
dos de petróleo, estamos, justamente, favorecenOo a Petroquimica em muito, e tirando de lucros da empresa~
mãe; quantia qúe, em tenhos aprOximados "este 'dn-o, chega entre 750 milhões a I bilhão de dólareS". - --·sr. Presidente, Srs. Senadores, isso não é desprezível.
Mesmo a um câmbio de 6 mil cruzeiros por dólar, nós
teríamos para essa companhia um lucro cessante de 6 tri~
lhõe.'i a 4 e meio trilhões de cruzelros.
Mas, se de um lado, assegura-se essa generosidade, do
outw,_ aflige-nos, com essa partícipação que a PETROBRÂS está dando ao esforço de_combate à inflação,
pelo congelamento dos preços, até o dia 20 do mês de julho, a necessidade_ que ela tem de investimentos maciços,
que-não podem ser mais pedidos ao contribuinte, que te~
rã-que ser gerado, pela diferença que obtém do preço do
petfâleo bruto, naciõnal ou importado, e do lucro que,
realmente, tem do processamento dos seus derivados.
E isto, Senhores, por quê'? Com a descoberta dos novos_
poços e-m âguas profundas, onde o RJS-219 e RJS-319,
re.spectivamente, a 430 e aproximadamente 830 metros
de lâmin3- cl'âgua, -corri Uma tecnologia nov-a que, iiúa
honra e satisfação de nós_ brasileiros, está ela introduzindo no País,_p~ópria, parã__i_sto são ncce.c;sãrios in~csti~~?
tos para a exploração deste gr~n_de campo, que pareCe
ser o número um eiTI matéria de gigante -õo Brasil, pras~
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pecções maiores estão sendo feitas, para que essa certeza
adqui'ramC?S, exige. praticamente, recursos iguais a todos
os que já roram aplicados na bacia de Campos.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando insistinios quantO ao -preço da nafta, quanto insistimos, contrariando ilustre colega de representação pãitidâria,
sobre a necessidade de, justam~nte, ser mantido esse diferencial (levado em conta, apenas, o preço maior entre a
extração do petróleo nacional e a importação do petróleo alienígena), nós estamos pensando na PETROBRÃS, mas, muito mais do que isto, estamos pensando no futuro d_o__ Brasil.
_Se h_qj_e, com o esforço colossal, graças à competência
e ao Otimismo dos nossos técnicos, já chegamos a ter
60% de nossas carências atendidas pela produção nacional, é porque investimentos maciços foram feitos Sr. Presidente e Srs. Senadores. Só perfurando é que se encontra -petróleo, e pam isso necessário se torna recursos.
Quando dissemos aos Senhores que, para um metro de
perfuração off shore, são gastOs, em média, numa apropriação dos custos todos, bem verâaQe, aproximadamente mil dólares (equivalentes), e em terra apenas 300, e
quando de mil dólares, isto equivalente, pelo menos em
divisas, quer diz<:r,_em dólar-moeda, no offshores, necessário se torna um dispêndio de aproximadamente 30%, o
problema ·se apresenta com características, então, de gravidade bem maior.
De maneira que, aqui respondendo às últimas palavras do eminente jornalista citado, quando diz, confissãO:
parcial, que
O resultado apontará seguramente uma importância- muito superior a um bilhão de dólares
anuais,
refería-sc ele ao lucro cessante da PETROBRÁS, por
essa generosidade quanto ao custo da nafta que oferece a
Petroquímica nacional.
Agora eu quero ver quem tem coragem de mexer
nisso, por causa dos nomes e dos valores envolvi~
dos.
Sr. Presidente, não soiYJos Dom Quixote, mas diz-nos

a consciência que, sem olhar nomes, nem valors envolvidos, temos lutado desde o primeiro dia em que essa Comissão se instalou, sem exceção, na inquirição de todos
os depoentes, centrar nossas preocupações nesses dois
pcmtos que, mais que qualquer outro, são fundamentais
para que tenha~o~_ aquela desejada auto-suficiência tão
proclamada por todos, tão cantada por muitos, mas que,
para se tornar realidude, está a exigir, além daqu"eles prérequisit0s já por nós preenchidos, de competênciá técriíca, de fé na PETROBRÃS, investimentos compatíveis
com os objetivos colimados.
Era isso o que queríamos dizer ,_Sr. Presidente, agradecendo a atenção de V. Ex• e dos demais Senadores, numa
hora tão tarde eomo esta, de uma sexta-feira, tão concorrida ... neste Plenário. (Muito bem!)
ATA DA 97• SESSÃO, REALIZADA EM 12-ó-85
(Publicada no DCN Seçào II, de 13-6-85)

Retifica.;ào

No Expediente d_a_s~_ssão, no Projeto de Lei do Senado
n<? 160, de 1985-DF, que dispõe, no âmbito do Distrito
Fed_eral, s_Qbre_ miçroempresa, substituição tributária em
operações sujeitaS a_o Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias_, isenções deste e do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza e dá outras providências.
Na página n9 1748, 3• coluna,
Onde se lê:

III - declaração expressa de todos os seu_s sócios ou
do seu titUlar de que a reçeita bruta do ano anterior não
e;.:,cedeu o limite fixado no art. 2"' e de que não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevbtas no art. 4~.
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Leia~se:

Art. 5"'

IH- cópia do seu registro especial de microemPreSa;
IV -declaração expressa de todos os seus sócios ou
do seu titula-r de que a receita bruta do ano anterior não
excedeu o limite fixado no art. 21' c de que não se enquadra em nenhuma d<J.s hipóteses previstas no art. 4~>
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Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN

Aos quatro dias do mês de junho de mil novecentos e
oitCnta e cinco, às ll :00 horas, na sala de reuniões da Direteria Executiva do PRODASEN, reúne-se o Conselho
de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência -do
Exm'i' Sr. Senador Enéas Faria, nomeado pela Mesa Diretora do Senado Federal para Presidente deste Conselho. Presentes _os seguintes membros, nomeados pelos
Atas do Senhor Presidente do Senado Federal de n9s
101, !OS _e to6, de 31/5/85, respeCtivamente: "Dr. Louri~
vai Zagonel dos Santos, Diretor~Geral do Senado Federal, na qualidade de Vice-Prcsidente do Conselho, Dr.
Jaime Luiz Colares c Dr. José de Ribamar Duarte Mourão. Presentes, também, o Dirctor Executivo do PRO~
DASEN, Dr. Waldwin Bueno Netto e, a convite do Senhor Presidente, o Dr. Jair Pedro de Oliveira, Diretor da
Divisão Administrativa e Financeira do PRODASEN.
Deixa de comparecer_ o Conselheiro Dr. Yamil e Souza
Outra, nomeado pelo Ato do Senhor Presidente do Senado Federal de n9 107, de 3!/5/85, por rilotivo de viagem a serviço. Q_ Senhor Presidente inicia os trabalhos,
instalando o Conselho de Supervisão do PRODASEN.
A seguir, o Se-nhor Vice-Prcsidente, Dr. Loi.i.rival Zagonel dos Santos, faz uma rápida apresentação dos Senhores Conselheiros c sugere que as matérias a s~r~rr_l apreciadas s_ejam distribuídas de acordo com ã formação profissional de cada Conselheiro. AproVada a proposta, os
assuntos, de modo geral, doravante, terão a seguinte dis~
tribuiçüo: matérias relacíonaaas ~~om orçamento e finanças deverão ser encaminhadas a,1 Conselheiro Jaime
Luiz Colares~ matérias que dizem resr,eito às áreas administrativa ~e de peSsOãl ao Conselheirõ José de Ribamar
Duarte Mourão e, assuntos de ordem jt rídica e~técniCa,"
ao Conselheiro Yamil e Sousa_Dtitra. Pas,'a~se,-em seguida, à apreciaçào do primeíro item da pau•a o Process__o
PDO 705/84-5, referente à Prestação de Cor.t.as do PRO.:
DASEN do terceiro trimestre de 1984L Em v~sta d<~ matéria ter sido apreciada pcl<~ Auditoria, com parecer favorável, e já aprovada pela Comissão Diretora, o Canse.:
lho resolve dcterrriínar o arquivamento do Processo.
prosseguindo, coloca-se em apreciação o Processo
PDOI35/85~2, relativo à Prestação de Contas do quarto
trimestre de 1984. O Se-nhor PreSidente designa o Conselheiro Jaime Luiz Colares para relatar c apresentar na
próxima reuniãõ, tendo em vista a urgência quC o assunto requer. Em seguida, analis<He o processo referente à
Prestação de Contas do exercido fiml.nceiro de 1984, encaminhada através da corresponência CT-DEX/SEN042Af85. O Senhor Presidente designa o Conselhi:üro
Jaime Luiz Colares para relatar e apresentar na próxima
reunião. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente
coloca em apreciação o quarto item da pauta, o Processo
PD0277 /85- r, sobre a Prestação áeContaS do primeiro
trimestre de 1985. Esta matéria e-tãri1.6ém "ã.tribuida ao
Conselheiro Jaime Luiz Cólares -para rel:itar. -Passa-se ao
quinto item, o Processo PD0781/84-3, referente à Pro~
posta Orçamentária do Fundo de Informática e Proces~
sarnento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN,
para o exercício financeiro de 1985. O presente assunto
contém os pareceres favoráveis do ex-Conselheiro Dr.
Luiz Carlos Lemos de Abreu e do Auditor do Senado
Federal, Dr. Nereu Silva Rolim. Os Senhores Conselheiros analisam os respectivos relatórios, aprovando a matéria por unanimidade, a qual deverá ser encaminhada à
Comissão Diretora pãi-a3Provação final, asSinando o
respectivo Ato, para publiCaç~~- O sexio Íterri, o PrOC~s
so PD0758JS3~3, diz iesPCiTO a requerimentos d_e ll~(on
ze) servidores do PRODASEN, referentes à Conversão
em vantagem pecuniâria, por necessidade de serviÇos,
dos períodos de afastamento por motivo de dedicação

excepcional._ Após a explanação feita pelo Senhor Diretor Executivo sobre o assunto, o Conselho decide
a pro":~- lo por unanimida~e. Coloca~se em .,ll:preciação O
sét_lmo item, o Process(J SF-Ô06-939f84~8, referente_~ soli~
Cíiação do Instituto de Previdência dos CoõgressistasI PC., no sentido do PRODASEN desenvolver um programa de computação que atenda a todas as necessida~
des daquela--Instituição, ou seja,- proceder a elaboração
de .Ufl?. projeto de modernização administrativa identificando as suas necessidades. O Senhor Presidente decide,
em vista do assunto requerer um,a análise mais Profunda,
designar o Conselheiro Yamil e Sousa Outra para emitir
parecer sobre a matéria e apresentá-lo na próxima reunião. Prosseguindo, os Senhores Conselheiros analisam
o processo PD0135/79-6, referente ao convênio firmado
entre o PRODASEN e a Secretaria de Modernização e
Reforma, Administrativa da Secretaria de Planejamento
~da Presidência da República - SEMOR/SEPLAN. O
Diretor Ex_ecutivo, através do expediente CTDEX/SEN-143/85, explica as razões pelas quais solicita
seja atendido o pleito da SEM O R, no sentido de isentála do débito para com o PRODASEN, correspondente a
serviços a ela prestados que, pelos motivos no momento
apresentados, ficaram, no período de janeiiO de 1982 a
julho de 1983, sem definição de responsabilidades. O Se~
nhor Presidente designa o Conselheiro José de Ribamar
Duàrte_ Mourão para emitir parecer sobre o assunto e
relatá~!o na próxima reunião. Passa~se ao !lOno item,
Correspondência CT~DEX/SEN-137{85, quefrata de solicitação do Ministêrio da Marinha no sentido de
di.spensâ~lo do débito resultante da impressão de 645 folhas, as quais foram imprimidas através de um comando
dado, inadvertidamente, pelo Operador de_ terminal instalado naquele Ministério. O Senhor Presidente designa
o Conselheiro José de Ribamar Duarte Mourão para relatar o assunto na próxima reunião. O décimo item_
refere~se aos documentos CT-DEX/SEN-123/85, CT~
DEX/SEN-176/85 e CT-DEX/SEN-179/85 pelos
quais o Diretor Executivo indica os nomes dos servidores para exercerem Funções c Emprego em Comissão,
em substituição aos atuais titulares. O Conselho decide
referendar- ;1 autorização do Senhor Presidente dada às
indicações llprcsentadas nos dois primeiros documentos
e ap-rovar, [fOr unanimidade, a indicação do servidor
Otávio de Morais Lisboa para exercer a Função em Comissão de Assistente do Diretor _da DivisãO de Suporte
-Técnico Operações do PRODASEN. O décimo priniei~
ro assunto, Processo PD0310f85-9, trata de propoSta do
Senhor Diretor Executivo, através da correspondência
CT~DEX/SEN-190/85, a este Egrégio Conselho, no sentido de autorizar a rescisão, por justa causa, do Contrato
de Trabalho do servidor Gregório Ferreira de Sousa, lotado no Setor de Segurança do p_RODASEN, na forma
do artigo 482, alínea "i" da Consolidação das Leis do
Trabalho. O Conselho decide autorizar a dispensa do referido servidor e encaminhar à Egrégia Comissão_ Diretora para decisão final, nos termos do Inciso XI, do artigo 69, do Regulamento do PRODASEN, alterado pelos
A tos n9s 4/82 e_ 9/83, daquela Comissão. Prosseguindo,
o Senhor Pr~ideºte coloca em apreciação o décimo segundo item, documento CT-DEX/SEN-142/85, referente a proposta do Dirctor Executivo no sentido de facul~
tar ao servidor do PRODASEN, investido em Emprego
em Comissão integrante do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, optar pela remuneração do seu emprego permanente, na f9rma da Lei n9 6.323, de 14/4/76,
e do Art. 537 do Regulamento Administrativo do Senado Federal. O Senhor Presidente designa o Conselheiro
José de Ribamar Duarte Mourão para emitir parecer
sobre o assunto e relatá~Io na próxima reunião. O décimo terceiro item refere-se ao Processo PD0482j84-6,
que trata de proposta do Senhor Diretor Executivo (CTDEX/SEN-149/85) para dispensar do Quadro de Pes~
soai do Órgão o servidor Alexandre Marcos de Paula
Renó. O Conselho decide, em vista das razões apresentadas, referendar a itutorização do Senhor Presidente, excluindo o servidor do referido Quadro. Em seguida, é co~
locado em a_precJaç?o o décimo quarto item, Processo
PD0285}83~8, relativo à desigilação dõs membros da
Comissão Permanen,te de Licitação do PRODASEN. O
Cõfl.selho decide referendar a nova composição da referi~
da Comissão, nOs term-os do§ }9, do artigo 34, do Regulamento do PRODASEN. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerra a reunião. E, para constar,

e

eu, Ana Maria Merto Marengo, Secretária deste Canse~
lho, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Senhor
Pi-esidente demais membros do Conselho. Brasília, 4 de
junh()_:<:fe 1985. setiador Enéa~_ Faria, Presidente do Conselho de SUpervisão - Lourival Zagonel dos Santos,
Vice-Presidente - José de Rlbamar Duart~ Mourio,
ConselheirO - Jaime Luiz Colares, Conselheiro WaldWiD BUeno Netto, Diretor EXecutivo do PRODASEN.

e

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO m;; FINANÇAS
6• Reunião realizada em
4 de junho de 1985.
Às 10:00 horas do dia 4 de junho de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo
Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Jú~
níor, Presidente, Carlos Lyra, Vice-Presidente, Alexandre Costa, Ari1érico de Souza, Cid Sampaio, Marcelo
Miranda, João Castelo, César Cais, Roberto Campos,
Alcides Saldanha, João Calmon, Jutahy Magalhães,
VirgílÍÕ Távora, Jorge Kalume e Saldanha Derzi. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Helvídio Nunes, Martins Filho, José Lins e
Roberto Saturnino. Havendo número regimental, a Presidência declara abertos os trabalhos, determinando a
mim,- LuiZ Fernando Lapagesse, Secretãrio da Comissão, a leitura da Ata da Quinta Reunião, a qual, lida, é
aprovada pela Comissão. Passa~se à apreciação do item
I: Projeto de Lei -do Senado _n9 164/82- ''Asse_gura ao
contribuinte do _Imposto de Renda o direito de abater a
integralidade das despesas com saúde, educação, habi~
tação e juros de dívidas pessoais". Relator, Senador
Marcelo Miranda, que emite parecer favorável, com a
Emenda nQ 01-CF, que apresnta. Colocado em discussão, requer vista o Senador Cid Sampaio, sendo deferida
sua pretenção. Item 2: Projeto de Lei da Câmara ri9
251/84, que "Altera a estrutura da Categoria Funcional
de Assslstent~ Social, do Grupo~Outras Atividades de
Nível Superior, e dá outras p-rovidências." Relator: Senador Jorge Kalume, que emite parecer favoráveL Colo~
cado em discussão e votação, é o mesmo aprovado. Item
3: Proj~to de Lei da Câmara nQ 125/84, que "Torna obri~
gatória a criação, em todos os municípios brasileiros, de
parques especificamente destinados à preservação do
meio-ambiente e dá outras providências." Relator, o Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer contrário ao
projeto. Colocado em discussão e votação, é o mesmo
aprovado. Item 4: Projeto de Lei da Câmara n9 244/83,
que "determina a contratação, pelo regime da CLT, dos
Representantes do Funrural que contem mais de dois
anos de efetivo e]!:.e:r_cício no cargo." Relator: Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer favorâvel ao proces_s_ado. Colocado em dis.cussão e, a seguir, em votação, é o
mesmo aprovado, Por unanimidade. Item 5: Projeto de
Lei da Câmara nl' 029/83, que "Revoga o artigo 69 da
Lei n~' 3.419, de 5-7~5-8, e determina outras providên~
cias" .. Relator 0- Senador Alcides Saldanha, que emite
pareCer favOrâv"el. Colocado em discussão e, a seguir, em
votação, é o mesmo aprovado por unanimid~de._ Item 6:
Projeto de Lei da Câmara n9 036/77, que .. Dispõe sobre
a padronização de embalagens, e dá outras providências." Relator: Senador Martins Filho, que emite parecer
favorável ao projeto e contrário ao Substitutivo. A Presidência, em virtude de ausência do Relator, declara adiada a apreciação da inatéria, Item 7: Oficio "S" 010/85,"
Do Senhor Governador do Estado do Maranhão, solici~
tando autorizaÇão dó Senado Federal para contratar
operação de empréstimo externo, no valor de USS-55 mi-lhõeS, para o Programa Rodoviário daquele Estado. Relator o Senhor Senador Helvídio Nunes, que emite parecer preliminar pela audiência da SEPLAN, com voto em
separado, favorável, do Senhor Senador Américo de
Souza. Colocado em discussão os pareceres e o voto em
sepãrado, o Senhor Senador João CaStelo, usando da pa~
lavra, requer a concessão de vista do processado, o que é
deferido pela PresicJênc;ia. Item 8: Oficio "S" 14/85," Do
Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando ao Senado Federal autorização para contratar
operação de empréstimo externo, no valor de USS 15 mi!hõ~ ou o equivalente em outra moeda, destinado ao financiamento-do Programa de Investimentos do Estado".
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Américo de Souza, que emite parecer contrário ao processo. Colocado em_ discussão e, a segUir, em votação, é o
!!lesmo aprovado, por unanimidade, pela Comissão. Esgotados os itens constantes, a Presidência comuriica que
recebeu, para apr~ciação extrapauta, os Ofícios "S" n~s
Presidência. Item 9; OfíCio "S" n9 04/85, "Do Senhor
10/85, do Esta_do do Maranhão, que se encontrava em
Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando a
vista para o Senador João Castelo, n<? 3/85, do Estado de
autorização do Senado federal para contratar oreração
Sant'-l Catarina, cujo relator designado é o Senador Jude empréstimo externo no valor de USS 28.800 niilhões,
tahy Magalhães e o n~ 14/85, de Santa Catarina, que se
destim1do à liquidação dos compromissos externos -já
encontrava com pedido de vista para o Senador Américo
existentes e vencíveis cm 1984. Relator: Senador Virgílio
Távora, que emite pa"recer favorável, na forma-Uo Projede Souzii._A Presidêqcia consulta aos Senhores Senadores sobce a ;1preciação ex:trapauta. Não havendo quem se
to de Resolução do Senõ.ldo que apresenta. Colocudo em
manifeste contrariamente, a Presidência designa como
discussão e, a seguir, em votação, é o mesmo ap~qvado
ltero_l2- Ofício "S" n9Ql0j85, d_o Senhor Governador
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presido Estado do Maranhão, solicitando a autorização do
dêncía, antes de encerrar os trabaJhm;,_determina a mim,
Senado Federal para que possa contratar operação de
Luiz Fernando Lapagessc, a lavratura da presente Ata
empréstimo externo, no valor de USS 55 milhões, destique, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente.
nado, ao programa rodoviário do Estado. A Presidência
informa que o processado contém parecer emitido pelo
7' Reunião, realizad1!Senador Helvídio Nunes, que é preliminarmente pela auF.m 13 de Junho de 1985.
diência da SEPLAN; um voto em separado, favorável,
do Senador Américo de Souza, inclusive pela dispensa
Ãs 10:00 horas do dia 13 de junho de 1985, na Sala de
da_audiência à_ SEPLAN. A Presidência convoca o SeReuniões da Comissão de Finanças, presentes os Senhonhor Senador Jo_ão Castelo para emitir o seu voto, que
res Senadores Carlos Lyra, Vice-Presidente, no exercício
será
proferido oralmente em plenário. O Senador João
da Presidência, Marcelo Miranda, Octávio Cardoso,
Castelo usa da palavra, proferindo o seu voto favorável
Américo de Souza, Roberto Campos, Albano Franco,
ao
Voto
em Separado do S_enador Américo de Souza e
João Castelo, José Uns e Jutahy Magalhães. Deixam de
contrário ao parecer emitido pelo Relator. Colocado em
comparecer os Senhores Senadores Virg'í1io Távora, Lodiscussão,
e não havendo quem queira discutir a matéria,
manto Júnior, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Cid
passa-se à votação do parecer e dos votos em separado
Samp.aio, Alcidcs Saldanha, Martins Filho, João Caldos Senadores Américo de Souza e João Castelo, sendo
mon, e Roberto Saturnino. Havendo número regimenaprovado o Voto em Separado do Senador Américo de
tal, o Senhor Senador Carlos Lyra determina a leitura da
- Souza, que passa a ser o Parecer da Comissão. Item II
Ata da 6' Reunião da ComisSão de Finanças, ·a qual, liOfíc:::io
n9 003/85, do Senhor Governador doEsda, é aprovada pela Comissão. Pu_ssa-_:;e à apreciação_dos
tado de Santa Catarina, solicitando ao Senado Federal a
itens da pauta._ Item I -Ofício ''S" n~OIS/85 do Senhor-autorização para que o Estado possa contratar operação
Governador do Estado de São Paulo, solicitando a autode empréstimo externo, no valor de US:U 1 milhões de
rização do Senado Federal para que possa contratar opedólares norte-americanos. Relator _o Senador Jut<~.hy
ração de crédüo extew_o, no valor de US$ 45 milhões,
Magalhães, que emite parecer favorável, na forma do
destinado a financiar o Programa de Infra-Estrutura
Projeto de Resolução do Senado que apresenta. Colo_caEconQmico-Social, na ãrea de transportes ferroviários
do em discussão e a seguir em votação, é o mesmo aprodaquele Estado. Relator o Senhor Senador Marcelo MLvado por unanimidade. Item 12- Ofício "S" n<? 014/85,
randa, que emite parecer favorável, na forma do Projeto do Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, sode Resolução que apresenta. Colocado em discussão _e, a
licitando a autorização do Senado Federal para que o
seguir, em votação, é o mesmo aprovado por unanimidaEstado de Santa Catarina possa contratar operação de
de. Item 2 - Projeto de Lei de Senado n~' 164/82- que
empréstimo
externo, no valor de USS 15 milhões de
assegura ao contribuinte do Imposto de Renda o direito
-dólares norte-americanos, destinado ao Programa de (nde abater a integralidade das_ despesas de saúde, eduvestimentos do Estado de Santa Catarina. Relator o Secação, habitação e juros provenientes de dívidas pesnhor Senador_ Virgílio Távora, que emite parecer favorãsoais. Relator o Senador_Marcelo Miranda, que emite
vel, na forma do Projeto de Resolução que apresenta.
parecer favorável, nos termos da Emenda n"' 1-CF, que
Referido processado encontrava-se com pedido de vista
apresenta à Comissão. ColocadO em discussão e cm vodeferido pela Presidência em sua última reunião, passantação, é o mesmo aprovado. Item 4 - Projeto de Lei da
do, pelo motivo exposto, a palavra ao Senador Américo
Câmara n9J41/83- que Torna obrigatória, à colocação
de Souza, para emitir, oralmente, o seu voto em sepado ""Símbolo Internacional de Acesso" em todos os loração, favorável ao processado. Emitido o voto, passa-se
cais, serviços que- perinitam a utilização; por pessoas
à
discussão. Não havendo quem queira usar da palavra,
portadoras de deficiência ftslca, ·e dá outras providênpassa~se à votação do parecer e do voto em separado do
cias". Relator o Scnado_r Oc_táVio Cardoso, que emite paSenador Américo de Souza, sendo_ aprovado o parecer,
recer favorável ao projeto. Colocado em discussão _e em
por unanimidade. Nad_a mais havendo a ser tratado, a
votação, é ·o mesmo aproVad-o -pof Unanimidade. Item 6
Presidência determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse,
- Projeto de _Lei da Câmara n'i' 021/85, que "Concede
Secretário, lavrasse a presente Ata que, lida, é aprovada
pensão especial a Josa Pedro Tiradentes, trineto de Joae assinada pelo Senhor Presidente.
quim José da Silva Xavier,-o Tiradentes. Relator o Senador Albano Franco, que emite pareéerTaVorável ao prO__?'_ Jteunião~-- realizad~ e~- 29 de maio de i984.jeto. Colocado em discussão e em votação, é o mesmo
Ãs 10:00 ho-raS do dia 29 de maio de 1984, na Sala de
aprovado por unanim[dade. Item 10 - Oficio "S" n"'
Reuniões da Comissão de Finanças, Aia SenadOr NilO
6/85, do Senhor Gove_rna_dor do Estado de Goiás, SoliciCoelho, prese!)ie-5 Çs Senhores Senadores Lomanto Jú~
tando a autorização ao Senado Federal para o Estado de
nior, Presidente, Carlos Lyra, Vice-Presidente, Jorge KaGoiás poder contrair operação de empréstimo externo,
lume, José Lins, Cid Sampaio, César Cais, Jutahy Magano valor de USS 25 milhões, destinado ao Programa Rolhães, Alcides Saldanha, Alexandre Costa, Albano Frandoviário_do Estado. Relator o Senador Carlos Lyra, que
co, João Castelo, HelVídio Nunes, Martins Filho, Gasconvida o Senhor Senador João Castelo para exercer,
tão MUller, Hélio Gueiros, Roberto Campos, Benedito
eventualmente, a Presidência dos trabalhos, enquanto
Canelas e Américo de Souza. Deixam de comparecer,
perdurar a apreciação do item. Terminad_o_o parecer do
por motiv9 justificado, os Senhores Senadores Virgílio
Relator, o Senhor Senidor Jo_ão Castelo coloca em disTávora, Saldanha Derzi, Marcelo Miranda, João Calcussão o parecer do Relator -e, em não havendo quem
mon, e Roberto Saturnino. Havendo número regimenqueira discutí-lo, passa-se à votação, sendo, por unanital, o_ Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, demidade, aprovado o parecer-do Relator. O Senador Carterminando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário
los Lyra volta a assumir a Presidência da ComisSãO de
da Comissão, a leitu_ra da_Ata da 4~ Reunião, que, lida, é
Finanças, passando à apreciação do Item 11 - Projeto
aprovada pela Comissão. Passa-se à apreciação do Item
de Lei da Câmara n'i' 143/84, que "Dispõe sobre-a con1: "Audiência do Excelentíssimo Senhor Governador do
cessão dos direitos e vantagens da Lei n~ 1.23_4, de 14 de
Estado do Amazonas, Doutor Gilberto Mestrinho, com
novembro de 1950, aos trabalhadores regidos pela Conrelação aos OfíciOs ~·s" n~s 07/85 e 13/85, nos valores de
solidação das Leis do Trab_alho, aprovada pelo DL n~
US$ 79 e US$ 100 milhões, respectivamente". RelatOF, o
5.452/43, nas mesmas condições ... Relator ·o Senador
Relator o Senhor Senador Virgílio Távora, que emite paM
recer favorável, na forma--do Projeto de Resolução que
oferece. Colocado em díscussão, b Senador Américo de
Souza requer a concessão-de vista, o que é deferido pela
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Senhor ~enador Martins Filho, que emite parecer, preliminar qullnto ao primeiro ofído, no Sentido de ser promovida diligência junto à SEPLAN ~Secretaria de Planejamerito da Presidência da RepUblica. Colocado em
discussão, usa da palavra o Senhor Senador João Caste!o, para _encllminhur, propondo que, face aos esclarecimentos prestados peJo Excelentíssimo Senhor Governado_r do Estado do AmaGQnas, seja sobrestada a apreciação, ·no sentido de se aguardar informações complementares do Governo do Estado, quanto à reavaliação
da capacidade de p;1gamento do Estado. Colocado em
votação, é o mesmo aprovado, por unanimidade. Quanto ao Ofício "S" n<? 13/85, o Senador Martins Filho, Relator, emite parecer favorável, na forma do Projeto de
Resolução do Senado que oferece. Colocado em discussão e, a seguir, em votação, é o mesmo aprovado por
unanimidade. Item 2: "Audiência do Exm9 Sr. Governador do Estado do Mato Grosso, Dr. Júlio José de Campos, com relação ao Ofício "S" n'i' 017/85, no valor de
US$ 66.5 milhões de_ dólarts~'. Relator o Senador Saldanha Derli, que-emite seu parecer, favorável, na forma do
Projeto de Resolução do Senado, que oferece. Colocado
em-discussão e, a seguir, em votação, é o mesm0 aprovado por unanimidade. Nadu mais havendo a ser tratado,
o SenhOr Presidente, antes de encerrar a presente Reunião, determina seja lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente.
3• Reunião, realizada em
16 de abril de 1985.
Às 10 horas do dia 16de abril de 1985, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior,
Presidente, Octávio C:.:!.rdoso, Roberto Campos, Gastão
Müller, Ju_tahy Magalhães, Martins_Filho, João Calmon,
Saldanha Derzi, César Cais, José Lins, Virgílio Távora,
Alexandre Costa, Albano Franco e Roberto Saturnino.
Deixam de comparecer, por motivo justiflcado, os Senadores João Castelo, Helvídio Nunes, Cid Sampaio, Alcides Saldanha, Marcelo Miranda, Américo de Souza,
Carlos Lyra~ A Presidência, verificando a extstênda de
quorum regimental para a abertura dos trabalhos,
declara-os abertos, determinando a mim, Luiz Fernando
Lapagesse, Secretário da Comissão, a leitura da Ata da
Reunião anterior. Colocada em discussão e a seguir, à
votação, ê a mesma aprovada por unanimidade. Passa-se
à apreciação da pauta dos trabalhos da Comissão. Item
I: Aviso n"' 589-SP/84, do Senhor Presidente do Tribunal
de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal
o Quadro-Resumo das Sanções aplicadas por aquela
Corte, durante o período de 23-8-84 a 8-ll-84. Procedida
a leitura, é designado, para relatar o processado, o Senhor Senador Carlos Lyra. Item 02: Aviso n~ 069-SP/85,
do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando ao Senado Federal o Quadro~Res.umo
das Sanções aplicadas por aquela Corte de Contas, durante o período de 13-11-84 a 14-12-84. Procedida a leitura, a Presidência designa para relatar o processado o
Senhor Senador Martins Filho. Item 3: OfíciQ.nS'' n~
026/82, do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, encaminhando ao Senado Federal o
Relatório e demais peças do processo sobre a aprovação
das contas do GDF relativas a 1981. Relator o Senador
Octávio Cardoso, que emite parecer favorável_ao projeto
de resolução apresentado pela Comissão do Distrito Federal. Cõlocado em discuSsão e votação, é o parecer
aprov-ado Pela Comissão. Item 4: Projeto de Lei da Câmara n<? 033/84 --Revigora, por 180 diaS, dispositivo do
DL 194/67, que dispõe sobre a aplicação da legislação
sobre o FGTS às entidades de fins filantrópicos. Relator:
Senador Roberto Campos, que emite parecer favoráveL
Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado
pela Comissão. Item 5: Projeto de Lei da Câmara n~
166/84, qu~ .. autoriza·a reversão, ao Estado de Mato
GrosSo, do terrenO que menciona". Relator o Senador
Roberto Campos, que emite parecer favorável ao projeto. Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado. Iíefu -6:Pi'9jf:to ·de Lei da Câmara n~ 058(80, que
acrescenta parágrafo ao art. 458 da CL T. Relator o SenadoiGastào-Müller, que emite parecer far-ovãvel. Colocado em discussão e votac;,:ão, é o mesmo aprovado pela
Comissão. Item 07: Projeto de Lei da Câmara- n' 238/84,
que autoriza a reversão ao município deJacarezinho, Estado do Paraná, do terreno que menciona. Relator: Se-
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nadar Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável.

Colocado em discussão e votação,~ o mesmo aprovado.
Item 8: Projeto de Lei do Senado n~' 290j80, que altera
dispositivos da Lei n~' 5.107/66. Relator: Senador João
Calmon, que emite parecer favorável ao processo. Colocado em discussão e votação, ê o mesmo aprovado pela
Comissão. Item 9: OfíciQ. "S" 0-9/85, do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso- do Sul, solicitando a
autorização do Senado a fim de contratar operação de
emprêstimo externo, no valor de USS 15.800.000,00
(quinze rriilhões e oitocentos milhões de dólares americanos), destinado à liquidação dos compromissos externos
jã existentes e vencíveis em 1984. Relator: Senador Roberto Campos, que emite parecer favorável, na forma do
Projeto de Resolução do Senado que apresenta. Colocado em discussão e em votação, é o mesmo aprovado.
Item 10: OficiQ, "S" n"' 017/85, do Senhor Governador
do Estado de Mato Grosso, solicitando a autorização do
Senado Federal para a contratação de empréstimo externo no valor de USS 66.500.000,00 (sessenta e cinco milhões de dólares norte--americanos), destinado ao Programa Rodoviário do Estado. Relator, Senador Salda::.
nha Derzi, que emite pareCer favOrável, nOs termos do
Projeto de Resolução do Senado, que apresenta. Colocado o parecer em discussão, ê solicitada à Presidência da
Comissão, pelo Senador Gastão Mallef, vista do processo, pelo prazo regimental, sendQ deferida a pretensão.
ltem 11: Projeto de Lei d3: ~mara n9 152/83, que altf.?ra
a redação do artigo 20 I dã- CLT, aprovada pelo D L
5.452/43.- Relator: Senador Césã.r ·cais, que emite pare-cer favorável ao processado. Colocado em discussão e
em votação, ê o mesmo aprovado pela Comissão. Item
12.: Projeto de Lei do Senado n"' 093/85, que Reajusta os
atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores
ativos e inativos do Senado Federal, bem como os das
pensões, e dá outras providências. Relator: Senador
Martins Filho, que emite parecer favorável ao processado, Colocado _em discussão e votação, é o mesmo aprovado por unanimidade da Comissão. Item 13: Projeto de
Lei do Senaêl.o- n'i 099/85, que sistematiza as ações do
Governo Federal no Nordeste, no que tange ao proble-ma das águas. Relator o Senador Jutahy Magalhães, que
emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 14: Projeto de Resolução n"' Ol/85, que dispõe sobre a íncorporação dos proventos de aposentadoria dos servidores inativos do Senado Federal da Gratificação de Nível Superior, e dá outras providências. Relator o Senador Gastão Muller, Que emite-parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e votação, ê o
parecer aprovado por unanimidade pela ComisSão de Fínanças. Encerrado o período destiando à apreciação dos
itens constantes da pauta dos trabalhos para sofrer o
exame da Comissão de Finanças, o Senador Jutahy Magalhães solicita à Presidência seja-lhe concedida a palavra para requerer sejam os Senhores Governadores de
Estado convidados a comparecer à Comissão de Fínanças, para que, ao ser solicitada a autorização do Senado Federal para que o estado possa contratar ope~
ração de empréstimo externO, me&aa extensiva aos- Senhores Prefeitos Municipais, demonstre, através de palestra e debate com os Senhores Membros da Comissão
de Finanças, como pretende planejar a aplicação do e~
préstimo solicitado. Colocada em discussão a proposta
do Senador Jutahy Magalhães, usa da palavra o Senhor
Senador José Lins, para observar que seria de se dispensar a presença dos Senhores Governadores e Prefeitos
Municipais quando o pleito se referisse à rolagem de
dívida já contraída. Colocada em discussão a questão de
ordem apresentada pelo Senhor Senador Jutally Magalhães,_foi a -mesma ii. provada, votando contra os Senhores Senadores José Uns, Roberto Campos. O Senhor Se~
nadar Alexandre Costa requer a concessão da palavra,
para apresentar, também, questão de ordem, quanto à
constitucionalidade e juridicidade da tramitação dos
projetas e pedidos de empréstimos feitos pelos Estados e
Municípios. Alega o Senador Alexai:idre Costa que, justificando s_ua questão de ordem, ser necessária a audiência do Poder Executivo, conforme entendimento expresso do artigo 42, IV, da Constitui_Çã<f Federal. A Presidência anuncia aos Senhores Senadores presentes que a Assessoria, ao examinar pedido de empréstimo do Estado
do Maranhão, por solicitação do Senador Helvfdio Nunes, Relator do referido empréstimo, manifestou-se pela

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)
fiel observância das normas jurídicas e constitucionais, a_
título de elucidação_ da questão da ordem suscitada pelo
Senador Alexaildre Costa. Nada mais havendo a tratar,
antes de declarar encerrados os trabalhos, a Presidência
designa._ a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da
Comissão de Finanças, lavrasse a presente Ata que, lida
e achada conforme, é assin:ida e aprovada.
4• Reunião, realizada em 23 de maio de 1985.
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dor Martins Filho. Ao ser anuncíado o item, o Senhor
Senador Jutahy Magalhães requer a palavra, por uma
questão de ordem, para solicitllr à Presidência a observância de questão de ordem de sua autoria, quando da
última reunião da Comissão de Finanças, no sentido de
que, ao ser apreciado um pedido de autorização ao Senado Federal, pelos Estados, fosse formulado convite ao
Senhor Governador do Estado que esteja pleiteando a
autorização, para demonstraç~o, perante a Comissão de
Finanças do Senado Federal, de seu planejamento e aplicação do valor do empréstimo. A Presidência declara
procedente a questão de ordem do Senhor Senador Jutahy Magalhães, declarando que a Presidência da Comissão de Finanças, diretamente, entrará em cantata
com o Senhor Governador do Estado do Amazonas, a
fim de oficializar convite a Sua Exceléncia no sentido do
seu comparecimento à Comissão de Finanças do Senado
Federal. Encerrados os itens da pauta, por declaração de
adiamento do item 8 PeJa Presidência da Comissão, antes de encerrar os trabalhos o Senhor Presidente da Comissão determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, a lavratu~a da presente Ata que, lida e achada conforme, é
assina~~ pelo Senhor Presidente.

As 10:00 horas do dia 23 de maio de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças do Senado Federal,
Ala Senador Nllo Coelho, presentes os Senhores SenaM
dores Lomanto Júnior, Presidente; Carlos Lyra, VicePresidente; José Lins, Cid Sampaio, Alexandre Costa,
Roberto CampoS, HelvídiO Nunes, Saldanha DerZi,
João Calmon, Américo de Souza, Roberto Saturnino,
Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Alcides Saldanha e
César Cais. Deixam de comparecer, por motivo justifiqdo, os Senhores Senadores Virgílio Távora, João Castelo, Marcelo Miranda, Martins Filho e Albano Franco. A
- Presidência, verificando a existência de número legal, de- _clara abertos os trabalhos da Comissão, determinando a
mim, Luiz Fernando Lapagesse, a leitura· da Atada Reuni~o anterior que, colocada em discussão, é aprovada
2• Reunião, realizada em
por unanimidade. Passa-se à apreciação dos itens cons18 de abril de 1985.
tantes da pauta dos trabalho-s. Item I - Oficio. "S" n'
010/85,. "Do _Sc;-nhor Governador do Estad_o doMaraAs 10:00 horas do dia IS de abril de 1985, na Sala de
nhão, solicitando ao Senado Federal a autorização para
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo
contratar operação de empréstimo externo, no valor de
CoeJho, presentes os Senhores Senadores Virgílio TávoUS$ 55,000,000.00 (c~nqUenta e cinco milhões de ~dólares
ra, Roberto Saturnino, Américo de Souza, Lo manto Júnorte-americanos), destinado ao Programa Rodoviário
nior, Martins Filho, Carlos Lyra, Alcides Saldanha, Jordo Estado do Mafanhão. Relator o Senhor Helvídio Nu- -- ge Kalume, Gastão MUller, e Jutahy Magalhães, reúnenes. Colocado o parecer do relator em discussão, requer
se a Comissão de Finanças do Senado Federal. Deixam
a palavra o Senhor Senador Américo de Souza, solicitande comparece• os Senhores Senadores: João Castelo,
do a concessão de vista do processo, pelo prazo regimenRoberto Campos, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Cid
tal, o que é deferido pela Presidência da Comissão. Item
Sampaio, Marcelo Miranda, Martins Filho, João Cal2 - ~rojeto de Lei da Câmara n"' 022/85, que concede
moo, Albano Franco, José Lins, por motivo justificado.
Pensão Especial a Clodomiro Ignácio Xavier, ex-cabo do
A Pr_es:idência da Comissão de Finanças verifica,ao abrir
Exército, e dã gutras providências. Relator o S!!nador
os trabalhos, que dez Senhores Senadores estão Presi::nJosé Lín~_._ q!le erriite parecer favorável ao processo. Co~
tes, razão por que comunica ao Plenário da Comissão
locado erp discussão e votação, é o mesmo aprovado por
haver recebido do Senhor Senador Martins Filho uma
unanimidade. Item 3 - Projeto de Lei da Câmara -n'
proposição para que seja criada Subcomissão para estu090f84, que modifica o art. 3~' do DecretoMLei n'~' 389/68,
dar o problema do endividamento nos Estados e Municíque dispõe sobre a verificação de insalubridade e pericupios que pretendam contrair empréstimos em moeda esM
losidade, e dá outras providências. Re:lator o Senador
trangeira. A Presidência determinou a leitura do inteiro
Jutahy Magalhães, que apresenta parecer conclusivo
teor da Proposição, informando que colocaria, na próxipela prejudicialidade do projeto. Colocado em discussão
ma reunião, em discussão e votação. Após encerrar a JeiM
e votação, é o parecer do Relator aprovado pela Comistura da Proposição do Senador Martins Filho, a Presisão. Item 4 - Projeto~~; Lei do Senado n'i' 283/83, que
dên_ci_a constata não haver quorum para deliberação, raaltera dispositivo da Lei n' 6.592, de 17/11/78, para o
zão por que encerra a presente Reunião, determinando a
fim de permitir a acumulação da pensão nela prevista
mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comiscom pensão prevíaenciária. Relator, por redistribuição,
são, lavrasse a presente Ata que, lida e aprovada, é assiSenador César Cais, que emite parecer favorável ao pronada pelo Senhor Presidente.
jeto e à Emenda n"' 1-CCJ._ Colocado em discussão e voCOMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
tação, é o parecer do Relator aprovado pela Comissão.
lteil!_ 5- Projeto de Lei da Câmara n'~' IQ7j84, que acres3• Reunião, realizada em
centa§ 4"' ao art. 4'~' da Lei n"' 5.768~ de 20-li-71; com a
12 de junho de 1985.
nova redação dada pela Lei n'~' 5.864, de 12-12-72, isenÃS onze horas e trinta minutos do dia doze de junho
tando as instituições filantrópicas do pagarrierito da
de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões
Taxa de DiStribuição de Prêmios. Relator o Senador
da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a
Américo de_ Souza, que emite parecer favorável à propresidência do Senhor Senador Alfredo Campos e com a
posta. Colocado o parecer em discussão e votação, é o
presença dos Senhores Senadores Helvídio Nunes, Nimesmo aprovado por unanimidade pela Comissão. Item
valdo
Machado e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comisw
6 - Projeto de Lei da Câmara n"' 143/84, que dispõe
são de Serviço Público C i-vi~. Deixam de comparecer, por
sobre a c_oncessão dos direitos e vantagens da Lei n"'
motivo
justificado, os Senhores Senadores Mário Maia,
l.234, de 14 de novembro de 1950, aos trabalhadores reAlbano Franco, João Castelo e Jorge Kalume. Havendo
gidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
número
regimental, o Senhor Presid~nte declara abertos
pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 1943. o-_s-enador Américo_
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
de Souza apresenta o parecer d_o Relator, que, colocado
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, em decorem discussão, usa_ da. palavra o Senhor Senador César
rência da ausência dos Senhores Relatores dos itens 1, 2
Cais para requerer a concessão de vista do processado, o
e 3 da pauta, o Senhor Presidente adia a apreciação das
que é deferido pela Presidência da Comissão. Item 7 matérias
referentes aos itens citados e concede a palavra
Projeto de Lei da Câmara n"' 005/85, que altera a compoao Senhor Senador Jutahy Magalhães para que Sua Exsição_e a organização interna dos TRT que menciona,
celência relate o seu parecer sobre o último item da pauta
cria cargos e dá outras providências. Relator o Senador
- Pr_ojeto de Lei do Senado n'~' 034, de 1984, qu~;, "dâ
Alexandre Costa, que emite parecer favorável ao projenova Redação ao artigo 116, da Lei n'~' 1.711, de 28 de
to. Colocado em discussão, é o parecer favorável aprovaoutubro
de J952, que dispõe sobre a licença especia[ de
do por unanimidade pela Comissão. Item 8 - Oficio
funcionãrio públíco- federal". Lido o parecer do relator,
"S" n"' 013/.85; do Senhor Governador do Estado do
a Comissão o aprova por unanimidade de seus membros
Amazonas, solicitando a autorização do Senado Federal
presentes. Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Prepara contratar operação de empréstimo externo, no vasident~ informa aos SeQh9NS Senadores presentes, que é
lor de US4- lQO,OOO,OOO.OO (cem milhões de- dólaTes
objetivo
da Presidência agilizar os trabalhos dessa Co~
norte~ americanos), destinado à execução de obras_ viárias
missão, promovendo, sempre que possível, simpósios,
e de saneamento na cidade de_ Manaus. Relator o Sena-
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debates e encontros com os _legítimos representantes da
Classe do Servidor Público, e_ que para isso não medirá
esforços dessa Comissão para a realização desses eventos, bem como pretend_e organizar viagens da Comissão
a vários Estados do País, no sentido de ouvir dos representantes estaduais do Servidor Público as suas reivindicações, para que sejam amplamente disCutidas pela Comissão e para que sirvam de subsídios para a elaboração
do Novo Estatuto do_ S_ervidºr Público. Tendo sido
apoiado por unanimidade dos membros presentes, o Senhor Presidente _esclaa:eç~ que manterá todos os
membros da Comissão sempre informados de~suas providên.cias para a realização dos referidos eventos. Agradecendo a presença dos Senhores Senador~ e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Clâudio de Brito,
Assistente da Comissão, a pres-ente Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.
4~

Reunião, realizada em 19 de junho de 1985.

Às onze horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta_ e cinco, na Sala de Reuniões da CO-miss"ào, na Ala Senador Alexandre Costa,sob a presidência do Senhor Senador Alfredo Carripos e
com a presença dos Senhores Senadores Jorge Kalume,
Nivaldo Machado, Albano Franco e Jutahy Magalhães,
reúne-se a Comissão de Serviço Público CiviL Deixam
de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Mário Maia, João Castelo e Helvfdio NJ.Jn~s.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla~
ra abertos os trabalhos, dispensando~ leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
são apreciadas as seguintes matérias: t. Projeto de Lei
do Senado nQ 046, de 1983, qu~ "assegura a representação dos interessados na administração da Previdência
Social". Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer
concluindo favoravelmente ao projeto, na formã da
Emenda n" 1-CCJ. Aprovado por unanimidade pela Comissão. 2. Projeto de Lei do Senado n~' 143, de f983,
que_ ''assegura os benefícíos da política ·salarial aos servidores públicos sujeitos ao regime dl:CCIT". Relator_: Senador Nivaldo Machado. Parecer concluindo cQntrarlamente ao projeto. Aprovado por unanimidade pela Comissão. 3. Projeto de Let da Câ.mara nQ 011, de 1985,
quç "dispõe sobre a criação de cargos na Secretaría do
Tribunal Regional Eleitoral do BstadQ de Alagoas e dá
outras providências". Relator~ Senad.or Albano Franco.
Parecer concluindo f~:~voravelmente ao projeto. Aprovado por unanimidade_ pela Comissão. 4. Projeto de l,.ei
da Câmara n~ 1_8, de 1985, qu~ "dlspõe sobre a criação de
cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Santa Catarina e dá outras providências". Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado por unanimidade pela
Comissão. 5. Projeto de Lei da Câmara n'~ 032, de
1985, qu1= "reajusta os valores de vencimentos, salários e
proventos_dos servidores da Câmara dos Deputados e-dá
o_utras providências". Relator: Senador Jorge Kafume,
Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado por unanimidad_e pela Comissão. Em seguid_a, o Senhor Presidente agradecendo o comparecimento dos Senhores Senadores e não havendo nada mai_s a tratar, declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada por Sua Excelência.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
11• reunião extraordinária, realizada
às 18:50 horas do dia 7 de junbo de 1985.

Às dezoito horas e cinqUenta rilinutos do dia sete de
junho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
ReuniõeS da Comissão, sob a Presidência do Sen-hor Se--nadar Américo de Souza, Vice-Presidente, presentes os
Senhores Senadores Sald~qha Derzi e Octâvio Cardos_o,__
reúne-se a Comissão de Redação. Aus~ntes, por motivo
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzí que, em seu parecer, apresenta a Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nl' 93, de 1980, que
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dispõe sobre a__o_brigatoriedade de divulgação, em cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de seus
vultos. Aprovado o p<lreo;:r e n.a.da mais havendo a tratar:-o Se-nhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia B_orges Camargo, Secretária_ "ad hoc':,
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presiaente, vai à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJETIVO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS COM ÀS DENÚNCIAS DO JORNAL
"O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE OS ACORDOS
ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL E A POLÓNIA.

Sala de Reu_~iõ~s da Comissão, 7 de junho de 1985~
Américo de Souza, Presidente em exercício.

·- ÂsdeZe~sete horas e- Quinze minutos do dia vinte e oito
de maio do ano de hum mil novecentos e oitenta e quafrO, presentes os Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora (Relator), João Calmon e Marcondes Gadelha, reQn_e-_se a Comissão Especial criada
com o objetivo de examinar e avaliar os fatos relaciona-dos com as denúncias do jornal "O Estado de S. Paulo"
sobre os acordos entre o Governo Qa República Federativa do Brasil e- a Polõnia.
Havendo número regimental o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
C!fl seguida, é dada como aprovada.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao depoente, Dr. Carlos Viacava, Diretor da Carteira de Co~
mércio Exterior- CACEX que procede a leitura de_ sua
exposição.
Durante__a fase interpelatória usam da palavra os Srs.
Senadores Virgílio Távora e Joào Calmon.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas sejam
publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tr<Jtar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz,
Assistentç "Ad hoc", lavrei a presente Ata, qu_e, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

12• reunião extraordinária, realizada
]ts_I8:56_ horas do dia 12 de junho de 1985.
·Ãs dezoito horas e cinqUenta e seis minutos do dia
-doze de junho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Se.,_ilhor Sen-ãdor Américo de _Sou_z_a, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Octhio
Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes,
por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu
parecer, apresenta a Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de_ Lei do Senado n"' 191,
de 1984, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Economista Doméstico, e dá outras providências. Aprovado o parecer e-nada mais havendo a tratar, o Senhor
Eresidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vâ-nia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
_
Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de junho de
1985.- Améric-o de Souza~ Presidente em exercício.
13• reunião extraordinária, realizada
às 10:30 horas do dia 18 de junho de 1985.
Ãs dez horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de
um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões
da Comissão,_sob a Presidência do Senhor Senador
Américo de Souza, Více-Presidente, presentes o_s Senhores Senadores Martins Filho e Jorge Kalume, reúne-se a
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
os demais membros da Comissà_o. Abertos os trabalhos,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador MartinS Filho que, em seu parecer, apresenta aredação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 9, de
1984 (n~' 97/8 J, na Câmara dos Deputados), que aprova
o novo texto da Convenção Internacional para a Proteçàp dos Vegetai~. assinada em Roma, a 6 de dezembro
de 195 t. Aprovado o parecer e n_ada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, la~
vrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretâria ad boc, a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de junho. de
1985. - Améfko de _Souza, Presidente em exercício.
14• retmião extraordinária, realizada
às 19:20 horas do dia 18 de junho de 1985.
Às dezenove horas e vinte minutos do dia dezoito de
junho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Américo de Souza, Vice-Presidente, presentes os
Senhores Senadores Jorge Kalume e Octáviõ Cardoso,
réúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos ostrabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação do vencido, para o segundo turno reginiental, do Projeto de Lei d_o Senado n~ 83, de 1985, que
prorroga a vigência da Lei n~> 7.069, de 20 de dezembro
de 1982, que_ estabelece limite ao reajuste de aluguéis residenciais. Ãprovado o parecer e nada mais havend~ a
- tratar, o Senhor Presidente dã por encerrada a reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretáriaad hoc, a
presente At<;~ que, uma vez rUbricada pelo Senhor Prest.
dente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de junho de
1985. - Américo de Souza, Presidente em exercício.
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Reunião, realizada em 28 de maio de 1984.

ANEXO À ATA DA 29• REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELACIONADOS
COM AS DEN1JNCIAS DO JORNAL ''O ESTADO DE S. PAULO'' SOBRE OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REP1JBLICA FEOERATIVA DO BRASIL E A POL()NIA, REALIZAOA
EM 28 DE MAIO DE 1984. DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. CARLOS VIA CAVA. DIRETOR DA CARTEIRA DE COMERCIO
EXTERIOR-CACEX, QUE SE PUBLICA COM A
. DEVIDA AUTORIZAÇÃO 00 SR. PRESIDENTE OA COMISSÃO.
Presidente: Senador Itantar Franco
Relator: Senador Virgílio Távora
(Integra do Apanhamento Taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo
número legal vamos dar início à nossa reunião,
Concedo a pa(avra ao Dr. Carlos Viacava, Oiretor da
Carterla de Comércio Exterior - CACEX, para que
pro-ceda à sua explanação e, em seguida o debate com os
Srs, Senadores.
Passo, entào, a palavra ao Dr. Cario~ Viacava~

O SR. CARLOS VIACAVA- Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Senador Itamar Franco, Presidente
desta dqutaComissUo, Exm~> Sr. Senador Virgílio Távora, ilustre Relator, Sr. Senador João Calmon e demais
presentes.
Preparei um depoimento, que passo a ler neste momento:
Agradecendo_o convite formulado por esta digna Comissão do Senado Federal, espero poder contribuir para
alguns esclarecimentoS no tocante à evolução do relacionamento comercial e financeiro entre Brasil e Polónia.
Devo, contudo, destacar ter sido bastante modesta a
minha participaç-J.o na matéria em virtude dos cargos
por mim ocupados no Governo Federal, no período em
questão:
I. de agosto de 1979 até I~-4-81, ocupei a Coordenadaria de Abastecimento c PreçOs, Jogo transformada em
Secretaria Especial de Abastecim_ento e Preços da SEPLAN:
2. de 1?-4-81 a 19-3-83 ocupei a Secretaria Geral do
Ministério da Fazenda;
3. de l~'-3-83 até o_ momento, ocupo a Diretor1a da
Carteira de Comércio: _Exterior do ·Banco do ~rasil.
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Embora aspectos relevantes do envolvimento financeiro Brasii~Polônia tenham ocorrido no período em que
ocupava a Secretaria Geral do Ministério da Fazenda,
devo esclarecer não ter tido particípação na evolução dos
acontecimentos por não se tratar de matêii"ã-atiileilte àS
funções do Secretário-Geral - até que, por determinação do Exm~' Sr. Titular daquela Pasta, ter-me sido de~
legada a função de coordenar (através de grupo informal) a participação dos órgãos ligados àquele Ministério, envolvidos com o comércio e os financiamentos
aos países do Leste Europeu.
Além dess_es órgãos, participa-vam, como convidados
especiais daquele grupo, representantes da SEPLAN e
do ltarnarati -- COLESTE - sendo esporadicamente
ouvidos outros departamentos governamentais eventual~
mente interessados, como, por exemplo, a PETROBRÃS, a SIDERBRÁS ou a Vale do Rio Doce.
Não se tratava aqui de interfcréilCia na atuação da CDLESTE, mas apenas de coordenar os aspectos financeiros atinentcs, principalmente ao Banco Central e Banco
do Brasil- órgãos diretamente subordinados ao Ministério da Fazenda.
Pelo caráter infOrmal do grupo, não posso precisar a
data das primeiras reuniões, que ocorreram aproXiriiã.dã=mente em meados do ano de 1982.
A principal função do grupo era a de estabelecer limites de créditos para os países do Leste Europeu, com os
quais o Brasil mantém Acordos de PagarrientO:
Este trabalho serviu para orientar os acordos de comércio com a República Democrática Alemã e a Hungria, com vigência para o ano de 1983.
Quanto aos demais países, nada foi realizado por se
considerar não haver condições para extensão de novas
línhas de crédito diante do elevado risco que representavam.
Assim, no que se refere à Pol6nia, minha participação
no processo apenas verificou-se após a decisão" goVernaM
mental de suspensão de todas as linhas de crédito.
Nessa época o Brasil já havia decidido manter em funcionamento apenas o intercâmbio de minério de ferro em -troca de carvão c enxofrê.
Tentou~se implementar o memorandum de entendimento de J4-8~82, assinãdo Cn1 Varsóvia pelo SecretâríoExecutivo_da Coleste, sem contudo lograrMse êxito, dada
a incapacidade de a Polônia cumprir, nas condições de
mercado, os compromissos ali assumidos.
No que diz respeito à particip<ição da CACEX, devo
apenas acrescentar não ter aquele Órgão concedido qualquer financiamento à Polónia, mesmo após a decisão go~
vernamental de transferir do Banco Central para a CACEX a responsabilidade de concessão de linhas de crédito para financiamento de exportações brasileiras aos pai~
~~-~'? !-~~te_E!J.rOp~~:_ ______ -'-"--~---- ______________ _
Como meinbro do Governo, boje ocupando fullções
diretamente ligadas ao Comércio Exterior, não poderia
deixar contudo de transmitir a esta Egrégia Comissão
minha opinião sobre a evolução da dívida polonesa para
com o Brasil.
A esse respeito, gostaria de endossar o depoimento do
Sr. José Carlos Madeira Serrano, diretor do Banco Central, que esclareceu o processo do crescente endividamento polonês, iniciado há mais de duas décadas, e acelerado a partir de 24M2-76, quando se fixaram, em Prato~
colo de Governo, objctivos ambiciosos de comércio.
O agravamento da situação decorre, na minha opinião, de três fatores principais:
I. Acordos de pagamento,(.. clearings"), que constituem uma distorção no livre comércio, induzindo os países a relutarem em exportar, através desse sistema, produtos que podem vender à vista e contrapagamento em
"moeda dura". Veja~se o exemplo da Tchecoslováquia,
país com o qual se cancelou o acordo de pagamento e
que continua a Comprar ao Brasil, (registrando-se inclusive grande superávit no balanço comercial a nosso favor), sem contudo apresentar qualquer dívida;
2. A estrutura da Administração Pública brasileira
no que respeita à coorden~_ão do comércio exterior.
Com efeito, pelo men-oS cinco Ministérios têm grande in~
fluência nessa área, que apenas recentemente passou a
ter no Ministério da Fazenda a responsabilidade dessa
coordenação.
Acredito que a recente decisão ( 1982) de concentrar a
concessão de linhas de crédito à exportação em apenas
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um órgão (no caso a CACEX) tenha sido absolutamente
acertada, pois estê Órgão, com atribuições específica"s-de
Comércio Exterior, pode considerar todos os aspectos
envolvidos.
Esta situação, sem dúvida, decorre da expansão acelerada recente de nossas exportações, que evoluíram de 2
para 22 bilhões de dólares em pouco mais de uma década-.
3.. A crise económica c financeira muridial que, ã. co~
meça r pela -Polônia, atirigiu inúmeroS piiíses em desenvolvimento, criando uma situação absolutamente nova
de inadimplência de governos em seus cOntratos financeiros e comerciais~
-Não fora a crise, possivelmente não estaríamos aqui
reunidos para discutir a dívida polonesa. Talvez, ao con~
trãrio, estivéssemos discutindo a falta de agressividade
brasileira n9 comércio extedor.
Quanto à série de reportagens publicada por O Estado
de S. Paulo, em que sou citado algumas vezes, não só no
tocante ao problema do endividamento polonês, mas
também no que diz respeito a outras matérias, coloco~ffie
à disposição desta Comissão para responder às questões
que aqui forem levantadas.
___ Ao encerrar, des~;jo mais uma vez agradecer o honroso
convite desta Egrégia Comissão Especial do Senado, esperando ter contribuído para esclarecer alguns aspectos
da minha atuação e a posição da CACEX no desenvolvi~
mentp das relªções Brasil-Polónia.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador
Virgnio Távora, eu concederei a galavra a V. Ex~, iniCiãlmcnte, em seguida, ao Senador João Calmon, voltando a
palavra a V. Ex•, como relator, para as considerações
que julgar necessárias.
-

-

O SR, VIRGILIO TÂ VORA- Dr. Carlos Viacava, a
presença de v. s~ aqui prendeMse à aceitação, pela Comissão, de uma listagem apresentada pelo Senador João
Calmon. O que disse V. S' sobre a sua atuação já era de
nós conhecido, de maneira que vamos sintetizar o mãxinio p-o-S-sível aqUilo que lhe diz respeito, nesta primeira
intervenção, reservando-nos para maiores explicações e
elucidações, após se pronunciarem os membros da Comissão.
Qual, efetivamente, a opinião de V. S• sobre o comércio br-asileiro-polonés, hoje prãtiCamente restrito à troca
de minério de fefro por enxofre e carvão?
O SR. CARLOS VIACAVA- Muito obrigado, Sr.
Senador Virgílio Távora.
Em condições normais, a Polónia pode ser um mercado muito interessante para o BrasH. Hoje isso evidentemente não ocorre, porque a Polónia estã com tremendas
dificuldades financeiras e não pode pagar as suas dívi-

das; muito mais pode representar um pais objeto de no=
vos financiamentos à exportação. Mas, tradiciOnalmente, é um mercado de potencial interessante. E aqui eu
chamo a atenção para o Protocolo de 1976. Naquela
oportunidade; em que o mundo não vivia essas dificulda-des financeiras, que vive hoje, estabeleceu-se um protocolo objetivando um intercâmbio de I bilhão e 600 mi~
lhões de dólares por ano entre o Brasil e a Polónia, E
nesse Protocolo, um dos seus itens destaca a grande complementaridade das duas economias, o que a meu ver
não foi um julgamento muito correto, porque a -indústria
brasileira rapidamente se desenvolveu- e nesse período
já era bás!ante desenvol_vida - e, de fato, nós temos
muito pouco a comprar na Polónia, e, por outro lado, temos muito a vender para a Polónia.
O SR. VIRGILIO TAVORA - Número dois: No
ano de 1983, pelos dados que V. S' possui, o comércio
Brasil-Polónia apresentou déficit ou superávit?
O SR. CARLOS VlACA VA- Em 1983, eu não estou
encontrando o dado aqui, Senador ...

v:

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Se
S• não encontrar, poderã nos enviar depois, não há dúvida.
O SR. CARLOS VIACAVA- No ano de 1983 nós tivemos déficit no balanço Comercial com a Polónia, uma
vez que suspendemos todas as exportações, só permitimos exportação de minério de ferro em troca de enxofre
e carvão._Houve um déficit, que foi utilizado para amortizar algumas das dívidas polonesas.
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O número estã chegando aqui às minhas mãos: é de
exportações de 124 milhões de dólares, exportações brasileiras, contra importações de 194, com um déficit, para
o Brasil, de 69 milhões de dólares.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Qual a perspectiva
que V. s~ tem para o ano corrente, 1984?
O SR. CARLOS VIACA VA - Recentemente, há
questão de-dOis Ou três meses, o governo brasileiro admiM
tiu operar com a Polónia, dentro do sistema clearlng.
Com outros produtos, além do minério de ferro. Então,
a partir desSa decisão, é de se esperar que o Brasil manteM
nha com a Polónia úm coméicio equilibrado, absolutaM
mente equilibrado, uma vez que somente serão autorizadas exportações para a Pqlônia em valor correspondentes aos créditos _que a Polónia venha a acumular, decor~
rentes de exportações polonesas. Quer dizer, nós pOderíamos exportar, além do minério de ferro, outros produtos, mas o valor da exportação nunca poderâ ser superior ao do valor da importação.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dr. Viacava, em re~
lação às reportagens publicadas no O Estado de S. Paulo,
V. S• poder-nos~ia, no tópico que lhe toca, fazer uma rápida sintese, aqui, para a Comissão, da sua atuação?
O SR. CARLOS VIACAVA- Muito obrigado, Sr.
Senador.
Na longa série de reportagens do O ~stado de S. Paulo, o meu nome foi envolvido algumas vezes, não só no
caso especifico da Polónia, eu acredito que nenhuma vez
nesse çaso-específico, mas em outras matêrias, em outros
assuntos, como, por exemplo, questões com a União SoviétiCa, qUestão- de aquisição de petróleo de terceiros países, alguma citação no que se refere ao problema do Instituto do Açúcar e do Álcool e da empresa Costa Pinto ...
Não sei se V. Ex• gostaria que eu me referisse a todas essas citações?

_O SR •. VIRGILIO TÁVORA --Não, somos modesM
tos, vamos fixar-nos na parte referente à União Soviética, em que sempre havia referências a V. S•
0 SR. CARLOSVIACAVA- Pois não, Sr. Senador.
No caso também da União Soviêtica, foram bastante
vagas as citações-a meu respeito, mas falou~se do problema_ -Se V_ Ex• me permitir, eu posso ler um expediente
que dirigi ao Sr. Ministro da Fazenda, que na ocasião me
solicitou um pronunciamento sobre aquelas citações.
Então, eu dirigi, na época, uma carta ao Sr. Ministro e
poderia ler o trecho referente à União Soviética para esclarecer.
O SR. VIRGILIOTÃVORA- Pois não.
O SR. CARLOS VlACA VA- Bem, em primeiro lugar, "anexo a esse documento a Ata final da IX Reunião
da Comissão lntergovemamental Brasil-União Soviética
de Cooperação Comercial, Econômica, Científica e Tecnológíca, adiantando ter sido esse encontro a única
oportunidade que tive, tanto como Diretor da CACEX
quanto como Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, de estabelecer cantatas com autoridades do Governo
daquele país.
A Ata, por si só, explicativa, elucida e esclarece as dúvidas lançadas pela reportagem de O Estado de S. Paulo,
cabendo destacar o seguinte: a afirmação de que diretores da CACEX e da COMEXPORT foram a Moscou é
verdadeira, porém ilustra bem o espírito tendencioso da
reportagem. Em primeiro lugar, esclareça~se que a CAM
CEX não fem diretores, apenas um; e, em segundo lugar,
a delegação brasileira que assistiu a referida reunião era
presidida por S. Ex' o Embaixador Baena Soares, e composta por 30 delegados e mais 44 observadores do setor
privado, entre os quais dois diretores da COMEXPORT.
A minha inclusão na delegação decorreu de convite for~
mulada pelo ltamaraty e da honrosa indicação de S~ Ex•
-no caso o Ministro da Fazenda-. Daí a dizer-se que
o Sr. Carlos Viacava decidiu ir a Moscou acompanhado
de outras autoridades e da Diretoria da COMEXPORT,
há uma sutil diferença".
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dr. \riã:cava, éjuStamente_ess.e ponto aí que cu gostaria que ficasse bem claro
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perante a Comissão. Então, V. S• foi dentro da Comlssão, convidado, justamente, por delegação do Sr. Ministro da Fazenda, e junto com V. S• foram 40 ou_tros observadores que não os oficiais.

União Soviética, nenhuma gestão de V.
mércio polonês'?
-

O SR. CARLOS VlACA VA -

-

O SR. CARLOS VlACA VA -

0 SR. CARLOS VIACAVA - Tambem se mencionou, nessa reportagem, qualquer referência à negociação
de títulos poloneses. Então, eu escrevi ao Sr: Ministro_:

O SR. CARLOS VIACAVA- Havia ainda outras referências, se V. Ex~ desejar, posso ...
O SR. VJRGlLJO TÁVORA- V. s~pode-sereferii- a
outras citações.
O SR. CARLOS VIACAVA- "Quanto ao comércio
Brasil-União Soviética, esclareço que aquele pais deseja ampliar as vendas de_ petróleo ao Brasil, bem como
ampliar as importações de carne e de farelo de soja. Consideram as autoridades soviéticas que há o compromisso
da UNEF- União NaciQn_a_l de Exportadores de Frango, e~ adquirir o navio roll--on roll--offno valor estimado
em 22 milhões de dólares, cuja contrapartida, em aquisição de frangos, já estaria realizada.
Com tal não concorda.~ UNEF, que deseja contrato
para fornecimento de frangos por mais S anos.
O Governo brasileiro comprometeu-se, em encontros
anteriores, a apoiar a transação, como aliás já o fez, dando todas as autorizações neceSsárias, inClusive no âmbito
da SUNAMAM
Para contornar esse impasse; que verri -cõri;prometendo uma maior expansão de nossas exportações à União
Soviética, negociou-se, durante a reunião, que tal aquisição poderia ser substituída por outro tipo de encomenda à empresa soviética em valor equivalente ou aproximado. Com isso fica a UNEF desobrigada a dar aquisição de navio antieconômico C'par·a o qual não dispõe
de recursos suficientes, tendo chegado a solicitar financiamento subsidiado pelo Governo. ConSiderando que
há outros tipoS de encomendas econo"inica:merfte viáveis
e com compradores com capacidade financeira para
fazê-lo, estou buscando, através da ESABRÃS, que é a
associação de_ classe arm1tdQICS, outro tipo de solução
para o impasse, tendo sido, até o momento, lembradas as
seguintes alternativas: barcos fluviais de passageiros, diques flutuantes para reparos de navios e navio polar para
pesquisa na Antártica.
Posteriormente a este oficio, continuou-se explorando;
há mais algumas outras alternati~as, mas já se passou
um ano e até agora não se conseguiu viabilizar nenhuma
delas, Desejo destacar que não há obrigação governamental brasileira na compra do navio, poderá; Contudo,
haver interesse nacional em fazê-lo, para abrir maiores
perspectivas brasileiras no mercado soviético. Refuto assim, dassificando-a de insidiosa a insinua_ção_da reportagem,_ ao mencionar que eu teria ponderado ser perigosa a
aquisição de___navios soviéticos, coino decorrência das
notícias de prisão do Presidente da PEM EX, devido a
uma compra de navios com sobrepreços. Nada mais fantasioso e absurdo, mesmo porque cu defendo, como defendi publícamentc cm entrevista à imprensa, a- compra
do .navio ou seu substituto, por considerá-la de interesse
nacional.
O SR. VIRGIL_lO.TÁVORA -_Então ficamos_bem
claro que não houve, fora essa interferência de V,_S• na

Nenhuma.

Nada.

O SR. VIRG1LIO TÃ.VORA- Há referências aqui,
que não vamos citar, sem prejuízo da PETROBRÁS, nós
acreditamos que são assuntos a Iatere, que não interessam à elucidação do fato. Há apenas umas perguntas que
somos obrigados a lhe fazer, e V. S• tem inteira tiberdade
de se estender. V. S• conhece o Sr. Arthur Goldlust?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perfeito. É um ponto
interessante a fixar aqUi.--

O SR. V!RGILIO TÁVORA- Perfeito.

no caso do co-

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Nenhuma mesmo?

O SR. CARLOS V lACA VA - Exato, 30 delegados
oficiais e mais 44 participantes. Foi uma reunião da Comissão Mista.

"~falsa a informação de que tenham sido oferecidos títulos poloneses ao Governo soviêtico, oficialmente ou informalmente, como é falsa a informação de que autoridades soviéticas tenham sugerido a minha ida a Paris para assistir, nO Hotel Magestique, a partir do diã:27, ao encontro dos delegados da Polónia com seus credores ocidentais. Jama_ii
tive conhecimento desse encontro nem seria. atinente
-às minhas funções assisti-lo".

s~

O SR. CARLOS VIACAVA- Conheço, sim. Ele é
Presidente do COMEXPORT.

-~

O SR. VIRÇ(LIO TÁVORA -O St. Arthur Gol·
dlust procurou-o, nesse tempo que V. s~ é da CACEX,
ou esta entidade para algum negócio especial privilegiado com a Polónia'?
O-SR. CARLOS VIACAVA- Não, do tempo que eu
sou- Diretor da CACEX, não.
O SR._VIRGlUO TÁVORA- Não. Eu só ia perguntar· V. s~ pelo tempo que o Sr. é da CACEX.

-O SR. CARLOS VIACAVA- Ele é um exportador,
Presidente de uma Trading Companhy ativa e, como
todo e qualquer exportador, é recebido em audiências
normais, onde se discutem os problemas.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Quer dizer: na.da de
negódos especiais?
O SR_ CARLOS VIACAVA- Não, nenhum negócio
especial.

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- V. S• deiculpe, estamos utilizando aqui do computador...
·
O SR. CARLOS VIACAVA - Aliás, se V. Ex• me
permitir, um outro Ditetor da mesma empresa me propôs, trouxe uma sugestão de operação com a Polônia
para melhores esclarecimentos. Mas o que eu fiz foi
encaminhá-lo à PETROBRÁS, porque a PETROBRÁS
é que deve decidir sobre este assunto. Tenho aqui também Jaz parte do meu ofício ao Ministro, uma referência
a este caso, que_eu pos&o também lê-lo caso V. Ex• desejar.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Gostaria.

O SR. CARLOS VIACAVA- (Le_itura nã__oJornecida à Taquigrafia.
Seria aquisição de petróleo de 3 países.
..Considerando a baixa complementaridade entre as
economias do Leste Europeu ... (Leitura)
(0 ofício lido não foi entregue à Taquigrafia)
O SR. VIRGlLIO TÃVORA- Perfeitamente explicado. Nós teremos umas perguntas finais a formular a V.
S• mas, confOrme combinamos com o Sr. Presidente, essas serão as preliminares, o eminente Senador João Cafmon·farâ a argUição de V. Ex~ e nós, como relator, lhe
dirigiremos as últimas inquirições. Mas, desde jâ, gostaríamos de fixar bem para a Comissão, o papel do depoente em relação ao caso polonês, porque nós estamos
tratando do caso polonês, essas outras partes que solicitamos foram apenas como explil::ações a latere, para melhor elucidaçã_o da ComisSãO. De maneira que, no momento, nós nos julgamos sufidentemente satisfeitos, Sr.
P_residente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -:-__ Senador
João Calmon, V. Ex~ quer examinar as folhas do terminal ou V. Ex• já está em condições de faúf a sua inquirição?
O SR. JOÃO CALMON- Eu acabo de re.ceber dados fornecidos pelo PRODASEN, que focalizam referências a V. S• no deçorrer de vários depoimentos aqui
preStados. Em um deles há a seguinte referênc.ía: O Sr,
Presidente da PETROBRÁS- ainda dentro dessa pergurita - devo ler aqui o trecho de uma reportagem do
Jornal O Estado de S. Paulo em que entra, de f!OVO, essa
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~personagem

muito importante, que tem aparecido com
-frequência na Comissão, que é Sr. Jean Herscovici um
dos diretores da COMEXPORT.
"Numa reunião em Moscou, após sua ida a Varsóvia, o Sr. Jean propôs ao Sr. Carlos Viacava que a
solução do problema da aquisição de ôleo pela PETROBRÁS fosSe tran~ferida para a COMEXPORT
considerando o procedente de que a PETROFÉR~
TIL, a partir da missão Eduardo Carvalho em 1980,
teve seu abastecimento de enxofre polonês assegurado pelas negociações da Trading e Grupo Pécora &
Leal".
Que diria V. S• sobre essa referência, ao mesmo tempo
que eu pediria a V. S• que aludisse a esse Grupo Pécora
& Leal. No decorrer dessa série de depoimentos presta-

dos a essa Comissão Especial, aparece, com muita freqüência, o nome do Sr. Armando Leal, inclusive tigado
ao episódio da Coroa/BrasteL Mas, nesse caso das ••polonetas", o Sr. Armando Leal também surge com muito
destã.que. Eu gostaria, inicialmente, de perguntar a V. S•
qual é o seu comentário a respeito dessa referência, que
eu acabo de ler, e ao mesmo tempo, o que sabe V. S• a
respeito de um outro personagem que aqui compareceu e
fez várias críticas a sua atuação, o Sr. Jean Vejan que, segundo nos afirmou. é Presidente de uma associação brasileira de exportação. Ele prestou um longo depoimento
e dirigiu várias referências a V. s~. ao Ministro Delfin
Netto, ao Sr. Flávio Pécora. Nós gostaríamos de ter o
seu depoimento sobre essa personagem, que compareceu
também ao longo dos depoimentos aqui prestados.
O SR. CARLOS V lACA VA - Muito obrigado, Senador. Esta referência do Sr. Jean Herscovici, da COMEXPORT, é isso que eu tentei_ explicar aqui neste oficio. Reunião na Polónia não tem, porque nunca fui à Polónia_

O SR. JOÃO CALMON -

Em Moscou?

O SR. CARLOS VlACA VA- Moscou estive naComissão Mista. Agora recebi aqui, várias vezes, a COMEXPORT como outras exportadoras. Justamente a
proposta que ele tinha, que eu não guardei documento,
mas a idéia era de fazer importações de petróleo contra
exportações de derivados de petróleo e este petróleo seria
financiado e viria abatendo a dívida da Polónia. Então
- -teiia um intermediário, que não sei bem quem seria, que
iria comprar petróleo e_ vender para o Brasil, dentro do
dearing da Polónia. Então o Brasil abateria débito com a
Polónia numa operação desta natureza. Eu encaminhei
esse_ Sr. ao diretor da PETROBRÁS, para que discutisse
com a PETROBRÁS. E fui informado, posteriormente,
que as condições desta operações não eram do interesse
da PETROBRÁS e que ficava arquivado o assunto.
Quanto ao Sr. Flávio Pécora, Secretário-Geral da SEPLAN, e o Sr. Álvaro Leal, que é dono de uma empresa,
eu conheço Álvaro Leal há muit6s anos, mas não sei nem
precisar o nome da sua empresa, mas eu sei ...
O SR. JOÃO CALMON- Era Pécora & Leal inicialmente uma empresa de consultaria ...
O SR. CARLOS VIACAVA- Se não me falha a memória, o Sr._Pécora & Leal eram sócíos em uma empresa
de consulto ria, cuja empresa, o Dr. Flávio Pécora abandonou, no momento em _que assumiu as funções de
Secretário-Geral da SEPLAN.
Quanto ao Comendador Jean Vejan, que é um Sr.
muito simpático; qUe várias vezes nos procurou, e não
sei p_or que é Comendador, mas esse títulÇ~, eu sei dizer
que ê um aficcionado do comércio exterior. Ele, inclusive, me presenteou em uma ocasião com um livro de sua
autoria sobre comércio exterior. 1:: um homem apaixonado pelo comércio exterior, escreve livros e tem uma em~
presa _que se chama Brazil General Export, Comercial
Exportadora ltda.
E também me surpreendi com as declarações do Co~
mendador ao Estado e fui procurar levantar a ficha da
empresa para verificar do que se tratava esse assunto. E
para surpresa minha verifiquei que jamais, em tempo algum, a empresa do Comendador Jean Vejan tinha feito
qualquer importação ou qualquer exportação. A empre-
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saque tinha resgistro na CACEX mas que, jamais, rêallzou nenhuma importação e nenhuma exportação. E, no
entanto, ele aparece nas primeiras páginas dos jornais,
como se fosse o grande experiente holnem do cOmércio
exterior, que possa drir aS lições a toda sociedade brasileira, como fazer e critíCiidsso ou aquilo. Na realidade
não é export<ldor, tem uma empresa registrada, mas jamais operou em comércio exterior.

e

O SR. JOÃO CALMON- V. S• foi_citado várias vezes no episódio q_ue ocorreu entre Costa Pinto e Instituto
do Açúcar e do Álcool. V. S• teria algum esclárecimento
a prestar em relação a esse episódio, do qual acabou resultando a concordata dessa empresa Costa Pinto?
O SR. CARLOS VIA CAVA - Nesse caso também,
eu tenho uma pequena explicação, inSerida no ofício ao
Ministro da Fazenda, no que se refere à citação da CACEX contra a pendência de um contrato d_e venda de
açúcar do IAA à Empresa Costa Pinto Internacional.
Então, promovi esta reuiiiãO -porque a CACEX participa da comercialização do açúcar através de um representante numa Comíssão- de \'enda de açúcar. Acredito
que existam divergêncíã-s, posteriormente até o lAA
acionou.a empresa. E é um assunto que, ao meu modo de_
ver, naquela oportunidade ainda estava afeto a uma decisão do Ministro da Indústria e do Comércio, porque
nós tínhamos dos lados, que no caso, não se podia dizer
que era Governo o setor ·privado, porque um era vendedor e outro era comprador. Era um contrato comercial.
porque o IAA, no cas_a_, __aparece como vendedor, assinando o contrato. E havia uma divergência muito grande quanto a um contrato, em que a Costa Pinto alegaVa
que tinha crédito a receber do Instituto, e o Instituto, por
outro lado, alegava crédito seu contra a Costa Pinto. Eu
como-estava preocupado com esse assunto, procurei promover essa reunião para tentar esclarecer e pedir ao Ministro da Indústria e do Comércio que servisse de indicador da questão. E foi minha participação e depois Veio a
decisão do Ministro da Indústria e do Comércio, do -próprio IAA, que decidiu acionar, em juízo, a empresa, quC
hoje ê concordatária.
- --O SR. JOÃO CALMON --Desde que foram iniCiados os trabalhos dessa Comissão Especial de-Inquérito,
houve uma redução significativa do crédito do Brasil
com a Polónia, já que as denúncias__dQJ_ornal O Estado
de S. Paulo revelaram que o Bi'asil estiuia ameaçado de
um prejuízo da ordem de 2 bilhões de dólares. Então, depois da reunião do Clube de Paris,_ depois de alertado a
área do Poder Executivo para a perspectiva de um prejuízo tão vultoso, o que ocorreu: essa dívidã sofreu uma
redução substancial ou ainda o crédito do Brasil continua tão alto e com possibilidade de prejuízo irremediável
à nossa economia?
O SR. CARLOS VlACA VA -Antes mesmo do início das reportagens do Estado e da conseqUente constituição dessa ComissãO; eu T!ão tenho de cor a data, mas·
acredito que em 82, princípio de 82~ o Gov_erno Brasileiro já decidira rião conCeder nenhum crédito novo à Polónia; então a coisa estava estacionada em Inatêria de gerar
novas dívidas polonesas. Mas, evidentemente, os juros
vão sendo calculados e representam um aumento da dívida. A dívida aumentou nesse período, mas aumentou
pelo acúmulo de juros não pagos. No ano de 83, que praticamente coincidiu à época da constituição da Co-missão, só se exp-ortava minério de ferro e se importava enxofre e carvão. E isso gerou um deficit comercial brasileiro, o Brasil exportou menos, aqueles 69 milhões de dólares aproximadamente, a que me referi, que foram usados
para diminuir uma parti:: da dívida polonesa. O Brasil
não pagou evidentemente 69 milhões à Polónia, o Brasil
reduziu a sua dívida, m3.s, obviamente, nesse ano foram
calculados novos juros.
Recentemente, b enfoque com relação ao problema
Brasil-Polónia, está sendo - nem sei se ]ã i o(- tomada
uma decisão do Brasil ir ao Clube de Paris e participar
juntamente com os demais credores _da renegociação dadívida polonesa.
O único dado novo ê··que-o-Governc,- brasileiro passou
a admitir outras exportações. Então, em vez de o Brasil
exportar só minério de ferro e importar carvão e enxofre,
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admite exportã.r Õutl-os prodUtos pelo contravalor -do
carvão e do enxofre.
Essa foi uma decisão correta, porqu-e, da maneira que
estava, o Brasil só exportava minério e comp~ava carvão
e enxofre, evidentemente que obrigava a Polónia a liquidar parte da díVida, e a Polónia naturalmente não estava
satisfeit~ com esse. mecanismo. uma vez que poderia ve_nder o seu carvão e seu enxofre para outros mercados, não
venderia para o Brasil, e não precisaria pagar nada ao
Brasil, nem precisava comprar minério brasileiro. Teria
outras fontes de suprimento de minério.
Então, vi aí UJ;n:;t ameaça atê para o nosso suprimento
de carvão e de enxofre. Infelizmente, é uma realidade do
com_êrcio. Simplesmente a Polônia já estava dificultando
algUns embarques_de carvão e de enxofre, que nos interessam muito, pois compramos sem dispêndio de divisas,
vamos regularizando a dívida. No entanto, era uma situação insustentável e jã havia ameaÇas de cOmPra de
rriinério de ferro, em outros pa[ses, íríamoS perder esse
mercado de minério de ferro, que é vítal para uri-m empresa como Vale do Rio Doce. Pareceu-mne que o correto mesmo seria- ir ao Clube de Paris- como outros países foram- e ali negociar condições semelhantes com os
demais credores. Nesse caso, então, readmitir-se um comércio com outros produtos, desde que dentro do clearing e de uma maneira controlada pelo Banco Central, de
tal forma que jamais eles vãO ficar devendo mais um centavo. Só abrimos uma autorização de exportação se antes já tenham vendido algum produto e gerado um crédito, Assim é matematicamente impos-sível que se aumente
a dívida, a não ser como eu disse pelo encargo sobre essa
dívida.
O SR. JOÃO CALMON- Entreabri! de 1981 e J9de
março de 1983, V. S• exerceu a função de SecretáríoGeral do Ministério da Fazenda. Nesse período atuou
com grande relevo nessa área de exportação esse cidadão
Armando Leal. Como posteriormente ele se envolveu em
outro· epis6dio-- ruidoso, escandafoSo, O episódio da
Coroa-Brastel, que é objeto de outra Comissão Parlamentar de InquéritO, que se reuni rã amanhã, às 9 horas,
para ouvir o Sr. Assis Paim Cunha, talvez possa prestar a
esta ·comiSsão Um esclarecirrientó~
Esse Sr~ ,Armando Leal, que atuou com muito destaque no episódio das "polonetas", foi posteriormente punido pelas autoridades financeiras e proibido de atuar na
área. Com a sua vivênc:la de ex-Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, e agora como Titular da CACEX,
coincidindo com o período em que estamos batendo recordes de exportação- a Propósito, V. s~ por isso merece parabéns-, como se pode entender que um cidadão
punido pelas autoridades financeiras, prOibindo de atuar
nessa área, tivesse co~tinuado a agir com muito desemabaraço, inclusive no episódio Coroa-Brastel, tendo- segundo rev_elou aqui - levado o Sr. Assis Paim ao Palácio do Planalto, para aproximá-lo do seu ex-sócio, numa
época em que o Sr. Flávio Pécora poderia ser sócio do
Sf; Armando Leal, sem violar nenhuma--lei, lembrando
ainda outro detalhe aqui que o Sr. Assis ".Paim Cunha
não tinha condições físicas nem psíquicas para traduzir o
seu pensamento. Como estava sob o impacto de uma crise que poderia provocar a explosão de toda sua organização, foi o ex-sócio do Sr. Flávio Pécora que conseguiu
promover um cantata entr~ o Sr. Assis Paim e o Min_istro Delfim Netto.
A pergunta é esta, Dr. Carlos Viacava: pode um cidadão punido pelas autoridades financeiras continuar
3tuar com tanto desembaraço na mesma área?
O SR. CARLOS VIACAVA -Nobre Senador João
Calmon, acredito que não é proibido ao Sr. Ãlvaro Armando Leal ter uma empresa de consultaria. Ele tinha
essa empresa de consultaria. Com uma empresa de consultaria ele estâ prestando consultoria a pessoas. Não
vejo nenhum impeditivo legal para isso. A punição dele
também não sei bem qual é.
O SR. JOÃO CALMON - Como V. S• atuou dois
ancis como Secretário-Geral dO Ministério da Fazenda,
creio que V. S• não ignora que ele foi punidO depois de
uma de suas empresas, se_não me engano a Creditum, ter
chegado à insolvência. Então, na época, ele recebeu uma
punição: foi proibido de atuar nessa ãrea.. Mas continua

a ahiar com grande desembaraço, com acesso muito fácil
aos mais altos escalões da República, inclusive no próprio Palácio do Planalto, conseguindo até a interrupção
da reunião de Ministros, para que o seu ctíente, o Sr. AsSis Paini. CUiiha, que estará, amanhã, às 9 horas, depondo na CPI sobre Mercado Financeiro tivesse acesso, com
total êxito, ao Ministério do Planejamento, pois que logo
após foi liberado um vultoso empréstimo, para resolver
alguns problemas mais graves do Sr. Assis Paim Cunha.
Não lhe parece com o seu conhecimento dessa área,
como ex-Secretário-Geral do Ministério da Fazenda,
que nesse setor está sendo admitida a ação tão desembaraçada, tão livre, de alguém alvo de uma punição, como
é o caso do Sr. Âlvaro Armando Leal?
O SR. CARLOS VIACAVA- Nobre Senador João
Calmon, posso dizer que não me lembro de _ter recebido_
em audiência o Sr. Álvaro Armando Leal nenhuma vez
no Ministérío da Fazenda.
Realmente ai. é o critério de quem recebe ou não recebe ou do conhecimento que tem da pessoa, da confiança
que deposita ou não. Muitas vezes punições como es.tas
estão sujeitas ainda a processos judiciais. Não sei se estâ
comprovada a falta ou não. Naturalmente fica muito
difícil emitir uma opinião a este respeito.

-o SR. JOÃO CALMON- Passarei estes dados fornecidos pelo PRODASEN ao nosso nobre Relator se
quiser consultá-los, para formular novas indagações ao
Dr. Carlos Viacava.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Dr. Carlos
Viacava, agora vamos "limpar a sua barra'', quer dizer,
tudo que houver aqui de cituções de V. S•. se já tiver respondido, muito bem, as outras pedimos uma nípida explanação, de maneira que aqui, no computador, Carlos
Viacava já está sabatinado pela Comissão.
Não comento a n~' L
Há uma preferência de V. S• sobre uma operação a
venda externa de 600.000 toneladas de milho, pertencentes a Companhia de Financiamento da Produção, entre
janeiro e julho deste ano, vendidos ll Alemanha Ocidental. Espanha, Jordânia e URSS, segundo os dados da

CACEX:
"O Diretor da CACEX, Carlos Viacava, assegurou que a operação foi correta, porque havia uma
previsão-de quatro milhões de toneladas de milho a
mais para a safra deste ano, no fim prejudicadas pelas chuvas do Sut."
Aqui reclamam que foi feita uma operação, quando
depois se teve de fazer, em mão inversa uma exportação.
Parece qu_~ !"JÜO diz respeito mais aq!Ji a V. s~
..CACEX nega acordo com a trading- são diferentes assuntos que estão tocando cm V. Sa. c estamos logo de..;;bastando, para conhecimento da Comissão - "a CACEX tenta negociar com a trading .. ~ Carlos Viacava desmentiu ontem cm São
Paulo possível favorecimento à Empresa Costa Pinto".
V. S• aqui esclareceu a respeito.
Novamente V. Sa. é aqui citado a respeito do Sr.
Maurício de Assis, e "a" ... - jã fa_lado.
Sobre o Sr. Arthur Goldlust, V, Sa. já disse que o cu-nhece e já disse o que havia a fespeito da ida a Moscou.
O Sr. Bardela, "o comentário-de negociações q-ue prejudicassem suas empresas ... ", ele se refere justamente à
importação de guindastes.
"Pretende aguardar os acontecimentos". mas diz
que "a reportagem foi corretíssima."
Planejamento, aqui se enganou o computador, porque
V+ Sa. não é citado.
V. Sa. afirma que "a Polónia está pagando os débitos", e jâ nos mostrou aqui a forma como é feito.
Desculpe aqui essa xaropada, mas assim.u

O SR:CARLOS VIACAVA- E ótima.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- ... V. Sa. sabe
tudo que é dito a seu respeitO e dá as explicações, etc.
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Mais uma vez V. Sa. é citado aqui no caso da Costa
Pinto. Diz .. do Sr. Viaçava ..._o Secretât.io-Geral do Ministério da Fazenda ... aqui é afirmado que a conversa de
V. Sa. com Costa Pinto provocou carta da empresa, que
foi anexada entre os executivos federais, e ficou surpreso
com os termos da carta ... que pediu uma resposta ... aludia detalhes, que para ele, Costa Pinto, havia de ter curso
confidencial ou reservado". Mas nada é acusado de V.
Sa.
Importação de petróleo via-COMEXPORT- V. Sa.
já explicou.
"Mais uma vez solicita justamente o Sr. Jean Vejan ao
Ministro Delfim Netto que fizesse gestões para V. Sa.
recebê-lo". Aqui, documento apre.~entado por ele, que
V. Sa. já disse justamerite quem era o Sr. Jean Vejan.
V. Sa. aqui muito cit::~do sobre a "Missão Viacava", e
o Ministro Rúbem Barbosa explica realmente que não
houve "missão Viacava". .. V. Sa. prevê recuperaç-ão ... um superávit comercial
para o Brasil, ganho de 9 milhões, condicionado a três
fatores", e vai para adiante. Este assunto o computador
"furou", que não tem nada a ver com a Comissão.
V. Sa. é citado, mas nã._a __ no seu tempo, em tempos antigos._É citado aqui apenas como Diretor da CACE)(,
referência ao seu anterior, uque se tinha criado um monop'ólio não permitido pela legislação brasileira ... " parece também que V. Sa. aqui já expHcou, "que importa e
exporta quem lã se apresenta".
O SR. CARLOS VIACAVA Senador?

Que assunto é

est~.

O SR. VlRGlLJO TÁVORA- Jean Vejan.
O SR. CARLOS VIACAVA -Não tem nada a ver.
O SR. RELATOR (Vir_gHio Távora)- Não tem nada
a ver. Portanto que falei assim rapidamente, porque já
ouvimos o Dr. aqui. Sabemos.
V. Sa. aqui aparece como--dando todos os dados referentes, as cópias do "Telex enviado no dia II pelo Di~e~
tor da CACEX, Con1-éri:1o Interior, Banco do Brasil,
contendo a opiniãO sobre a linha de crédito concedida à
Polónia".
Finalmente "operações especiais" - af V. Sa. já fica
livre de mim. O documento diz que em 12 de maio passado anunciava-se que o Sr. Carlos ViaGava pretendia utilizar os nossos créditos na Polôniã- e- demais países socia~
listas para descomprimir as importações, seriam selecionadas dois bilhões e duzentos milhões de notas de títulos
emitidos por aqueles países a favor do Brasil, e todas as
importações que fossem pagas pelos mesmos obteriam
guias preferenciais. Gozariam de um deságio do Banco
Central no mínimo de 10%, prevendo-se ainda uma comissão para Os bancos i:Sfi'3Jigeiros que fizessem a intermediação também de 10%. Deste modo, os promotores
de tais operações poderiam contar com um lucro aproximado de 110 milhões de dólares".
ta última citação de V. Sa., que poderia dizer alguma
coisa a respeito.
O SR. CARLOS VIACAVA - Nobre Senador
Virgílio Távora, se colhi bem o que V. Ex• falou, restaria
uma referência ao caso do milho e uma referência a essas
importações.
O SR. RELATOR (Virgílio Tãvora)- Perfeito,
O SR. CARLOS VIACAVA- No caso do milho, a
questão é mais filosófica do que propriamente a denúncía de alguma operação, ou qualquer coisa.
Derendo o conceito de que temos que exportar e importar. Temos que deix_ar de ser exportador de sobras
para ser importador das faltas.
Na medida em que o Brasil, se lança mais ao comérc~o
exterior e o Brasil cada vez precisa mais da evolução-do
comércio exterior, temos que permitir que o exportador
brasileiro mantenha uma presença permanente no mercado, porque é caro, é um investimento custoso esse de
se lançar à exportação, procurar l:':stabelecer os canais de

comércio, as viagens, oc; telexes. Temos ainda no Brasil
muito paternallsmo em matéria de comércio exterior c
muita intervenção do Governo.
Então, defendo para a agricultura maior incentivo.
Realmente permitir uma liberdade de exportações e tam~
bém na automaticidade de importações, para defender o
consumidor, dentro Q.e padrões. definidos, de regras gerais de impostos e importações bem definidas.
Se houver um imposto que proteja o produtor na medida em que for julgado conveniente, não temos por que
temer _importações, mesmo da Argentina, a que seria o
pais que poderia mais ameaçar o Brasil, por ter uma
agricultura desenvolvida e estar mais próximo.
--

O r:nelhor re-gulador de nierc..-i.do é o livre mercado,
com um comércio exterior aberto.
Então, defendo que, se temos milho, se temos hoje umpreço desse produto que permite que seja exportado. devemos deixar o milho ser exportado, porque significa, se
não for exportado, que o produtor brasileiro está cada
vez mais recebendo um preço cada vez menor, e se desincentivando para o ano seguinte, descapitalizando-se para
o ano seguinte. A situação do milho é crónica. Há mais
de 20 anos que o Brasil produz uma quantidade estável
de milho. às vezes falta um pouquinho, sobra um pouquinho, e nunca conseguimos transformar~nos em exportadores de milho, para o que precisaríamos ter um
preçO melhor ao produtor. e então, permitir que o produtor plantasse mais milho. Precisamos ê maís mi(ho
para exportar.

Nci entanto, temos um sistema· de muita intervençã,o.
No ano passado havia excedentes enormes de milho na
CFP, que era milho do Governo. Aí se decidiu exportar
esse excedente- fOi na época mãrs crítica de problemas
cambiais do País, e aquilo podia ser transformado em
dólares. Não foi o mercado que exportou, porque o mi~
lho _já pertencia ao Governo. A CFP leiloou, fez uma
operação de exportação de milho que era seu, e também
sou contra, pois entendo que devemos deixar qtie o setor
privado o faça, e não deixar o Governo comprar o milho~ para depois o Governo vender o milho a preço sub~
sidiado, Isso silo os ranços do nosso sistem~CBtàmos
caminhando no sent!do de liberar mais o comércio ex te~
rior, Exportou-se milho, uma quantidade pequena- até
se exportou um pouco mais que 600, foram 700 mil, se
não me falha a memória - e posteriormente importou
alguma como 300 mil toneladas. Quer dizer, houve ainda
um volume extra. Claro que fomos criticados, o Governo, porque o miihõ- subiu de preço. Também ninguém
podia adivinh1:1r que o milho ia subir de preço. Subiu de
preço porque houve uma seca-nos Est-ados·l,J-n-tdos-e--as
enchentes no Brasil. Não houvessem ocorrido as enchen~
tes no Brasil, a nossa safra teria sido de uns 2 milhões de
toneladas a mais, e essas 300 mil, que importamos, não
teriam sido importados. Teríamos ainda I milhão e 700
mil. No entanto, ocorreram essas duas circunstâncias, e
houve essa crítica contundente. Até acho, muito procederite, e é rri.ais um item para debate, porque o Brasil precisa realmente discutir esses temas, porque são da maior
importância.
Quanto a es·s·e aspecto do milho, hoje, estamos vivendo problemas parecidos com algodão, etc. Quanto a esse
aspecto das negociações dos títulos, realmente temos esses créditos com esses países. Não são bem os créditos estagnados com a Polônia, por exemplo, ou com a Romênia, que praticamente tem um crédito menor, mas também está lá, Temos países dinâmicos, como o caso da
Alemanha Oriental e da Hungria, São países que vêm
mantendo o comércio com o Brasil, não têm condições
de equilibrar o balanço comercial com o BrasiL O Brasil
está sendo superavitário, ou tem sido superavitário com
a Alemanha Oriental e a Hungria. Evidentemente temos
limitações financeiras, porque esses países têm restrições,
não podem exportar para o Brasi_l. Então, ou eles vão
deixar de importar do Brasil ou vão deixar de pagar o
Brasil. Assim, uma maneira de se agilizar esse comércio é
permitir essas operações triangulares, ou seja, o Brasil
compra produtos, digamos americanos, dentro do clearing da Alemanha Oriental, quer dizer, o alemao oriental
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compra o milho e paga em dólares , mas ele conseguiu
uma contrapartida. de vender um produto para os Estados Unidos ou para outro país qualquer, como contrapartida" daquele milho. Na verdade, nào dispendeu dólares. Trocou por produtos seus. E aí, ele vende aquele mi-·
lho para o BrasiL Com essa venda de milho para oBrasil, passa a ter um crédito, que vai usar em novas compras de produtos brasileiros. Então, é uma alavanca para
o comércio exterior, São famosas operações, que se fala
muito hoje. de conter trading, etc., que acho não são as
mais perfeitas, até acho _que são condenáveis, porque seduzem a eficiência do cOmércio, significam uma intervenção do comércio, mas é a realidade deles. Se queremos vender para eles, temos que nos ajustar a esses mecanismos. Evidentemente acaba custando alguma coisa a
mais, porque uma operação, por exemplo, como e.<;sa do
rililho, que descreví, implica em pagamento de comissões
e despesas, porque há uma empresa envolvida, que vai
comprar o milho. que vai arrumar um comprador para
uma locomotiva num terceiro mercado, Isso acaba enca~
recendo, mas encarece 3, 4, 5, até 10%, às veze.<; é maior a
diferença. Isso pode ser justificado como sendo um
subsídio a uma exportação brasileira. Com isso estamos
conseguindo exportar mais e receber os dólares. Este, o
objetivo desSas operações.
Foram feitas algumas operações desse tipo - não é
grande coisa - e permitiram que o Brasil mantivesse
com a Alemanha Oriental e a Hungria totalmente o co~
mércio a nosso favor e sem nenhuma dívida, e sem ne~
nhum atrasado, porque, depois do problema da Polônia,
já se queria suspender toda e qualquer exportação com o
leste Europeu, que traria inegáveis desvantagens e prejuíZ9 parti 6""País, porqUe afinal, esses países estão honrando os compromissos·.
Acredito que é um efementQ útil, para perrrlitir esse
eqUilíbrio. Se tivéssemos feito isso com a Polônia desde o
começo, poderia ter-nos custado mais caro- talvez chegasse a tOO milhões de dólares a mais, digamos com exagero - mas não teríamos nenhum crédito, teríamos recebido tudo em mercadoria. Seria muito melhor.
Então, é um elemento dinâmico, que o mundo inteiro
faz, não sou eu que fiço, é o Banco Central que fiscaliza
essas comissões, esses sobrepreços. Muitas vezes isso é
comprado pelo importador aqui, não é uma compra de
governo, quer dizer, não há o perigo de uma interferência para s-e pagar mais a alguém. É o importador que decide livremente se quer, ou não, aquele produto um pau~
co mais caro, mais disponível.
Então, entendo que é uma operação perfeitamente lícita e que está ajudando o Brasil a continuar e.'<portando
para esses países. sem gerar novas dívidas.
Agradeço ao nobre Senador. Creio que pude respon-der....1 todas_ a., _ind_agaçõe_s.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Por justamente pegarmos sempre essa sistemática, Dr. Viacava, de,
apoiado no computador, o Relator tente procurar aquelas passagens em que o depoente é citado, e que, porventura, não haja ainda sido objeto de esclarecimento. V. S'
viu que foi feita toda a listagem do que há aqui em referência a V. S'
Sr. Presidente, estamos aqui, de nossa parte, nos confessando satisfeitos- pelas informações dadas pelo Dr.
Carlos Viacava.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Senador João _Calmon, mais algumã indagação?
O SR. JOÃO CALMON -

Não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Dr. Carlos
Viacava, V. s~ quer complementar?
O SR. CARLOS VIACAVA- Não, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (lta111ar Franco)- Então, em
nome da Comissão, agradeço a V. S• a gentileza de sua
presença aqui.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os
nosso trabalhos.
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SUMÁRIO
l-ATA DA Il!f SESSÃO, EM 25 DE JUNHO
DE 1985
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Oficio do Sr.

l'~-Secretárlo

da Câmara dos

Deputados

Encaminhando à reVisão do Senado O.utógrafo dO- seguinte projeto:
- Projeto de Lej da_ Câmara n'~ 49/85 (n"
5.565/85, na Casa de origem), que dispõe sobre indenização aos_Ministros de Estado.

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3- Comunicações da Presidência
-

Prazo para apresentação de emendas ao Projeto

de Lei da Câmara n" 49/85, lido no Expedi~nte.
--Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9
143f84 (n9 365/79, na Casa ·cte origem), por ter recebido pareceres contrã_ri_os_, quanto ao mêrito d.as comissões a que fOi distribuído.

1.2.4 - Leitura de Resolução
Nv 16/85, que prorroga por 90dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de lnquéríto ~criada
pela Resolução n'» 1/85, destinada a apurar irregularidades no transporte mat:_ítimo brasileiro e Estaleiros
Nacionais.

1.2.5- leitura de

Proj~to

Projeto de Lei do Senado n"' 185/85, de autoria do
Sr. SenadQr Nelson Carneiro, que intmduz modificações na Lei n'» 7.183~ de 5 de ab~il de 1984, queregula o exercício da profissão de aeronauta.

1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR -LOUR/VAL QAPTlSTtt, J>OH!elogação do PFL - Resposta ao pronunciamento do
Senador Heráclito Rollemberg, feito--na sessão de 19
do corrente.

SENADOR NELSON_ CARNEIRO, como Líder
- Fim da pesca da baleia. Candidatura do Senador
Fernando HenriQue Cardoso à Prefeitura de São
Paulo.

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Filiação
do Governador Gonzag_a Mota, do Estado do Ceará,
ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

SENADOR HELVIDIO NUNES, por delegação
do PDS - Irregularidades que estariam ocorrendo
na contratação de empréstimos externos, face-a dispositivo conslituc_iortat'
1.2.7 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extra.ordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Día
que

designa:

1.2.8- Leitura de Projetas
-Projeto de Lei do Senado n~ 186/85, de autoria
do Sr. Senador João.._Castelo, que institui a ob~igato
riedade do Ensino Profissionalizante de 2'1 grau nas
empresas estatais.
n'l' 187/85, de autoria
- f'i-Oje_W de_Lei do
do Sr•. Senador Itamar Franco, que dá nova rC:dação
ao Capífulo III, do Titulo X, do Livro I, do Código
de Processo Civil.
- Projeto de Lei do Senado n"' 188/85, de aut9ria
do Sr. Senador Mário Maia, que proíbe e pune a derrubada de seringueiras nativas, obrigando o seu
Plantfo_,_resp~tad~s as C!>n~ições. I!COlógicas.
-Projeto deT.ei do $enado n'~ 1~9/85, de autoria
do Sr. Senador Mário Maia, que Proíbe o desmatamento das margêhsdos rios e dispõe sobre a proteção
das matas ciliares.

senadO

re-

1.3- ORDEM DO DIA
;..;;.. . PrOjeto de Lei da Câmara ""' 37 f81 (n'
1.795/79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 65 da L.ei n'l' 4.504, .de 30 de novembro
de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n~ 52/82 (n'l'
1.076/79, na Casa de origem), que veda inscrições no
quadro de provisionados na Ordem dos Advogados
do Brasil e, mediante alterações da Lei n"' 4.215, de27
de abril de 1963, assegura, aos atualmente inscritos
ne-sse quadro, o amplo direitO de exercício da profis~
~ão de advogado. VQtaçã_o tldiada_por falta de q"uorum.

-_Requerimento n"' 57/85, de autoria dos Lideres
C?a~tão_ Mütier e Moacyr Duarte, requerendo, urgên-cia pira o Oficio Sj2,_de 1985, do Governador doEstado do Rio Grailde do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de
crédito externo no valor de cinqUenta milhões de
dólares. Votação adiada p~r falta de quorum.
-Requerimento n9 58f85, de autoria dos Lidl;l"es
Gastão MUller e Moacyr Duarte, solicitando, urgência para o Oficio nY Sf8, de 1965, através do qual o
Prefeito Municipal de Anâpolis (GO), solicita autorização do Senado para que aquela Prefeitura possa
realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 3,500,000.00. VotaÇão adiada por falta de quo-

rum.
- Pr<:ijeto de Lei do Senado n"' 233/81, que fixa
percentual mínimo para ap1icações em educação pelas empresas cm que o Estado tern participação acionãria majoritãria._Yotação adiada por falta de quorwn.
-Projeto de Lei do Senado fi9 53/83, que dispõe
sobre a realização de palestra, nos cursos de 1_9 e 2'1
graus dos estabelecimentos de ensino do Pais, sobre
personalidades que se destacaram no plano nacional
ou estadual e dâ outras providências. Votação adiada
põr falta de quorwn.
-Projeto de Lei_ do Senado nv 18/84, que acrescenta a categoria profissional do Contador no grupo
d2;s profissões liberais. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 103/84, (n'»
281/79, na Casa de origem), qUe dã a denominação
de. "Afonso P_ena'' ao aeroporto de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. Discussão encerrada, ficando a votaçã~_- adiada por falta de quorum.
:.._Projeto de Lei do Senado n<~ 212f81, que dispõe
sobre a competência da Justiça do Trabalho para
conciliar e julgar disSídios OriUndos daS reiações de
trabalho entre trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviço. Aprovado. A Comissão de Redação.
1.3.1 -

Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR MARCELO MIRANDA, como Líder
-Situação da comerciaHzação de produtos agrícolas
i'lo Brasil.
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SENADOR JOÃO CASTELO- Problema educacional brasileiro. Considerações sobre o Projeto de

Lei do Senado nl' 186/85, de autoria de S. Ex•, lido
no Expediente da presente sessão.

1.3.2 -

1.4- ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 112•SESSÃO, EM25 DE JUNHO

DE 1985

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Continuação da anãlise do plano Nacional de Reforma
Agrária.

2.2 -

SENADOR JOÃO CALMON Providências
adotadas por S. Ex• com relação ao assunto focalizado em telegrama recebido do Sr. Deputado Victor
Faccioni, sobre a necessidade de ampla coordenação

e integração de todas as forças interessadas no exame
da reforma tributâria.

·

SENADOR ITAMAR FRANCO-- Comentários
ao anteprojeto_da convocação da Assembléia Nacional Constituinte.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindicações ao Governador José Aparecido, no concernente ao aumento do efetivo da Polícia Militar. Instalação de novas varas na Justiça do Distrito Federal,
e- policiamento nas áreas rurais de Brasília.
SENADOR ODACIR SOARES- Críticas a üriia
passivei desmunicipalização pelo Governo de Rondônia, das áreas de ensino e saúde.

SENADOR GASTÃO MULLER - Artigo do
Jornalista Roberto Marinho, itlfítillado. "A hora de
assumir responsabilidade".
SENADOR CARLOS ALBERTO- I Plano Nacional de Reforma Agrária.
SENADOR ENEAS FARIA - Dificuldades que
vem- enfrentando a Justiça do Trabalho.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Decreto
assinado pelo Presidente da República, isentando a
cobrança de I PI sobre os táXis movidOs -a álcool.

SENADOR JOSE IGNÃC/0 FERREIRA- Aplicação em escolas de J9 grau do Espírito Santo, de
programa denominado_ "O DETRAN nas es_colas".
SENADOR JUTAH)' MAGALHÃES- Importância de integração dos países latino-americanos.

SENADOR GALVÃO MODESTO- Discriminação remuneratória que estaria ocorrendo com servidores da SUCAM no Estado de Rondônia.
SENADOR ALFREDO CAMPOS-- Indícação
do Jornalista Washington Thadeu de Mello, como
Dclegad o do Brasil na 71• Conferência InternaCional
da Organização do Trabalho, em Genebra.,_Suíça:-

Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão

SENADOR JORGE kALUME- Asfaltam-ente
da rodovia que liga Porto Velho a Rio Branco.

2.1 -ABERTURA
EXPEDIENTE

2.2.1 -Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos
De:putados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do .seguinte projeto:

=-"-Projet-o- de --Lei- -da- -Câmara-,---n9--5U}t$J- ---(rJ'
5.777 (85, na Casa de origem), de iiliciativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta os vencimen~
_tos, salários e soldos dos servidores civis e militares
da União, e dos Te'rritórios Federais~ -dos membfOs
do Poder Judiciário da União, do DitritO-Federal e
Territórios, do Tribunal de Contas da União, bem
como revê proventos e pensões e dá outras providênt;ias,

2.2.2 -

Comunicação da Presidência

- Pruzo para oferecimento de emendas ao Projeto
de lei da Câmara n<?- 50(85, lido no Expediente.

2.2.3 -

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Ano

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n9 190/85, de autoria
do Sr. Senador Carlos Chiarem, que altera o. "caput"
do art. 6<:> da lei n<:> 5. 107, de I 3 de setembro de 1966,
para acrescer de 10% (dez por cento) para 20% (vinte
_por cento), o_ !fiOntante_ devido'-pelo _!:f!'lpregador,
_ quando da rescisão do contrato de trabalho.
2.2.4 - Requerimentos
- N<:> 164f85, de urgência, para o Projeto de lei do
Senado n9 180/85-DF, que reajusta os vencimentos,
salários, soldos e proventos dos servidores civis e da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal
de-Canias do Distritõ Fedenil e do respectivo Ministério Público, e dá outras providências.
- N<:>\65f85, de urgência, para o Projeto de Lei do
Senado n<:> 86/85, que restabelece princípios da Política Nacional de Informática estatuído pelo Projeto de
Lei n<:> 10, de 1984-CN, parcialmente vetados pelo Poder Executivo, ao promulgar a Lei n9 7.232, de 29 de
outubro de 1984.
2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto deLe ida Climara n<:> 21/85 (n9 4.212/84,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial a Josa

-Pedro Tiradentes, trineto de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes. Aprovado. Ã sanção.
-Projeto de lei da Câmara n<:> 32/85 (n<:> 4.981/85,
na Casa de origem), que reajusta os v-alores-de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências. Aprovado. Â sanção.
2.3.1 -

Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Projeto de' Lei do Senado n<:> 180/85-DF, em re164/85, lido no Expediente, Aprovado, após pareceres das comissões _competentes. Ã Comissão de Redaçào.
-Redução final do Projeto de Lei do Sendo n9

l!SO/!SS-õF, em regime de urgência. Aprovada. À
sanção.
- Projetq de Lei do Senado n<:> 86/85, em regime
de urgência, nos termos do requerimento n<:> 165/85,
lido no Expediente. Aprovado em primeiro e segundo
turnos, após pareceres das comissões competentes. Ã
Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado nQ
86/85, em regime de urgência. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
2.3.2 -

Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR VIR GIL/O TÁVORA. como liderAprovação, pelo Senado, de Projeto de Lei restabelecendo princípios da Política Nacional de lnformática.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao
Governador Leonel Brizola no sentido do atendimento de reivindicações dos agrónomos fluminenses.
2.3.3 -

Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a_r~lizar
se amanhã, às 9 horas e 30 minutos, com Ordem do
Dia que designa.
2.4 --'ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SEÇÃO
ANTERIOR
-Do Sr. Senador Virgílio Tâvora, proferido na
sessão de 24-6-85.
4 - ATA DE COMISSÃO
5 - MESA D!RETORA
6 DOS

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

7 - COMPOSIÇÃO DAS CO~IISSOES PERMANENTES

· Junho de 1985
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Ata da llH Sessão, em 25 de junho de 1985
· 3• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Marcondes Gáde!ha, Martins Filho e Mário Maia.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SE!YADORES;

Jorge Kalume - ·Mái'io Maia -.Fábio- Lucen;J Odacir.Sêiires.;... Aloysio Chaves ~.Ga!?ri~l_ .ij~rm~
Hêlio Queiras:- João Çastelo- Américo- de SOuzaAlberto Silva- Helvfdio Nun~-:- João Lobll- Cesar_
Cais-- José Lins ---Virgílio

Távor~

"""":'Carlos Albert<?_

~ M~acyr Duarte- Martins Filho-. Humberto kucena -- Marconde~_ Gadelha. - Milton Cabral ~ Cid
Sampaio -- N~valdo Machado -- Lu_iz Cavalcante -

Lourival Baptista -

Herâclito Rollemberg -

Jutahy

Magalhães- Lomanto Júníor -.Luiz Viana- Joào,
Calmon- Nelson Carneiro~ ltarpar Franco-:- M~ril~
Badaró.- Alfredo Campos- Fernando_ Henrique Car- ,

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS

N.0

~ L 0 Fica excluída .da restrição de que
trata o caput d"&te. artigo,. a.. :!lxação ·a~
quaisquer valores salarial.s bem como ·os
seguintes valor<:S ligados ~- legislação. di\
previdência social, que continuam vincula"
dos ao satãlio mínimo:

237, PE 14

~\~qg~sn~~~.g~

. P!.ANEJÀMENTO DA PRESID1!:NCIA. DA
E EX'l'RAORDIN~O PARA
ASSUNTOS DE ADMINISTRAÇAO;

-~ REP"OBL!CA

:Excelel:ltlsslmo Senhor Presidente da. 'ne_públic_a.,
·
vossa. Exeelênc!e, 9-ecreoou a extlnçÍ!q 9-a.'j.
-remunerações lndlrétas atribuídas ·aos :Ministros de Estado · e determinou que todas
as dé.sP<!8M demanu'tenÇão de imõveü<resldencia!s passasSem a correr à · COIIta de

s.sus oeupan_tes_._
_
-.TãO- eleva<Ió.S -o-eram os- gastOS-- coni u Cha. piadas· mordollllas, · que. ao longo dos anos
Cardoso.
-- S. _d~uldou. da atualização da_ remune>a..9ã<i dlreta -<J:óS MfnJstros ife~ EStado. . .
O SR. PRESIDI!NTE (Martins Filho) - A lista de
A fim de dar "'1!100 cumprimento àque.ta
pre;sença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores.
oportuna. ·cl~Uberaçã_o, toma-se ne;cessário
Havendo número regimental. declaro aberta a sesSão.
propiciar aos titulares d"""""' cargos nivel
Sob a proteção de Deus, in icíamos nossos trabalhos.
adequado de remuneração. que lhes IJ<!rllllO Sr. I ~'-Secretário irâ proceder à leitura do Expedienta >!ver eondignamente, lmiJ<!dlndo-se, ao
te.
mesnw tempo, que despesas pessoais eontlnuem
a .ser reallzadas à conta de rubricas
É lido o seguinte
·orçamentári!IS, na. torma da sistemática vlgen.te.
EXPEDIENTE
:· àomiaeradas !j.S peculiaridades da sltuaOFICIO
.;ão, en.tendemos adequado .<:lasslflcar como
lndenização de desj.)e.Sas funcionais, éUjelDo Sr. 1~'-Secretário oa Câlbl!lri. dos Deputados,' encata ao imposoo de renda, o acréscimo quo se
propõe para os vencimen.tos de Ministro de
minhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeEstado ..
to:
.
As conc1u.sõé.s da .C<>IÍl!ssão de Av:iliação
das Remunerações Indlreta.s na Adminise.ROJETO >DE· :LEI DA CAMARA.
tração Pública r~velam que valor do3 .gasN? 49, de 19ll5
·
tos suprimidos excede em ·multo o acrêscl·nro de despesa previsto com o pagamento
(u.<!.$.565/85, ..a. Casa de origem,)
da. indenlza.ção _SU!1"rida, o·. que IJ<!rmltlrá,
Pe iniCiativa. d,<;>, SeJ:lllo+
ao lado do as:Pecoo moralizador da medida.
apreciável eeonclllla de recursos.
Pra<lidén{e da. RePúb~ca
:Por -~ _ra.zqes, _e em fat?e_ da n~_~ssi
-dadede- aprovaÇão~ jlefo--Coll.gre.Ssó. Nacia·.:
'DIS}íõ<Í sobre'lndeDizaÇíici ..ÕS 'MinistrOs
ile' Estado, · ·
nal de qualq~r .medida. qúe Importe em
alteração de venclmen.tos de servidores. te. O._<;qn!P"eaao Nacl.on.al decr~ta:_
mos a. honra de remeter a Vossa ExcelênArt. L" .. ·o-&' 1\nnistros .,Ie"::Estiuto l'l!
cia o a.n.e:xo projeto de lel, consubstancianc
rãi:i,·'..;' títuló ''de llideí!iza.Çií<ór'àe"' deÍ!
dei a mec!Ida- ora propo.sta.
•
·
l'jãàf oorr
Aproveitamos a oportonlclade. para re· ·valor· ·a e
a Vossa Excelência O.s protesto,<; do
·ao--.:oeL --novar
nosso mal.s profundo respeito .. João
m
a q~.se
Sayad, Ministro-Chefe da Secretaria de
· ..do':a.rt.. 2-~- d.a.:te!
Planejamento da. Presidência da República
.di> ":i975.' . - Alukio _Alves, Ministro de Estado Ex~
Arj;. 2.0 Esta !e} entra. e"' vigor r:i .data
traordlnárlo p_a.ra Assuntos de Admlnistr11--'
ae: .suif piiblfcaçlio. • · ·
ção. ·
·
, ~- ).".· Revo_gáÍn-se 'àll · <!)llpos!çã~ em
. c.. u:_a[p_I,Jl.Çi!O.CITADA

I - os ben<)ficibs . Iuinlmos estabelee!doà
no a.r'l:. 3.0 <ia.· Lei· n.• 5.890,
de 8 de junl)O
de 1973;
·
·
..

II ..:.·a Cota ·do salárlcr:tamllia a que .te
re~are o art. 2.0 da Lei n.o 4. 2~6, de 3 de
outubro de 1963;

doso- Severo. Gomes .:-,Benedito fç_rreira;- Henrique
Santillo - Mauro Borges ~-Gastão MUller - Enéas
Faria - Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha - Octavio

. _Ill '-, QS ben_e.fí~OLdo PRORURAL (Iicl3
Complementares n.•s li ·iie 25 de maio· de
1~71 e 16, de 30 de outÚbro de 1973, p.._
p:~o

.

..

..

. ' ...

IV ....:. o ·salário-base e os -'beneficias da

V .,.- o beneficio Instituído P<!la Lei n.o
6.1H d.e: U dê dezembro de 1974; •
VI -- (Vetado}.
§ 2.0 (Vetado).

Para. os efeitos do d:!spas.to no art.
a de junho de l97:t,
ntantes, a.tualmente oorregponden.tea
tes de 10 e '20 vezes o maior salário
o vigente serão reajustados de acoro com o dlsposoo nos art.s. 1." e 2.0 da Lei
n.0 1!-147.• de 29 _.d~~novembro de 1974.
§' 41.o' il.liS oonw.tti.i com prazo determinado, Vlgentes na data da publicação desta.
Lei, lnclu.s!ve_ os de locação, não se aplicar~<:-. até o res_);l<lctlvo térllllno, as dlsposi§ 3.0

5.<> da Lei n.0 5.890, de

ilf.

Con~13

JfacloD.I!l:_
;~rt, .. 51 .da. ... ÇoJ:1-Sjiltjliç_ão;
b\'fl-eter ·à eleva tU! ,deli-

· a®.niiik'
·-ae·. II(otiv!)íS ·doS'. senp:o.I'laneJà.ménto··e l!:xfu:'aôrl
~· ~~Iêriiil_a:i;

res ·

.~óeiidülk<r.iíl!lbT

Art. ·2.0

Parál:',r&fo único. O coe
~-!W-I!~~W;\Ií.q.,~!H! .
. _neste -ãitigó, sera aseado no:
IN!ljus ..
tamento salarial a que se _
, Q.'!. :U:_ts.
l.<> e 2.0 da LSBi."' 1L147,''<Íé lllf-"dé i!cVém~.<1, ~ l!l!l~LJ!X<:l\tíào :0 ~i~nte de•JIU•
mm.~, ~e, pr~>Aut;í.J!ldi!®. ?t9d á estabel~~

·.c!idJ.â.J?W,-pO,r'!-- 4,ss)lntp.s 4~ .MmJnistração, o
anruto ~rojeto de __ le! .q_'l" <;l.isllÕ!l_ ••~<>ln'!! ln__ -·
denlzaçao aos Ministros de Éstado.
.
Bras!lla, 23 .re ·:tnailo de 1985. - 1os_é
Sa.rney.

.r

c~;:r,~f!llll1<>J,

~l~fjf.!l' a. l1!ji,ia

Lá.11~,@.o,.'l'll8QID'O

cjpnal ~

-

,ut~ 3.:~, q àp:t. ~t..,"':'ira:·Lét ~-~'6,1:~;~,<1~
:at cti'novembro <\,e 191~. nca, ael'<:Sç.írur;jl'e
parágrafo ú:hloo, eom ':i se\i;Ufute · redaçãó:'·

"Parãirafo único;. T9<1oi.ps ~
sup_erlo""-•. a õO . (tr:(ntaJ v..eze& o l!la.ior

. · LEI N.O 6.~0lf.
DE-29 DE ASRJ:ti' DÉ l97S

Sã1ârló '·iliininro "ffgirlltii ·na Pail; ter~!.<!.

.,_ Jl§.tl>l>çt"l'.e a._c!escar,.cterização do sa-

_como reajustamenoo legal, obrigatório;
um. ·l'~JJ:!9,, igujll à .-l.l!\P.!>rtâl}cia reslitt'1!:tite"~iia·'â'~l!ca.Ção·'ãqú,elé.llmite .da.

-- _ JÁ.rhl mínimo -~omQ_ fa.i;g~ -d~_ - ~rreç~o_

monetária e acrescen:t!_,;p,.,~of.-.~"f'
co ao art. 1.• da Lei n.• &.141,. de,29
de '\!>Vembro de 1974.
o. P.resid~nte da Repiiblic;l.
Faço saber que o COngresso Nàclpl)al <Wcreta e eu sanciono a seguinte :toe<:
.· 4rt. LO.: Os yalores monetários. fixados
coni baSe':no _":,SihírlO: Mini~O_ lião Séí-ãO .~nt: .siderados para quaisquer fins ·de dfrelto. ·

.

Em. substituição à -rorreção P<!lo

~!U!a<lllllllmo, o Poder Executivo estabe- ~fitÁ'à~tenra especial de atualização mo-

• .-

'i.íí<:'Nfil);~ )'Í.0 '284, i;)E·l!Í85
. Es;c!\~ntJ.ssimos •. cf?en!l_<?relf · ~mlmM do

.

Lei n.0 5. 859, de !1 de dezemBro de 1972. · ·

o

~(ir~j\);

E'UNRVRAL;

tàlrii"ldl!l. rea.fustam~nto··-dec(lmmte' ·dJ>

disposto no caput deste' .m:\go:w ·:

.

att~·

cil1' ' -

~rff_-~··.

<!Mlk

a. .....:.

(1./!aé·fi&ii!;filo/Jes 'IJ:é. setrilçt> •Pfiblf.ii& (Jf;.
>tAr :e--- ã_i ·Fiioai!'lfJ8 F :· : · · · ·
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PARECERES
PARECER
N• 174, de 1985
Da Comissão ·d; Finanças, ao Projeto de Ui da
Câmara n" 250, de 1984, que '"dispõe sobre a rever~
sio ao Município de Boa Vista, no Território Federal
de Roraima, nos tennos que especifica, de gleba patrimonial".
Relator: Senador Martins Filho
A proposição legislativa que vem para revisão do Se~
nado reverte ao Município de Boa Vista a propriedade
da gleba patrimonial adquirida po~_ compra ao Estado
do Amazonas no ano de 1899 e registrãda nos anos
1890/99 na Divisão do Arquivo Público (art. 1"); e ma~
da o Poder Executivo adotar as providências necessáriaS
no prazo de 60 dias da publicação da le_i em que se ~ouverter o Projeto (art. 2t),

_

_

-

O autor, r>eputado Mozarildo CaValcanti, alegou em
1984, que, com a criação dos Territórios Federais pelo
Decreto-lei n9 5.812, de 1943, passaram ao domínio da
União os bens; inclusive imóveis, que se situavam nos li·
mites dos TerritóriOs ciiados; que além de a autonomia
municipal ter sido inconstitucionalmente agredida, a
União não indenizou o Município; que na gleba adqu~ri·
da pelo Municípío de Boa Vista ao Estado do Amazonas
encontra-se edificada a maior parte da cidade de Boa
Vista; que esse MunícípiO-tiõ.fia aforado centenas de terrenos a munícipes; que, assim, cumpre restabelecer a
propriedade ao Município: de Boa Vista da gleba adqui~
rida legítima e legalmente.
A este órgão têcnicó cumpre examinar os efeitos financeiros para os cofres da União, da providência pretendida. A proposição não determina qualquer pagamento,
mas a simples reversão do imóvel que teria passado ao
domínio da União. Por Conseguinte, não é afetada adespesa federal.
Isto posto, somos de parecer pela aprovação do Projeto d_e Lei da Câmara n9 250, de 1984.
-Sala das Comissões, em 20 -de junho de: 1985.- Lomanto Júnior, Presidente- Martins Filho, Relator Albano Franco - Carlos Lyra - Marcelo Miranda He1io Gueiros -Jorge Kalume - Jutahy MagalhiesJoio Calmon - Alexandre Costa.

PARECER
N• 175, de 1985
Da Comissio de Finanças, sobre o Projeto- de-Lei
da Câmara n"' 164, de 1984 (n"' 3.001-B, de 1984, na
Casa de origem), que "autoriza a reversão ao Município de Ourinhos, Estado de Sio Paulo, do terreno
que menciona."
Relator: Senador João O.Imon
Nos termos do art. 51 da Co_nstituição Federal, O ExcelentíssimO-Senhor Presidente da República encamrnha
à deliberação do Congresso Nacional o ~rojet_o de Lei
·em referêncía~ que-autoriza a-reversão ao -MUnicípio de
Ourinhos, Estado de São Paulo, do terreno, com área de
20.000 m 2 (vinte mit metros quadrados), destacado da
antiga fazenda Furninhas, situado naquela Comuna.
A doação à União foi feita consoãnte autorização_
dada pelas Leis Municipais n"'s 871, de 6 de dezembro de
1967 e 995, de 15 de janeiro de 1969, bem como pela Es·
critura Pública de 17 de outubro de 1969, transcrita no
Cartório de Registro de Im6vefS- da comarca de Durinhos.
'
Segundo consta da Exposição de Motivos que acom·
panha a Mensagem presidencial, a União Federal aceitou o referido bem através do Decreton964.707, de 17 de
junho de 1969, destinando-o ao Ministério do Exército,
que se desinteressoU peli utilização do imóvel, razão por
que houve anuéncia da Pasta quanto à reversão ao MunicfpTo dõã.áor.
Na Câmara dos Deputados o Projeto foi ·aprova_do
com pareceres· favoráveis das doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, sendo remetido à revisão
do Senado Federai consoante estabelece o art. 58 de nossa Lei Fundamental.
-- --

Ã matéria emo questão obedece aos pa_rdmetros legais _
pertinentes, já QUe os bens públicos de uso especial,
como é o de que se cogita, somente são_ al~en_áveís mediante autorização legiSlativã; a feor do diSposto no art.
67__ do Código Civil Brasíleiro.
Ademais, afigura-se de inteira procedência a intenção
daquela Unidade Política em querer reaver a titulãridade
jurídica do terreno, pois a falta de utilização por parte da
donatãria implicaria a ociosidade injustificada do imóvel, em prejuízo dos interesses da comunidade local.
Havendo, pois, livre e inequívoca manifestação de
vontade das partes, e inexistindo obstáculo no campo
jurídico-financeiro, opinanios Pela apl-ovação dõ Projeto
em exame.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente --Joio Calmon, RelatorAlexandre Costa - Jutahy Magalhies --Jorge Kalume
- Gastão Müller- Albano Franco - Marcelo Miranda
- Hélio Gueiros - Martins Filho.

PARECERES
N•s 176 e 177, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nt 184, de 1983
(Projeto de Lei q9 5.704-B, de 1981, na origem) que
"estabelece as nonnas a serem cumpridas pelas empresas que exploram os serviços públicos especificados".
PARECER N• 176, DE 198S
Da _Comissio de Transportes, Comunicações

e Obras Públicas
Relator: Senador Aderbal Jurema
De iniciatíva do ilustre- Deputado Waldir Belina~,
vem a exame desta Comissão, projeto de lei qu~ "estabelece normas a serem cumpridas pelas empresas que exploram os serviços públicos especificados".
Justificando a Proposição, seu ilustre autor alega que
as medidas contidas na proposição consubstanciam reivindicações das populações de inúmeros municípios brasileiros, a procura de um critério uniforme, nacional, ao
menos quanto à época e índices de reajuste dos preços
das tarifas dos serviços pí"lblicos de água, esgotos, telefones, energia elêtrica e transportes, tendo em vista que o
custo desses: serviços deve ser suportado preponderante-mente pelos trabalhadores do País que não têm seus salários aumentados com o mesmo vulto com que as empresas elevam as taxas dos referidos serviços.
A proposição, composta de 5 (cinco) artigos, estabelece em seu artigo I"' qu~~ "As-empresas q-ue exPloram serviços públicos de água, esgoto, energia elétrica, telefone
e transportes somente poderão elevar as respectivas tarifas à época do reajuste anual do salário mínimo, não podendo os índices de aumento ser superiores ao INPC do
semestre", no art. 2"' que. "o preçO da tarifa doS sei-viços
de esgoto em nenhuma hipótese poderá ultrapassar 10%
(dez por cento) do preço de tarifa de fornecimento de águã".
E, no art. 39~ que. "as disposições desta lei aplicam-se
aos órgãos da administração direta Ol!- suas autarquias,
quando a exploração do serviço público estiver a seu cargo".
Ç_Qns!c:fer@.___sl9 que a matéria é justa e oportuna, somos, no âmQi~o desta Comíss~9. pel~ aprOVação do projetO.
--· ·
Sala das Comissões'- em _29 de novelJl_bro de 1984.Benedito Ferreira, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Hélio Gueiros - Alexandre Costa- Lulz Cavalcante - Marcelo Miranda.
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nenhuffia hipótese ultrapassar 10% (dez por cento) do
- preÇõ -da tarifa de fornecimento de água". Tais disposições, reza ainda o Projeto, aplicar-se-iam.. "aos órgãos
da administração direta ou suas autarquias, quando a
exploração do serviço estiver a seu cargo".
Afirmando que a Proposição atende a reivindicação
das populações de inúmeros municípios brasileiros, diz,
na justificação, o seu Autor, que ela busca, principalmente fixar um ...critério uniforme, nacional, ao menos
quanto à época e índices de reajuste" das tarifas, dado
que o-Custo dos serviços enumerados...deve ser suportado preponderantemente pelos trabalhadores do País, os
quais não têm os seus salários aumentados com o m~mo
vulto com que as empresas elevam as taxas de serviços
que prest~". E baseia a limitação da tarifa de esgoto no
fato de o serviço não consumir... matéria-prima: ou insumos e praticamente nenhuma mão-de--obra", o que não 6
levado em conta por algumas empresas, que primam por
valor_iiã-lo e o cobram com o valor aproximado ao da
taxa de água".
Aprovado pela Câmara dos Deputados, o Projeto foi
acolhido com parecer favorável na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas do Senado.
No que tange às atribuições desta Comissão, especificamente a de sopesar as repercussões financeiras das
proposições submetidas à sua apreciação, nada v~s
lumbramos que possa inquinar de irregular o Projeto.
Ao contrário, ele se nos apresenta como oportuno e conveniente, porque de sua aprovação resultariam como
vantagem, de um lado, a redução das despesas das entidades prestadoras dos serviços, e, de outro, a suavização
das tarifas dos serviços oferecidos. Sabido que quem as
suporta é a grande maioria da população trabalhadora.
Pode-se ainda inferir o alcance antiinflacionârio da me-dida. Para os consumidores, essa diminuição seria mais
do que justa, já que não é razoável admitir que o custo
dos serviços públicos possa crescer proporcionalmente
mais do que o rendimento de quem os paga. Lamentavelmente, a administração pública brasileira tem olvidado
as mais comezinhas e ~!ementares regras de lógica, como
a do adágio popular que lembra que do. "couro saem as
correias". Já é tempo de se colocarem as coisas nos seus
devidos lugares, acabando com as distorções causadoras
de inquietação _e descontentamento no· meio social.
Quanto à forma, sugerem-se os seguintes reparos à
Proposição:
(I) No art. 19, acrescente--se ó adjetivQ.~-coletivos" ao
substantivQ. ''transportes", e suprima-se o adjetivq_ "anual" após o substantivQ. "reajuste";
(2) No art. 2"', substitua-se a expressãq_, "o preço da
tarifa do·s serviços" por. "a tarifa do serviço"; e suprimase a expressãq, ~'do preço".
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, com as Emendas abaixo:

.. EMENDA N• t Dê-se ao art.

I~

"Art. 19 As empresas que exploram serviços
públicos de água, esgoto, energia elêtrica, telefone_ e
transportes coletivos somente poderão elevar as respecfi'Vas tarifas à êpoca do reajuste do salário mínimo, não podendo os índices de aumento ser superiores ao INPC do semestre."
EMENDA N• 2 -

PARECER N• 177, DE 1985
Da Comissão de Finanças

CF

a_seguinte redaçãq:

CF

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
'Art. ~ A tarifa do serviço de e&gato em ne-hipótese poderá ultrapassar 10% (dez por
cento) da tarifa de fornecimento de água."
4

Relator: Senadoi- Alexandre Costa
Propõe o Projeto, de iniciativa do Deputado Waldmir
Belinati, que...as empresas que exploram serviços públicos de água, -esgoto, energia: elétrica, telefone e transportes somenie poderão elevar as respectívas taflfas à éPoca·
do reajuste ariual do salário mínimo, não podendo os
índiceS de aumento ser superiores ao INPC do semestre", riem. "o preço da tarifa dos serviços de esgoto em

,,

nhUJt~a

Saia-das Comissões, em- 20_~e jun.ho de 1985, -Lo-_
mâúto -.rúiiiõr, Presidente - Alexandre Costa, RelatorMartins Filho - Marcelo Miranda - Hélio Cueiros João Calmou- Albano Franco- Gastão Müller- Carlos Lyra - Jutahy Magalhães.
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PARECERES

crutamcnto dos juízes togados dos Tribunais Regionais... ".

N•s 178, 179 e 180, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara o'i' 81, de 1983
(n'i' 731-B, de 1979, na Câmara dos Deputados), que
"dá nova redação ao § 39 do art. 670 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl'
5.452, de J'i' de maio de 1943".

PARECER
N• 178, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador José Fragelli
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, altera a redação do§ 3<~ doart. 670da CLT;Com o
objetivo de estabelecer que a indicação de advogados
para compor o quadro dejufzes dos Tribun~is Regionais

do Trabalho, seja feita entre profissionais em efetivo
exercício na Justiça Trabalhista, segundo lista elaborada
pela seccional da OAB no local da sede.doTribunal, com
a anuência da Associação dos Advogados Trabalhistas,
onde esta existir.
Na justifiC-ação assinala o Autor do projeto, Deputado
Freitas Nobre, que a nomeação-dos advOgadOs, Via de
regra,_ .. vem sendo feíta -de forma arbitrâria, ditada por
razões políticas e, muitas vezes, os indicados não têm nenhuma experiência forense em_t_ermoS QeJustíça do Trabalho".
A matéria ror-ã-prOvada na outra Casa, Com pareceres
favorâveis das doutas Corrijssões de Constituição e Justiça e de Legislação Social, adotadas duas emendas referentes à data da vigênCia e à revogação das disposições
em contrário.
Diante do exposto e como inexiStem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constítuc!Oriál nosso parecer, igualmente, é pela aprovação do projeto na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 2l_de marçQ de 1984.- Murilo
Badaró, Presidente- José Fragelli, Relator- Helvfdlo
Nunes, contrário - Pedro Simon - Sev~ro Gomes Octávio Cardoso - Almir Pinto - Passos Pôrto, contrãrio.

PARECER
N• 179, de 1985
Da ComiSsio de Legislação Social
Relator: Senador Helvídio Nunes
Objetiva o :Projeto_ de Lei n9 81, de, 198~ _(Projeto de
Lei n9 731-B, de 1979, na Câmara dos Deputadas), de
autoria do_Deputado Freitas Nobre, dar. "nova redaç~o
ao § 39 do art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de
_1943".
2. Induvidoso que a proposiÇão nãO- merece qual---quer reparo quanto aos aspectos da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, no que diz respeito ao
mérito;jã na Comissão de Çonstituiçãci e J!lstiça, opus.
__
.
lhe restrições.
1:: gu~. "nos Tribunais Rc:_gionais constituídos.de seis
ou mais juízes togados, e menos de onze, um deles serâ
escolhido dentre advogados, um dCntre niembros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho e
os demais de~tre juíZes do Trabalho, P~_esidentes de Junta da respectiva região~ mi""Rfrfua prevista no parágrafo
anterior", diz o§ 29, art. 670, da CLT.
Sabido que todos os Tribunais Regionais são constituídos de jufzes togados, vitalícios, e de juízes -classistas,
temporãrios, todos nomeados pelo Presidente da República, variando apenas a composição, que nos de me-nor número, recebe a participação de um advogado e ·de
um membro do Minsitêrio Público _da Uni~o, convêm
destacar que foram vetados os parágrafos "que, imediatamente, davam antecedência e cons,çqUência ao transcri:-

to.
Certo ê que a lei não estabelece o modo_ de escolha d_o
o que ensejou de Mozart Victor Russ~mano,

~dvogado,
1

iQ. "Comentários à Consolidação das Leis dQ Trabalho'~,
pâgs. l038f9, a seguinte colocação~
__
___ _
.. "~ .. hâ grave omis_são -no ~to leg;!:porque ~ele
não existe uma (mica .Palavra sobre o critério de re-

3. Importa, pois, corrigir a lacuna. Aliás, a justlfi~
cação noticia qut; ...esta situação jâ obrigou, inclusive,
que a OAB-SP e a Associação dos Advogados de São
Paulo... impetrassern mandado de segurança contra ato
de nomeação baixado pelo Presidente da República, cuja
escolha recaiu em bacharel que não estava no efetivo
exercício da profissão de advogado, requisito previsto no
-§59, combinado com a_ letra a_ do§ 1"' do art. 141 da
Constituição Federal".
O ato objeto da informação transcrita, porém, é condenável pela inobservância do textQ da C~rta Magna, jamais pela mudez da legislação.
4. Para corrigir a OifilsSão da lei,sugere o Autor do
Projeto n'~' 81, de t 983, que seja adotado § 39 ao art. 670,
presentemente em branco em razão do-veto sofrido, com
a. ~eguint~ redação_: _
.. "Para nomeação do advogado, o Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho encaminharã ao
Presidente da República lista tríplice de advogados
no efetivo exercício da profissão, elaborada pela
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, da
sede do Tribunal, ouvida a Associação dos Advogados TrabaJhjstas, onde houver."

s:

Entendo que, com o propósito de sanar uma falha, o ilustrado Deputado Freitas Nobre pratíca desnecesSário -e-xagero: É que insatisfeito cóin a atribuição-que
intenta cometer à Ordem dos Advogados do Brasil, ainda subordina a indicação à prévia audiência da Associação dos Advogados Trabalhistas.
Na verdade, não enxergo razões que sustentem a conveniência de incluir no processo de nomeação de juízes a
participação da OAB, muito menos de entidades setariais.
No moment.o em que a Ordem dos Advogados doBrasil passar a exercer, além das suas próprias, atribuições
que interfiram na composição dos Tribunais Regionais
do Trabalho com men_or número de membros, por que
negar-lhe a participaÇãO da escolha dos juíZes de todos
cs Colegiados, inclusive nos Tribunais Superiores?
Erros.existem, em todas as esferas da atívidade human.a, que precisam sei- corri,&idos. Erradicar o erro ê tarefa
que transcende à capacidade humana.
Sou mais pelo aperfeiçoamento das próprias instituições do que pela interferência de entidades de classe,
ainda as mais respeitâveis, como no caso em tela, na es_sot~a d_aqueles __,;_q_~<:,vã?, comandar_ o _Processo.
Melhor será, em razão da dúvida d_o i!U$tre DepUtado
Freitas Nobre, expressa no início dajustificaçãq;_;"A indicação de advogados para c_omporem os Tribunais Regionais do Trabalho não ob~ece a nqrmas. estabelecidas, parecendo que: ~.$_!i indicação tem sido feita pelo
Ministério do Trabalho, da mesma forma que faz com os
juízes classistas", que se confira essa inicia~va ao prôTrib~nal Regional, que mais_ do que tõdos devesaber zelar pela _qualíficação intelectual e moral dos seus
cOmpone-ntes; Sem falar no respeitô às normas- cOnstitucfõilaiS.
6. - Isto posto, o parecer conclui pela apresentação de
emenda ao projeto em exame, nos seguintes termos:

Ptig

EMENDA No 1-CLS
Art. 19 O§ 3Q do art._ 67Õ da Con~solidação dai Leis
do_Trab_alh_o, aprovada pelo Decreto-lei n'l 5.452, de 19
de maio de 1943. passa a vigorar com a segUinte redação:

"Art. 670.

. ..•....••.•••.....•...•. ,, · · ·

§ 10
.•...•••••••••••••••••••••••••••••••
. § 20
................................... .
§ 3" Para nomeação do advogado, o Presidente
do T-ribunal Regional do Trabalho encaminhará ao
Presidente da República lista tríplice de adva·gados
no ~fet~~a· ~~~~c~O-~a profissãO."
Sala das Comissões, 3 de maio de 1984. -Jntahy Magalhães, Presidente - Helvidlo Nunes, Relator - Joio
Calmon -- Jorge Kalume - Gabriel Hermes ---Aimir
Pinto.
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PARECER
N• 180, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes
Trata-se de Proposição oriunda da Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Freitas Nobre.
2. Propõe o ilustre representante de São Paulo qu-e o
parâgrafo 39 do ar_t. 6_70 da Consolidação das Leis do
Trabalho passe a ter a seguinte redação:
.''Para nom~?ação do ad~ogado, o Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho encaminharâ ao
Presidente da República lista tríplice de advogados
no e:fetivo exerciciq __ da profissão, elaborada pelo
Seccional da Ordef'!1 dos Advo_gados do Brasil, da
s:ede do Tribunal, ouvida a Associação dos Advogados Trabalhistas, onde houver."
3. Acolhida pela Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa, foi o Projeto de Lei submetido à apreciação
da Comissão de Legislação Social que o aprovou com
emenda substitutiva, a seguir transcrita:

"Art. 670: •........•.......••..•........
§ 1•
.............. "···················
§ 20
..•.......•••••••..•.••••.•...•••••
§ )9 _ Para nomeação dp advogado, o Presidente
do Tribunal Regional do Trãba~ho encaminharâ ao
Presidente da República lista tríplice de advogados
no efetivo exerçi~io da Profissão."
4. Objetiva o autor da Proposição sanar a lacuna da
lei que não estipulou critério de escolha do advogado.
Sobre o assunto, o festejado Ministro Mozart Victor
Russo mano, in. "Comentâi"loS à Consolidação das Leis
do Trabalho", pãgs. 1038/39, comentou:
.. ..... hã grave omissão no texto legal, porque nele
não exi_ste uma única palavra sobre o critério de re:crutamento dos juizes togados dÓs Tribunais Regionais ... ~·
5_. Sob_ este aspecto é de se louvar a preocupação do
autor da Proposição e a sua intenção de eliminar o vazio
da lei. Afigura-se, todavia, exagerado o seu afã de envolver no processo de nomeação de juízes a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Advogados Trabalhistas ...
6. Parece de bom ªlvitre que a tarefa de elaborar a
lista tríplice de advogados deva caber ao próprio Tribunal, pois niil:gllém melhor do que ele para velar pela qualificação intelectual e moral dos seus componentes.
Ex positis, estou em que merece ser aprovada~ Proposição ora sob exarru::, com a alteração consubstanciiida
na emenda substitutiva da Comissã_o de Legislação Social.
Sala das Comissões., em 19 de junho de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente - Helvidio Nunes, Relator
-JU:tabY Magalbies·- Alfredo Campos- HéliClGuei~
ros- Octávio Cardoso- -Américo de Souza- Roberto
Cam,os - Severo Gomes.

PARECERES
N•s 181, 182, e 183, de 1985
PARECER No 181, DE 1985
Da Comissão de Economi~, sobre a Mensagem n9
]59, de 1984, (n9 503/84_, na origem), do Senhor Preside-nte dà R.ipu'Õlica, sub-metendo ,à aprovaçio do Senado _F~eial proposta para que seja autorizada a
Prefeitura J\tlunlclpal de Araputanga (MT) a contra-tai operação de crédito no valor de CrS 640.315.909
(seiscentos e quarenta milhões, trezentos e quinze mil,
novecé-õtos e nove cruzeiros).
RCiator: Senador Amarãl Furlan
Com a MenSagem n9 250/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Araputanga (MT), que
óbjetTva contratar junto à Caixa Eiionômica- Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De~
senvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito;
A- Valor: Cr$ 640.315.909 (correspondente a
39.599,96 ORTN, à razão de Cr$ 16.169,61, cm sct/84);

· 2102

Quar(aCfeira 26

B-Prazos:
I - de carência: 3 anos;

2-- de amortização: 12 anos;
C-Enc~os:

I -juros de 6% a.a .. e
2 - correção monetãriã de 70% do índice de variação
da ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM);
E- Destinaçio dos recursos: implantação de galerias
pluviais, meioS-fios e sarjetaS.
O .Conselho Monetãriõ Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido nos termos do parecer do

DIÁRIO OOCONGRESSO NACIONAL (SeÇto II\

vorávc::l~ no que tange aos aspectos da constitucionalida-

de, ju'ridicidàde e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985. -José
lgnácio Ferreira, Presidente- Fábio Lucena, Relator Raimundo Parente - Helvídio Nunes --José Lins - Ni·
l'illdo Machado - Alfredo Campos -- Odál'io Cardoso
- Moacyr Duarte- Jutalty Magalhies --Hélio Cueiros.

PARECER
N• 183, de 1985

Banco Central do Brasil, que concluiu .que a assunçãO de
tal compromisso não' deverá acarretar àquele Município

maioreS preSsões na exeCução orÇamCntâria de seus futuros exercícios.--- --·.
-Segundo o parecer apresentado pela Caixa E.conômica
Federal, a operação sob exame é viâvel, técnica, cconômica e finan~eirameilte--e-, óU~da a reSpeito a Seçretaria
de PlanejamenlCJ: -da Presidência da Rep6blica (S&
PLAN/SAREM), informou itada ter- a 6pór :quanto à
Tealizaçà~ da operação em causa.
Desse modo, concluímos pelo acolhimento da Mensa. ·. gem, Íl~s têrmos do s~uinte:

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 28, 198)
Autoriza a Prefeitnra Munldpal de Arapatanp
(M'J) a elevar em Cr$ 640.315.909 (seiscentos e qu~·
reata mlhões, trezentos e quinze mil e novecentos e
aove crueiros),o montante de sua divida consolidada
interna.
O Senado Federal, r-esolve:
Art. I"' b a Prefeíiura Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, nos termo$ do artigo 29 da Reso-. lução n9 93, -de onze de outubro dç mil novecentos e se-tenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o
montante de sua divida consolidada 'interna em CrS
64-0.315.909 (seisCe'ritos i quarente rililhõ_es, trezeritos e
quinze mil, novecentos e nove cruzeiros), cor:respondente
a 39.599,96 ORTNs de CrS 16.169,61 vigente cm setembro de 1984, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social -- FAS, destinada à
implantação de galerias pluviais, meios-fios e s:itietás, no
Município, obedecidas as condições admiiidas pelo Ban.co Centra] do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões., em 9 de maio, de 1985. -.._--Joio
Castelo, Presidente.- Amaral Furlan, Relator.- Moa.cyr Duarte- Carlos Lyra - Lenoir Vargas- José Lins.
PARECERES N•S 182 E 183, DE 1985
Sobre o Projeto d.e Resoluçio 11'1 28, de 1985, da
Comlssio de Economia, que "autoriza a Prefeitura
.Municipal de Araputanga (MT) a elevar eai Cri
640.315.909 (seiscentos.e quarenta milhões, trezentos
e quinze mil e novecentos e nol'e cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 182, DE 1985
Da Comiss_io_ de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Fábio Lucena
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n"' 259/84, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Araputanga (MT) .a contratar emprêstimo nO -valor de
Cr$ 640.315.909 (seiscentOS e.q'tiarerita milhões, trezentos e quinze- mil e novecentos e nove cruzeiros), destinado à implantação de galerias pluviais, meios-feios e sarjetas, naquele Município.
O pedido foi fõiinulado nos termos do preceituado do
art. 29 da Resolução n9 3, de 1976, do Senado Federal,
i~ plicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n"' 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-Se que a proPOSição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso, o nossO en~aminhamei'lto ~a··

.
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I)e observar, contudo, que à operação sob exame (l-cferente a recursos provenientes do Fundo_de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS) não se aplicam os limites fiXados n-o artigo 29 da Resolução n"' 62/75, conforme·
dispõe _o artigo 2'1 da Resolução n9 93f75..
Segundo paracer da Caixa Económica Federal a operação sob exame é viável técnica, económica e financeiramente e, opinarido, a Secretaria d~- Plam:'jamento da
Presidência da República (SEPLAN/SAREM) infor·
mau nada ter a opor quanto à realização da operação em
causa.
Isso posto, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

Da Comissio de Municípios
Relator: Senador Gastio MüHer

O. prese~te P~~jeto de Resolução,- da COmissão ·d~
Economia do Senado Federal, como conclus~o de se~
Parecer sobre a Mensagem n9 259/84, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de:
AraPutanga (MT) a contratar empréstimo no valor de
Cr$ 640.315.909 (seis~Rtos e quarenta milhões, trezentos e qUinze mil, noveçentos e p.ove cruzeit:DS), destinado
à implantação de g_alerias pluviais, meios-fios e sarjetas_,
naquele MQnicípi?-·
.
A PropoSi~o mér'eceu a acolhida da COmissão -de
Constituição e JuStiça, que a considerou confonne as
normas legais pertlneri(es ao -assUnto. Nos aspectos que competem a este Ófg!o ~iCo e~a
minar, eittendemos que o .pleito deva ser atendid.o nos
termos do _proposto pela Comisslo de Economia da C!lsa, visto que a operação de crédito a ser 8.ut~ri~a4a propiciará melhoramentos urbanísticos e sociais- -à regtão
contemplada.
. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 19~5.- Moacyr Dali a, Presidente. - Gastl9 MUller, Relator. - Cid
Sampaio -.Jorge Kalume - Marcelo Miranda - Benedito Feneria --Martins Filho - Nivaldo Machado Hélio Guerios - Lourinl Baptista.

PROJET()_!)E RESOLUÇÃO N• 29, OE 19ª5
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alegre (ES) a
elenr em Cri 30.817.175 (lrinta mllhéí.., oltoc:elltos
~ dezessete mil, cento e setenta e cinco cruzeiros) o
mont~ de sua dfl'ida consolidada interna.
O -Senado F~deral resolve:
~rt. Jt b ~ ~efeitura. Municipal de Alegre, EStado

ªo_ ~píljto Santo, nos .termos do artigo 29 da Resolução

n'i' 93. de J 1 dç outubro de 1976, do Senado Federal, au·
forizada a elevar o niontante. de sua dívida consolídada
em Cr$ 30.817.175 (trintà milhões, .oitocentóS_edezessetC
mil, cento e setenta e cinco cruzeiros), corrCspondente a
1.'905~87 ORTN, considerando o valor- nominal da
ORTN deCrS 16.169;61 vigenteem.setembro.de 1984, a
fim de que possa contratar uma operação de crédito de
igual valor, jli:Jito à Caixa Econômica Federal, es~ na
.qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi·
mento_Social- FAS, destinada à aquisição de equipa·
mentes para a coleta de lixo, obedecidas as condições admitldãs Pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro-

cesso.
· Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
.sua publicação.
Sala das ComiSsões, em 9 de maio de 1985. --.Joio
Castelo, Presidente- José Lins, Relator- Lenoir Vargas - Moacyr Duarte- Amarai Furlan - Carlos Lyra.•

PARECERES
N•s 184, 185 e 186, de 1985

PARECERES
N's 185 e 186, de 1985

PARECER N• 184, DE 1985
Da Comlssiio de Ecooomia, sobre a Mensagem n?

-zz, de 1985 ("' 31/85, oa origem), do SenhM Presl-

dearte da Repli»lica, submetendo à apieclaçio do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Alegre (ES) a contratar ope-ração de crédito no vaJor de Cr$ 30.817.175 (trinta
milhões, oitocentos e dezessete ~1, cento e setenta e
c;iuco cruzeiros).

Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n9 22j85, _o Senhor Presidente da
República -submete à deliberção do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Alegre (ES), que QbjCtiva
contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte 00!f.?Ção de créditQ:
A-Valor: CrS 30.817.175 (correspondente a
1.905,87 ORTN, de CrS 16.169,61 em setembrof84;
B-Prazos:
1 - de carênci~: 6 mes.es;
2....,..:... dt amortizaçãO: 48 meses;
C- Encargos:
I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2- correçào monetária: 70% do indice de variação da

ORTN;
D - Garantia~ vinculação das parcelas do Imposto·
CircuJação de Mercadorias - JCM;
E:- Destinaçio dos recursos: aquisição de equipamentos para a coleta de lixo.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil favorável à operação, baseandO.:
se na capacidade de endividamento do Município ante os
parãmetr~s fixados pelos itens I, II e III do a~o 29 da
Resolução n• 62/75.
·
sob~

Sobre o Projeto de Resoluçio q9 29, de 1985, da
Comissio de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Momidpal de Alegre (ES) a elevar em Cr$30.817.175
(trinta mii.Jiões, oitocentos e dezessete mil, ceato e setrota e dnco cruzeiros) o montante de sua dbida consolidada interna".
PARECER N• 185, DE 1985

Da Comissio de Constituição e Justiça
Relator: Senador José lgnt'iclo Ferreira
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como _conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nq 031/85, do Senhor Presidente da Rçpública, autoriza a Prefeitura Municipal de
Alegre (ES) a contratar empréstimo no valor de Cr$
30.817.175 (trinta milhões, oitocentos e dezesl>Cte mil c
cento e setenta e cinco cruzeiios);· deStinado a financiar a
aquisição de ~quipamentos para coleta de lixo.
- O pêâido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2Y da Resolução n9 93. de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos litni~
tes fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, tamR
bêm do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposiçãO foi elabor~a consoante as prescriç(5es legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento fa_vorável, no gue t_ange aos aspectos da constitucionalidaR
de, _j uridicidade e técnic~: legislativa.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985. -HeJtf..
~~ Nuoes, Presidente.~ José Ignklo Ferreira, Relator.
-Hélio Guelros - Nil'aldo Machado- Oct1hio Cardoso - Moacyr Duarte - Ralmunll;o Pa-rente - Fábio Lu-

a>na.
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PARECER
N• 186, DE 1985
Da Comissão de Municípios
~lator:

Setiador Moacyr Dalla

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Ecoriomía do Senado Federal, como conclusão de seu

Parecer sobre a Mensagem n"' 022/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeifurã Municipal de
Alegre (ES) a contratar emprêstimo no valor de Cr$
30.817 J 75 (trinta- milfiões, oitocentos e dezessete mil e
cento e setenta e cinco cruzeiros), destinado a financiar a
aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
A proposição mereceu acolhida da Comissão de Cci ns~
tituição e Justiça, que a julgou conforme as-prescrições
legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Ec_onomia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada se enquadra nas normas operacionais do FAS, e tem grande
' repercussão social para o _município em questão.
Sala da Comissão, 20 de junho de 1985. - Lourival
Baptista, Presidente- Moacyr Dalla, Relator- Jorge
Kalume - Cid Sampaio - Marcelo Miranda - Gastão
MUller - Benedito Ferreira - Martins Filho - Nivaldo
Machado - Hélio Gue:iros.

PARECERES
N•s 187, 188 e 189, de 1985
PARECER No 187, DE 1985
Da Comissão de Economia

Sobre a Mensagem n'~ 025, de 1985, (nl' 034/85, na
origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cotia
(SP) a contratar operaçio de crédito no valor de CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros).
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n'~ 025/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado_ Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Cotia (SP), que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de São Paulo .
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, a seguinte operação de
crédito:
uearaderísticas da Operaçio:
A- Valor: Cr$ 10.720.200:000 (correspondente
a 600.000 UPC de Cr$ 17.867, em outf84;
B-Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2- de amortiZação: 240 meses;
C - Encargos:
I - juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a.a. (AG.F1N);
2- correçào monetária: pela variação trimestral
da ORTN;
3 - Taxa de adm. do BNl{: 2%;
D"- Garantia: vinculação de quotas-partes do
impos.to sobre a Circulação de Mercadorias;
E- DestinaçàQ dos recursos: execução de obras
do Projeto CURA, no município."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverá aç:artetar àqiiele Município_
maiores pre!isões na execução orçamentária de seus futuros exercícios.
---

Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado
de São Paulo SjA, a operação sob exame é viável técni~
ca, económica e financeiramente.

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 30, DE 1985
Autoriza o Governo do Município de Cotia (SP)
a elevar em Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de
São Paulo, nos termos do art. 2" da Resolução n'~ 93, de
11 de outubro de lrr[6, do_Senado Federal, autorizada a
elevar o montante de s·ua dívida consolidada interna em
Cr$ 10.720.200.000- (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros), correspondente -a
600.000- UPC, considerado o valor nominal da UPC de
Cr,$ 17.867 vigente em outubro de 1984, a fim de que
possa contratar uma operação de crédito de igual valor,
junto ao Banco 9-o Estado de São Paul9 $.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - B:NH, destinado à execução de obras do
-Prõfeto CURA, no município, obedecidas-as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 23 de maío de 1985.- Álvaro
Dias, Presidente em exercício- Severo Gomes, Relator
- Lenoir Vargas- José Lins- Carlos Lyra- Amartil
Furlan.
PARECERES

Nos 188 e 189, de.

1985

__ Sobre o Projeto de Resolução n9 30, de 1985, da
ComiSsão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Cotia (SP) a elevar em CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER No 188, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Hélio Cueiros

O presente Projeto de Resolução~ da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n"' 25/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Cotia (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos mil cruzeiros), destinado à execução de obras
d.o Projeto CURA, naquele Município.
O pedido foi formulado no_s termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n'~ 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limi:
tes fixados no art. 29 da Resolução n" 62, de 1975, também do Senado Federal.
~ .. Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con,s_oante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à es~
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~
VOrâVel, no que tange aos aspectos da constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente- Hélio Guelros, RelatorHelvídio Nunes - Alfredo Campos - Octávio Cardoso
- Nivaldo Machado- Moacyr Duarte- Raimundo Parente - Fábio Lucena.
·PARECER

N" 189, de 1985
Da Comlssio de Municípios

Relator;. Senador Marcelo Miranda

·o Preserite Projeto de Resolução, da ComiSsão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nl' 25/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Cotia (SP) a- contratar empréstimo no valor de CrS
10.~20.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
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duzentos mil cruzeiros), destinado à execução de obras
do_ .E.rojeto__ CURA, naquete Município.
A proposição mereceu acolhida da Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou de acordo com as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão ttcnico examinar, entend~mos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os benefícios que serão carreados para
a região benefic.iada pelo projeto.
Sala das Cd\nissões, em 20 de junho de 1985. -Moa·
cyr Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator Cid Sampaio- Jorge Kalume- Gastio Müller- Benedito Ferreira - Martins Filho - Nivaldo Machado Hélio Cueiros ----:- Lourival Baptista.

PARECERES
N•s 190, 191 e 192, de 1984.
PARECER No 190, DE 1985

Da ComiS.!Ião de Economia, sobre Mensagem Q9
71, de 1985 (n.,l60j85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçio do Se..
- nado Federal, proposta para que seja autorizada a
P~efeitura Municipal de lbiúna (SP) a contratar operação de crédito no valor de CrS 5.360.100.000 (cinco
bilhões, trezentos e sessenta milhões e cem mil cruzeiros).
Relator: Senador Severo Gomes
Com ·a Mensagem n9 71, de 1985, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de lbiúna (SP), queobjetiva contratar, junto à Caixa Econômica do Estado de
São Paulo S.A,, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação
de crédito:
Características da operação:
A - Valor: CrS 5.360.100.000 (correspondente a
300.000 UPC's, de CrS 17.867, em
Out. 84);
B- Prazos:
1 -de carência: até 30 meses;
2- de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
1 - juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a.a. (Ag. Fio.);
2 - correção monetária: -pela variação trimestral da
ORTN;

D- Garantia: vinculação de quotas-partes do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
ejou do Fundo de Participação dos Mu·
nicípios; ·
E --:-:-_Destinação dos recursos: execução de obras
do Projeto CURA, no município.
O Conselho Monetário Nacio_n_al manifestou-se favo--'
_ravelmente ao pedido, por entender que a assunçiio dt
tal compromisso__ nãõ deverá trazer àquele Município ,
maiores-press-ões na execução orçamentãria de seus futuras exercícios, e tarlibém em virtude do parec:er da Caixa
Económica do Estado de São Paulo S.A., no qual se afirma ser' viável a operação em pauta, sob os aspectos ttcnico, econômíco e financeiro.
'
Ao empr~timo ora solicitado, por força das dispo- • ·
sições contidas no artigo 2'~ da Resolução n'~ 93j76, do
Senado Federal, não se aplicam os limites fixados pelo
artigo }!I da Resolução nl' 62(75, parcialmente modificado pelo artigo 19 da Resolução n'193f76, haja Vista que
os recUrsos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação - BNH.
Mesmo não se aplicando ao pieseDte caso, devemos:·
ressaltar que, após a contratação do empréstimo, o montante global e o dispêndio anual máximo referentes à'
dívida consolidada interna do Município superarão os limites supracitados. Por ou_trQ lado, cumpre ressaltar que
a margem de poupança do Município t superior ao
maior dispêndio anual que a dívida apresentará.
Acreditamos que, face à penúria com quesedefrontaa /'"
maíoria dos Municípios brasileiros, não têm eles como·
escapar ao endividamento. Com b_ase neste fato, e consi·
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derando ainda a relação favorável entre poupança edis-pêndio anual, somos favoráveis ao atendimento do pedido formulado_ pela Prefeitura de lbiúna:Crerilos, todavia, ser imperiosa uma redefinição de recursos e responsabilidades entre os níveis federal, estadual e municipal, no âmbito de uma futura reforma tributária. Somente assim serâ possível, em bases realistas,
impor limites rígidos ao endividamento dos municípios.

A despeito dessas considerações, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 31, de 1985
Autoriza a Prefeitura de lbiúna (SP), a elevar em
Cr$ S.360.JOO.OOO (cinco bilhões, trezentos e sessenta
milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 b a Prefeitura Munic_ipal de Ibióna, Estado
de São Paulo, com base no que estabelece o art. 29 da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar, junto à Caixa Econômi~
ca Federal do Estado de São Paulo S.A., esta na qualida~
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, operação de crédito no valor de Cr$
5360.100.000 (cincõ bilhões. trezentos e sessenta milhões
e cem mil cruzeiros), correspondentes a 300.000 U PCs de
Cr$ 17.867, em outubro de 1984, destinada à execução de
obras do Projeto CUR,A, no Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
--Sala das Comissões, 23 de maio de 1985. - Álvaro
Dias, Presidente em ex.ercícío- Severo Gomes, Relator
- Lenoir Vargas- José Lins --Carlos Lyra- Amaral
Furlan.

PARECERES N•s 191 E 192, DE 1985
Sobre o Projeto de Resoluções n9 31, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Pnfeitura
Municipal de lbiúna (SP) a elevar em Cr$
5.360.100.000 (cinco bilhões, trezentos e sesSenta milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna''.
PARECER N• 191, OE 1985
Da Comissio de Constituição e Justiça

Relator: Senador Hélio Gueiros.
O Presente Projeto de Resoluçã_o, da Comissão de
Economia d_o Senado Federal, como cof1,clusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n' 160/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Ibiúna (SP) a_ cQn_tr_atar empréstimo no valor de Cr$
5.360.100.000 (cincO bilhões, trezentos e sessenta milhões
e cem mil cruzeiros), destinado à execução de obras do
Projeto CURA, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não o!>servância dos limites fixados n·a artigO zq da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica~se que a pi'oj)-osiçào foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável no que tange aos .aspectos da constitucionalida_
de, juridicidade e técnica legislativa. . .
Sala das Comissões, em 12 de junho de t 985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente-- Hélio Gueiros, RelatorHeMdio Nunes - Alfredo Campos - Octávio Cardoso
- Nivaldo Machado - MoacyrDuarte - Raimundo Parente - Fábio Lucena.
PARECER N• 192, DE 1985
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Marcelo Miranda
O Presente Projeto de ResQlução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Me_osagem n9 71/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Ibióna (SP) a cQotratar empréstimo no valor de Cr$
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5.360.100.000 (cinco bilhões, trezentos e sessenta milhões
e cem mil cruzeiros), destinado à execução de obras do
Projeto CURA, naquele Município.
A proposição mereceu acolhida da Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou de acordo com as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão técnico exa~
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os beneficias que serão carreados-para
o Município em questão.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1985. - M()a~
cyr Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator Cid Sampaio- Jorge Kalume- Gastão Müller- Benedito Ferreira - Martins Filho - Nivaldo Machado Hélio Gueiros - Lourival Baptista.

PARECERES
N•s 193 ~ 194, de 1985
PARECER N• 193, DE 1985

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem W'
108, de 1985 (nq 266/85, na origem), "do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal proposta para que seja autorizado o
Governo do Estado de São Paulo a prestar garantia à
Ga. do Metropolitano de São Paulo (METRÚ)em
operaçilo de crédito no valor de Cr$ 51.868.928.114
(cinqüenta e um bilhões, oitocentos e sessenta e oito
milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e quatorze cruzeiros)",
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n9 108/85, o Senhor Pr~idente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de São Paulo, que objetiva
obter autorização para prestar garantia à Companhia do
Metropolitano de São Paulo (METRO) em operação de
crédito junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social, BNDES, conforme abaixo:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 51.868.928.114, correspondente
a 2.345.900 ORTN de Cr$ 22.1!0,46 em Dez/84;
B- Prazos:
I -de carência: 36 meses;
2- de amortização: 84 meses;
C-Encargos
I -juros: 5% a.a.;
2- correção J!lOnetãria: pela variação mensal da
ORTN;·
.
- 3- comissão de reserva de crédito: 0,1%;
D - C-81-aritia: fiança do TeSOuro do Estado_de_
São Paulo;
E- Destinação dos Recursos: implantação do
Sistema Intermunicij)al do Iq Módulo do Programa
de Ação Imediata de Tróleibus na Região Metropolitana de SãO Paulo (SP).
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pecfido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverá acarretar ao Estado maiores
pressões na execução orçamentãria de seus futuros
ex.erclcios.
Ouvido a respeito, a Secretaria de Planejamento da
Presidên_cia da República (SEPLANfPR) informou
nada ter a opor quanto à realização da operação em cau~
sa.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 32, DE 1985
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mil novecentos e setenta e cinco, modificado pela de n9
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis,
ambas do Senado Federal, de modo a perrnitir prestar
garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo
(METRO) em operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, no valor de Cr$ 51.868.928.114 (cinqilenta e
um bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e vinte oito mil, cento e quatorze cruzeiros), equivalente a 2.345.900 ORTN de Cr$ 22.110,46 em de·
zembrof84, destinado à implantação do Sistema lnter~
municipal do 19 Módulo do Programa de Ação Imediata
de Tróleibus na Região Metropolitana de São Paulo,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 30 de maio de 1985. -João
Castelo, Presidente - Severo Gomes, Relator - José
Lins - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Alexandre Costa
- Albano Franco.

PARECER N• 194, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução nq 32, de 1985, da Comissão de
Economia, que uautoriza o Governo do Estado de
São Paulo a prestar garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, em operação de crédito no valor de Cr$ 51.868.928.114 (cinqüenta e um
bilhões~ oitocentos e sessenta e oito milhões, novete...,
tos e vinte e oito mil, cento e catorze cruzeiros)''·
Relator: Senador José Lins
O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no art. 42, item VI, da Constituição Federal, submete ao exame do Senado Federal, pleito a fim de que o
Governo do Estado de São Paulo possa elevar, tempera·
riamnte, os parâmetros estabelecidos nos itens I e III do
art. 2'? da Resolução n9 62, de 28-10-75, parcialmente
modificado pelo art. 19-dit ReSolução nq 93, de ll-10- 76,
ambas do Senado Federal, de modo a permitir prestar
garantia _à_ C_ompanhia do Metropolitano de_ São Paulo
- Metrô; em operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvi menta Econômico e Social~BNDES.
no valor de Cr$ 51.868.928.114 (cinqUenta e um bilhões,
oitocentos e sessenta.e oito milhões, novecentos e vinte e
oito mil, cento e catorze cruzeiros) - equivalente a
--2:345.900 ORTN, de Cri 22.110,46, em dezembro de
l 984, destinada à implementação do Sistema Intermunicipa[ do l'? Módulo do Programa de Ação Imediata de
Tróbelus na Região Metropolitana de São Paulo.
2. O Conselho Monetârio Nacional pronunciou~se
pelo encaminhamento do pedido, nos termos do parecer
do Banco Central do Brasil.
3. A Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (SEPLAN/PR) informou nada ter a opor
quanto à_ re~.lh:à_ção da dita operação.
4. Foram anexados, ao processo, os documentos
pertinentes à matéria em estudo, dos quais destacamos:
a) Lei autorizadora n9 436, de 24-09-74.
b) Exposição de Motivos (E.M. n"' 092f85)"do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda submetendo o assunto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repóblica.

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
prestar garantia à Cornpanhia do Metropolitano de
Silo Paulo (METRÚ) em operação de crédito novalor de Cr$ 51.868.928.114 (cinqUenta e um bilhões,
oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e vi....
te e oito mil, cento de quatorze cruzeiros. __ _

5.- Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à
espécie, merecendo por isso o nosso encaminhamento fa~
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionaHdade, juridicidade e técnica legislativa.

O Senado Federal resolve:
_
Art. tq Ê o Governo do Estado de Sào Paulo autorizado a elevar temporariamente os parâmetros I e III do
art. 29 da Resolução nq 62 1 de vinte oito de outubro de

SaJa__d_as_CQmissões, em 19 de junho de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente -José Lins, Relator- Row
b(!rto Campos- Raimundo Parente- Moacyr DuarteAlfredo Campos - Hélio Gueiros - Octávio Cardoso.

Junho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECERES

N•s 195, 196

e 197, de 1985

PARECER

N•~

195, DE 1985

Da Comissiio de Economia, sobre a Mensagem ti\'
110, de 1985 (n"' 268/SSna origem), ''do Senhor Pre-sidente da República, submetendo ~ aprovaçio do Senado Federal proposta para que séja autorizada a
Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a contratar
operação de crédito no Yalor de Cr$ 7 .952.802.0_00
(sete bilhões, novecentos e cinqUenta e dois milhões
oitocentos e dois mil cruzeiros)".

Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n"' 110/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal deGuarujã (SP), queobjetiva contratar junto à Çaixa Econômica do Estadq.de
São Paulo, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Naçional de Habitação - BNH, a seguinte operação de crédito:
Can.cterístieas da operação:
A_,_ Valor:. Ç:rS 7.952.802.000 (cqrrespondente a
600.000 UPCs de Cr$ 13.254,67 em jtilho/1984);
B-Prazos:
1 - de carência: até 30 meses;
2 - de amortízação: 240 meses;
C- Encargos:
1- juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a.a. (Ag. Fiil.);
2- correção monetâria: pela variação trimestral das
ORTN (UPC);
· D ·__:Garantia: vinculação de quotas-partes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias;
E- Destinação dos recursos: execução de obras do
PrOjeto CURA, no município.
. ,_
O Conselho Monetârio Nacio_n,al_ pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que co!Jcluiu que ::t assunção _de
tal compromisso rião deverâ acirretã.r àqUele Município
maiores pressões na execução orçamentâria de seus futuros exercícios.
·
Ouvido a respeito, a Secreiaiiii de Planejamento da
Presidência da RePública (SEPLANjSAR.E._M) informou nada ter a opor quanto à efetivação da_operação em
causa, a qual a Caixa Econômica do Estado de São Pauto considera viável sob os pontos de vista técnico, eCOnômico e financeiro.
Deste modo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 33, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP)
elevar em CrS 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos
e clnqüenta e dois milhões oitocentos e dois mil cruzei~
tos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve: _
...
Art. l'~ É a.Prefeitura Municipal deGuarUj~!_ES!_a_do
de São Paulo, nos termos do artigo 29, da Res(_llução ~nt
!)3, de onze de outubro de mil novecentos e ~et'eil.ta e seis,
do Senado Federal, autorizãda a elevar o It_!OJ?.tante de
aua dívida consolidada interna ein Cr$ 7 .952.802~000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e dois milhões, oitow
centos e dois mil cruzeiros) correspondente a 600.000
UPC, considerado o valor nominal da UPC de CrS
13.254,67 vigente em julho de 1984, a fim de que possa
contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à
Caix.a: Económica do Esta<l,o de São Paulo S.A., esta na
_g__u~!i~de __ ~~ ag_~nte__ fi~an~eiro_ do ~a~co_ N~~~onal ~e
Habitã.Ção- BNH~ destina<fo à~Cx.ecu~ão-ae-oôras do
Pr"ojetõ.êliRA no município, obedeCidaSáScôndições
admitidas pelo Banco Central d~ Brasil, no respectivo

processo.

Art. 2' Esta Resolução entra em vigOr na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1985.- Álvaro
Dias, Presidente, em exercfcío. - Severo Gomes, Relator. - Lenqlr Varbas - José Lins - Carlos Lyra ~mual Furlan.

PARECERES NoS 196 e 197, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução n"' 33, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Guarujá (SP) a elevar em Cr$
7.952.802.090 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a meSa, Expediente que vai ser lido pelo Sr. 1'-Secretârio.

t

RESOLUÇÃO

Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido
à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nt 1, de 1985, destinada a apurar irregularidades no transporte marítimo brasileiro e estaleiros
nacionais.

Relator: Senador Hélio Gueiros
O Presente Proj~to de Resolução, da Comissão de

PARECER N• 197, DE 1985
Dã- Comissão de Muõicípios

O Senado Federal resolve:
Artigo único. f:: prorrogado por 90 (noventa}"dias,
nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquêrito criada
pela Resolução n' 1, de 1985, destinada a apurar irregularidades no transporte marítimo brasileiro e estaleiros
nacionais.
Sala das Camis!!Õ~;~. em 25 de junho de 1985.- Marcelo Miranda- Cid Sampaio- Fábio Lucena- Mário
Maia - Raimundo Parente - Hélio Gueiros - Alexandre Costa- .Jóio Castelo- Américo de Souza- Helvídio Nunes - Cesar Cais - José Lins - Moaeyr Duarté
- Marcondes Gadelha - Nivaldo Machado - Carlos
Lyra - Albano Franco - Lourival Baptista - Jutahy
Magalhães - João Calmon -José lgnácio Ferreira- Alfredo Campos -Benedito Ferreira- Saldanha Derzi
- Jaisoit Barreto - Carlos Cbiarelli - Alcides Saldanha
- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O documeto
tido contém subscritores em número suficiente para
constituir Resolução no Senado, nos termos do art. 178
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. J9Seáetârío.

Relator: Senador Marcelo Miranda
O presente Projeto de Resolução, da Coffiissão_ de
Economia do Senado Federal! cqmo conclusão de seu
Parecer sobre a Mensag_em n-9 110/85, do Senllor Presidente da R-epública, autoriza a Prefeitura Municipal de
Guarujâ (SP) a contratar emprêstimo no valOr- de Cr$
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos "e cinqUenta e
dois milhões e oitocentos e dois mil cruzeiros), destin~do
à_ execução de obras do Projeto CURA, naquele Municíw
pio.
•
A proposição mereceu acolhida da_ Comissão de ConStituição e Justiça, que a considerou de acordo c_om as
normas legais pertiO.entes ao assUnto.
·
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico exaw
minar, ·entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os benefícios que serão ca-rreados para
a região beneficiada pelo proj_eto.
S;la dai Comissões; i:m-"'.20 de_iunho de 1985.- Moacyr Dalla, P~esidente- MarcelO Miranda, Relator Cid Sãmpaio- Jorge Kalume- Gastilo MUller- Benedito Ferreira --Martins Filho- NivaJdo Machado Hélio Gueiros - Lourival Baplista.

. O SR. PRESIDENTE (MartinS Filho)- O EJtpediente lido vai à publicação.
DO Expediiflte lido, consta o Projeto de Lei da Câmaw
ra n9 49, de 1985, que receberá entendas, perante a priw
mefra Co!lliSsão ~ que fo_í dístfibu!~o, pelo prazo de cinco sessões ordináriaS, nos termos dõ art. 141, item II, alínea b, do Regimerito Interno. (Pausa.)
-

lido o seguinte

N• 16, de 1985

PARECER N• 196, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça

Economia do Senado Federal, como conclusão de_ seu
Parecer sobre a Mensagem n' 268/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Gua,n!iã (SP) a contratar empréstimo _'!_O valor de CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos- e cinqUenta e
dois milhões e oitoc~tos e dois mil cruzeiros), ~estinado
à execução de o bras do Projeto CURA, naquele Município._
_
.
O pedido foi formulado nos 1ermos do preceituado no
art. 29 da Resolução n' 93, de 1976, d() Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos Iimi~
tes fixados no art. 2"' da Resolução nv 62, de 1975, tambêm do Senado Federal.
-·
Assim, verifica-:;e que" a proposição- rõi'eiã-bOrada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso ençªminhamento fa-.vorável, nO qUe tã:nge aos aspectos da constitucíonalidade •. juridicidade e têcnica legislativa.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985. -José
Jgnácio Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator - Helvídio Nunes - Nivaldo Machado - Alfredo Campos
- Octávio Cardoso - Moacyr Duarte - Raimundo Pa,
rente - Fabio Lucena.
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É lido o seguinte
~

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 185, de 1985
'"Introduz modificações na Lei n' 7.183, de S de
abril de 1984, que "regula o exercido da. profissão de
aeronauta".
~O CongiCsso Nacional decret~,t:
Art. lQ ALeint7.183,de5deabritde1984,passaa
vigorar com as s_egu_intes m_o~ifi~ações:

Art. 23. A duração do trabalho do aeronauta,
computados os tempos de vão, de serviço em terra
durante a viagem, de serviço de reserva, de serviço
de de sobteaviso, contado à razãÇl de um terço (l/3)
para efeito dos limites semanais e integralmente
para efeito dos limites mensais, assim como o tempo
de deslocamento, como tripulantewextra, para assumir vôo ou retornar à base após o vôo, e os tempos
de instrução em simulador, não excederá os limites
fixados pela Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive as excepcionalidades para c_onclusão de serw
viços inàdiãveis ou por motivo de força maior, e a
cento e setenta e seis (176) horas mensais .
Parâ.,grafo (mico. O tempo gasto no transporte
terrestre_ entre o local de repouso ou da_ apresentação, e vice-versa, ainda que em condução forneCi~
da pela empresa, na base do aeronauta ou fora dela,
não será_computado como de trabalho para os fins
desta leí.

A Presi_Qêneia ç_ornünica qa-ei nos- termos ~o artigo 278
dO Regimento Interno, por ter recebido pareceres conw
trários, quanto ao mêrito, das comissões a que fQi distribuí"?fo, determínou o arquiVamento do Projeto de Lei da
Câmara n' 143, de 1984 (nv 365/79, na Casa de origem),
que dispõe sobre a concess~o de ~irei tos e vantag~ns da
Lei nv 1.234, de 14 de nov~mbro de 1950, aos trabalhadores regidos pela Ç_onsolidação das Leis do Trabilho,
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I 'I de maio de
1943, nas mesmas condições.

Art. 25. . .......................•.•..•...
§ lt No transporte regular, o número de escalas de serviço de sobreaviso a que o aeronauta poderã concorrer serâ de até dois (2) semanais e de até
oito (8) mensais; nos demais setores, será de um núw
mero de _escal_as que correspoilda a atê sessenta (60) - horiis, se na bliSe contratual, e a até setenta e duas
(72) horas, se fora da base contratual ou numa e
noutra situaç_ão.
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§ 2"' O tempo de serviço de sobreaviso serâ
computado à razão de um terço (I/3) para efeito
dos limites da jornada e da semana e computado in-

D\ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

São ciladas decisões dos Tribunais, como o prolatada
pelo MM. Ministro Barata Silva, no TST:
"Empregado de sobreaviso, aguardando ordens
por meio de telefone ou bip, estâ à disposição da
empresa". (Ac. TST- Proc. RR. 1.574/77, em 28-

tegralmente para efeíto dos limites mensais de tra-

balho.

9-77).

Art. 2<:> Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. J9 Revogam-sç as disposições em contrário.

Como, também, registra-se a sentença do MM. Juiz
Clóvis Rabelo, explicitando:
••Jornada de trabalho -- Aeronauta - Período
de sobreaviso ---Tempo co_mputãvel na jornada:
Incluem-se na jornada de trabalho do aeronauta as
hora._s nas quais o émpregado, por ordem da empre-sa; esteve- de sobreaviso à sua disposição" (Preces.
RO 4.158(78, TRT, !f Região).

Justificação

A duração do trabalho mt<nsal do aeronauta ê estabelecida, ao final do art. 23 da Lei n'i' 7.183, em cento e setenta e seis horas. Entretanto, a prevalecer, no mesmo
art. 23, a expressãQ.""•e de l/3 (um terço) do sobreavis_Q'',
estaremos diante de uma ilegalidade que deve ser' removida.
~ que, podendo ser esca.Jada para atê oitQ. ''serviçOs de
sobreaviso", aquele limite será letra morta, podendo terse, na avaliação geral, o absurdo de 323 horas mensais e
no transporte regular 240 horas efetivas; portanto, para
uma atividade que se pretende resguardar de execessos,
ter-se-ã maior númefo de horas de trabalho do que em
qualquer outra.
Provavelmente, tenha havido um equívoco na interpretação da Consolidação das Leis do Trabalho. Na verdade, na CLT está COnceitUado o serviço de sobreavisocomo trabalho, a ser pago à razão de um terço do valor
da hora normal. Aí, repetimos, o equívoco: ao invés de
ser fixado o pagamento das horas de serviço do aerllnauta nessa proporção de um terço, erroneamente foi ele reduzido a um terço - mas para efeito de tempo-limite,
sem qualquer apoio legal. Cumpre, pois, reparar tal
____ _
equívoco.
"Ana logicamente", deveria ser este O tratamento das
horas de serviço do aeronauta: seu pagamento à razão de
um terço, como ocorre com os ferroviârios, eletricitári_os,
etc. Entretanto, seja pela Regulamentação, seja pela tradição, não há noticia de pagamento de horas extras nem
de sobreaviso aos aeronautas. E isto porque, desde que,
sendo admitidas suas jornadas maiores, de qito horas, o
aeronauta deve ter o excedente compensado e, ao final
do mês, o limite para trinta dias seja respeitado: é um
princípio dos mais elogiãveis - que a categoria profis- sional - dos aeronautas sempre preservou, consideran:.
do como fin-ãlidadr: da sua Regulamentação de trabalho
a segurança de vôo.
De sorte que, respeitado Q, "uso e costume", não se
aplicando o_ pagamentO do serviço de sobreaviso à razão
de um terço do valor da hora normal de trabalho,
propõe-se fórmula que, a um só tempo; reguardarâ a segurança e o respeito dos princípios da CLT, comogarantirã flexibilidade às programações de viagens. Então,
concluímos, que o serviço de sobreaviso continue a _nã_o
ser pago, e sim que seja computado à razão de um terço
mas para efeito diário (e até semanal) e integral para efeito mensal, respeitando-se o objetivo e o espírito da leio. limite legal nos trinta dias.
Desta forma, o limite mensal de cento e setenta e seis ;
horas, fixado na Lei n9 7.183, estarã sendo observado de
fato e, ao rriesmo tempo, ter-se-â a flexibilidade acima referida. Por exemplo, após nove horas de serviço de
sobreaviso (mas contadas, para. efeito diário, apenas
como três) o tripulante designado para uma Tripulação
Simples üornadas de até onze horas) poderã concorrer a
uma viagem de atê oito horas; se designado para compor
uma Tripulação Composta (jornada de até 14 horas), poderã realizar, ainda, uma viagem de onze horas, o suficiente, p. ex., para após ter cumprido aquelas nove horas
de sobreaviso (mas contadas como três), voar do Rio de
Janeiro.
A fórmula proposta concilia, pois, o interesse da flexibilidade das programações com o respeito à legislação, a
sentenças do Tribunal Superior do Trabalho e de acordo
com observações di!< "experts" na legislação específica do
pessoal de vôo, as advogadas Oras. Maria Lúcia Diorio
de Andrade e Mary Lane d_~ Araújo, autoras d~...0 Trabalho do Aeronauta", único no gênero:
..Todo e qualquer tempo de trabalho a dispo- '
sição do empregador só pode ser computado como
integrante· da jornada".

Quanto ao§ J9 atual, configura-se af um oUtrO ilícito,
guando aos aeronautas referidos no art. 24 não se fixa
um limite de trabalho. ReParamos esta outra filha,
quando são fixados os mesmos limites de trabalho para
todos os aeron3:utas, e na alínC!l. ••a" proporciona-se total flexibilidade~ simplesmente confirmando-se os mesmos limites da CLT, atualmente de 48 horas normais e
pendendo atingir números bastante elásticos, indo até 60
e mesmo 72 horas como ampliações para atender. "imperiosa necessidade" ou situações inadiáveis.
Registremos, ao final, a coriCórdãncia e ·participação
da Confederação Nacional dosJ'rabalhadotes em Trans_portes Marftimos, Fluy_iais e Aêrec~s na feitura deste p~o
jeto que, inclusive, encontrou fórmula equilibrada para
um problema que, a princípio, se afigurava de difícil solução.
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1985. -Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 7.181, DE 5 DE ABRIL DE 1984

Â~t .. 23: .. À. d~~~~~..ci~ t;~b;-ih~ d~ ~;;~~~~~.~ ;~;;putados os tempos de vôo, de serviço em terra durante a
viagem, de reserva e de l/3 (um terço) do sobreviso, assim como o tempo do deslocamento, -como tripulante ex.tra,_pam assumir vôo ou retornar à·base após o vóo e os
tempos-de adestramento em simulador, não excederã a
60 (sessenta) horas semanais e 176 (cento e setenta e seis)
horas mensais.
--§ ·1'i' O limite sem~nal estabelecido neste artigo não
se aplica ao aeronauta que estiver sob o regime estabelecido no art. 24 desta lei
§ 29 O tem pó gasto- no tr'ailspõrte terrestre entre o
local de repouso ou da apresentação, e vice-versa, ainda
que em condução fornecida pela empresa, na base do aeronatua ou fora dela, não serã computado como de trabalho para fins desta lei.
..... ' .. '·_·
-.
'·~

.....

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

SEÇÃO III
Do Sobreaviso e Reserva

Art. 25, Sobreaviso é o perfodo de tempo não excedente a 12 (doze) horas, em que o aeronauta permanece
em local de sua escolha, à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou outro_local determinado, até 90 (noventa) minutos após receber comunicação para o início de nova tarefa.
-§ 19 O número de sobreavisos que o aeronautª poderá concorrer-não deverá exceder a 2 (dois) semanais ou a.
8 (oito) mensais.
§ 29 O número de sobreavisos estabelecidos no parágrafo anterior não se aplica aoS aeronautas de empresas
de tâxí -áéreo ou Serviço ~pecializado.

· ·· ·(l'S ·c~~Ls;ã~s· d~ ·c~~;;ú~~à~~; ·j~~iç~·. ·d; r;_
gislação Socfal e de Transportes, Comwzicações e
Obras Públicas.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto
lido. será publicado e rem·etido às éomissões competentes .
Concedo a palavra ao nobre senador Louriva1 Baptis- ·
ta, por delegação da Liderança do Partido da Frente Liberal.

Junho de 1985

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quarta-feira passada, dia 19dcjunho, assumiu o mandato de Senado_r da República, como representante do
Partido Democrático Social (PDS) do Estado de Segi~
em substituição ao eminente Senador Passos Pôrto, o
Doutor Héraclito Rollemberg.
Preliminarmente, lamento nOO ter sido possível, como
desejev.a, ouvir Q discurso de estréia do ilustre Suplente
rec_ém-e_mpossado, dar-lhe as boas-vindas e
-cumprimentã-Io.
Nessa ocasião encontrava-me acompanhando o Governador João Alves Filho em uma verdadeira maratona
pelos Ministérios, com audiências previamente marcadas, desde as 14:00 horas. Em seguida fomos recebidos
pelo Senhor Presidente José Sarney, no Palãcio do Planalto.
Ao regressar, jâ e!_:!cerrada a sessão, tomei conheci-mento do--aiscurso então proferido pelo Senador Herâ.clito Rollemberg, no qual se contêm, todavia, ao lado de
conceitos que me p~receram dignos de encómios, atenta
reflexão e apoio, algumas insinuações ambfguas e acusações temerárias, totalmente injustas e inoportunas.
Esperava-se de sua estréia na tribuna, na melhor tradição parlamentar do Senado da República, uma oração
à altura de sua reconhecida experiência política..
administrativa, áensa de colocações realistas ou de conteúdo técnico-cultural, no concernente às realidades de
Sergipe, do No r deste e do Brasil - isto é, uma anâlise
serena, isenta e criteríosa, dos graves desafios que a
Nação tem de enfrentar e resolver neste período crítico
de _sua história.
Desde logo, associo-me às justas homenagens tributadas pelo Senador Heráclito Rollemberg, no bojo do seu
discurso, aos sergipanos por eles evocados, que revelaram dignidade, capacidade política, desprendimento e
honradez: - Coelho e Campos, Graccho Cardoso,
Olímpia Campos, Leite Neto, Julio Leite, José Rollemberg Leite, Heribaldo Vieira, Leandro Maciel, Augusto
Franco, Gilvan Rocha, aos quais se poderia acrescentar
outros nomes respeitáveis.
Incorporo, igualmente, ao texto deste meu conciso
pronunciamento, os elogios que fez aos Senadores da
República e, por extensão, à classe política, que interpreta os anseios e reivindicações do povo brasileiro, equa, ciona e encaminha as soluções possíveis.
·
Não me atreveria, contudo, a exagerar a ponto de considerar os políticos comQ.... santos e profetas".
Vale a pena transcreVer, na íntegra, esse Curioso tópico~
da mencionada estréia de S. Ex•
Diz o Senador Herãclito Rollemberg:

"" ..Os políticos não podem realizar milagres, mas:
têm sido santos e profetas Que conduzem o povo na
mesma esperança em busca do futuro. Aqui e ali, estou ciente, alguns companheiros claudicam. Mas,
embora hajam as claudicações, o que se tem visto i:
o povo depositar na classe política um poder ilimitado de expectativa, que faz do homem público um
faz tudo, um polivalente, um onipresente e onipotente instrumento da promoção social."
Depois dessa generalização preliminar, o Senad"or Herãc1ito _Rollemberg atingiu o objetivo culminante de sua
oração, através da qual tentou, num paroxismo de retórica e de ressentimentos reprimidos, agredir o eminen·
te Governador João Alves Filho, com o objetivo feliz.
mente impossível de expô-lo à execração pública, como
um poHtico indigno e traidor.
Reproduzo, a seguir, o seguinte trecho que transformou o discurso de estréia do ex-prefeito de Aracaju
numa melancólica, ultrapassada e decepcionante catili-nâria:_
.,/•E, dO ·mesmo modo como louvo o compromisso dos políticos com a sociedade, não posso deixar de lamentar, quando ocorre o contrãrio, quando
o homem público falha com o seu povo, trai seus
amigos, desorienta a sociedade, para mera satisfação de interesses pessoais. Trago a esta Casa o epi-,
sódio que tem empobrecido a vida pública sergipa~
na, do qual é protagonista o Governador Joã_o Al-'
ves. Sergipe jamais viu coisa iglliil. Jamais se teste- -=-~u~hou t~-~a ind~~Ejdade. "

DIÃRIQ DO CO~GRESSO NACIONAL (Seção II)
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Com sua traição. ao' seu partido e a todos os que
patrocinaram a suadeição, João Alves deu exemplo
deprimente de como não.se deve comportar o homem públíco, dando, também, um atestado claro de

sua igífOrâtftià das normas de convivência da sock-'-----dade. Doravante, a dasse políticli-sC"rgipana terâ detrabalhar para recuperar-a imagem que o Governa-dor de forma violenta e drástica manchou."
Não me seria lícito, cõmo amfgo- e córreHgionârio do
GOvernador João Alves Filho, omitir-me diante de tais
acusações, inteiramente im-procedentes.
O povo sergfpano se mantem aOiado do seu digno e
infatigável Governador, cuja .feCunda administraçã~ ui- trapassou todas as expectativas, e não teme confrontos
com as melhores deste País.
O Sr. Heráclito Rollcmberg aparte?

Permite V. Ex.• um

O SR. LOURIYAL_BAPTISTA- Com muito
zer, eminente Senador.

pra~
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o comportamento de V. Ex• ao querer não só dirriitluir a
classe política-ComO Um todo; mas tanibém ficafao lado
daquele cujo comportamento morar deixa a desejar no
meu EStado _e_recebe o repúdio de toda a população sergjpan-~. __Era o. que _tinha a diZer, muito obrigado.

Ag_qra passarei a Jes o cartão enviado pelo então Ministro do trabalho, Arnaldo Sussekind ao Ministro Luiz
Viana Filho, na ocasião Chefe da Casa Civil da Presidên~
cia da República:

O SR. LOURIVAL BAPT)STÁ- Senador Herãclito
Rol\emberg, ouvi o aparte de V. Ex' com muita atenção.
Inicialmente, quero dizer a V. Ex•, emine!Íte Senador,
que fiz q~estão de transcrever, na íntegra, as palavras de
V. Ex• na tarde da última quarta-feira. Um Jornal doEstado publicou que eu me encontrava, naquela tarde, no
meu Gabinete, ouvindo o s_eu discurso. Das duas horas
da tarde em diante, fiquei com o Governador, visitando
os Ministérios, e, no final, uma audiência com o Presidente da República. Retomando à noite ao Senado tomei conhecimento do discurso de V. Ex• O aparte de V.
Exl'- aborda vários tem.as. O primeiro deles, o de que
abandonei meus amigos e fui, naturalmente, para outras
plagas. Fui coerente e d~de o princípio, como parlamentar fiquei solidário com o Governador, no concernente à
sucessão presidencial. Acompanhei-o na votação de um
candidato do Partido, que foi derrotado. Posteriormente
acompanhei outro candidato, o Presidente Tancredo Neves. Quero dizer quanto a minha vinda para São Cristóvão, o que todo Sergipe sabe- e nunca escondi, a pessoa que me convidou para exercer a minha profissão de
méd(Co. Não precisava V. Ex•. dizer aqui, que foi pela
mão de.A,.de B ou de C
- .
· Na Verdade, eu era um médico recém~formado e que
foi p-ara uma cidade sem médico.
Fui_médico de duas indú~trias e tinha outros empregos; cl1egando a exercer 12 empregos, por ser o único
- ml:dico da cidade, sendo que em 3 deles nada recebia,
eram--os--Sindicatos de Aracaju.
V. Ex• sabe que me elegi Deputado Estadual por São
Cristovão, e sempre tive grande maioria naquela terra.
A !i continuei_minha vida profissional e não custa dizer
que o trabalho dignifica. V. Ex•, com o seu aparte me fez
relembrar a ajuda que lhe dei. Quero dizer, Senador Heráclito Rollemberg, que nesta hora V. Ex• também deveria traduzir esse agradecimento para com o insigne homem público aqui presente Senador Luiz Viana, que
atendeu a meu pedido, graças ao qual V. Ex• se encontra
hoje sentado no Senado da República.

Rio, 22-7-6.5
Meu caro Luiz Viana
Vão em anexo - ainda que não acredite - cópias de duas'Portarias solucionando, no mesmo dia,
os dois casos do IAPM.

P:essoal

Com o cordial abraço do,- Arnaldo Sussekind.
Quero dizer a V. Ex• que favor se faz e nada se perde
por fazer o bem. Se um velho colega e amigo me convidou para ser médico numa indústria, nunca neguei. E fui
trabalhar não apenas naquela indúStria, mas em outros
empregos..
Nobre Senador, V. Ex.f- ressalta que em meu_ discurso
transcrevi 2 trechos do seu pronunciamento, O que me
levou a fazê-lo foi a necessidade de fazer reparos às alegações de V. Ex• contra o Governador de Sergipe.

O Sr. Heráclito Rollemberg - Inicialmente, quero
agradecer o_ reforço que V. Ex• está dando nesta tarde,
O Sr. Hel-áclíto Rollemberg ---Senador, V. Exf.- me
fazendo com que sejam transcritos nos Anais do Senado
permite?
as palavras que foram ditas por mim na semana passada.
V. Ex• está reforçando aqui e transcrevendo por duas veO SR. LOUR!VAL BAPTISTA - Pois não!
zes as palavras acertadas ditas por mim na semana passada. Compreendo plenamente o seu comportamento em
O Sr. Heráclito Rollemberg- Quando perguntei a V.
defesa do Gov-ernador João AlveS Filho._ V. Ex• também,
EX• que favor tinha me feitO, eu gostaria, como aconteneste instante._ vem demonstrar que abandonou seus verceu, que V. Ex• mostrasse esses telegramas antigos, natudadeiros amigos, os seus correligionários, que muita~ veralmente. No passado, fui tesoureiro do IAPM e fui
zes colocou aqui no senado Federal e na_ Câmara dos
transferido para Corumbã, fronteira com a Bolívia.
Deputados. V. Ex• hoje é um homem de novOs amigos,
Quantos favore:,; eu, p-olítico de 22 anos, fiz a tanta gente.
em composlçào com o seu novo Partido, _o_Partido_ do
E espero nunca puxar um telegrama antigo para argüir
Movimento Democrático Brasileiro~ Naturalmente, V.
um pequeno favor.
Ex• agora tem que defender o GOvernador JOão Alves
Filho dos fatos indignos que- eStãO ·ocõiTendo naquela
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Porque V. Ex:• me
falou que gostaria que eu dissesse.
terra. E V. Ex• sabe que tudo _isso que eu dísse- riaqtiela
tarde é verdade: V. Ex• vem confirmar agora, repetíndo
O Sr. Heráclito Rollemberg - Espero não fazer isto
minhas palavras para que, no Senado, mais uma vez,
com ninguém.
conste dos Anais, o comportamento do Governador
João Alves Filho. f: moda, Senador lourival Baptista, o
O SR. LOUR!V AL BAPTISTA - Acredito.
que está. ocorrendo n_o PaíS,_h_oj_e·.:.....: não_só eq1 Sergipe,
O Sr. Herâclito Rollemberg- Eu gostaria, mas V. Ex•
como tambêm em Fortaleza, ocorre o mesmo fato: nós,
estava pre~arado para isso.
os políticos, escolhemos o técnico para o Governo do EsO-Si.
Heráclito
RollembergGostaria
que
V.
Ex•
ci~
tado; lã, o Senador Cc.sar Cais e os seuS companheiros dC
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Conheço V. Ex' e
tasse essa grande ajuda que foi dada a mim, pessoalmenPartido escolheram um têcriico para o -Governo; nós
me preparei.
te.
também fizemos u mesma C-Oísa, escolhemos um técnico
completamente divo_rciado da vida pública e o colocaO Sr. Herâclito Rollemberg - Muito bem! Então,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA --Sou um homem
mos no Governo do Estado. O resultado foi este: ele nos
quero dizer aqui ao Plenário e a V, Ex•, para se !em bar
que gosta de guardar as coisas, Senador Heráclito
abandonou numa hora crucial da vida sergipana e,- de
também dos fatos: transferido para Corumbá, fronteira
Rollemberg. Sabia que V. Ex•, com o ímpeto da sua momaneira descortês e desleal, como ocorreu _comigo; fui
com a Bolívia, les_oureiro do IAPM, na época V. Ex' se
cidade, com_ o_ vigor da sua inteligência, iria falar com
demitido, _como Prefeito de Ar acaju, e me fõi levado o
apresentava como o homem mais ligado à cúpula govercerteza a respeito de que me trouxe para São Cristovão.
decreto de demissão por um servente do -Palácio do Gonamental, na área federal, e solicitei a V. Ex•, através do
Esse problema intcrC.'iSU exclusivamente a mim e não me
verno. Es!'ie Governador não teve a hombridade moral
meu ·sogro, que-se-dizia muito amigo de V. Ex• e V. Ex•
_ constrange. Trata-se de assunto que V. Ex~ nàQ devia sede mandar um secretário seUJneiaZer a entr_ega dCsSe dequer mencionar.
também se dizia muito amigo dele, que solicitasse minha
creto de ex__oneraçào- enviou um-servente do Palácio do
_Agora, quero dizer a V. Ex• que revendo ontem os
volta a Aracaju. E passei três mes-es esperando V. Ex~ no
Governo. Verifica-s_e o comportamento moral e desedu~
_me_us__ar_quivos; encontrei telegramas e um cartão que foi
Aeroporto de Aracaju. e sempre ouvindo de V.- Ex•; o
cado d~se Governador, Senador l,..ouriva! Baptista. N6s
dirigido ao cntà() Ministro Chefe da Casa Civil, L_u_iz
seu assunto está sendo cuidado, o seu assunto está sendo
compreendemos perfeitamente que V. Ex• se sente, hoje,
Viana Fillío, da.tado de 22-7.-1965:- -· --_ _
. ·--·
cuidado. E fiquei aguardando que o assunto tivesse fim.
na obrigação de defender ~e Governador que o povo ------= _ PasSarei a ler para seu éonhecimento e da ·casa, os seQuando,_ certo dia,jâ cansado de tanto esperar- e isso
sergipano está. repudiando, que não aceita a, sua· oormaguintes telegramas datados de 26 <;te maio de 1965, 19 de
n_ã_o. tira o mérito, c_ontinuo agradecef!dO o favor que V~
de conduta, porque é contrária às tradições de dignidade
julho de 1965 e 29 de.julho de 196"5: - - -- --Ex• me fez, porque sou um homem grato - fui a Sã! vadaquele povo tão altaneiro. Sei ciueV.-EX• não"eSYá. condor,
e através do secretátio particular do Cardeal da
cordando com aquilo que eu disse da classe política ser.Deputado Lourival Baptista Super Quadra 10.5
Bahia, o Cardeal Dom AugustO> da Silva, consegui dele
gipana, o que lamento profundamenie,jâ que V. Ex•·, hoBloco 9 IA PI Apto 503 Brasília DF ~EM NA PDC
uma
carta
para o Presidente Castello Branco, que eram
mem vivido na vida pública, durante eSseS arios tOdos,
--Aguardo notícias sôlução meu caso Abraços
conterrâneos, em que ele faz uma carta para o Presidennão reconhece que a classe política brasileira -é aquela
Heráclito Rollemberg
te, pedindo a minha volta para Sergipe. Eu, de logo, sinque leva as aspirações maiores do povo e dá as soluçõeS
Congressista Ministro Luiz Yiana FilhO Rua
mais corretas para os problC:mas sociais que envolvem o
cera como sempre, levei éssa carta para V. Ex' conduzíPaís. V. Ex•, nesta tarde, quer diminuir o valor da clasSeConst~nte Ramos 105 Âpto 401 Rio GS
la ao Presidente Castel_lo Bf.anco- tenho a cópia tampolítica - lamento profundamente; pelo contrãrio, ~.
- Comunico prezado amigo atê inomento não
bém dessa carta. E V. Ex' assim o fiz: de posse dessa carEx~ deVia reforçar aquelas palavras, quando eu 'enaltecia
fOi so[ucionido cã.so Her-âclito GUimarães Rollemta,__ j_Çmtamente com as amizades que V. Ex• tinha ria
a classe política brasileira. Espero, ·senador Lourival,
berg. Mais um veZ apelo suas providências senti~o
Çasa Civil, conseguiu! depois de algun's meses, me trazer
que V. Ex• se reencontre e rião descoDheça àqueles ãmisolução assunto. Em Aracaj!i aguardo notícias.___
portaria para que eu retornasse.
gos que o trouxeram desde a Bahia, qu8nd~ chegOu,
Abraços Lourival Baptist~·--- ~ __
·~
O SR. PRESIDENTE (Martins_ Filho. Faz-endo soar a
como médico, em Sergipe, leva'do pelas mãos dos Fran(DEM NA PROC) Mini~~z:-Vtã.n;;\"EilhQ___
CaiTJp~inhll-.)_P.:__t~mpo do orador está esgotado.
cos. Desconhecer isso é um fat(i qUe denigre a sria perso-··
Cãsi
CiVil
PaláciO
Planalto
4ii·abdar
.Br_aSni~-F~--_.
·
--- .
nalidade, hoje, de sergipano com cidadaniit dàda pela
-loman-do ConhecimeTitO -atraVéS Uej)-ütádõ"'"" .
O Sr. Hetácl'tto Rollemberg- Q!JerO dizer a V. Ex•
Assembléia Legislativa. V. Ex~ não pode desconhecer áS
Lourival Baptista valiosa ã"fll:d:_ã ilustre_M.inistro so- que sou-grato,SM'lpte fui grato por esta açào de V. Ex•
seus verdadeiros amigos para ficar ao lado daqUeles quelução_ caso, agradeço e e!ll Ar~caju Põnho~me s_ua
agora, isso lião significa dizer que eu concordo, hoje,
sempre o denigrem em praça pública, a exémplO do que
dispoSiçãO atenCiosas saudaç·õ~s_Heráclito Guima~
com as palavras -ae V. EX• quando vem defender um gofizeram num paSsado que V. Ex~ bem conhece. Lamento ·
rães Rollemberg.
vernador que tem praticado atitudes indignas naquela
_profundamente, nesta tarde, Senador lourival Baptista,
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terra e que tem sido, inclusive, repudiado por todos. O
que estou estranhando é que aquele companheiro de
muitas lutas, Lourival Baptista, abandone hoje os seus
verdadeiros amigos para ficar ao lado de um governador
que está sem conceito na nossa terra, que tem procurado
perseguir os que lhe são contráríõs, cada vez mais. Acabo de-vir do meu Estado e estou sendo informado de que
os funcionários da Prefeitura, os mais ligados a mim; tiveram seus vencimentos bloqueados, não receberam os
seus salário-s até hoje- foram bloqueados por ordem do
Governador do Estado. Esse tipo de atitude estamos repudiando. Não se trata, neste iilstante, de ser um ingrato. Agradeço a V. Ex• o que fez no passado; atendendo a_
favor de um político a um eleitor. Meu pai;vãrias vezes,
votou em V. Ex• para Deputado federal, quando político
do interior em Laranjeiras. Eu esperava que V. Ex~ não
trouxesse para o Senado Federal um simples telegrama,
de um simples favo:r que fez a um correligionário daque~
la época. Quero que V. Ex' se reencontre, neste instante,
e procure ver os seus verdadeiros amigos que, muitas ve~
zes, o colocaram no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados, e não vir agora, com uma nova amizade, de
um governador que não merece o respeito dos sergipa~
nos, para tentar justificar atitudes indignas que estão
ocorrendo em Sergipe. Senador Lourival Baptista,
reencontre~se com os seUs verdadeiros amigos que estão
aí para continuar reconhecendo o seu valor e recebê~lo
de braços abertos, senão, V. Ex~ passará pela triste sina
de não voltar mais para esta Casa, porque o povo sergi~
pano não vai apoiar,
aplaudir uin governador que
trai seus amigos que o colocaram no Governo do Estado

nem-

O SR. LOURIVAL BAl'TISTA - Obrigado, Senador Heráclito Rollemberg. Quero dizer a V. Ex• e à Casã
que o seu retorno para Aracaju, vindo de Corumbá, s_e_
deve ao Senador Luiz Viana. A carta do Cardeal não fOr
entregue, Senador Heráclito Rollemberg, e o Senador
Luiz Viana foi quem lomou as providências e ã prova-es~
tã aqui neste cartão do Ministro Sussekind. Quanto ao
mais, V. Ex• foi Prefeito" óo Governador João Alves por
dois anos, e não quero entrar no mérito -do deu afasta~
menta da Prefeitura. Este é assunto que deve ser esclarecido em Sergipe. E roupa suja deve ser lavada em casa,
não aqui no Senado Federal.
V. Ex• obrigou~ me a relembrar um episódio de 20 anos
passados.
Mas continuo, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Martins FHho)- Nobre Senador, o tempo de V. Ex• estã esgotado e hã várioS orado~
res inscritos, desejando também usar da palavra.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Vou terminar, Sr.
Presidente.
De vez em quando assumo a tribuna para enumerar
avaliar e enaltecer algumas de suas realizações como por
exemplo por ocasião do lançamento do "Projeto Chapéu
de Couro~~- voltad9 para o _desenvolvimento rural integrado do semi-árido sergipano.
Jã tive oportunidade de transmitir aos Srs. Senadores,
informações cOriCretaSSobre o fato de ter sido Sergipaho
primeiro Estado Nordestino a celebrat_acordo com o
Banco Mundial, ao t?nsejo de uma solenidade especial no
Recife, realizada na sede da SUDENE, quando foram
anunciados investimentos da ordem de USS 130,3 milhões de dólares, e a contrapartida de Cr$ 730 bilhões de
cruzeiros, a serem liberados para aplicações nos projetaS
elaborados pelo Governo do Estado.
O plenário do Senado Federal é o cenário mais inadequado -e menos aconselhado para verrinas e acusações virulentas que extravasam ressentimento, frustrações, explorações provincianas de ódio, típicas das querelas partidárias paroquiais.
_.
Nesta Casa do ConS;resso Nacional, o_s discursos e o
desempenho d_os representantes do povo~ historicamente
se mantém à altura das tradições de equilíbrio, serenidade, cultura e convivência ciVilizada, q1,1e são características irremovíveis do Senado__ Federal.
-··
As divergências, crfticãs e denúncias que são legítimas,--inevitáveis e, mesmo necessãrias, no entanto, somentedevem ser acolhidas nos parâmetros da tradições, e responsabilidades, do Senado Federal, num clima de respei-

to mútuo, - prê-condições de uma autêntica democracia.
São estas, entre outras, as razões pelas quais considero
o maniqueísmo, e a intolerância, atitude peremptas mesmo quando nos entraveros político~partidãrios da nossa
época, os próceres de desentendem transformados em
adversários eventuais aparentemente irreconciliáveis.
Assim, não me conformo, e rejeito~ como erupções patológicas de comOitos ou discordâncias considerados insolúveis, as acusações assacadas contra o Governador
João Alves Filho, ou qualquer outro brasileir() que, por~
ventura. tenho sido compelido a mudar de partido.
Não são traidores os companheiros que resolvem adolar posturas diversas, quando levadas a efeito no decorrer das flutuações partidárias.
A prevalecerem semelhantes critérios de julgamento, a
Nova República teria sido totalmente gerada pelo que os
autoproclamados jutzes consideram como "traidores".
-A condenação inapelável como traidores, de grande
número de honrados senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores- ou simplesmente, brasileiros
politicamente conscientizados, que mudaram de partido
- ê uma atitude neurótica, inconcebível, leviana.
O que se deve ter em vista é o panorama global de uma
nação que está traumatizada pelos impactos das múltiplas crises convergentes, resumidas no sinistro elenco
dos problemas gerados pelos fenômenos da recessão eco~
nômica, da inflação, do desemprego, da carestia, do en~
dividamento excessivo e das tensões psicossociais.
Nesse contexto, têm os políticos e os brasileiros responsáveis de todos os segmentos da sociedade o direito e
o dever de uma reformulação de conceitos, comportamentos e atitudes, consoante as diretri~es emanadas das
respectivas consciências.
Condenáveis ·seriam a omissão, a ínsensibl\iàãde, a ín~
diferença e o egoísmo, em face dos dilemas a serem reSol~
vidos.
Confesso a minha perplexidade em face das síndromes
de violência e _dogmatismo que, dentro e fora do Congresso Nacional, estão evidenciando ameaçadoras perspectivas de novas erupções do radicalismo e da irracionalidade, que_se presumia definitivamente er-ridiCadas
no cenário político deste País.
Habituado a não alimentar ódio, não terei dúvida de
que no futuro próximo poderei aplaudir os compromissos do ilustre Senador, oriundos do seu discurso.
Infelizmente, Senhor Presidente, a avaliar pela paixão
política que transborda do discurso do Senador Herâclito Rollemberg, não tenho dúvida que Sua Excelência vi~
rá à tribuna para repetir as injustiças e inverdades desferidas contra o íntegro Governador João Alves Filho.
Desejo, por isso mesmo, declarar que não pretendo
voltar ao assunto; sejam quais forem aS agreSSões do
ilustre Senador.
Estimaria finalizar estas considerações reproduzindo a
patêtica conclusão do Senador Heráclito Ro1lemberg ao
encerrar o seu discurso de estréia na tribuna do Senado
Federal: ...
..Tomara que eu possa ser útil a Sergipe nesta Casa
onde chego de fronte erguida por nunca ter descuidado
da missão política."
No que me diz respeito, seja-me lícito tainbém concluir: --Queira Deus que todos nós, políticos de qual~
quer partido, dentro e fora do Congresso Nacional, no
poder, na oposição ou no ostracismo, possamos bem ser~
vir e ser úteis a Sergipe, ao Nordeste e ao Brasil.
Era o que eu tinha a dizer. (Mui to bem! Palmas. O
orador ê cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ne_lson Carneiro, como Lfder
do PTB.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, proriuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
-Inicialmente, quero congratular-me com o Presidente
Sarney porque, afinal, vai tornar realidade uma aspiração nacional de que tenho sido intérprete nesta tribuna, por vãrios anos.
Pelo que divulgam os meios de comunicação - o rãdia e a televisão- .viaja hoje para Londres a Missão
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brasileira que ali vai declarar.que, a partir de I'~ de janeiro, o Brasil se incluirá entre a quase unanimidade das
nações ciVilizadas que deixaram de perpetrar a barbaridade da caç_a às baleias. De }'i' de janeiro em diante, o
Brªsit não estarã mais nesse rol; é uma vitória de quantos
lutaram, no Brasil, contra a permanência desta barbaridade no País: a caça à baleia.
Mas, Sr. Presidente, hã outro assunto não tão ameno:
todos proclaiT!amÕs, a cada passo, nossa melhor admiração, nossa mais constante admiração, nosso melhor
apreço ao eminente Senador Fernando Henrique Cardo~
so. E lastimamos todos, ainda que nem sempre o possa..
mos dizer, que S. Ex•, _postulante natural ao Governo do
Estado de São P~ulo, e até possível aspirante à Presidência da República, tenha aceito _a candidatura a Prefeito
de São Paulo. E, no íntimo, muitos de nós fazemos atê
votos para que ele seja vitorioso. Mas para que ele seja
vitorioso, Sr. Presidente, não é precL-;o agredir aqueles
que não estão de acordo com ele.
O Jornal do Brasil, de hoje, diz o seguinte:
"Se houver ruptura da Aliança Democrática, em
São Paulo, haverá conseqüências no Brasil."
Ora, Sr. Presidente, se os dois partidos- o PMDB e a
Frente Hberal- não se compuserem em torno da candidatura do Senador Henrique Cardoso, e se essa candida~
tura for derrotada, em São Paulo, se terã instalado no
Brasil o caos e, quem sabe, o apocalipse total.
Eu não viria a esta tribuna por essa frase, mas pelo que
diz o Jornal do Brasil textualmente:
"Fernando Henrique Cardoso considera que os
outros Partidos da Oposição ... "
Primeiro: S._ Ex• acha indispensável o apoio da Frente
Liberal e, depois, diz:
" ... o PT e o PDT, devem ser considerados como
eventuais aliados."
Que resta, então? - O PTB, excluído naturalmente o
PDS.
E continua:
"Se não houver possibilidade de as cúpulas entenderem i~so, vou apelar para a militância de.-;ses
partidos, para dizer que a nossa vitória é importante
para Íl'!lpedir o avanço das forças que se opõem à
Nova República."
Que forças são essas Sr. Presidente? São cinco os parlidos nacionais. S. Ex• deseja o acordo entre a Frente Li~
beral e o PMDB. Vai pedir o apoio do PDT e do PT.
Resta o PTB -essas é que são as for_ças que podem levar à desestabilização nacional. Evidentemente que ê um
exagero, por parte de S. Ex~; prejudicam a candidatura
do Sr. Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo: ,primeiro, o dissídio que está dentro do próprio PMDB, e
que consta da própria notícia: o Deputado Federal Sarnir Achôa, o mais votado na Capital e no Estado, se
propõe a ir à Convenção; em segundo, o desgaste do próprio Governo de São Paulo - São os dois adversários
que-se opõem, neste momento, ao Senador Fernando
Henrique Cardoso.
Por que o PTB vai pôr em risco a Nova República, jã
que ê o único excluído? Porque defende a candidatura do
Sr. Jânio Qüadros? Mas ninguém, até hoje, acusou o Sr.
Jânio Quadros de corrupto nem de subversivo. Também
o Sr. Jânio Quadros, ainda recentemente, aqui esteve, e
foi recebido em audiência pelo Senhor Presidente da República.
O PTB, pela sua quase unamimidade no Parlamento,
votou à favor do Sr_ Tancredo Neves. Portanto, o PTB
rião deve ser esse inimigo tão temido, nem pode causar
esse mal tão grandJ:.
Quero fazer votos para que a campanha do nobre colega, nosso eminente e querido amigo Fernando Henrique Cardoso, esqueça o PTB, porque ele não pode ser
responsável pelo fim da Nova República. A Aliança Dempcrãtica ê que ê a dona, a proprietária da Nova República. Se a Nova República f.racassar, quem fracassou
foi a Aliança Democrática. Diga-se, por fim, que se S.
Ex• quer encOntrar onde está o passado, não precisará
sair das forças que o apoiam.
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São essas, Sr. Pre~idente, as considerações que devia
rormular, com o maior respeito -e a maior admiração ao
nosso eminente colega Fernando Henrique Cardoso, em
defesa e em nome dos que, no Estado de São Paulo,
acompanham o Partido Traba_lb_i_sta Brasileiro e, leal-'
mente, votam no candidato pela legenda indicada.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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Em 1967 - afirma o articulista - quando o
Banco Central baixou a Resolução 67, não precisava, não necessitava de empréstimos externos.
DE 1963 até 1970, ou seja, 5 anos antes e 3 depois, a nossa Balança Comercial esteve sempre pos~
tiva, somando nesse paríodo um superavit de 2 mtlhões e 319 mil dólares.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma
comunicação urgente.

Pergunta Sérgio Valadares Fonseca, autor do art~go à
Resolução 63 e à Maxidesvalorização: "Por que, entao, a
Resolução 63?

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou tentar fazer urna
exposição de todos os elementos de que -disponho, para,
em outras oportunidades, examinar cada um desses pontos.
A Resolução n9 63, já foi dito e respeito, é de 1967.
Em 28 de outubro de 1975, o Senado baixou a Resolução de número 62, cujo artigo 19 reza o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Por delegação da Liderança do PDS, concedo a palavra ao nobre
Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem reyisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desejo, nesta oportunidade, tratar de matéria que me
parece de grande relevo, de inusitada importância para a
vida das nossas instituiÇões. Sei que a tarefa excede as
minhas faças. Daí por que a contribuição dos colegas serã sempre e extremamente valiosa. Embora reconheça de
início que, pela sua amplitude, não cabe nos estritos limites de tempo de que disponho, nesta oportunidade, em
duas ou três oportunidades iguais a esta pretendo examinar todas as suas variações, em todos os seus ângulos,
trazendo desta feita, contrariando os meus hábitos desta
tribuna, a assessoria dos melhores de Direito.
No dia 21 de agosto de 1967, foi baixada a Resolução
n9 63, atravês da qual o Banco Central do Brasil resolveu
facultar aos bancos de inv~time_nto ou de desenvolvimento privado e aos bancos comerciais autorizados a
operar em câmbio, a contratação direta de empréstimos
externos destinados a ser repassados a empresas no Pâis,
quer para financiamento de capital fixo, quer de capital
de movimento, observado o disposto na pré-falada Resolução 63, em seu conjunto.
Esta resolução, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi
baixada ao tempo em que vigia a Constitução de 1967.
Pontes de Miranda, comentando o assunto, às folhas 84
de seus comentários à Constituição de 1967, escrevu:
..Bem tardia providência foi, a respeito dos empréstimos externos, a da Constituição de 1934, que
chegou até hOje, Estados membros e M unicfpios,
após 1981, crivaram-se de dívidas externas, sem estudo demorado das cláusulas que netas se inseriam e
empenhando as rendas mais importantes. A revisão
de 1925, 1926, recorreu a regras jurídicas que depois
se inseriu no art. 6{! item IV, da Constituição de 1891
(Intervenção Federal, para reorganizar as finanças
do Estado, cuja incapacidade para a vida autônoma
se demonstra pela cessação de pagamentos de sua
divida fundada por mais de dois anos."
O J ornai do Brasil, de 2 de março de 1983, examinando a Resolução 63 e a maxidesvalorização, escreVeu:
..No dia 21 de agosto de 67, o Banco Central,
através da Resolução n' 63, facultou aos bancos a
contratação direta de empréstimos extermos, desti~
nados a serem repassados a empresas do País, em
moeda nacional, mas com clâsula de paridade cambial.
Em outras palavras, o banqueiro conseguia um
empréstimo no exterior para o Banco Central e, em
troca, depois de aprovada a operação e fechado o
câmbio, recebia os cruzeiros correspondentes, nas
mesmas condições para emprestar aqui.
Tecnicamente a Resolução 63 disciplinou operações de swp: trocas de crédito em moedas diferentes.
S importante frisar que, nacJiiel<lépoca, por mais
incrível que possa parecer, o Banco Central não precisava de empréstimo externos.

••Art. }9 Subordinam-se às normas fixadas nesta resolução as operações de crêdito de qualquer natureza, realizadas pelos Estados e Municípios.
Parâgrafo único. Subordinam-se também, ao disposto nesta resolução, as operações de crédito em
que sejam intervenientes as _en_tidades autárquicas
estaduais e municipais."
Mais tarde, a Resolução n9 345, de 13 de novembro de
1975, do Banco Ceritral, estabeleceu:
... _Para cumprimento das determinações constantes nil Resolução n' 62/75, do Senado Federal,
deverão os Estados e Municípios enviar ao Banco
Central, até o dia 30 de cada mês, quadros demonstrativos da posição de seus compromissos, bem
como de suas entidades autárquicas, no mês anterior, discriminando; ... "
E aqui ã Resolução n' 345_ declara quais são os documentos necessârios para o enCaminhamento da matéria.
No item III, a Resolução n9 345 estabelece:
..III- Não se incluem como dívida consolidada,
para os efeitos do§ 19 do artigo 29 da Resolução n9
62/75, do Senado Federal, as garantias oferecidas
pelos Estados ou Municípios a:
a) suas autarquias; e
b) demais entidades que demonstrem, à juízo do
Banco Central, efetivas condições para saldar os
Eespectivos _compromissos."
No dia ll de outubro de 1976, o Senado baixou aResolução n9 93, cujo artigo 2~> estabelece:
"Os limites fixados no artigo 2' da Resolução n9
62, de 1915, não se ãplicam às operações--de crédito
contratadas pelos Estados ~ Municípios com recur-sos_ provenientes do fundo Nacional de Apoio ao
. Desenvolvimento Urb_ano, ao Fundo de Apoio ao
·~t"Senv.oJvimento Social e ao Banco Nacional da
Habitação." .
Antes de proceder à leitura da ResoluçãO n9-923, dos
seUs t6PicoS p'ririCipais, resolução que foi baixada, também, pelo Banco Central, mas jâ no dia 17 de maio de
1984, eu me permito lembrar ao Senado Federal, pela segunda vez, que a Resolução nt 63, que originou as duas
resoluções do Senado e mais as outras resoluções do_
Banco Central que aqui jã foram referidas, vigorava ã.
Constituição de 19_67 que, no seu art. 45, item II declúava como --·privativo do Senado Federal o autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer
natureza, aos Estados, Distrito Federal e Municípios",
Isto significa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que aResolução n9 62. do Senado, que disciplinou aspectos da
Resolução 63, do Banco Central; a Resolução n' 345 e
todos os atas, inclusive o Decreto-Lei n9 1.312, de IS de
fevereiro de 1979, e o Decreto n~' 83.856, de 15 de agosto
de 79, todos esses atos baixados pelo Poder Executivo e
baixados pelo Senado Federal contrariaram de modo
gritante, contrariaram brutalmente o art. 45, item 2, da
Constituição Federal.
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O Sr. Carlos Alberto- Muito bem!
O SR. HELVIDIO NUNES - O que diz a Constituição atual? Antes, pergunto: o que estabeleceu a Constituição de 1969? Outorgada, todos sabem, pela Junta
que governou o País, reproduz a Constituição de 1967,
que declarou qual a novidade da Constituição de 1969, a
Constituição que estâ em vigor. Ela ampliou, ligeiramente, o dispositivo contido no item U do art. 45 da Constituição de 1967, porque enquanto a Constituição de 67
declarava que:. "era atribuição expressa ... "
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha. Fazendo
soar a campainha.)- V. Ex• dispõe de dois miriutos,
para encerrar o seu pronunciamento.
O SR. HELVlDIO NUNES- Agradeço a lembrança
de V. Ex• e gostaria de dizer que, me parece, tenho direito a vinte minutos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Perfeitamente, nobre Senador Helvídio Nunes. Mas V. Ex•
começou a falar às 15 horas e 35 minutos. De modo que
lhe restam dois minutos. Peço perdão a V, Ex• por ser rigoroso no cumprimento do Regimento Interno, mas é
porque há que se preservar o direito dos outros oradores
que estão inscritos.
O SR. HELVlDIO NUNES- Lembrei o tempo que
me faculta o Regimento e agora pergunto: terâ V. Ex•
coragem de me cassar a palavra se, porventura, como
túdo indica, eu ultrapassar os 20 minutos a que medâ direito o regimento? E mais, aceito, obedeço, respeito e
exaltarei a decisão de V. Ex•, contanto que o Regimento
passe a ser cumprido de agora em diante, no Senado FederaL
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Respondo a V. Ex• que não pretendo, e tenho certeza de que
não preciso, cassar a palavra de V. Ex•, não~ de meu feitio. Mas soPretudo eu confio na compreensão, no senso
de companheirismo de V. Ex• e no respeito -que V. Ex•
tem ao direitO dos Outros.
O SR. HELVIDIO NUNES- V. Ex• colocou com
muita inspiração o problema, pOrque V. Ext- jogou sobre'
os meus ombros toda responsabilidade pela possível ultrapassagem do ienl-pO.Que o Regimento me conçede. Eu
vou cumprir o Regimento, mas V. Ex• ficarâ com esta
mancha indelével na sua consciência.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Nobre Senador Gabriel Hermes, o tempo do orador estâ
esgotado e peço a V. Ex~ que não solicite apartes.
O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o art. 45, item II da Con~tituição de67 determina, como atribuição privativa do Senado Federal.. ••auto-rizar empréstimos, operações ou acordos externos, de
qualquer natureza, aos Estados, Distrito Federal e aos
Municípios".
Pois bem; esta mesma competêrícia privativa, atribuída pela atual Constituição, com ligeiro acréscimo, no seu
art. 42, item IV:
..Art. 42. Conipete privativamente ao Senado
Federai:
IV- autorizar empréstimos, operações ou acord_os externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou·vido o Poder Executivo Federal."
Isto significa, Sr. Presidente,q~e a Constituição não
permite a fraude; que a Constituição não tolera a burla;
que a Constituição rião aceita aquilo que se vem praticando em vârios Estados e por vârios municípios deste
País que é aceitar de firmas empreiteiras que obtenham
empréstimos externos, que os transfiram aos Estados e
Municípios, sabe Deus a que preço, passando por cima
. do texto da Constituição. Voltarei ao assunto, para cum, prir a determinação de V. Ex•
, Quero lembrar, para concluir, que o nosso Presidente
poeta, em..••Marimbondos de Fogo", na horriilia do Juízo Final escreveu,:. ••- Tenho um encontro com Deus.José, onde estão tuas mãos que eu enchi de estrelas? Estão aqui, neste balde juçaras e sofrimentos."
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Que entre o sofrimento ôo Presideflte, ·s.-E.Xf ifiC!ua o
dever, não em atenção aos interesses do seu Partido, mas
em atenção aos interesSes maiOfCs-do P.ais. Incluía o de
jogar, o de atirar, -o de-acrescentar ao entulho autoriM
tário, a revogação de todas essas medidas, de todas essas
concessões ilegais, de todas essas prãticas que contra-.
riam flagrantemente o texto da Constituiçã-o. E que o

GoV-ernO, em crinSeqiiéncia, assuma a responsabilidadetotal, porque aquilo que é feito contra a Constituição é
nulo e se é nulo não produz qualquer efeito.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

COMPAFJiCEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leãl- Raimundo Parente-Alcides PaioGalvào ModestÇI- Alexandre Costa --Ade~~al Jurema
- Albano Franco - Josê lgnácio Ferreira - Amaral
Peixot() - Benedito__ Canelas - Roberto Campos Marcelo Miranda - Roberto Wypych - Álvaro Dias
-Jorge B_ornhau__se.n_-:- Lenoii Vargas
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Conce9o a palavra ao nobre Senador João Castelo, por cessão do Senador Mário Maia.
Advirto a V. Ex' que a Mesa, atendendo, inclusive, sugestão do Senador Helvídio Nunes, fará cumPrir rigorosamente o Regimento.
O Sr. João Castelo- Eu gostaria que V. Ex• medissesse de quantos minutos eu disponho?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Ex• dispõe de 30 minutos.

V.

O Sr. João Castelo- Muito obrigado. Garanto, Sr.
Presidente, que serei muito mais breve.
O Sr. Helvídio Nunes~ Eu protesto, Sr. Presidente!
Parece que V. Ex• disS<;. "ate-ndendo à sugestão minha".
Eu pergunto se _é 'ierdade que V. Ex' declarou isto?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Nobre Senador Helvídio Nunes, a Mesa está cumprindo
o Regimento-como o fez cumprir com V. Ex• e fará cumprir, pelo me·nos enquanto eu_ estiver presidindo esta ou
qualquer outra Sessão. V. Ex• ou qualquer outro Senador pode exigir de mim o estrito cwnprimento do Regimento, porque eu o farei ainda que não seja solicitado.
O Sr. Helvídio Nunes- Se V. Ex• me permitir, a Mesa

é impessoal, a Mesa não é o Senador Marcondes Gadelha, a Mesa não é o Senador José Fragelli. A Mesa é a
Mesa.
O SR~ PRESIDENTE (Marconde.o:; Gadelha) - A
Mesa é a Mesa, nobre Senador Helv[dio Nunes, e peço a
V. Ex~ que quando se dirigir a- ela, agora, solicite questão
de ordem, porque há um orador na tribuna.
O Sr. Helvídio Nunes- Muito obrigado._
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Citei
seu nome, porque V. Ex• achou estranho que eu estivesse
cumprindo o Regimento quando lhe concedi a palavra
por vinte minutos, como Líder.
O cumprimento do Regimento não deve causar espé, cie nem estranheza. Isso é o normal, e deve ser assim por~
que, do contrário, nós ficaremos iiüeiramente ao arbítrio
e ao talante.
O Sr. Fábio Lucena- Pela ordem, Sr. Presídente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra a V. Ex•, pela ordem, pedindo-lhe que
seja consiso na _sua questão de or_Çem.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente,_ para colaborar
com V. Ex•, soHcito-lhe cumprir o Regimento, dando
início à Ordem do Dia que jâ Cstã ati-asada em 33 minutos, uma vez que ela começa às 15 horas e 30 minutos.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Mesa já havia concedido a palavra ao Senador João Castelo.
O Sr. João Castelo- Sr. Presidente, se a Mesa quiser
cumprir o Regimento, eu aDro mão da palavra, agora;
e.spero a Ordem do Dia para falar depois. Vamos cumprir o Regimento. (Muito bem! Palmas.)
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_O SR. PRESJDENTE (Marcondes Óadelha) --A
_-:A;_s:_-en:ü>f_~Sas_~tªt~s. na nl~.d_ida em que assumirem a
Presidência convoca sessão ~tr:d,orâinári_a a r.ealizar-se
fçS-ponsãbilidade que lhes cabe, darão preferência a essa·
hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinãda à apreciaç_ão
fo~~ .de contr~buir para a ~ducação, graças aos benefí_M
dos Projetas de Lei da Câmara _rt9s 21 e"32,_ de_ 19~5. ~---~ ··::aôs~qUelrãõ:-ãu1'erif. AO]iiiãT.do curso, terão A s_ua dis0 SR. PRESIDENTE (Marco odes Gadelha) -Sobre
posição uiri rú:iitiei-0 de têCri.iCOs que elas mesrnasfotnia~
a mesa; projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19•
ram, capazes de exercer sua profissão com maior desenSel:retário.
voltura que quaisQUer outros. Dentro da necessidade indi~a pelo planejamení:o de recursos __ h~ªnos, parte
São lidos os seguintes
desses técnicos· serâ,' naturalmente, absorvida; haverâ,
-.-porocert(), eX:Cederites, mas eStes estarão aptos a empregarem seu coqhecimento nas pequenas e médias empr~as
PROJETO DE LEI DO SENADO
de sua regi'ào.
N• 186, de 1985
C6m iss~O. is empresas estatais torna-Se-ão verdadeiros
centiõs ode irradiação___ de desenvolvimento. Na situação- b.stitui a obrigatoriedade do Ensino Proflssionali~
em que hoje se encontra o País, essa função se reveste de
zante de 29 grau nas empresas estatais.
extrema importância.
Levar a sério a manutenção de escolas equivale a recoO Congresso Nacional decreta:
J!h~er qu.~. "a educação é o mais elevado multiplicador
Art. l9 AS_-effipresas estatais da União, dos Estados
ec"Oilômico-s.ocial". Esta idéia~ ainda pouco difundida no
e dos Municípios são obrígados a manter escolas de ensiBrasil, deverá ganhar corpo a bem da produtividade nano profissioOãlizanie de 29 grau.
cional.
Parágrafo único. As empresas estatais que descumSala das Sessões,
25 de junho de 1985. -Joio
prirem o disposto neste artigo pagarão em décuplo as
Castelo.
obrigações do salário-educação.
Art. 29 O ensino profissionalizante na empresa terá
LEGISLAÇÃO CITADA
por bbjetivos específicos:
_
__
a) proporcionar formação adequada ao seu encami·N~
nhamento profissional;
Dispõe sobre os estágios de estudantes ~e estabeleb) fornecer condições de íngressar no trabalho imediatamente após o término do curso.
cimentos de ensino superior e de ensino proflssSooallArt. 39 O enSino profissionalizante na ernpesa conzante do 29 Grau e Supletivo, e dá outras protidiltotarâ, no currículo, com a parte de formação geral, nos
cias.
moldes do sistema vigente para o 29 grau, e uma parte de
• ••.••• -•••••• ---·· .,.~ ••• ~,. •• _, ._ ~· ••••••• r_:.·~·-; •• ~~.
formação e_special, dirigida para as atividades específicas
da empresa mantenedora,
-Art. 49 O estâgio não cria yínculo empregaticio de
.Fará_grafo úoicQ-_.. A parte de formação especiaJ proqualquer natureza e o estagiário poderâ receber bolsa,
porcionará, alé:m das ativídades de classe, aperfeiçoaou outra forma de contra-prestação que venha a ser
mento técnico constante, pela participação do estudante
acordada, ressalvado o que dispuser a legislaçã~ prcvin.o .trabalho da empresa.
denciária, devendo o est~dante, em q~alquer htp6te~e,
Art. 4Q O curso terâ a duração_de 2 a 4 anos, cabenestar segurado contra actdentes pessoaiS.
do à empresa ajustar a estrUtura e o regime escolar às
suas finalidades específicas.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de EduParágrafo único. De acordo com interesse da emprecação-e. Cultura, de Serviço Público Civil e de Fisa, a· curso será ampliado com a finafidad_e de oferecer
na:nças-:-y- -----estâg_io complementar. Nesse período, o estudante perfao

. "r.:Ei 6.494.-oii 7· i:iÉ. i::íúiii.isR.·ó· i>Ii "i97i ..

rá jornada normal de trabalho na empresa, devendo esta
cumprir ·a disposto _I! O art. 49 da Lei n9 6.494, de 7 de dezembro de_l977.
Art. 5Q O corpo doCente terâ preparo adequado às
finalidades específicas desse tipo de enSin-o.
§ !9 Para a parte de formação especial, serão recrutados perferencialmente especialistas que tenham com a
empresa vínculo empregatício anterior, desde que cumpram as exigências do Conselho Federal de EdUcação.
§ 29 Não havendo, no mercado de trabalho local,
professor habilitado para a ministração de determinada
disciplina da parte de formação especial, de acordo com
as normas do CFE, a empresa poderá lançar mão de profissional técnico ~e_ seu quadro, desde _queo o considere
possuidor dos requisit(!S de cOnbecimeiltõs teóricos e
práticos -necessários ao seu desempenho eficaz.
§ _39 A r_eml..!neração desses ~specialistas serâ crescida
do correspondente às horas-aula ministradas, em consonância com -cr ·mercado de trabalho.
Art. 6"' Serão expedidos pela empresa mantenedora
certificados de_,conclusão d~ curso, na forma da legislação vi8-ente.
Art. 7? O POder ExecUtivo regulamentarâ eSta Lei
no prazo de 120 dias, a contar da sua publicação.
Art. BQ Revogam-se as disposições e contrário.
JustifJcaçilo
Esta proposta apresenta-se -irt-oVadora quanto aos tradicionais métodos de ensino, ao ofereceJO Umã opção
para o grande contingente de jovens que necessitam empregar desde cedo sua força de trabalho.
Um curso profissionalizante em nível de 29 grau, dentro da empresa, oferece vantagens, se. comparado ao do
sistema educacional vigente;
--a) dá oportunidade ao jovem de ingressar imediato no
trabalho;
b) aproveita, no corpo docente, pessoal capacitado a
transmitir conhecimento têcriico especializado;
c) reduz ao mínimo os custos_ relativos à instalação e
manutenção de equipamentos.
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Dá nova redação ao Capítulo III, do Título X, dO
Livro I, do Código de Processo Civil.
O Coogressq_ Nacional decreta;
Art. 1"' O C8pltulo III, do Título X, do Livro I, da
Lei n'i' 5.869, de 1l-1-1973, passa, a vigorar com a seguin- 1
te redação;

"'CAPITULO III
. Do Agravo de Instrumento

- Ari. ~$24=---Das de6íSões interloctitórias caberâ,.
agravo de-instrumento no prazo de ci~co (5) dias.
Art. 523. Em petição dirigida ao juiz da causa, 1..
o agravarit.e poderá requerer que o agravo fique reti· ·
do nos autos, a fim de que dele conheça o tribunal,,
preliminarmente, por ocasião do julgamento da
apelação.
.'
§ ]9 Não se conhecerá do agravo se a parte não
requerer expressamente, nas razões ou nas ·contrarazões da apelação, sua apreciação pelo tribunal.
§ 29 Interposto o agravo retido, o juii: j)oderá 1
~eformar sua decisão após ouvida a parte cOntrária
em dois (2) dias.
.
§ 39 Das decisões interlocutórias proferidas em·
audiência, admitir-se-á interposíção oral do agravo'
retido, a constar do respectivo termo, expostas as
razões que justifiquem o pedido da nova decisD:o,~
ainda que sucintas.
1
Art. 524. O agravo de instrumento serã endo_ _r:eçado dire:tamente ao tribunal competente, atrav& 1
de petição com os seguintes requisitos:
-1 - a exposição do fato e do direitoj
II- as razões do pedido da reforma de dccísD:o; '
III -o nome e o endereço dos advogados das
partes.

Junho de 19Kó'

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 525, A peticào do agravo de instrumento
será instruída:
_
_

I - obrigatoríamentC, com cópias da decisão
agravada, de certidão da respectiva intimação e da
procuração outorgada ao advogado do agravante;
I 1 -facultativamente, com outras peças que o
agravante entender (lteis.
§ li' Acompanhará a petição o comprovante do
depósito ou da remessa-do pagamento das respecti-

vas custas e do porte de retorno, conforme tabela
que será publicada pelos tribunais.
§ 21' No prazo do recurso, a petição será pratocolada no tribunal ou postada no correio, sob regis-tro, com aviso de recebimento.
Art. 526. A parte recorrente requererá juntada
aos autos de cópia da petição do recurso interpOsto
e de comprovante da rem~<!, postal ou do protocolo do tribunal, assim como da relação dos documentos que instruíram o recuso.
Art. 527. Distribuído o recurso no tribunal, se
não for caso de indeferimentO-liminar (art. 557), _q
relator requisitará informações ao juiz da causa que
as prestará no prazo de cinco (5) Oias.
§ (9 No ofício dirigido ao juiz, o relator lhe dará ciência do efeito suspensivo eventualmente concedido (art. 558).
§ 29 Na mesma oportunidade, o relator intimará o agravado para responder no prazo de cinco (5)
dias, facultando-lhe juntar cópias de peças que reputar convenientes.
§ 39 Na sua resposta, o agravado observará Q_
procedimento previsto no § 29 do art. ~25.
§ 49 Se o juiz reformt;lr sUa decisão, dará imediata ciência às partes e ao relator, comunicando a
este a data da intimação.
§ 5" Nâo se conforman<;i'o o agravad_o com a
nova decisão, e se dela c-oub~r agravo, manifestará
sep inconformismo ao relator no prazo de cinco (5)
dias, com expresso pedido de reforma, observados
os parágrafos do art. 525. Se o tribunal negar provimento, a parte contrária estará autorizada a levantar o preparo.
Ari. 528. Coro_ ou sem informações do juiz, ultrapassado o prazo de trinta (30} dias da en~rada do
aviso de recebimento da intimação postal do agravado, o relator pedirá dia.
Art. 529-. Se o ag_ravo de instrumento não for
conhecido, porque interposto fora do prazo, o tribunal imporá ao agravante a condenação, em favor
do recorrido, no pagamento do decúplo do valor
das custas respectivas."
Art. 29 O art. 557 da Lei n9 5.869, de
sa a ter a seguinte redação:

ll~l-1973, pas~

..Art. 557. Se o agravo for manifestamente
inadmissível, o relator poderâ indeferi-lo.
Parágrafo único. Do indeferimento caberá recurso, no prazo de cinco (5) dias, para o órgão a que
competiría julgar o agravo."
Art. 39 Revogado o seu parágrafo único, o art. 558
passa a ter a seguinte redaçãQ:
..Art. 558. O agravante poderá requerer ao relator, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem prestação de caução idónea, e em outros casos dos quai~
possa resultar lesão__grave e de difícil reparação, que
suspenda a execução da decisão atê o pronunciamento definitivo _da _turma ou câmara."
Art. 49
cação.
Art. 59

Esta lei entra em vigor na data da sua publiSão revogadas as disposições em contrârio.
Justificação

Fui honrado com a apresentação de subs[di_o intelectual de inestimável valia por parte dos dirigentes do fns-..
tituto de Direito -Process1,1al, entidade que congrega ilustres juristas de notório saber.

Aprofundadas reflexões e inúmeros debates k~arªm a
classe a julgar oportuna a reformulação do Código de
Processo Civil na parte relativa ao agravo de instrumen~

to.
Processu_alistas do porte de Alberto Deodafo Filho,
HumbertO'Theodoro Júnior, Ronaldo Cunha Campos e
Sâlvio de Figueiredo Teixeira, apôs haverem estudado
amplamente o assunto, resolveram sugerir a introdução
de certas inovações Jl_a disciplina do instituto recllrsal
sob os fundamentos que ora passamos a reproduzir:••Ex:cetuando-se a inovação da modalidade retida
(CPC; art. 522, § J9} e a ampli<i.ção do campo de incidência do recurso, que no Código anterior somente
- abrangia determinadas decisões interlocutórias, não
foi feliz o legislador de 1973, ao estruturar e disciplinar o agravo de instrumento.
Em prím-eiro lugar, por não ensejar meio hãbil a
evitar o manejo de mandados de segurança nas inúmeras hipóteses de decisões abusivas ou teratológicas, com possibilidade de danos de difícil ou incei-ta
reparação.
Em segundo lugar, e sobretudo, pela morosidade
no seu processamento, inclusive contribuindo para
injustificáveis paralisações das causas,
procrastinando-lhes o desfecho e a soluçào dos litígios, em ofensa ao princípio da celeridade,
Atento a esta realidade e à advertência de que ao
jurista incumbe-Participar do aperfeiçoamentO d~
ordem jurídica e ao processualista, em particular,
do api-imoramento do processo como instrumento
da jurisdição, dando-lhe o devido realce como fenômeno social, o... Instituto de Direito Processual"J
fundado em fins de 1983, em Minas GeraiS~ tornando efetiva uma das suas normas estatutárias, elaBorou o anteprojeto dando nova redação ao CapítUlo
III do Título X do Livro I (arts. 522 e 529) e aos
arts. 557 e558, do vigente Códi,so de Processo Civil.
Modificando substancialmente a estrutura e a
disciplina procedimental do recurso, o anteprojeto
prevê o seu processamento diretamente no órgão de
segundo grau (art. 524), onde deverá ser interposto
(àrt. 525, § 29), mantida a modalida-9-e do agravo retido (art. 523, caput) e admitida expressamente (art.
523, § 39) a interposição oral q-uanto a essa modalidade.
Caberá ao relator requisitar as informações (an.
527, caput).,. oportunidade "em que também darã
ciência ao recorrido, através do seu pro-curador
~ (arts. 527, § 2' e 524, III).
Havendo retratação do jufzo, a mesma será co-_
municada ao relator (art. 527, § 49), ficando ressalvado à parte eventualmente prejudicada com a retratação, em sendo caso de decisão interlocutôria
(muitas vezes, a retratação importa em extinção do
procésso), manifestar o seu inconformismO ao relator, através do procedimento contemplado no § 59
do arL 527.
Com ou sem informações, decorrido o prazo de
trinta (30) dias, o relator somente poderá indeferir
liminarmente o agravo se p mesmo for inadmissível,
isto é, se ausentes um ou mais dos requisitos do chamado juízo de admissibilidade do r~urso, não podendo fazê-lo quanto ao mêrito .
Firialmente, ao dar nova redação ao atual art.
558, do CPC, o anteprojeto alarga-lhe os horizontes
para possibilitar ao relator comunicar efeito suspensivo aO agiavo a todos os casQ~ ••dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação'~. Busca-se,
com tal colocação, evitar o hoje encontradiço uso
do mandado de segurança cortio sucedâneo recursal, em ofensa à Súmula n"' 267, do Supremo Tribunal Federal, e ao próprio ordenamento jurídico/'
Ao submetermos a matéria ao Senado da República,
sob a forma de projeto de lei, acreditamos estar contribuindo, de forma decisiva, para o aprimoramento doestatuto processual atualmente tm:1 vigor.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1985. - Itamar Franco.
(À Comissão de Constituição

t!

Justiça.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 188, de 1985
Proíbe e pune a derrubada de seringueiras nativas,
obrigando o seu replantio. respeitadas as condltões
ecológicas.
o-congresso Nacional decreta:
Art. l~> Ê proibida a derrubada de seringueiras nativas, etn toda a área da Amazônia Legal, fiscalizada essa
proibiçào pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal.
§-r~> O IBDF realízarã convêníos com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e os Governos
dos Estados e "Territórios Federais da Amazónia Legal,
para a preservação das se"ringueiras nativas, impedindo
sua substituição por outra espêcie arbórea.
§ 29 O infrator desta lei será punido com multa equivalente a lO (dez) salários mínimos por seringueira der~
rubada, dobrada a multa, a cada reincidência e obrigado
a replantar na mesma área do local, o quádruplo das seringueiras abatidas.
Art. 2~> Esta lei serâ regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 {noventa) dias, autorizado a criar
um serviço próprio, encarregado de velar pela manutenção da seringueira nativa na Amazônia LegaL
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

Já se tento-u, rriaíS de u-ma vez, visando à sustentação
da economia da borracha, substituir os seringais nativos
da Amazônia pelo plantio racional da seringueira, condenadas as experiências - inclusive a de Fordlândiaao rotundo fr-acasso. É que o equilíbrio biótico na maior
floresta do mundo implica na convivência de milhares de
miCroorganismos, destaCando-se os arbovírus e fungos
que, produzindo alterações na ecologia amazónica, passam a atacar as flores das árvores, impedindo_sua frutificação no caso da .. Hevea brasiliensis", que poSsa agregar o precioso látex.
· O se"ririgal ê urÕSegmento da mata densa heterogênea
que é explorado economicamente pelo extrativismo da
borracha e a coleta da c3stimha, e as seringueiras vivem
em simbiose com outras espécies. A erradícação dos seringais nativos e a transformação das respectivas áreas
em campos âe pastagem, como sói acontecer nos dias
atuais, resultará em malefícios irreparáveis à grande Região Norte propiciando a formação precoce de pontos
de desertificação da Amazônia, cujo processo, uma vez
desencadeado nos trópicos, serâ de difícil recuperação.
O desaparecimento predatório e paulatino dessa espécie resultará, fatalmente, na morte de outros espêcimes
que com ela convivem multimilenarmente, com reflexos
na ·nora terrestre e fluvial
Para evitar esse desastre ecológico, preservando o
maior santuário floral do mundo, urgem medidas enérgicas, pt)r parte dó Governo Federal, principalmente do
IBDF, conveniado com outras entidades e com os governos locais, para defender, em primeiro lugar, a seringueira nativa e, por via de conseqUência, preservar a pereni~
dade da grande floresta.
A partir do presente momento histórico-ecológico do
Brasil, impõe-se o replantio, no mesmo local da derruba~
da, segundo as condições ecológicas que caracterizam o
·habitat da árvore da borracha, com o que não apenas se
evitará sua extinção e o comprometimento da grande reserva fitica cq uatorial, mas o incremento da produtividade da borracha, em proveito cia _economia amazónica.

e:

Sala das Sessões, 25 de junho de 1985.- Mário Mala.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Agricullut-a e de Serviço Pú6/ico Civil.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 189, de 1985
Proíbe o desmatamento das margens dos rios edispõe sobre a proteçio das matas clliares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É proibido o desmatamento das margens doa
. rios, obrigatória a conser~ação da vegetação existente.•
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nos barrancos, numa largura, em cada margem, correspondente a cinco vezeS a largura mêdia do curso d'água.
Art. 2" Dentro dos limites dos barrancos nq.s terras
de aluviões form-ada nas vazantes, são permitidas lavouras de subsistência (lavoura ribeirinha).
Art. 31' O IBDF velará pela conservação das matas
cHiares, na extensão prevista nesta lei, promovendo a recuperação do ecossistema primitiVo, por acaso destruído
para o_ que aplicará todos os recursos decorrentes da
aplicação desta lei.
Art. 4Q Os infratores do art. I" desta lei pagarão
multa equivalente a um_salá.t:io m_íriifuo ·par árVOre abati~
da, o dobro na reincidência, arrecadada a multa pelo
IBDF, que obrigará o infrator a plantar quatro árvores
por árvore abatida.
Art. 5" Esta lei será regulamentada pelo Executivo
no prazo de 90 (noventa) dias.
-Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art._ 7~' Revogam-se as disposições em contrário._
Justificação
As matas cilíares, priricipalmei1te Ua Amazónia, se
constitu_em_numa dasJiossas maio_res riquezas florísticas,
principalmente pela variedade d_e espêcies, como pela
própria defesa de vazão dos cursos de água e pela manutenç-ão da fauna fluvial, alimentada por suas flores e frutos.
Há casos em que, como no Rio Branco, no Território
de Roraima, servem elãs de balizamento para a navegação, tão natural quanto insubstituível.
Sua destruição representa uma terrível agressão ecológica, produzindo _o desequilíbrio biótico das bacias hidrográficas onde estãcf1nstaladas milenannente, resul'tando na extinção de várias espécies, tanto da fauna ter-restre como da fauna fluvial ou lacustre.
A preservação_ das matas ciliares é um imperatiVo da
nossa defesa florestal, merecendo especial cuidado do
IBDF e sugerindo convênio com órgãos e governos locais, para evitar o compfome_timento da qualidade de vida, além de graves prejuízos econômicãs, produzidos põr
esse tipo de desflorestamento, o menos fiscalizado no
País.
Não podemos mais protelar providências de defesa e
preservaÇão _das nossas matas cHiares, quando a ecologia
se transformou numa das maio.~:e_s_ preocupações de toda
a humanidade.
Sala das Sessõ_es, 25 de dezembro de 1985. - Mário
Maia.
(Às Comissões de Constituição e Justiça~ de
Agricultura e de Servi{ó Pu1Jlico Civil.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os
projetes serão publícados e remetidos às comissões com-petentes.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Estã
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!9-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 163, de 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regiinento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as

matérias constantes dos itens n'1s 5 a 9, sejam submetidas
ao :Plenário em 39 a 79 lugares respectivamente.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1985.- Martins Filho.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
votação o requerímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo li)

O Sr. Gabriel Hermes- Sr. Presidente, peco a verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha)- Sendo
evidente a falta de número para deliberação, a :Presidência suspenderá a sessão por lO minutos, fazendo soar as
campainhas, em obediência ao disposto no inciso VI, do
art. 327, do Regimento Interno.
(Suspensa às 16 horas e 8 minutos. a sessão é reaberta às- I 6 horas e 18 minuto9.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Está
reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
_O_r_e_querimento fica prejudicado.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída dos Projetas de Lei da Câ~
mara n9s 37/81 e 52/82; Requerimento n"'S· 57 e 58, de
1985;_ Projetas_ de Lei do Sen~do n9s 233/81, 53(83 e
18/84, ficarn com a sua apreciação adiada para a -próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (M arcondes Gadelha) Passa-se ao Item 8:

Discussão, ·em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 103, de 1984 (n9 281/79, na Casa de origem), que dá a denominação de "Afonso Pena" ao
aeroporto de São Josê dos Pinhais, Estado do Paraná, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 573, da Co·
missão
.....:. de Transportes, Comunicações e Obras Públi~

cas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disçp_ssão.
A votação fiCa adiada por falta de quorum regimental.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes úadelha)- Item

9:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de f..:ei
do Senado n"' 212, de 1981, de autoriq. do Senador
Pedro Simon, que dispõe sobre a competência da
Justiça do Trabalho para conciliar e julgar dissêdios
oriundos das relações de trabalho entre trabalhadores_ avulsos e se_us tomadores de serviço, tendo
PARECERES, sob n"s 700 e 701, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,-juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
Em discussão o projeto, em seguildo turno. (Pausa.)
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer- sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irã à Comissão de Redação.

1:: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE-LEI DO SENADO
N9 212, de 1981
D~spõe ~obre a competência da Justiça do Trabalho para: cOnciliar e-julgar dissídios oritindos das re~
lações de trabalho entre trabalhadores e avulsos e seus
tomadores de serviço.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' O -at'L 643 da Consolidação das Leis do_ Trabalho, Decreto-lei n9 5.452, de f9 de maio de 1943, passa
a vigorar com a seguinte redação:

TITULO VIII
Da Justiça do Trabalho
CAPITULO I
Introdução
"Art. 643. Os dissídios oriundos das relações
etitre empregados e empregadores, bem como de
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-trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços,
em atividades reguladas na legislação social, serão
dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com
- o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho.
Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Está
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Macelo Miranda, como Lider, pelo prazo regimental de 20 minutos.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A crlSeAgrária e AirícOla é uma das muitas e das mais
graves .._~ambas 4~ Tempo" que o antigo regime armou
para explodir no colo da Nova República.
Há exatamente um ano atrás, no dia 20 de junho,
quando se iniciavam as mobilizações de produtores rurais que culminaram com o "Grito do Campo" que reuniu 50 mil agricultores em Porto Alegre, realizamos, nesta Casa, pronunciamento em que advertíamos à Naç-ão,
aos Senadores e ao Governo da grave situação que atravessa a agricultura brasileira.
Naquela ocasião, tive-mos a oportunidade de apresentar um conjuritO de sugestões que, a nosso ver, poderiam
contribuir para conjurar a ameaça que então pairava de
falência generalizada dos Agricultores. Tais sugestões fo~
ram, inclusive, levadas ao Governo, atravês do então
MinistrO do Planejamento.
Os protestos recentemente realizados nos Estados do
Sul e do Centro-Oeste, em São Paulo e em Brasília revelam que, infelizmente, persistem os problemas levantados naqueli êpoca, sendo que, naturalmente, com o passar do_ tempo, muitos deles inclusive se agravaram.
Dizíamos, então, que a política Agrâria e Ag-rícola do
Governo havia, desde os idos dos anos setenta, estrangulado a agricultura de mercado interno e incentivado um
setor modemo_voltado para a exportação.
Assim, entre 1977 e 1984, a produção agrícola percapita para o abastecimento interno teve queda em torno
de 20%. O resultado direto foi a escassez e o encarecimento dos alimentos, fazendo com que a cesta básica de
alimentos, que em 1959 só representava 27% do salário
rnínimo e aumentara para 62% em 1974, passou para
87% atualmente.
No entanto, afirmávamos tambêm, graças à crise
mundial instaurada em 1978/79 e à política de recessão
imposta desde 1981 ao nosso País, também a agricultura
de exportação mergulhou em crise.
De um lado, caíam os preços internacionais dos ·nossos produtos: de 1978 a 1982, o Brasil perdeu cerca de
40% em suas relaçõe,s de troca com o exterior. A ligeíra
melhora de 1983 voltou a se anular em 1984.
De ou_tro, por imposição da política monetarista, aumentaram drasticamente os custos financeiros para os
produtores: a taxa anual de juros do custeio agrícola
normal aumentou de 170% na safra 1983/84 (para uma
inflação de 211%) para 269% na safra de 1984/85 (para
uma inflação entre 220 e 230%).
Isso sem contar, naturalment.e, os empréstimos tomados na rede privada, cujos juros têm variado de 382 a
494%.
Estão af os ingredientes da grave crise da agricultura
brasileira.
-PressiÕnado pela mobilização do ano passado, o Governo anterior foi forçado a faZer algumas cOncessões,
destacando-se o reajuste mêdio de 270% do VBC e de
261,5% dos preços mfnimos para a presente safra.
--Essas-concessões, no entanto, além de não atacarem
de frente os reais problemas, estavam longe de atender às
necessidades de custeio e de preço do agricultor.
Estudo feito pelo Instituto de Economia Agrfcola da
Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo
indica que, em relação a cinco produtos básicos (feijão,
arroz de sequeiro, milho, algodão e soja), o VBC decidido só cobria 51,5% dos custos operacionais.
Mesmo considerando o financiamento máximo, Cj_ue
era de 80% do VBC, o agricultor teria q~e obter 58,8%
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das suas despesas operacionais em bancos comerciais, a

juros de mercado, levando a taxa m_«Jia real para J8,9%.
Além do mais, o Governo anteri-or não logrou 8arantir
sequer os recursos insuficientes por ele mesmo progra~
mados. Houve, assim, drástica queda do crédito agrícola
em 1984: 23%_ em termos reais.
Quanto aos preços, os preços mínimos favorâ.veis frxados não lograram compensar as condições desfavoráveis
do mercado internacional e do mercado interno.
Os preços internacionais, particularmente'da soja, estão em queda, devido às grandes safras dos Estados Unidos e da Argentina e também à supervalorização do
dólar e das elevadas taxas de juros internacionais, que estimulam a desova de estoques de commodldes.
Os preços internos de in_erqad:O ~também achataram,
tanto por sua vinculação com o preço internaciOnal,
como pelo empobrecimento da população causado pelo
'arrocho salarial.
Assim, diante de uma inflação de cerca de 230%, o
preço do algodão só aumentou 103%, o do feijão de á- .
guas 50% e o de soja 130%; o arroz e o milho tiveram
condição mais favorâvel.
Enquanto isso, o custeio efetivo aumentou para todos
os ptodutos a uma taxa m_tdia em torno de 300%, devido, principalmente, à elevação dos custos financeiros.
·A participação das despesas financeiras no custo t_ot_al
aumentou da faixa dos 20% para a dos 30%.
Enfim, apesar das ténues concessões feitas "no ano passado, a situação do produtor rural piorou de lá para cá.
Está como um sandufche entre a queda dos preços e a
elevação dos custos.
Essa situação prenunciava um colaps~ iãnto na prOdução para o abastecimento interno, com suà.s seqUelas
no processo inflacionário, como na produção para exportação, prejudicando o balanço de pagamentos.
Foi essa a situaÇão que herdou o Governo da Nova
República. ~essa a situação que está levando os produtores e suas máquinas às ruas e esti"adas em sinal de protesto.
Naturalmente, não seria possível dispor de uma política agrícola nos três primeiros meses- dO GOverno;- ã.fC
porque a doença e morte do saudoso Presidente Tancre-do Neves retardou um pouco a posta em marcha do
·
novo Governo.
Por outro lado, a agricultura tem um cronogrciina que
não pode ser alterado, pois determinado pelas leis da natureza.
O Governo teria, então, que, antes de começar a aplicar uma nova política agrícola, adotar algumas medidas
emergentes para enfrentar os problemas mais imediatos.
E é á que jã está sendo feito, ainda que talvez pudesse sêlo com maior rapidez.
As principaís reivindicações dos prodlltóre·s São a$.sC.
guintes:
-Fixação do VBC e do EGF em ~00%;
-Fixação imediata dos preços mínimos e do
VBC para a ·próxima safra e atualização do preço
mínimO da soja para CrS 65.200;
- Prorrogação do pagamento dos emprêstimos
de custeio da atual safra;
-Adiantamento de empréstimo, com base em
10 sacas de sojajha, para pagamento em três anos
sob a forma do produto; e
-Imediata fixação da nova política agrícola.

1

Apesar das naturais dificuldades iniciais, o novo Governo tem buscado enfrentar adequadamente essa herança da "Velha Rep6blica".
'
Com a safra que agora chega ao mercado, o Governo r
está dispendendo em torno de CrS t 1 trilhões entre
março e junho, por conta de aquisiçôes eemp-rêstimos do
Governo Federal; o dobro, em termos reais, do que foi
gasto em idêntico perfodo de 1982.
Quanto às reivindicações, o EGF, por decisão do Conselho Monetário Nacional, jâ foi elevado de 60 para
100%; além disso, os débitos de custeio desta safra foram
_prorr~gados por 60 dias.
O Sr. Benedito Ferrelri.- V. Ex• me permite um apar-

te?
_Q Sr. MARCELO MIRANDA- Com muito prazer.

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Marcelo
Miranda, ninguém nesta Cada ousa pôr em dúvida a seriedade com que V. Ex• está proferindo o seu discurso.
Ele está impregnado da boa fé que sempre conduziu e caracterizou suas ações. Mas veja que V. Ex•, quando cumprindo seu dever de lealdade para com o Governo, com_o
que es_correga nessa sua vida_de homem reta, porque se
este Governo está realmente preocupado em proteger a
agropecuária, pelo simples anunciar da colocação de recursos á disposição da fatura safra, ele cria essa perspectiva, mas não nos dá a garantia que nós não vamos comer carne importada este ano, E'x•, porque diabolicamente segUroU O votõ aprovado do Conselho Monetârio
NadOnal; no Governo passâdo ainda, e rião permitiu
que se fizesse estoque regutaQor de carne, não deu di·
nheiro para segurar o boi, nfuito menos o bezerro e mais
ainda, a matriz nas invernadas: vieram as geadas, como
muito bem colocou V. Ex•, e a agricultura e a pecuária
também dependem de fatores imponderáveis, como é o
caso do clima, mas o certo é que hoje nós estamos af,
como há poucos dias denunciava o nobre Senador Alcides Saldanha, da nova Bancada governista que tudo indica qUe depois de liquidarmos com a pecuária nacional,
depois de levarmos um boi que dava 24,35 dólares a arroba, em setembro do ano passado, a 8,12 dólares, no
dia 20 de junho próximo pas~ado, por arroba, quer dizer,
menos de 1/3, depois de Icv3.rmos a pecuária a essa descapitalização, nós agora estamos caminhando aceleradamente para comermos carne importada. Aliás, o Brasil
tem gue se orgulhar de certos aspectos: hoje, por exemplo, somos olimpicamente, segundo os jornais, o maior
importador de whisky do mundo; é esse o bom menino
que, clamando pobreza, até se julga no direito de declarar a moratória unilateral para dar calote nos seus credores. Desavergonhadamente, e repito, ocupamos, olimpicamente o _l9lugar na importação de whisky no mundo.
Desculpe-me V. Ex•, mas é um desabafo que faço no discurso de V. Ex• um discurso sério, para que os homens
sérios, lendo esse trabalho sério, de V. Éx', possam assistir _esse desagravo de um homem de mãos calosas, de um
homem que produz na agropecuária.

O SR. MARCELO MIRANDA - Quero, no_bre Senãdor Benedito FetTeira, incorPorar o SCU parle ao meu
discurso, porque V. Ex• vai observar que na realidade, o
que eu defendo, neste pronunciamento, é exatarnente
que se desatrele o Ministério da Agricultura dos MiniStérios econômicos do GoVerno. É preciso ter, neste País,
uma polltica agrícola _e mostrar ao povo hrasileiro que
essa política existe, mostrar ao agricultor que ele precisa
tr consciência da política que o Governo vai empregar
nos anos subseqUentes. ~ exatamente isso que eu procu_ ro -colocar, mesmo que o País não tenha -dinheiro suficiente para cumprir esse programa. O MinistériO da
Agricultura precisa existir e apresentar ao povo brasilei~
ro, ao agricultor, o seu programa, o programa que vai
desenvolver.
A determinação dos preços mínimos e do VBC para a
próxima safra se encontra, no momento, em discussão a
nível técnico no ministério da Agricultura. Serão divulgados até o mês de julho, isto ê, em tempo hãbil para
orientar a safra.
Esperamos que-SCJain fixados em IiívC:iS ·CoinPãtiveTscom as neces~!dades reais dos produtores, sem, entretanto, ferir a pOlítica de contenção inflacionária.
~ justa a reivindicação de financia:mento--iritegral do
VBC, com base nos verdadeiros custos operacionais, ·
pois só assim os agricultores jjoderão se livrar dos escorchantes juros de mercado.
Na última safra, embora o próprio governo houvesse
previsto a necessidade de CrS 7,2 trilhões, há indicações
de que não foram fornecidos mais do que CI'$ 5 trilhões
para o custeio agrfcola; foram necessários m:iis- Cr$ 20
trilhões ao Plantio e manutenção das lavouras, que fo- ·
ram conseguidos a juros de mercado.
Não devemos, também, protelar a atualização dos
preços mínimos da soja, pois ê dramática a s"ífuação dos
sojicultores. Enquanto a triédia d_o Custeio efetivo na 1
•presente safra tem estado em torno de Cr$ 48 mil por r
saca de 60 Kg, havendo cheg~~o a_CrS 58 mil em maio,·
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em algumas regiões o preço de mercado está em CrS
45.240 em termos médios.
Certamente, deve ser vista com certo cuidado a reivindfcãção de anteç:ipação de empréstimo. De um lado, a
calamitosa situação dos produtores exige solução financeira imediata. De outro, antes de tomar decisão dessa
importância. que envolve recursos da ordem de CrS 4 trilhões, o Governo tem que ponderar seu peso no contexto
dq conjunto d~ sua política econômica, que deve considerar simultaneamente as disponibilidades e as priorida~es de recursos.
Tem que sei considerada, neste caso, a prioridade de
alocação de recursos para as culturas destinadas ao mercado interno.
Alguma coisa, no entanto, deve urgentemente ser fei~
ta, _sob pena de pormos em risco_ o setor mais dinâmico
da nossa agricultura. Os estudos estão sendo feitos pelo
governo e espero que a solução atenda às necessidades
dos agricultores.
O mais importante de tudo, no entanto, é definir-imediatamente qual a política agrícola do Governo da Nova
República, a fim de que os agricultores readquiram a
confiança nas autoridades governamentais e assim possam reativar seus investimentos.
Ternos conhecimento de que se trava no interior do
Ministério da Agricultura amplo debate sobre a nova
polftíca agrfcola, com consultas permanentes aos vários
setores interessados.
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. MARCELO MIRANDA- Com muito prazer.
O Sr. Odacir Soares- Veja V. Ex~ a perplexidade em
que se encontra a Nação; se V. Ex~, que é correligionário
do MiniStro Pedro Simon, do PMDB, está desejando saber qual a política agdcola a ser praticada pelo Governo,
imagine nós que não somos C_orrelígionárioS do MiniS~
tro, nem o povo, nem os agricultores. Imagine a perplexidade em que eles se encontram face a essa situação, V.
Ex• mesmo se surpreende pela inexistência de uma políti·
ca, e exige que ela seja fixada.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V.
Ex~ dispõe de~3 minutos para concluir o seu pronuncia·
menta.
--O SR. MARCELO MIRANDA - Muito obrigado,
Sr. Presidente. Sou aqui, no Senado Federa~ representante do povo e d_os agricultores, também, do meu Estado. Estou aqui fal_!lndo em nome desses agricultores, e
quero dizer que o Ministro Pedro Simon - temos por
ele uma grande admiração - está interessado em colocar essa política que estamos defendendo, neste pronunciamento.
A base da nova política estã inscrita na orientação
dada pelo Governo Sarney, através do docu_mento "Notas para o I PND da Nova República". Até agosto,
quando o Governo espera ter em mãos o novo PND, o '
Ministério _da Agricultura terá. apresentado sua posição'
sobre a política de desenvolvimento da agricultura.
Segundo aquele documento, a política agrícola e a
política agrâ.ria d_o Governo da Nova Rep6blica têm um
objetivo comum e fundamental: tornar produtivas a.s
imensas áreas de terra que, pela concentração ou pela especulação. se encontram ociosas.
Trata-se de fazê-las produzir preponderantemente
para alimentar as imensas massas urbanas, ou seja, trata-·
se de dar prioridade à agricultura de mercado interno,
sem, eVidentemente, desconsiderar a necessidade de produzir também para o mercado externo.
A diferença é que, antes, se priorizava o mercado externo e se esmagava o produtor que visava o mercado interno, enquanto, a partir de agora, o essencial é abastecer o nosso mercado, exportando o excedente.
Nesse sentido, passa a ser d.e fundamental importância
a política que, conceda assistência técnica, financeira e
comercial ao pequeno e médio produt_or voltado para o
abastecimento interno.
1:: preciso, para fazer valer essa nova polfticB., agi1izar e
tornar mais operacionais os 6r:Sãos encarregados da
política agrícola: o Banco do Brasil e a CFP na política
de financiamento e aquisição da produção; a CIBRA-_

2114

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 26

JZEM, no armazenamento: a COBAL e as CEASAS, na
1
politica ·de comercialização e abastecimento.
O aumento da produção exige, alêm da distribuição de

terras ociosas, a utilização crescente das várzeas para
produção de grãos e a intensificação da irrigação.
O PROVÁRZEA deve, portanto, dar estímulo mais
vigoroso a que os proprietários usem adequadamente
suas várzeas.
-i multiplicação das terras irrigadas, hoje de p~uco
ma1s de I milhão de hectares, já ê um compromisso do
Presidente Sarney, assumido r&:entemente em viagem ao
Nordeste.
·
São sugestões que, certamente, serão consideradas nos
debates que se travam sobre _a nova política agrícola.
Um obstáculo importante à formulação e implementação de uma política agrfcola adequada à realidade nacional tem sido a castração da autonomia dos órgãos Ii. gados à agricultura. Têm sido os ministérios econômicos
os responsáveis por definir as prioridades para esse importante setor da economia nacional.
Uma decisão que se ímpõe, portanto, é a de que sejam
.qs órgãos da área, coordenados pelo Ministério -da Agri'cultura, que formulem a política agrícola e lutem, junto
1
ao conjunto do Governo, particularmente à área econô.mica, para sua implementação.
Tudo indica que é esse o ·caminho que começa a ser
percorrido pela Nova República. Os frutos haverão de
vir em breve.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconde.s Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador João Castelo.

O mecanismo do salârio-educação traz prejuízos para
a zona ruraL Ali o que se faz cada vez mais urgente ê
criar escolas e mantê-las; tem que ser promovida a alfabetização do homem do campo no campo. Essa atitude,
aliás, transcenderia os objetivàs do ensino, pois chegaria
a contril?_~ par~ fixar o homem à terra.
Deixando o campo, na ilusão de encontrarem soluções
para seus problemas no meio urbano, os trabalhadores
rurais dirigem-se às zonas periféricas das cidades, onde
se vão somar ao sem-número de desempregados. Uma
das conseqUênê:i~s s~o os menores perambulando pelas
ruas e os índices alarmantes de criminalidade infantejuvenil.
A lei estabelece que para os que estão entre os 7 e 14
anos, o ensino de (9 grau será obrigatório e que cabe aos
municípios promover, anualmente, o levantamento da
população que alcance a idade escolar e proceder à sua
chamada para matrícula. Aos Estados, Distrito _Federal,
Territórios e Municfpios cabe: fiscalizar o cumprimento
da obrigatoriedade escolar e incentiyar a_ freqUência dos
alunos .
A tingir plenamente o que a Lei preceitua deve fazer
parte das preocupações dos dirigentes, do Estado, das
empresas, da comunidade. Mas, sobretudo em nível municipal, as dificuldades financeiras são eriormes.
Para aplicar na Educação, os Municípios recorrem a
20% da sua receita tributária e a "20% da importância que
lhes é destinada pelo Fundo de Participação - o que parece satisfatório; entretanto, para a grande maioria dos
municípios, ·o -equivalente a essas quotas é insuficiente.
Além disso, não há uma fiscalização efiCiente que garãnta o correto emprego dessa ve_rba. Em conseqUência, te·
mos o quadro desolador, diariamente pintado nos jornais de circulação nacional: as crianças não progridem
porque estão sem merenda; escolas se fecham porque
não têm carteiras; professores Inudam de profissão porque não têm salários dignos, e os dirigentes sempre a justificarem a falta de soluções pela falta de verba. Esse pa-norama do ensino de 19 grau compromete qualquer governo.
Fa'z-se n~sária uma refleXão profunda sobre as causas desses pr'oblemas. Simplesmente relacioná-los à e:s- ·
cassez de rec_ursos financeiros seria caminhar na direção
de novos impostOs. Há outras variáveis a serem identificadas, tais como o desvio ou o mau emprego dos parcos
recursos: "O momento certQ para esse trabalho, nós o estamos vivendo agora, pois aproxima-se a convocação de
uma Constituinte, que deverá rever nossa política educacional e adaptá-la às reais aspirações dos brasileiros.

O SR. JOÃO CASTELO (PDS -MA. Pronunoia o ,
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
No quadro amplo dos problemas nacionais, nossa herança no setor educacional aparece como um complexo
de tentativas e erros, de soluções emergenciais, nem sempre as mais adequadas, de normas nem sempre entendi-,
das pelas entidades a quem se dirigem.
Leis e leis são elaboradas e promulgadas, J!Um,!l tentativa de responder às solicitações de uma sociedade em 1
transformação contínua e cres-cente. Entretanto, suas diretrizes não refletem uma visãO abrangente das rafzes
dos problemas educacionaiS até suas últimas conseqüênçiaS.
. Não é diffcil comprovar essa afirmativa. Basta cotejar
i situação real do ensino, nos seus vários níveis, coni a
·legislaçãO que idealiza o sistema educaj:ional.
O quadro atual, nos seus aspectos gerais, é do conhecimento de todos. Nosso Pars se encoótra em situação
crítica, conservando em sua população altos percentuais
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um....-aparte?
de analfabetos. Se restringirmos nossá observação às zo. nas rurais, deparamOs, em 1980, ·conn 8 milhões de analO SR. JOÃO CASTELO - Com todo o-prazer.
fubetos dentre 32 milhões de entrevistados. Faltam escofas para os filhos dos que trabalham na teria. Essa é uma ;
·o Sr. Itamar Franco - Estoú" acompanhando o _dis! das causas do êxodo rural, probldha que vetn se agra- ·
curso de V. Ex• com mui_ta-atenção, e como V, Ex• falou,
. vando, tendo conseqüências econ'Õmicas e sociais cada
agora, na convoCação -da Assembléia Nacional Consti~vez mais preocupantes.
,;
,
·
tuinte, eu gostari'a de tecer algumas considerações. PriNo seu art. 178, a ConstituiçãQ-' Federal obriga que as'
meiro, apenas para recordar a V. Ex• que, há poucos
empresas comerciais, industriais 1e agrícolas mantenham
dias, o senado aprovava- veja V. Exf_-1.!-m_crêdito SU•
o ensino primário gratuito de seus empregados e o dos fiplementar da ordem de 23 trilhões de cruzeiros. e, desses
lhos destes, entre os sete e os.Q•atorze.anos, ou a concor- _ _ · 23 trilhões, 2 trilhões foram destinados ã dívida externa.
ram para esse fim, mediante#-tontribuição do salârio- _· - _o programa que o GoVerno lançou agora -Veja V. Ext-,
·""
educação.
Senador João Castelo-, chamado "Educação para ToA construção e manutençl'o de simples salas 4e :iul:;, ,
dos", através do Ministro Marco Maciel, destina apenas
onde pelo menos um professor possa dediq~r-:-Se a ateri-:
2 trilhões para a educação. E vamos pagar agora, já com
der aos empregados e filhos, seria, no entetÍder da Lei, a
o adiantamento de juros da nossa divida externa, cerca
primeira opção mais justar qite i'Csporideria a esta necesde 2 trilhões. Agora, V. Ex' falou na Assembléia Naciosidade do trabalhador rural. Todavia, com raras ex-,
nal Constituinte, e eu me peymito fazer um corte, com a
ceções, não se respeita esse preceito, que nos vem da -car- i
liCença de V. Ex•, para mostrar- e a gente começa a fittade37.
/
1
. car preocupado - ci anteprojeto hoje entregue aos lide~doloroso obserx,ar que a segunda opção criada bem 1
res, o chamado Conselho Politico do Governo, que, no
mais tarde, por força da Lei 4.440, de 27-10-64-, não se
seu art. 19, diz:
.
~caracteriza
como solução. Na ve'rdade, a contribuição i
Art. J9 Os membros da Câmara dos Deputarecolhida - 2,5% da folha de pagamento- representa
dos e do Senado Federal, sem prejuízo de sua.s ~~:tri
j insignificante Quantia, se Compar-ãda ao dispêndio necesbuições
constitucionais, reunir-se-ão, unicameral;sário à manutenção de uma escola, e esta quantia entra
mente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre
num jogo de compensações que, muitas vezes, determina
e soberana, no dia 19 de fevereiro de 1987, na sede
'prejuízos para o trabalhador e, portanto, significa, não o
do Congresso 'Nacional.
cumprimento do dever, mas~ modo de escapar a ele.
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Agora, veja V. Ex• a aberração do art. 29:
A-rt. 29 Ã Assembléia Nacional Constituinte
não se aplicam as limitações do art. 47, § I'~, da
ConStituiÇão" FederaL
Ora, se ela é livre e soberana, evidentemente esse artigo não precisava existir. Mas, vou mais além, se V, Ex•
me permitir, e pediria a atenção de V, Ex•, quando trata
do problema de educação, porque aqui há uma oração
intercalada que deve e precisa ser retirada imediatamente
desse anteprojeto.
Art. 39 O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembléia Nacional Constituinte
e dirigirá, com suprema autoridade, a eleição do seu
Presidente.
Ora, nobre Senador João castelo, ora, Srs. Senadores,
não é possível que esse texto possa permanecer. Que
queiram dar a Presidência ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, tudo bem, mas dirigir com suprema
autoridade, por que com suprema autoridade? Evídentemente esse texto, hoje distribuído pelas lideranças, deve
sofrer profundas modificações do Governo da União, do
Presidente José Sarney. Se ela é livre e soberana, não pre~
cisa haver as limitações de que esse anteprojeto fala. Por
que-suprema autoridade? É a razão pela qual, quando V.
Ex• falou em Assembléia Nacional Constituinte, eu ousei
interromper o discursO de V. Ex•, para mostrar que precisamos ter cuidado, exatamente nessas análises.
O SR. JOÃO CASTELO- Incorporo o aparte de V.
Ex• ao meu discurso, com muito prazer. E prossigo, Sr.
Presidente, dizendo aos nobres colegas: Faz-se neces~
sária uma reflexão profunda sobre as causas desses
problemas. Simplesmente relacioná-los à escassez de recursos financeiros, seria caminhar na direção de novos
impostos. Há outras variáveis a serem identificadas, tais
como o desvio ou o mau emprego dos parcos recursos. O
momento certo para esse trabalho, nós os estamos viven~
do agora, como eu disse, que é exatamente a convocação
da Constituinte, e esperamos que, nesta ocasião, possamos tratar com a necessária atenção e com o devido respeito um assuntO da maior magnitude.
O problema do ensino atinge os vários níveis. Se examinarmos o outio pólo do Sistema, o 39 grau, vamos en~
contrar uma universidade que tampouco cumpre o seu
papel. O curso_superior ê hoje, para o jovem, o ponto de
partida p~a· a competíção no mercado de trabalho. A
própria escolha do curso se dá por critérios inadequados
às aspirações do individuo. Assim, um jovem que tem
vocação para Engenharia Florestal, por exemplo, ao ser
informado de que disputará uma vaga com outros 10
candidatos, opta pelo curso de Educação Física, para ter
o seu ingresso garantido. Após o término do curso, o estudante fica duplamente frustrado: por não estar capacitado a exercer a profissão que o atrai e por não ser fácil
conseguir exercer a profissão para a qual se ç:apacitou.
Desse modo, a universidade não cumpre seu objetivo
de promover "a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de profissiOnais de nível
universitário". Antes, torna-se, na maioria das vezes,
fábrica de diplomas, concessionária de passaportes para
um emprego, num pafs onde não há bastantes empregos.
Enquanto isso; ao contrário do que preceitua a lei, as
universidades e os estabelecimentos de ensino superior
não estendem à cOmunidade, sob forma de cursos -e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da
pesquisa.
Em verdade, há exceções. Entretanto, no cômputo geral, eVidenciam-se distorções nesse nível de sistema. A
universidade mantida pela União, cuja finalidade é atender aos mais capazes, com uma opção preferencial pelos ,
que provarem falta ou insuficiência de recursos, atende,
na verdade., majoritariamente, ao alto da pirâmide so~
cial. Os que devem trabalhar para garantir o próprio sustento freqilentam cursos noturnos em universidades pagas, num horário em que permanece ocioso o "campus"
federaL
Esses são alguns aspectos dos pólos de nosso sistema
educacional. Ao centro, situa-se o discutido 29 grau, a
exigir que nos detenhamos no emaranhado de leis e de-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1985

cretos que se alternam e, às vezes, se repetem uns aos OUw
tros ou se contrapõem e não dão resposta à questão fun-

damental do ensino médio. Não oferecem um curso de
qualidade a uma enorme faixa da população _em idade de
se preparar para a integração na força do trabalho.
Grande parte do que outrora se aceitava em matéria
de educação é, hoje, ínãdequada diante dos problemas
sociais, do avanço crescente da tecnologia, das exigências feitas pela urbanização sobretudo, da necessidade
de se manter o ensino estreitamente relacionado com as
perspectivas do mercado de trabalho.
O jovem tem que se sentir estimulado ao estu~o, e is~o
só é possível se lhe acenam com a possibilidade de trabalhar, de ter um emprego para que perceba ser importante
a sua função no país em que vive: Por isso somos pela
adoção de um ensino que, nos terrrios da lei, proporcione
verdadeiramente "a formação necessãria ao desenvolviw
menta de suas potencialidades como elemento de autorealização, preparação para o trabalho epara o exercício
consciente da cidadania".

e,

Num País como o nosso, que preciSa contar com a
participação da força jovem, não faz sentido manter-se
uma escola com caracterís_ticas preponderantes de instituição conservadora, de preservação das linhas de pensa, menta. A escola do nosso jovem teffi de levá-lo ã visão
crítica do mundo, ao desenvolvimento de um raciocfnio
livre, à descoberta de valores compatíveis com a realidade do País, a uma atitude de predisposição para muw
danças. A escola deve:rá dar_ oportunidade ao indivíduo
de atingir maturidade- psicológica; e isto seria favorecido
com a integração do estudante da ambiente de ltabalho.
Hã necessidade de um entendimento sobre ess_e aspecto,
defendido por educadores de todas as épocas, e que seresume na afirmação de qui! "o trabalho é imprescindível
para a formação do adolescente".
Mas e.'itaríamos aqui defendendo a volta ao que acaba
de ser abolido, ou seja, a obrigatoriedade do ensino profissionalizante? Não. Apesar de considerarmos um tanto
prematuras as alterações da Lei ni,l 5.692, e sua substiw
tuição pela Lei n'i' 7.044, de outubro de 82, não é essa a
nossa proposição. O moinento brasileiro reclama sow
luções. Muito deve ser alterado na legislação de ensino.
Mas não devemos, nem queremos, "costurar mais um retalho à colcha", mesmo porque estamos cerceado_s~_em
vários aspectos, por disposítivos constitucionais. ASCo·missões desta Casa, os técnicos em educação, todos nós
que nos interessamos por vencer esse desafio, vamos
preparar-nos para rever o texto constitucional a fim de
promover uma reformulação abrangente na sistema no_~
mativo da educação brasileira.
Esse trabalho deverâ ser desenvolvido após uma refle_-

xãõ madura e isenta de -preco-nceitos, a -n~speit-o dos- sücessivos e malogrados intentos de corrigir os des_vios da
Educação nacional. Hoje, porém, nossa proposta é menos ambiciosa; antes de_ chegarmos a ela, continuemos o
exame da situação atual.
A preocupação com a profissionalização_ estã presente
desde a Constituição de 1937. No seu art. 29, podemos
ver que o "ensino vocacional" dirige-se no sentido de
atender aos mais carentes, o que, afinal, reflete a preocupação social, numa ép-oca em qué só à elite seria dado
freqUentar os cursos superiores.
Talvez mantendo o mesmo espírito, foi criada em 71 a
Lei n\> 5.692, que trouxe a obrigatória Profissionalização
ao ensino de 2~' grau: uo objetivo da parte de formação
especial do currículo'' _era a ·~habilitação profissional".
Não foram benéficas as conseqUências dessa lei. Do
ponto de vista do estudante, foram restringidas as suas
aspirações, foi coibida a sua liberdade. Um jovem que
pretendesse continuar seus estud_os~ _ingressando ___t:_l_uma
universidade, teria que fazê-lo, obrigatoriamente, pelas
vias da habilitação profissiOna]~ -uma d-as que oferecesse
a escola.
Do ponto de vista da escola, foram-lhe impostas condições às quais não poderia corresponder por escassez de
recursos. Como manter Cificínas e laboratórios adequados às experiências em variadas áreas de conhecim~JltQ'?
Não estava amadurecida, no momento da criação da lei,
a questão relativa à formação tanto da infra-estrutura
necessária quanto de professores que fossem ao mesmo
tempo técnicos de alto nível. Do ponto de vista do merw

cada de trabalho, a lei foi inadequada à sua necessidade,
pois não havia um mecanismo de pesquisa prévia, de
modo !!_ direcionar os cursos para _a _oferta !eal_d~ ~ml?re
go.
E acima de todos esses problemas, levantou-se a voz
de educadores cte todo o País a criticar os desvios da
função da escola que, enquanto conferia caráter de terminalidade ao 2'~ grau, estaria escondendo um objetivo
inconfessável de desestim_ular o prosseguimento dos estudos, de esvaziar as universidades.
As boas intenções do Ministro_Passarfrih-0 que, à éPoca da gestação da lei, deve ter vislumbrado o seu pafs
crescendo, desenvolven.do-se graça_s _à participação profissional de milhões de jovens egressos __ do 211 grau,
perdiam-se em meio a dificuldades_ intransponíveis,
Tentativas de remediar a situação se concretizaram na
forma do Parecer n~' 45/72 Qo Conselho Federal de Educação e, mais tarde, na do Parecer n~' 76/75, do mesmo
órgão. Segundo o primeiro, os habilitados de 2~' grau se
classificari_am,__ con,forme caracterfsticas especiaís do
currículo, então aventadas, em técnicos, com habilitaÇão
plena; e auxiliares, com habilitação parcial. Acab~va, de
certa maneira, a característica de terminalidade do curso, o que, para alguns, trouxe pontos positivos para esse
Parecer. Entretanto, a abertura de um ••teque de opções
profissiOiializantes", que compreendia um catálogo de
130 modalidades de habilitações, fruto da aplicação do
Parecer 76(75, desencadeou uma série de dificuldades na
implantação do sistema. Cada vez mais se fazia sentir
quão exíguos eram os recursos matedais para corresponder a essas novas diretrizes. 1! sig_nificativo assinalar que,
segundo o PNAD de 1978, a média de instalação de oficinas era de 0,3 por estabelecimento de ensino. Além disso, por mais que as escolas se empenhassem, seus laboratórios, suas oficinas não poderiam corresponder ao ambiente real de trabalho nas empresas.
Por volta de 1980, atinge-se o ponto crítico quase dez
anos após a Lei, QS Estados não haviam conseguido implantar plenamente o sistema, apesar da assistência técnica e fin?-nceira do MEC. As_ divergências acentuaramse da parte dos educadores, ganhando alta voz os críticos
do ensino profissionalizante, a condenarem a obrigatoriedade do "treinamento", a denunciarem os desvios da
função da escola.
Em 1981, a Comissão de Educação e Cultura da Câmàra dos Deputados realiza o "Simpósio sobre o Ensino
Pr.of1ssionalízante''. Durarite quatrO dias, 6 a 9 de outubro, encontraram-se professores e di retores de escolas,
técnicos em educação, parlamentares, todos interessados
em detectar os defeitos e propor soluções. Ao final do
evento,_ formara-se o consenso de que, por inúmeras razões, ó ensinó pfOfissionalizante, dentro da compulsoriedade vigenie, não poderia ser maritldo. Os aspectos positivos da Lei n" 5.692 não deveriam set revogados;
tratava-se, pois, apenas de alterar a Lei. No documento
de conclusão dos trabalhos, ficou registrado um resumo
das clificuldades na sua execução.
Na conClusão dos trabalhos, enfatiza-se que a qualificação para o trahalho teve sua execução inviabilizada
por inúnieros fatores de ordem social, pedagógica e financeira. Entre eles, destacam-se a falta de aceitação,
por parte dos alunos e de suas famílias, do carâter terminativo e profissionalizante do ensino de 211 grau; ~ desarticulação entre o conteúdo do curso e as_exigências do
exame vestibular, para os que pretendem continuar os
estudos a nível superior; a defi\iência de recursos materiais e humanos imprescindíveis para uma eficiente oferta de habHitaçâo; a capacidade do mercado de trabalho
que não permite visualizar a real demanda por técnicOs
de nível médio; e a deficiência do mecanismo de integração escola-empresa indispensável à complementação
da for!llaç-ão profissional.
Em 18 de outubro de !982, é sancionada a Lei n'~
7.044, que alterou dispositivos da Lei n~' 5.692. OiiU a
obrigatoriedade da profissionalização no ensino médio,
mantendo-se, contudo, a alternativa da oferta. Hoje,
mais de dois an_os apó_s a sanção da nova Lei, vemos ser
fundamental encontrar novas alternativas para o 21' grau.
O ensino, tal como vem sendo oferecido, corresponde à
expectativa de apenas uma parcela da população jovem.
A educação deve atender às novas exigências J!o desen-
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volvimento do país, que estra, queremos crer, numa fase
de novas condições tecnológicas, politicas e sociais. O
enorme -contingente de jovens que almejam integrar-se,
desde- cedo, no processo de crescimento do País, empregando sua capacidade de trabalho, deve ser ouvido, deve
ser atendid_o em .suas aspirações. Um ensino divorciado
do mercado de traPalho retarda o amadurecimento do
estudante e prejudica o crescimento do País.
t necessário oferecer outras opções, assegurando a exw
pansão de escolas- que não estejam presas a metodologias
VãlidiiS-p8:ra situaÇões diversas daS que ocorrem hoje no
Brasil. É pteciso estirriular a criação de instituições de
ensíno diretamente relacionada~ às empresas, que oferecem o ambiente ideal para que o jovem se prepare para,
imediatamente após seu curso, ou mesmo durante a sua
realização, colocar os seus conhecimentos, a sua técnica,
a serviço do seu país.
O sistem~ de ensino que aí está deverá sofrer uma reformulação geral, precedida de uma madura reflexão
sobre tudo o que se tem feito em termos de reforma de
ensino. Para _Q momento, entretanto, enquanto não se
faz grande revisão- no texto constitucional- o que ocorrerá nos próximos anos, por força da Constituinte -,
não seria muito proveitoso propor que se modifique ã legislação especifica dã Educação; esbarmríamos sempre
em preceitos da Constituição que, a nosso ver,lã não dev~riam estar, pois a _Lei Maior deve conter os princípios
gerais, não descer a particularidades tais como as presentes no citado art. 178.
Sendo, porém, nossa preocupação oferecer uma alternativa que permita atender à parcela de jovens que almejam trabalhar desde cedo, defendemos a idéia de um sistema de ~nsino- de 2~ grau dentro da empresa que permita: o ingresso imediato no trabalho; o prosseguimento de
estudos em nível superior; o aproveitamento do pessoal
capacitado a transmitir conhecimento técnico especiaHzado; a economia do custo relativo à instalação e manute_nção de espaços e equipamentos.
Nesse sentido, estamos encaminhando Projeto de Lei
que vai estimuktr as empresas estatais a assumirem sua
parcela de responsabilidade no tocante a formação de
mão-de-obra especializada. Temos a esperança de que,
(:rri: breve, no planejamentode recursos humanos, os dirigentes das em presas possam contar" com um mecanismO
de provisão de elementos capazes, jovens; formados dentro do real ambiente de trabalho.
No Brasil, o melhor exemplo que temos de uma. "esc_ola dentro da empresa" é a Escola Superior de Administração Postal. Criada pela visão de Advaldo CardQlio
Botto de Barros, essa instituição, comparável à das Comunicações da França, forma profissionais de alto nível
para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Não
~ _'!l_~~"!_cpi_nci9ênci?_Q_ CatO d~ a -~~q_l_l_i_sa _Yej_a-Qal~~:%_ no
ano passadõ, ief-ComprOVãd.O; atrã"vés da-Coilfiabilidade
pública, a eficiência dos Correios em nosso País.
Nosso Projeto não se refere ao curso superior; é voltaw
do para o nível médio, onde se faz mais necessário dar
um socorro aos jovens, ?em descuidar do ponto de vista
do empresário, que, cremos, descobrirá as vantagens de
ele próprio formar os profissionã.is de que necessita.
O projeto; Sf~ -Presidente, a que me referi e que apre,
sento hoje, sob n" 186, ao Senado Federal, institui a obrigatoriedade do ensino profissionalizante de__ segundo
grau nas empresas estatais.
E, resumindo, digo:
~·Art. )I' As empresas estatais da União, dosEstados e dos Municípios são obrigadas a manter esw
cOlas de ensino profissionalizante de 211 grau.
Parágrafo único. As empresas estatais que descumprirem o disposto neste artig.o pagarão em décuplo as obrigações do salãrio-educação·.
Art. 29 O ensino profissionalizante na empresa
terá. por objetivos específicos:
a) proporcionar formação adequada ao seu encaminhamento profissional;
b) fornecer condições de ingressar no trabalho
imediatamente após o término do curso.
Art._ 3Q O _ensino profi~sionalizante na empresa
contará, no currículo, com a parte de formação geral, nos moldes do sistema vigente para o 2~> graU, e
uma parte de formação especial, dirigida para as atividaOes específicas da empresa mantenedora."
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.

desses técnicos será, naturalmente, absorvida; haverá,
por certo, excedentes, mas estes estarão aptos a empregarem seu conhecimento nas pequenas e médias empresas
de sua região,
Com isso, as empresas estatais tornar-se-ão verdadeiros centro~ de irradiação de desenvolvimento. Na situação em que hoje se encontra o País, essa função sereveste de extrema importância.
Levar a sério a manutenção de escolas equivale a reco~
nhecer que, "a _educação é o mais elevado multiplicador
econômico-social". Esta idéia, ainda pouco difundida no
Brasil, deverá ganhar corpo a bem da produtividade nacional.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1985.- João Castelo.

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO CASTELO- Um instante, nobre Se~

nadar Fábio Lucena. __
Sr. Presidente, a essência do projeto aqui está no enca~
minhamento, e para não mais tomar o tempo dos nobres

companheiros incorporo, ao meu pronunciamento, o
restante do_ projeto que foi apresentado.
Antes de encerrar, quero, inclusive, pedir a V. Ex'- que
a própria justificação do projeto, apensa a ele próprio,
faça parte integrante do meu prOnunciamento e querO
conceder, ao nobre colega Fábio Lucena, o aparte solici-

JOÃO CASTELO EM SEU DISCURSO:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 186, DE 1985.
Institui a obrigatoriedade do Ensino Profissionalizante de 29 grau nas empresas estatais.

O Congresso Nacional decreta:

..J

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador João Castelo'?

Art. 19
enipresas estatais da União, dos Estados
e dos Municípios são obrigados a manter escolas de ensino- profiSS-iorializante de 29 grau.
Parágrafo único. As empresas estatais -que-descum·
prirem o disposto neste artigo pagarão em déCuplo as
obrigações do salãrio-educação.
Art. 29 O ensino profissionalizante na empresa terã
por objetivos específicos:
a) proporcionar formação adequada ao seu encami·
nhamento profisSíOrúll;
b) fornecer condições de ingressar no trabalho imediatamente após o t_érmino do curso.
Art. 3~> O ensino profissio_nalizante na empresa contará, no currículo, com a parte de formação geral, nos
moldes do sistema vigente para o 29 grau, e uma parte de
formação_especial, dirigida para as atividades específicas
da empresa mantenedora.
Parágrafo único. A parte de formação especial proporcionará além das atividades de classe, aperfeiçoamento técnico constante, pela participação do estudante no
trabalho da empresa.
Art. 49 O curso terá a duração de 2 a 4 anos, cabendo à empresa ajustar a estrutura e o regime escolar às
suas finalidades específicas.
Parágrafo único. De acordo com o interesse da empresa, o curso será ampliado com a finalidade de oferecer estágio complementar, Nesse período, o estudante
perfará jornada normal de traballho na empresa, devendo esta cumprir o disposto n-o artigo 49 da Lei Õ9 6.494,
de 7 de dezembro de 1977,
Art. 5~> __ O corpo docente terã preparo adequado às
finalidades específicas desse tipo de ensino.
-§ I~> Para a parte de formação especial, serão recrutadoS preferencialmente especialistas que tenham com a
empresa vínculo empregatício anterior, desde que cum·
pram as exigências do Conselho Federal de Educação,
§ 2~> Não havendo, no mercado de trabalho local,
professor habilitado para a ministração de determinada
disciplina da parte de formação especial, de acordo com
as normas do CFE, a empresa poderá lançar mão de profissional técnico de seu quadro, desde que o considere
possuidor dos requisitos de conhecimentos teóricos e
práticos necessários ao seu desempenho eficaz.
§ 3~> A remuneração desses especialistas será acresci:.
da do correspondente às horas-aula ministradas, em con·
sonância com o mercado de trabalho.
Art. 6~> Serão expedidos pela empresa mantenedora
certificados de conclusão de curso, na forma da legis·
lação vigente.

O SR. JOÃO CASTELO -Obrigado, nobre campa·
nheiro. Incorporo o aparte de V, Ex• ao meu discurso.

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 120 dias, a contar da sua publicação.

tado.
O .Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador João Castelo,
desejo cumprimentáMlo por discurso tão substancioso e
por propositura da maior validade que vem de apresentar ao Senado Federal. Gostaria de apresenta'r·lhe uma
sugestão do ponto de vista redacional, ao art. 29, em que
V. Ex• escreve;, "as empresas que não cumprirem ... ". Observei que V. Ex• tropeçou ...

O SR. JOÃO CASTELO- Exatamente,;. " ... que não
cumprirem ... ••
O Sr. Fábio Lucena - ..• e omitiu o não. Então, para
que o Diário Oficial não cometa o mesmo tropeço, V.
Ex• troque por descumprirem,
O SR. JOÃO CASTELO - Exatamente, já fiz a retificaÇão no projeto. Muito obrigado.
O Sr. Fábio Lucena- I! a telepatia dos nossos ideaiS.
O SR. JOÃO CASTELO - Agradeço- ao· brilhante
companheiro pela gentileza do seu aparte.
O Sr. Carlos Alberto - Permite VA Ex• um aparte,
nobre Senador Joào Castelo'?
O SR. JOÃO CASTELO - Antes de termin~. Sr.
Presidente, quero conceder __ o_ aparte ao nobre Senador
Carlos Alberto.

O Sr. Carlos Alberto -Sei que o Senador Benedito
Ferreira está angustiado, tambêm o meu querido Sena~
dor Jorge Kalume, que estão inscritos e precisam, tam·
bém, usar a tribuna. Mas eu não poderia, jamais, deixar
de participar do discurso de V. Ex•, que profere, na tarde
de hoje, pronunciamento da maior respeitabilidade da
maior importância no plenário do Senado Federal, apresentando um projeto da mais alta relevância. O meu
aparte é para me solidarizar com V, Ex•, e para desejar
que todos possamos, amanhã, participar da votação do
projeto de V, Ex•, que é sumamente importa me para a
educação brasileira. Eu o parabenizo, e fico deveras feliz
cm ver V. Ex•, Senador do Nordeste, preocupado com a
educação do nosso povo. Parabéns, Senador João Castelo.

E, para finalizar, concedo o aparte ao Senador Odacir
Soares.

O Sr. Odacir Soares- Eu queria, nobre Senador João
CaStelo, parabenizá-lo pelo brilhante diagnóstico que V.
Ex• fez sobre a realidade da educação brasileira, quer no
campo público, quer rio campo da iniciativa privada.
Aiêm das doenças próprias do nosso sistema de ensino, é
necessãrio também flxar·se uma que me pareci Ser das
mais graves, que é a ausência de recursos para que o Po·
der Público, quer Federal, quer Estadual ou Municipal,
possa dar o adequado encaminhamento para as questões
próprias da educaçào. V. Ex• teceu um quadro, de certa
forma, desalentador, mas, afinal, apresentou um projeto
que, se aprovado pelo Senado_Fede_ral e, posteriormente,
pela Cámara dos Deputados, vai dar uma grande contribuição para a questão do ensino no Brasil. Portanto, re·
ceba V. Ex• nossa solidariedade, nossos aplausos, por
tão brilhante pronunciamento nesta tarde de hoje,
O SR. JOÃO CASI'ELO - Muito obrigado, agradeço ao nobre companheiro Odaci{Soares, em nome da
Liderança do meu Partido, e encerro aqui, Sr. Pri::Siden·
te, minhas palavras, agradecendo a generosidade de todos. (Muito bem!)

Art.

~~>

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Esta proposta apresenta-se inovadora quanto aos tradicionais métodos de ensino, ao oferecer uma opção
para o grande contigente de jovens que necessitam empregar desde cedo sua força de trabalho.
Um curso profiSsionã.Iizante em nível de 2~> grau, dentro da empresa, oferece vantagens, se comparado ao do
sistema educacional vigente:
a) dá oportunidade ao jovem de ingressar imediato
no trabalho;
b) aproveita, no corpo docente, pessoal capacitado a
transmitir conhecimento técnico especializado;
c) reduz ao mínimo os custos relativos à instalação e
manutenção de equipamentos.
As empresas estatais, na medida em que assumirem a
responsabilidade que lhes cabe, darão preferência a essa
forma de Contribuir para a- c!âu-caÇão,-graças aos benefi-cias que irão auferir. Ao final do curso, terão à sua dis·
posiçãO uri:l. -númeró de técnicos que elas mesmas forma~
ram, capazes de exercer sua profissão com ni.aí6r"desen·
volt_u_ra_que quaisquer outros. Dentro da necessidade indicada pelo planejamento _de recursos humanos, parte

LEI N• 6.494, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977
Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissio·
nalizante do 2"' Grau e Supletivo e dá outras provi·
dências.
O Presidente de República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I 9 As Pessoas Jurídicas de Direito Privado, os
Órgãos da Administração Pública e as Instituições de
Ensino podem aceitar, como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham freqUentando, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e
particular, nos níveis superior, profissionalizante de 29
Grau e Supletivo.
§ 1~> O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar experiência
prática na linha de formação, devendo, o estudante, para
esse flm, estar em condições de estagiar, segundo disposto na regulamentação da presente Lei.
§ 29 Os estágios devem propiciar a complementação
do ensino e da apren-dizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com
os currículos, programas e calendários escolares, a fim
de se constituírem em instrumentos de integração, em
termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.
Art. 2~> O estágio, independentemente do aspecto
profissionalizante, direto e específico, poderá assumir a
forma de atividade de extensão, mediante a participação
do estudante em empreendimentos ou projetas de interesse sociaL
Art. 3~> A realização do estágio dar·se-á mediante
termo de compromisso celebrado entre o estudante e a
parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino.
§ !9 Os estágios curriculares serão desenvolvidos de
acordo com o disposto no parãgrafo 29 do art. l"' desta
Lei.
§ 2"' Os estágios realizados sob a forma de ação co·
munitãria estão isentos de celebração de termo de compromisso.
Art. 4~> O estãgio não cria vínculo empregatício de
qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa,
ou outra forma de contra prestação que venha a ser acordada, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar
segurado contra acidentes pessoais,
Art. 5~> A jornada de atividade em estágio, a ser
cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se com
o seu horário escolar e com o horário da parte em que
venha a ocorrer o estágio.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O sR. JÓRGKKÁLUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discuTSO:}:.... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois meses praticamente se escoaram para ti'abalhos
de abertura, conservaçào ou construção de estradas na
Amazônia, onde as chuvas são quase permanentes. Para
qualquer iniciativa naquele mundo de água e vegetação
t~m que se a_Rroveitar a enganosa estiagem entre os meses de maio e setembro, para produzir o correspondente
aos doze meses do ano!
Nestas condições, vejo com profunda melancolia que
mais um ano se esvai e as nossas estradas sob a sigla de
BR-364 continuam desafiando a imaginação criadora de
nossos dirigentes. O povo do Acre, através des_eus representantes, exige tratamento respeitoso, mais atenção-da
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. uNova República", para, no mínimo, dar prosseguimenw
to ao trabalho implantado pela sua antecessora, a ... Velha República", ndo importando que a atual seja gerida
pelos elementos do antigo e velho regime...
Desejamos, e com urgêi'fCUf, que o bom senso adminis- ·
trativo se volte para a nossa região e comece, sem perda
de tempo, o asfaltamento do trecho de 503 quilómetros
compreendidos entre Pôrto Velho e Rio Branco, capital
do Acre, tão ansiado por todos nós. Já proclamei inúme-

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V, Ex'
O seu aparte teve a maior significação, porque parte de
um Senador que hoje apóia o Governo, instalado desde

r.as vezes que essa estrada _tem o sentido da coluna ver-

O SR. PRJi;~iii>ENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra- aó nobre Senador Benedito Ferreira.

tebral do corpo humano, sem ela fica-se estático ou se arrasta como os répteis ... Será que a sina do Acre ê a de enfrentar o infortúnio, resultante da incOmpreensão dos
administradores máximos da República?
Lembrem-se os Senhores do Gov_erno que o Acre i;
Brasil e tem dado à nossa Pátria valiosa contribuição,
quer no passado distante, ou no período 1939/45, quando da 2' Grande Guerra e atualmente continua alimentando as indústrias de artefatos de borracha localizadas
no sul do País. São diviS:as que o Brasil deixa de gastar,
são empregos que geraín atrav~s das fábricas. Não preciso me alongar para registrar que o Acre, se não exige
mais atenção, quer, pelo menos, o olhar atento das autoridades no sentido de dar inicio aos trabãlhos dessa ror dovia!
Queremos caminhar. em busca elo v~~;dadeiro deB.en-~
volvimento, mas para isso há necessidade imprescindivel
de estradas por onde ojovem Estado possa ajudar-se e
; ao próprio Brasil com as exportações de se.us produtos:
madeira, minérios, bõrraCha, castanha, guaranã e cacau.
Com a rodovia implementada uma nova aura sopiará,
ter-se-ã facilidade de locomoção, empreendimentos serão animados, enfim, tOda a região se reerguerâ.
Neste oportunidade lanço meu apelo ao Ministro Affonso Cãmai'go Pãra o imediato reiníCio dã.s ól>ras da rodovia entre Pôr_to Velho-:-Rio lk_aoco~ contantQ que não
se repita em 1986, os transtornos de insulamento dos
anos anteriores.
O Sr. Odacir Soares -

Permite V. Ex• um aparte'?

O_ SR. JORGE KALUME - Ouço V. Ex', rapida~
mente, para encerrar meu pronunciamento desta tarde.
O Sr. Odaclr Soares- Gostaria apenas de dizer a V.
Exf, nobre Senador Jorge Kalume, que a razão básica
para a suspensão das licitã.Çç;es que fOram efetuadas pdo
DNER no sentido de se asfaltar o trecho Pôrto V~lh.Q
Rio Branco da BR-_364, essa razão desapareceu, no mo~
menta em que o Banco Mundiªl, já agora, depoiS de
cumpridas as obrigações do Governo brasileiro relativamente às questões ecológlcas e indígenas na riossa região",-~
dentro do programa chamado POLONOROESTE, _o_
BIRD jã liberou os recursos que lhe competia para que a
licitação fosse efetuada e para qUe o asfaltamento desse
trecho que V. Ex• reçl;una e que nós-~Iainamos, comoamazônidas e_co_mo acreanos, possa ser asfaltado, levando o progresso, levando o desenvolvimento para o nosso
Estado do Acre c para toda a região _da Amazônia Oci""dental.
O SR. JORGE KALUME- V-. Ex• sempre esteve so~
lidário conosco;· nesta nossa luta por mais rodovias na
Amazónia, mas devo esclarecer, nobre Senador Odacir
Soares, que o BIRD já liberou, nias o Brasil ainda não
entrou com a contrapartida. Por isso ê que o Ministério
dos Transportes não pode fazer a aplicação desses recursos.
Fica, portanto, esse esCUlrecimento para V, Ex•, à contribuição que V. Ex.' me deu, para que eu pudesse, também, prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador, V. Ex<
me honra com seu aparte, mas pediria que fosse bem rápido, para o Senador Benedito Ferreira ainda poder usar
a palavra.
O Sr. Fábio Lucena- Serei râ.pido, Ex' A nossa Ama~
zônia tem sido infeliz tio dramãtfco assuntO: relacionado
com as rodovias. E_o _Estado de V. Ex~ registra uma iflfelicidade maio_r ainda, quando se trata de ferroVias. Espero, sinceramente, nobre Sena_dor, que as rodoviaS- am:ã:.-·
zônicas não sgfram o destino amargo da Ferrovia
Madeira-Mamoré, hoje conhecida pelo nome de Ferro~
via do Diabo.

15 de nlarço_ _
Espero~ também, nobre Senador, que isSõ -não ac_onteça e que a Nova Repúblíca saiba pelo menos conservar
as estradas que a antecessora construiu.
Era o 9-ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) .

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS -

GO, Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)---::
Sr.. Presidente, Srs. Senadores:
Devo inícíar, sem nenhum propósito de trocadilho, dizenda.que, por termos o Marcondes presidindo os trabalhos é que essa sessão se revestiu de um gesto de grande-za e, por que não dizer, de nobreza.
V. Ex.~ que foi, pela impaciência de___alguns oradores
que me antecederam, quase como que censurado, porque
benevolente, porque é- uma tradição nesta Casa a compreensão e o companheirismo que são, inequivocamente,
peculiaridades que engran~m o Senado Federal, V.
-Ex~ é o exemplo desse companheirismo, dessa camaradagem da Mesa para com o Plenário, e tem permitido, sem
; a reprimenda regimental que comportaria, até mesmo o
i diãlog_o entre o Plenário e a.Mesa, o qu.e é textualmente
i proibido.
j . Dai por que, Sr. Presidente, aql:'.ele que tinha preferênrc:a para falar após a Ordem do D1a, graças à compreen1S~ de .V._ Ex•, foi possível que outros companheiros que
1 precisavam estar simultaneamente no Plenário e nas cQ~
missões - repito, com o generoso consentimento de V.
ExJ e como o meu, com a minha anuência- pudessem
falar e colocar diante do Senado e do _Brasil o que m_ais
lhes preocupava e __que foi objeto dos pronunciamentos
feitos.~
_
.
.
Assim, Sr. Presidente, trago a V. Ex', trago à Casa, a
minha quase constante, preocupação nos últimos dias, e
que estâ enti'e as maiores das minhas preocupações, que
são os efe!itos deletérios que se vão acentuando, se acendrando, cada vez_ mais, por essa maldita guerra das palavras, ou guerra psicológica.
Em meu Estado, Sr. Presidente, os resultados mais que
funestos têm sido uma constante no noticiário policial e
já resultou cm _rnç:~rtes de fazendeiros, de admiiJistradores, de gerentes, de invasores, de agentes poliCiais. E, ultimamente, tivemos na minha cidade de Araguaína um
jovem _político, vereador, que, lamentavelmente, possuído por essa mais que -diabólica comunidade, que é achamada Pastoral da Terra sofreu a triste e famOsa favagem
cerebral, passandO a ser obieto de maiJ.obi-a dos m_ais.ex.pcrimentados. H_oje, a família araguairiense [astima e deplora um âós seus mãís Juturosos fi.lhos, um dos vereadores mais votados naquela próspera cidade, inutilizado
fisicamente, a po-ntO s-equer de poder locomover-se através de uma cadeira de rodas, produto de um conflito, ao
que tudo indica, resultante de invasões de terras naquele
munícíj:>ío.
A- verdade, Sr. Presidente, é que a par desse trabalho,
cujos frutos estão estampados aí, a todo instante, nos
jornais esta estratégia diabólica fazendo parte do expediente para que os_ tímidos se tornem cada vez mais tímidos, corno que inibir qualquer forma de reação para não
ser pichado de reacionário, como que se reagir contra o
estupro, contra a violência, contra a usurpação do fruto
do seu trabalho, do sacrifício de muitos anos, fosse algo,
até mesmo, pecaminoso. E com receio de ser pichado de
retrógrado, de contrário à reforma agrária, eis que vão
conseguindo com que se possa se pronunciar, através dos
meios de comunicação, ou_ mesmo das tribunas_ dp parlamento,_ contr4rio aos absursod contidos nessa chamada
propoSta, que eu digo proposta entre aspas, de reforma
3grãria, que não é do.. Governo, mas que, lamentavelmente, passa a ser do Governo, porque falta-lhe a gran~
di!za "da humildade que simplesmente com um gesto, com
uma simples determinação desse-lhe o destino que, realmente, ~;;:omgorta e cabe _a esse tipo, eu não diria de docu_-mentO, mas a êsse tipo.de arranjo que foi ffiont:ado para
infernjzaf ·a vida- daqueles que ainda ousam produzir e
trabalhar neste País,
Mas a verdade, Sr. e:residente.. ê: que eu. tenho insistidp
11e5:sa tese, nào porqu~ seja o mai"s valente, o mais ousado ..
ou o mais corãjoso, mas talvez porque um homem jã na
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minha idade, sentindo como que já do meio-dia para a
tarde, já não tenha tanto o apego à existência, como_ é
próprio aos mais jovens, e talvez por essa razão continuarei. Continuarei arrostando as momentâneas impo~
pularidadis que pOssam advir, a ser favorãvel a estareforma agrãria que aí está, não à reforma agrária da
Constituição, não à reforma agrária do Estatuto da Terra, mas a essa coj.<;a que outro objetívo não tem, e tenho
certeza que o mais sério dos homens que hoje tem a responsabilidade de defender o G.overno não ousaria negar
o quanto essa tal proposta tem contribuído para desestabilizar o Governo José Sarney e, mais ainda, o quanto
ela tem significado de desestimulo de inquietação no
-meio rural, cujos frutos, como eu ressaltei, são impossíveiS. de serem negados, porque saltam à vista a cada ins: tante,_ e estão estampados nos meios de comunicação.
Desde _o primeiro instante, _quando alardeou-se além
de estampar na tal proposta o propósito de desapropriar
terras produtivas, com a maliciosa, com a falácia, quando afirmam, eu diria, desavergonhadamente que havria
400 milhõeS de hectares de terras improdutivas na mão
de particulares, quando, na realidade, o IBGE, nas suas
estatísticas que são muito mais minudentes do que aquelas do cadastro do INCRA, porque, é bom que ressalte,
o IBGE cataloga mais do que a propriedade, ele faz ocatálogo de estabelecimentos rurais, vale dizer, pessoas estabelecidas em produção em determinadas áreas, podendo a propriedade" abrigar no caso 3, 4, 5,- ou 10 estabele-cim_entos,
Mas a verdade é que, segundo o Censo Agrícola de
1980, do IBGE, o total das áreas· na mão de particulares,
no Brasil, atingia, em números redondos, 369 milhões de
hectares, das __quais 52- milhões ocupados por agricultura
permanente e temporária; 180 milhões ocupados por
pastagens plantadas; 70 milhões em exploração florestal. Então, hã que se indagar onde a verdade, onde os
409 _milhões cje hectares de __ terras improdutivas, nas
mãos de latifÚndiários, até mesmo porque, Sr. Presidente, essa cifra representa, sem dúvida nenhuma, o equivalente a qu_ase totalidade das terras agricultáveis contidas
no subcontinente que é o território nacional, apesar de
termos 850 milhões de hectares, teoricamente, mas sa~
bem V. Ex•s que, daí, teremos que_deduzir as áreas ocu~
padas pelas cidades, pelos rios, as terras inaproveitáveis,
terras áridas e semi~âtidas, além das ãreas ocupadas pelas_ cidades, além das Jlorestas intocadas da Amazónia.
Veja V. Ex• que seria impossivel, humanam~nte impossivel, senão obtendo o dom, a faculdade divina da multiplicação dos pães, para transformar 34 milhões de hectares, _efetivamente inaproveitâveis, como terras que efetivamente deveriam estar sendo gravadas pelo imposto
progressivo, que o INCRA nunca o aplicou, em benefício da especulação fundiária, isso sim, Sr. Presidente, 34
milhões de hectares. Mas, arranjaram 409 milhões para
_eslampar, na página 04 da tal proposta. Mas faltou, Sr.
Presidente, e_estâ fllltandQ e tlãó sei por ·que o ServiçoNacional de ln formações, não sei por que os assessores
do SenhQr. P.resi.dente ç)a RepUblica não fizera1_11 chegar
ao conhecimento de Sua E.xcelência as nossas modestas
sugestões. Dentre as primeiras, foi que, tivesse o Gover~
no a grandeza da humildade, Sr. Presidente, em mandando recolher css~ "coisa" que iria resultar em danos mui~
to sérios. Mas não; preferiu-se a estrada larga, porque
ninguém parece que quer sair do palanque, Sr. Presidente. Parece-me que nós continuamos em campanha política; parece-me que nós precisamos continuar cortej<mdg
o. "povão", procurando adivinhar o que povo quer ouvir
para nós falarmos, Sr. Presidente. E eis que, hoje, os jornais nos dão notícia:f>. Vai o desegraçado, o exausto homem de mãos calosas, o homem que gera recursos para
que o Governo possa fabricar dinheiro, porque é elementar, Sr. Presidente, o_ Governo não gera recursos. O que
gera recursos é a eco_nornia. Logo, para pôr a famigerada
guitarrinha para funcionar, é preciso que o homem de
mãos calosas gere recursos.
Pois bem, Sr. Presidente, 15 bilhões de cruzeiros do
suado, do quase exausto contribuinte brasileiro vãq_ ser
gastos agora numa campanha para explicar o inexplicãvel, para explicar os propósitos do Governo na chamada
Proposta de Reforma Agrária, para dizer que o Presidente da RepUblica não pensa aquilo que lã estâ escrito,
para dizer_que o Presidente da República quer, efetivamente, aplicar o Estatuto de Terra, quer aplicar a Letra
da Constituição; que o Presidente da República não vai
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exigir e nem permitir, como se escreVeu na proposta, que
se pressione o Judiciãrio, Para que ele mude a conceituação, que ele mude as suas decisões, que, atê aqui, tem
dado, quando se pronuncia sobre a chamada justa indenização.
Não creio, Sr. Presidente, que um governo democrático, um governo que tem um bacharel, não é um advogado militante, mas um governo dirigido por un11ntetectual, um político experimentado, um homem brilhante,
que estivesse recebendo as mínimas informações do que
se passa nesta Casa, estivessem os cortesãos - pareceme que não é bem o termo, porque nós estamos vivendo
numa Nova República,- de qualquer forma, Sr. Presidente, os sucedâneos dos antigos cortesãos, que não querem que o rei, no caso, o monarca ou o Presidente, reCeba senão o jornal"cor-de-rosa", o famoso jornal que a
família Rockfeller, preocupada com que o seu patriarca
não sofresse contrariedades, ao final de sua vida, mandava imprimir, no New York Time, um jornal especial para
que ele lesse só as notícias_boas e não sofresse as amarguras, os dissahores do cotidiano, do noticiáriO neS;ativo
qu_e pudesse infelicitar-lhe os úl_timos instantes de existCncia neste planeta.
Parece, Sr. Presidente, que estão levando o jornal corde-rosa ao nosso Presidente da República, porque o próprio INCRA confessa, no Jornal do Brasil, de ontem,
que a reforma agrária vai custar este ano, só em juros,
114 bilhões. Mas, 114 bilhões, Sr. Presidente, dos títulos
de reformaagrãriaemitidõS}á no pretérito. rtão estimava
para o futuro, mas para esses títulos que o Governo tinha que estar resguardando, de acordo com a lei, com os
meios do orçamento, e não vem fazendo, não vem cumprindo, em arrepio à legislação, aos preceitos do Estatuto da Terra. Tenho aqui, pQr exemplo, a declaração, segundo o jornal do Procurador do INCRA, em que ele
diz;. "a idéia é que a colocação dos tltulos da reforma
agrária seja uma operaÇão casada com a disponibilidade
do recurso do OrçameiliQ da União". Dessa forma, o
Governo só colocaria esses papéis no mercado, quando
tivesse certeza da cobertura do seu custo financeiro, ó)m
a disponibilidade de recursos assegurada no orçamento
da União.
É o óbvio! É o que estabelece a legislação que está em
vigor. Mas a verdade, Sr. Presidente, ê que, segundo essa
notícía, o·aoverno~--até hoje, nunca resgatou os cõmpro-missas, nunca resgatou os títulos que vencem no curso
de 20 anos, sequer, com recursos orÇamentários, sequer
os encargos financeiros;- QUe é a correção monetária, a
que esses títulos têm direito.
No entanto, como eu disse, Sr. Presidente, é O Estado
de S. Paulo, na sua página 12, que dá a notícia _de que a
campanha já vai custar 15_ bilhõe_s, envolvendo um pool
de 5 _empresas e que vai, reãlmente, através dessa campanha, tentar explicar ao agropecuarista que o Governo··
não vai tomar terra de qinguém; que o Governo rtão ·vaí desapropriar terraS produtivas; que o Governo, enfim-;
vai cumpi-lr o Estatuto da Terra.
Tem outra, Sr. Presidente; no corpo da mesma matéria, temos notícia de que mais 5 bilhões do suado contribuinte brasileiro vão ser gastos em outra campanha
para explicar aos mutuários do BNH que o Governo não
conseguiu fazer a mágiCa; que o Góvernó não conseguiu
produzir os milagres prometidos nos palanques e não
teve como, senão, aplicar a correção monetária, porque
seria um ilícito, talvez ·até um ilícito penal, malversar o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em beneficio
de poucos, que seriam os 3 ou 4 milhões, hoje, de mutuários do BNH.
Na verdade, Sr. Presidente, é que mais 5 bilhões de
cruzeiros vão servir de palanque para esses que estão em
campanha política dentro do Governo. Aliás, alguns deles, é bom que se façajuStiçã.;-n.ão escondem que são candidatos na próxima eleição, que ali estão como que
preparando-se para alçar vóo e chegar aos cargos eletivos através do trabalho e do desempenho que estão tendo à frente do Ministério. O pior, Sr. Presidente, é que é
um trabalho de alguns setores da administração, como
nós temos apontado, e vários Srs. Senadores e Deputados da própria Situação~ POr ãmor à verdade, por uma
questão de respeito próprio; têm reconhecido e etã se
manifestado através de discursos e entrevistas, que muitos dos que aí estão no Governo, estão, de fato, de meio·
corpo, estào como que sem nehum compromisso, senão -~om eles próprios. Mas, o contribuinte, Sr. Presidente, o

incauto contribuinte, o ·cansado contribuinte é que afinal
paga tudo.
·
O Sr. Américo de Souza- Permite V.

O SR. BENEDITO FERREIRA nobre Senador Arnêrico de Souza.

Ex~

um aparte?

Com prazer,

O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Benedito
Ferreira, estou ouvindo o discurso de V. Ex~ com a
atenção que V. Ex~ me me;rece, e estou bastante impressionado com o que V. Ex• traz ao conhecimento desta
Casa. Entretanto, diria eu a V. Ex~ que, quanto ao Presi- ·
dente José Sarney, está Sua Excelência atento a tudo o
que ocorre, ledor incansável dos jornais-, não precisando,
portanto, mandar imprimir jOrnais só cOm as boas notícias. Entretanto, a contribuição que o discurso de V. Ex•,
pronunciado nesta Casa, traz para que todos e o próprio
Presidente da República melhor se informem do qUe se
passa no País, é algo de muito importante, mesmo porque o pronunciamento de V. Ex• não pode ficar__~em o
c-onhecim-ento da Nação. -Relativamente à reforma,
agrártá, nobre Senador Benedito Ferreira, é importante
que se diga que ela, efetivamente, fOi divulgada, inicialmente, em termos que não condiziam com a realidade.
HoUve deturpações poi parte de notícias, e a versão passou a ser mais importante do que o fato. A verdade é
que, da maneira_çomo foi noticiada inicialmente, troux.e
ela uma série de desagradáveis acontecimentos, alguns
deles bastante preocupantes, como os de Santa Catarina.
O esclarecimento. da opinião pública, e em ·especial daqueles que compõem a nobre classe dos pecuaristas e
agricultores, é importante porquanto a legislação que
ora se anuncia e que o Presidente José Sarney, em tão
boa hora mandará para o Congresso, não v"isa tirar terras de ninguém, muito menos aquelas que estão produzindo riquezas para a Nação. Em verdade, o que pr~ten
de o_eminente Presidente José Saroey é dar terras àqueles
que dela necessitem para trabalhar, porém, terras e latifúndios iniprodutiVOs e terras -áinâa devolutas. De quelquer forma, nob.re Senador Benedito Ferreira~ cumprimento V. Ex~ pelo importante discurso que pronuncia
nesta Casa, razão por que apresento a V. Ex• meus para~
béns. Muito obrigado.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sou eu quem agradece, nobre Senador Américo de Souza. V. Ex•, como
um homem do· interior, de um Estado vítima tãinbêm da
grilagem de terras, porque valorizadas com a abertura
deste Brasil, após Brasília, após 64, para sermos mais
corretos, ·v1\Teu ilO seu Estaqo, e viv~ ainda hoje, graças
ao nosso preciosismo jurídico, o quíSto das ações discriminãtórias não julgadas, exatamente, porque quando se
trata de brigar com saia, daí por que, no meu interior,
considera-se prudente o homem que não briga com saia,
seja com mulher, com padre ou com magistrado. Mas o
certo é que V. Ex•, como nós também em Goiás, com
Juízes inexperientes e no início de carreira, cursando essas faculQades, coisa aqui muito bem lembrada pelo
nobre Senador João Cast!!lo, que jã nos leva até a-indagar se o cidadão, mesmo ele alegando que é bachareltem que se insistir- mas eu quero saber se você sabe ler
e escrever, não quero saber se você é bacharel, porque
nãO há profissionalização; mas a verdade é que tal é a
baixa remuneração que se dá à magistratura, e talvez
porque parece com o magistério ou vice-versa; essa simbiose diabólica temos em Ooiãs; Comei-por ceifo no Maranhão, talvez já não se configure maiS, mas sem nenhum desapreço à terra de V. Ex•, quando lá cheguei nos
idos_ de 1962, a cidade fronteirfÇil. coni Carolina, que é Filadél(ia, o sargento Comandante do Destacamento da
Polícia Militar de Goiás ganhava mais do que o Juiz de
Direito titular da Comarca de 2• Instância, que era Carolina. De maneira que essa pobreza, esse desapreço, somado a e<sse mito de não se brigar com quem usã sala~
daí porque o dogma, o tabu é não criticar o Judiciario,
como se os juízes fossem criaturas extraterrenas.
Na verQade, nobre Senador, sem nenhum desapreço
aO Judiciário do meu Estado e ao do Estado do Maranhão, também, que, como eu disse, vítima desses juízes
iniciantes e despreparados, aceitaram a contestação das
ações -discdminatórias e os grandes conflitos de que se
tem notícia no meu extremo-norte de Goiás e no sul do
Maranhão de V. Ex~ não são, nada mais nada menos,
que fruto da nossa preocupação processualística, com
esse medo tremendo de se cometer erros judiciais, cerca-
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mos, então,_ as ações, através do nosso Código de Processo de tantas minudências que não permite que essas
ações, graças -à habilidade dos experts da grilagem, ou
talvez mais espertos do que experts, mas o certo ê que essas ações nunca chegam ao desfecho. E, no entanto, nós
transitamos aqui por 20 an6s num regime de exceção, e
eu sequei a garganta, nobre Senador Américo de Souza,
desde os nossos tempos na Cftmara dos Ikputudos. E
aqui no Senado, invocando o testemunho daqueles que
para aqui vieram comigo nos idos de 1970, c não bastasse isso, os Anais aí ~_stão ·consignando, quantas e quantas
vezes eu insisti- na necessidade de se corrigir essas aberrações, que eram a matriz permanente dos connitos
sobre o dominio das terras. Terras que, todo mundo está
cansado de saber, nunca saíram do domínio público.
mas, lamentavelmente, por disposição do nosso Código
de Processo Penal, contestadas as ações, caindo elas no
rito ordinário, íamos para a maldita citação pessoal, e es·
sa, normalmente impossível, ou ab:.olutamentt· impossí·
vel, porque os tais condôminos nunca mais foram, nada
mais nada menos, que figura de ficção, fabricados nos
papéis antigos, papéis envelhecidos, habilidosamente escritos com sulfato ferroso, com óxido de ferro, para
apresentar a tinta que se escrevia na antigUidade.
Mas o certo é que esses problemas, nobre Senador
Américo de Souza, foram sendo posterg<ldos, até que o
Partido Comunista do B'tasil descobriu esse filão maravilhoso, depois de fracassarem com suas tentativas de
guerrilha rural. Porque sabe V. Cx• que, desencadeada
uma guerrilha rural num subcontinente como o Brasil.
não teríamos nunca meios de sufocá-la.
Mas, encontraram eles- estou sendo repetitivo, mas
acho que o assunto é tão importante que vale a pena judiar um pouco da paciência do Senado sendo repetitivo
- e entenderam eles que a única fórmula era demolir a
grande fortaleza que era a Igreja Católica, denunciada
-pelo Capitão Lamarca como aquela que obstou-lhe a
ação, quando no interior baiano, intentava implantar a
guerrilha ruraL Urgia importar "sacerdotes",. "freiras",
para, após fazermos o inferno no Extremo-Oriente,
transportarem para cá até o refinamento das suas experiências de promover a subversão no meio rural. E a_í surgiu, como teria fatalmente que surgir, essa campanha
terrível de prestígio às t<!is Comunidades Edesiais de Base, as tais Pastorais do fndio, Pastorais da Terra, Pastorais Operárias etc., mas com ênfase especial na Pastoral
da Terra. Porque o Governo preocupado, prcocupadíssimo, em não assumir o risco de prejudicar o possível direito legitimamente constituído, em respeito as nOssas
tradições jurtdicas - e vale repetir e enfatizar, preocupação maior nós_ não temos senão de exibir fóros, lá no
exterior, de altamente civilizados-, mas o certo é que o
terreno estava preparado e aí tem V. Ex•, hoje, quando
na semana passada, usando a oportunidade que V. Ex•
me concedeu na inscrição, mas lamentavelmente na sua
ausência nào fui honrado com a atenção de V. Ex•, eu
caracterizava, não tendo outro meio, talvez até por falta
de recursos, mas o certo é que fui levado, nobre Senador,
a entender, após examinar a falsificação dos textos bíblicos, -da_ maneira _gros_seira com que essa tal Teologia da
Libertação, com a conivência da CNBB, ao ponto de
Sua Santidade, o Papa, segundo o O Estado de S. Paulo
de hoje, ter que chamar os bispos do meu Estado e do
_Estado do Mato Grosso e passar·lhes um verdadeiro sabão em Roma, e dize-r-lhes aquilo que estão cansados de
saber, djzer-lhes que a Igreja não pode ser um partido
político.

O Sr: AlcidesSaldanha- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA -Com prazer.
O Sr. Alcides Saldanha - Nobre Senador, estou ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Ex•, a profunda preocupação de V. Ex•- eu não vou usar a palavra maldita- com a reformulação fundiária do País, em
_que V. Ex• começa por - tem todo direito de fazê-lo,
nós, os-democratas; rtão concordamos com nenhuma_ das
palavras que V. Ex~ diz, mas defendemos até à morte o
direito de fazê-lo -, começa por criticar o documento.
O Sr. Virgílio Távora- De Voltaire.
O Sr. Alcides Saldanha- É Voltaire, Senador Virgflio
Távora, tanto no. Rio Grande do Sul como no Ceará.
Começa_criticando o d_ocumento que o Ministério largou
para discussão. E vejo que V. Ex• aprofundou-se e estã,,
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de UÚ maneira, traumatizado "pelo problema que nos deixa até preocupados. V. Ex• começou dizendo _que era um
homem idoso e que tinha menos amor à vida do que os
mais moços, dando a impressão de que o problema da
reforma agrâria estâ sendo posto a nível de tiro, a nível

de que quem defender, de quem for contra, estar sofrendo uma pressão quase bélica. Eu não posso concordar
com V. Ex•, porque o que querem os que estão advogando, e principalmente na ãrea governamental, é a discussão, querem é levantar a discussão. Eu não sei de ninguém que tenha sido ameaçado_ por ser, pelo menos a
nível de capital e a nível de cidades, contra o documento
governamental. Posteriormente, V. Ex• começa a relatar
e reconhecer conflitciS--que existem na terra, e eu concordo com V. Ex• V. Ex._~_ está fazendo citações de Sua Sa_nt_idade, o Papa João Pa_tdo __ II, eu citaria o Papa João
XXIII, que diz qu((, "a paz é fiuto da justiça", porque
onde não houver paz é porque há alguma injustiça. E V.
Ex• acabou de citar, não agora, depois do documento do
Sr. Ministro, mas antes, já os conflitos de terra, o p-roblema da justiça, que eu advogo há muitos anos como agrarista, a criação de um~ Justiça Agrária rápida e adequada, como é a Justiça do Trabalho, a esse novo programa
moderno, já que dentro do Direito Ciyil com_um, v_. Ex•
mesmo reconhece, as questões atê de gri{agem de terra
levam anos para serem resolvidas ou não o são, terminam sendo resolvidas pela violência. Mas agora V. Ex• já
entra num terreno que nós, Senadores, a não ser que haja
aqui um representante de alguma entidade eclesial de
base - e sou ateu e posso dizer livremente a V. Ex•, a
mim não preocupa- estãjá discuti rido um problema de
teologia Católica. Veja bem, Ex•, gostaríamos que a coisa se mantivesse na simplicidade do problema da reformulação fundiária, neste País. V. Ex• tem planos, V. Ex•
me ofereceu, eu gostaria de lê-los. Agora, faço uma pergunta: O que há agora em termos agrários no País estã
perfeito, Ex•, ou alguma coisa tem que ser mudada?
O SR. BENEDITO FERREIRA - Ora, nobro Senador Alcides Saldanha, V. Ex• pergunta o óbvio. Hoje tive
oportunidade de citar V ._Ex•, homem versado na área,
como daqueles que clamam por uma política agrícola,
por uma política agrãria, por uma política em que possamos conter os homens lá no campo, para que eles não vev
nham engrossar a falange dos favelados, que fazem com
que nossas cidades inchem, e o que eles vêm fazer aqui,
nobre Senador? V. Ex• o disse. Vêm atrás do lucro, vêm
buscar remuneração, porque a cidade egoística e avaramente tem sugado do homem do campo toda e qualquer
perspectiva de lucro.
Logo, nobre Senador, louvo a preocupação de V. Ex•,
como homem dq- Governo, em tentar explicar o inexplicável, porque é o seu dever, e não vai nisso nenhuma censura, pelo contrário, louvo V. Ex• Realmente, é gratificante para mim verificar que o Governo, apesar daqueles
que estão aí desf111tando da liberdade de solteiro e do
conforto de casado, isto ê, desfrutandO dos cargos sem
nenhum compromisso com o Governo, hã homens como
V. Ex• que muito inteligente e habilidos_amente tentam
desviar o curso do __meu discurso, quando eu falo essas
coisas.
Ora, Excelência, quando eu invoqUei o problema de
idade, não era questão de segurança tisica, era o desapego a certas vaidades que são próprias do homem, e de
modo particular dos jovens. O homem, com o decorrer
da idade, vai-se desvestindo de certas preocupações, até
mesmo de ser agradãvel. Talvez os menos educados, os
que têm menos finesse, cõmo ~ o meu caso; atê se escudem no avanço da idade para serem grosseiros. Mas no
meu caso, Excelência, ê realmente por uma questão de
formação, por ser forjado nos embates da vida, e por me
ufanar- pois que sou hoje, realmente, num País pobre,
um homem próspero, através do trabalho- das condecorações que generosamente reCebi, na minha vida pública, obviamente, quase ou todas imerecidamente; mas al~
gumas delas realmente tenho orgulho em exibir, que são
os calos que tenho nas mãos. Essas condecorações, realmente eu me ufano em- exibi-las, porque adquiridas do
trabalho.
Então, quando eu me reportava à idade, não me sentia
eu intimado. Eu só não me intimido, Excelência, é com
essa preocupação que possui, lamentavelmente, grande
parte dos nos_sos homens públicos, que estão assim como
que querendo adivinhar o que o povo quer ouyir para fa-
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lar, preocupados em bajular, em cortejar a popularidade.
É é para esses e mais para estes é que tenho, às vezes, utiliZado a honrosa audiência do Senado; é para atingir
aqueles que não estão atentos para este momento grave
da nacionalidade, quando se implanta um governo de
transição, quando se implanta um governo com perspectivas de mudanças, mudanças ansiadas por todos nós. E
ai, então, verificamos que ó Governo vai gastar 20 bilhões de cruzeiros para explicar o que não teria que explicar coisa alguma.
Mas tal e tamanha é a preocupação de Ministros do
próprio" Governo em ser agradáveis, em criar falsas expectativas no povo, que agora vem o Presidente da República autorizar gastos; ele que vinha atuando cerimoniosa, parcimomOsamente, ao ponto de receber reclamaçõeS,__ da imprensa, por não • estar gastando dinheiro
com pUhliCídade, vai gastar 20 bilhões de cruzeiros para
explicar essa proposta de reforma agrãria, que não é a
dele, porque naquele pronunciamento, em cadeia nacional, ele colocou pessoalmente os seus propósitos em matêria de reforma agrária, que ê o Estatuto da Terra e aletra da Constituição; e também explicar aquilo que todo o
mundo já sabia, que as prestações do BNH, por o dinheiro não ser de ninguém senão do trabalhador, o dinheiro
óo- BNH ser totalmente constituído pelo Fundo de Garantia,logo é um dinheiro intocável, essas prestações teriam que fa~almente atingir' os patamares que atingiram.
Esse ê o aspecto da questão, e tenho certeza de que foi o
que mais incomodou V. Ex•, como um fidelíssimo soldado do seu Partido.
O Sr. Alcides Saldanha - Absolutamente. Eu faria a
pergunta, que foi muto simples: se não há nada para mudar na estrutura fundiária brasileira; se nós estamos no
melhor dos mundos, como diria em Cândido, Voltaire, já
que foi citado aqui, ou se alguma coisa, Senador, tem
que ser modificada.
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Constituição estabelece no§ 39 do art. 161, quando estabelece que as benfeitorias serão desapropriadas em dinheiro e à vista.
Então, vê V. Ex• que um Ministro que quer a estabilidade do Governo não subscreve um documento desse. E
eu concedi a S. Ex.! o Ministro da Reforma Agrária o benefício da dúvida. Eu cheguei a dizer. aqui, em um dos
meus primeiros pronunciamentos, que eu rogava a Deus
para S. Ex•, pressionado pelos afazeres muitos da formação desse ministério, eu tivesse assinado aquela "coisa", assim, sem poder ler. Porque realmente, nobre Senador Alcides Saldanha, eu não sei quantos de nós aqui tiveram a paciência, a paciência evangêlica de pegar esse
documento de apresentação subscrita pelo Ministro, até
o seu fatídico epítogo, à pág. 68. Eu não sei quantos tiveram a paciência de ter o documento, porque o documento foi propositadamente elabora.do para não ser lido.
O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex• está mais impressionado com a certidão do que com o próprio casamento,
Ex• O problema é que nós temos que saber se o problema
reforma agrária tem que ser encarado ou não.- Ma:tõ V.
Ex• se fixa num documento que diz estar errado, e não
vou discutir isso agora. O problema é o seguinte: V. Ex•
diz que o Governo vai gastar 15 milhões do pobre povo
para explicar a reforma agrária. Não será porque a direita reagiu de maneira tão emocional e tão violenta, a ponto de a mim Ex•, ameaçarem, e está aqui uma correspondência recebida lá de Minas Gerais, de onde me passaram um telegrama me chamando de ignorante, e dizendo
que lá comunista serã recebido como merece; não sei
como é.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas V. Ex• me pa·
rece que não é comunista. Então V. Ex~ está pondo a ca~
rapuça. Eu não vejo V. Ex• como comunista.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas pelo amor de
Deus, Senador, então eu sou realmente um pobre diabo
que não-consegue se fazer-entender; devo ser, então, um
pobre diabo, país não consigo atingir a inteligência argulã de V. Ex• --

O Sr. Alcides Saldanha- Eu estou dizendo: não será
que o Governo tenha que gastar porque a reação de certas áreas do- País foi extremamente emotiva, em que a
simples palavra, o simples fato de existir uma proposta
para discussão criou uma celeuma nacional?

0 Sr. Alcldes Saldanha- Talvez eu é que não consiga
entender V. Ex•

Ex', há pronunciamento e crédito.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não, não! Eu te·
n_ho que debitar a mim a pobreza do meu verbo.
O Sr. Alcides Saldanha -

Tem que haver mudança!

O SR. BENEDITO FERREIRA - Porque eu citava
ainda hã pouco_, nobre Senador Alcídes Saldanha, que
nós temos 34 mílhões de hectares de terras ferteis, agricultáveis, inaproveitadas~ e o que é pior, não tributadas
progressivamente, desde 1965, não de 1964 porque a lei
foi regulamentada em abril de 1965. Então, V. Ex• pergUI"ita -o óbvio, depois de ter eu afirmado, categórica e
enfaticamente, que há 34 milhões de hectares de terras
agríCuTtãvets; ~só' na pOsse e no domínio de particulares,
inaproveitadas e não-tiibutadas, eu não vejo tnais como
ter de explicar a V. Ex~. e dizer que acho que tem que se
modificar tudo isso.
O Sr. Alcides Saldanha- Então, há que se modificar.

O_SR. BENEDITO FERREIRA- Não hã o que se
modificar, Ex•, só há que se aplicar a lei.
O Sr. Alcides Saldanha fazer, Ex.•

E é o que o Gõvefno quer

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador,
ninguém está disCUtindo isso. Estou discutindo, aqui, é a
falta de humildade do Governo, a grandeza da humildade; tendo como seus líderes os homens mais representativos do Congresso Nacional, os maiores e melhores entre
os maiores e melhores, e que eles, então, dissessem: essa
não é a proposta do Governo. Essa proposta ê uma falãcia, ela não representa o pensamento do Governo. Logo
ela não está em debate. Mas não. Quer se insistir, Ex•,
(fuer -se insiStir ·num doCUmento que hljuria a própria justiça; porque nas pâgs. 67 e 68 está lá uma proposta literal, para que se pressione o Poder Judiciário, para que se
l!JUde o conc_eito, contido na Constituição, do preço justo para as desapropriações, atê nas benfeitorias que a

O SR. BENEDITO FEitREIRA -Não hã celeuma,
O Sr. Alcides Saldanha grande imprensa, .. ~

Aqueles que têm, sobre a

O SR. BENEDITO FERREIRA -- Há pronunciamento e crédito. Permita-me falar.
É que V. Ex~ está sendo vítima, Senador Alcides Saldanha, como um homem de bem, ...
O Sr. Alcides Saldanha- Vítima é o povo brasileiro,
dessa estrutura agrária errada.
O SR. BENEDITO FERREIRA- ... V. Ex• está sendo vítima, tambêm, e isso eu tenho denunciado, com tanta insistência, aqui, ê da guerra psicológica, Ex•
O Sr. Alcides Saldanha - De uma estrutura agrãria
errada, onde a maior vítima ê o povo brasileiro.
--0 SR. BENEDITO FERREIRA- Sim, claro, não há
o que discutir. Aí nós estaríamos discutindo o sexo dos
anjos.
O Sr. Alcides Saldanha- Então V. Ex• está discutindo só o documento.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Não, Ex•, não estou discutindo o documento.
O Sr. Alcides Saldanha agrária?

t

favorável à reforma

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Mas é óbvio, Se-

nador.
O Sr. Alcides Saldanha- No Brasil?
O SR. BENEDITO FERREIRA O Sr. Alcides Saldanha -

Mas é obvio, Ex•

Então estamos de -acordo.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não, mas V. Ex•
me permita, Senador. V. Ex• coloca na cabeça uma carapuça que não sei se lhe comporta, eu nã.o o identifico
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como um comunista. Sim, porque VL Ex• disse-que co-munista vai ser recebido a -balã, logO a carapuça não
ca~e e~. V. Éx'
_ __
O s-r. Alcides Saldanha - Não, mas o telegrama foi
enviado a mim, pessoalmente, está aqui!

()SR. BENEDITO FERREIRA- Não, Ex•, eles teriam direitO não como saCerdotes, teriam como _cidadãos, aliáS~ cidadãOs muito suspeitos potque não trabalham.

O Sr. Alcides Sandanha -Não discuto Direito Canô' ·nico_ nem Te(_)logia.

O SR. BENEDITO FERREIRA -Sim, ele diz comunista, mas se V. Ex• não é não tem que passar fecibo,
nem injúria.
1

O SR. BENEDITO FERREIRA- Ninguém está discutindo Direito Canónico. Quem sou eu, Ex•? v_~ Ex• assim me deixa mal ~olocado. Quem sou eu para discutir
Direito Canónico?
Tenho a veleidade- só a veleidade- de entender...

O Sr. Alcides Saldanha - Evidente Ex•, estou só citando como exemplo, como foi trafado emocion.ahnf;nte .
o problema. Emocionalmente! Alguém que diz que é a

favor de uma reforma agrâria e recebe telegramas de um
Estado, que nem conheço, vou conhecer Belo Horizonte,
agora, se Deus quiser, na sexta-feira, recebe de Minas
Gerais, de Paraopeba, um telegrama quase de ameaça.
Quer dizer, se levou pela emoção, Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA melhor povo do Brasil.

E vai conhecer o

O Sr. Alcides Saldanha --0 Governo quer uma discussão técnic_a, democrática; a direita levou para a emocionalidade. Agora tem que explicar, antes que cheguemos a um confronto nacional.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Não foi a direita!-·
Foram as duas, a esquerda e a direita, porque SmbaS não
querem o regime demoi:rãtii::o. O nial, Ex•, é essa concepção caolha, é essa justiça; no Conceito de V. Ex~. que
tem que levantar um olho para enxergar a esquerda ou_ a
direita. Ex•, abramos os olhos: tanto a esquerda quanto
a direita não querem o regime democrático, não _querem
a ordem, não querem o _trabalh_o. Permita-me que leia
para V. Ex•, .desta minha preocupação ...
O Sr. Alcides Saldanha - Aí nós dois que somos de
centro vamos dar certo, ninguém é de esquerda nem de
direita. Nós dois somos de centro. De maneira que não
hã problema, nisso vamos f!:Certar.

O SR. BENEDITO FERREIRA - A verdade, nobre
Senador Alcides Saldanha, é que não hã diferença; é talvez como o poeta configurando os limites, os parâmetros, da linha divisória entre o amor e o ódio; identifico a
esquerda e a direita com os extremistas, eles têm um ponto em comum, uma identidade em comum, querem abaderna, a bagunça, porque só têm oportunidade na baderna e na bagunça. Daí por que temos que ter cautela,
nobre Senador, para não nos tornarmos inocentes úteis,
ou até mesmo, mais úteis do que inocentes.
O Sr. Alcides Saldanha -

Nem emotivos!

O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas não hã emotividade, Ex• A única coisa realmente, e_ confe:sSQ.- talvez
eu me faça um pouco intolerante quando se trata nãó Só
da corrupção diabólica do verbo, mas, de modo particular, quando se objetiva corrõmper até a própria palavra
de Deus. E é isso, nobre Senador, que tenho tentado fazer aqui nesta Casa porque; no~re Senador Alcides Saldanha, no momento ern_que nós, os homens, os miseráveis pecadores, nós que nos tornamos ftlhos de Deus
pelo amor de seu Filho, no momento em que conspurcarmos a Lei de Deus com objetivos políticos, então,
nobre Senador, estamos voltando para as cavernas. A
partir desse instante entramos no regime de lei do mais
forte, da lei do que saca primeiro e não é isso que V. Ex•
quer para o Brasil e nem eu.
Daí por que, nobre Senador, nessa mesma pãgina
onde os bispos da minha terra recebem uma admoestação pública de Sua Santidade, o Papa, para que não
transformem a Igreja em_ partido político, tenho aqui·
uma matéria de um padre, tristemente famoso em São
Paulo, que preconiza a reforma agrãría depois de exercer
o Governo_da Nova República, de dizer que é um governo que não quer coisa nenhuma, que é um Governo de
fiichada, e o que é pior, usando um_jornal da Cúria Metropolitana de São Paulo.
O Sr. Alcides Saldanha - Só ouç_o dizer que o Governo não tem nenhum padre ministro, nem tem nada que
ver com a opinião dos padres que têm direito de
expendê-las. Só üso, nobre Senador!

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia. Fazendo soar a

campainha.)- S_enador Benedito Ferreira, peço licença
para adverti-~o de que V. Ex• dispõe de 4 minutos para
concluir o seu discurso. V. Ex•, realmente, tem uma hora
para-falar;-agora: o colega de V. Ex•, Joã-o Ca1mon, por
cessão do Senador Fâbio Lucena, está inscrito para fa. lar, tendo, a seguir-lhe, ·o Senador Virgílio Tãvora.
,
De modo que faço esta advertência a V. Ex• para abrir
o espírito de cooperação de V. Ex~

I

O SR. BENE:DlTO FERREIRA - Vou ultimar uma
, razão inclusive porque Goiás não abre mão das bênçãos
do "Espírito, Santo", logo tenho que ouvir o Senador
João Calmon que representa aqui o glorioso Estado do
EspíritO Santo.
Mas, para concluir, Sr. Presidente, _queria chamar a
atenção do Senador Alcides Saldanha, do Senado e de
todOs quailtos- aquí me honram com a sUa prestigiosa
atenção,- Para esse aspecto: enquanto Sua Santidade o
Papa ch~ma a Roma os bispos engajados nessa terrível e
diabólica campanha desencadeada pela tal Pastoral da
Terra e passa-lhes um descompostura ..
Sr. Presidente, quero pedir a V. Ex• que .considere
como lido esse discurso de Sua Santidade, para que cons- t~ dos Anais do Senado, como também, de resto, Sr. Pre:sidente, o árligo -publicado no O São Paulo, órgão oficial
-. da diocese pau.listana, onde O t:il trístementi famoso paI dre de passeatà, o padre das greves das usinas·, da subversãc!dos bóias-frias, diz o seguinte:

"Os operár'ios e lavradores a fazer a reforma
agrária na lei ou na marra". Para o padre é uma ilusão esperar que este gOverno faça Uma Réforma
Agrária como os sem-terra ,querem, radical, revolucionária, com princfpíos de_Justiça Social'',
Com o título de "Em pauta, a Reforma
Agrária", o artigo diz que todos estão "cansados de
saber e dizer que a única saída é realmente a concretização da Reforma Agrária que nasça da base. Esta
saída jâ vem sendo encontrada por inúmeras
famílias de sem-terras que, neste país, já colocam
~-~ en:cprâtica O pr-ojeto popular da Reforma Agrária.
Este projeto, que não tem cronogramas, não é feito
___ em laboratório, e vem consistindo basicamente na
·-- ç_cupação--de terras por gente faminta".

f: a invasão, ê a ocupação.
Prossegue o articulista, o tal Padre Bragheto.
"0 atllal governo, pressionado pelo movimento
_popular, não teve outra alternativa ·a não ser fazer
uma proposta de Reforma Agrãria jã do conheci~
mente da opinião pública. Esta proposta ê um jeito
que a Nov~ República achou para dar uma resposta
a um compromisso de 20 anos. Pretende-se colocar
em prática o Estatuto da Terra."
Bragheto aciedita que "os entraves para apliCãção do PNRA são muitos. POSSivelmente o Incra
não vai conseguir_o recurso necessário para este plan-o; ou ·seja, -soo bi e a effiissão dos 1,2 TDA (títulos
da dívida ativa).
Título da Reforma Agrãria, o artigo está, inclusive, escrito errado.
''As p_ressões dos latifundiários estão muito fortes."
Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex~ que fizesse cOnstar
:dos õnais, para conhecimento da Casa e principalmente
para tranqUilidade de S. Ex• o Senador Alci~es Saldanha
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que, tenho certeza, não teve tempo de ler os jor'ilais de-I
. hoje, que S. Ex• possa ler a página 12 de O Estado de S.
Paulo, que traz, além desse, outros artigos, inclusive o
pronimciameritõ do Ministro Roberto Gusmão, que riOs
deixa perplexos ao ver como pode um doverno, em tão
poucos dias, produzir tanta confusão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beril!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.I
BENEDITO FERRETRA EM SEU DISCURSO:

IE

A CAMPANHA JÁ VAI CUSTAR CR$ 15

Bl-1

LHOES
Brasília -

Agência Estadol

Um pool de cinco agências - entre elas, a MPM I
de Brasília, a SOB Publ~idade e Promoções e a Denison - está preparari'do a campanha publicitária
de esclarecimento so~ a reforma agrária, que po·l
derá ser definida hoje~elo governo e cujo custo, sob
a responsabilidade do Incra, estâ sendo estimado I
em- Cr$ 13 bilhões.
O secretârio de Imprensa, Fernando Cêsar Mesquita, reúne-se hoje com seus assessores e é provável '
qUe a campanha seja definida nesse encontro. O texto da ~panha foi apres~nta~o na semana passada
no Paláci? do Planalto, mas o presidente Sarney fez'
restrições às im<rgens que seriam mostradas pela te·
levisão e ap~n~ou algu~as mudanças nos projetes
para o rádio e jornais.
A SOB Publicidade e Promoçõesjã apresentou a
Fernando Cêsar Mesquita outro projeto, que parece
ser o definitiVo e que será analisado hoje. Esse projeto está agOra reCebendo os retoques finais de outras duas agências: a Salles Interamericana e a CBP
- Companhia Brasileira de Publicidade. Todo o
trabalho nessa segunda fase está sendo conduzido a
nível de Palácio do Planalto.
Outras duas_campanhasjá foram definidas: uma
de esclarecimento sobre o reajuste do BNH e a se-gunda sobre as vantagens da opção pelo sistema da'
semestralidade, As campanhas começam a ser divulgadas hoje pelos jornais do Rio de Janeiro, São Pau-li
lo e Brasília e até o final da semana serão estendidas
aos demais Estados, atingindo também o rádio e a
televisão. A divulgação está orçada em CrS 5 bilhões e deve· durar cerca de um mês, sendo os custo&
-pagos pela Abecip.
O secretário de Divulgação, Leonel Paiva, disse
que as campanhas já estavam prevístas, pois são
questões_ polêmicas que certamente, segundo ele,
iriam provocar reações contrárias, a a partir de de- 1
sinformação, ·espontânea ou deliberada, de grupos i
contrários à reforma agrária ou aos reajustes semestrais. O interesse do governo é, segundo afirmou, o ·
de__ estabelecer a verdade sobre cada assunto, "uma
--vez que- hã interpretações maldosas que visam a
comprometer os objetivos do governo a partir de inr
teresSes de grupos definidos".
A campanha sobre os reajustes do Sistema Fi- naffCeiro ·-de Habitação, sob o slogan "Nova Re-i
pública, riovo BNH", também foi preparada por 1
lirfi poOI de agências, entre elas a A!map, Salles Interamericana e DPZ; e incluirá o sistema de mala dire- l
ta. E o governo, segundo· Leonel Paiva, pretende
acompanhar atentamente os resultados dessa campanha.
Texto da reforma
O Presidente do INCRA, José Gomes da Silva, l
disse ontem em Brasflia que o_ texto final do progra·
ma de reforma agrária deverá explicar de forma
mais objetiva as situações de conflito, que poderão
ser objeto de intervenção. Josê Gomes da Silva aqba
indispensável que este ponto seja colocado da forma
mais clara possfvel, "em conseqüência da polêmica
criada em torno da questão".
O secretário-de lmpre.nsa, Fernando C~ar Mesquita, disse que o Presidente Sarney está disposto a.1
adiar pelo menos até o dia 20 de agosto as discussões sobre ~ refo_!'_!!!_1!_agrâi,:ia. Disse qu~ .~rney jâ es- ~
---,
-~
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tá convencida de que os produtores não enteilderam

o programa.
ESTE PADRE QUER "NA MARRA"
O padre José Domingos Bragheto, acusado por
usineiros do interiOr de São Paulo de incentivar os
movimentos dos bóias--frias, 'conclamou, em um artigo publicado no jornal O Sio Paulo, da Cúria Me-

tropoUtana, os operários e lavradores a fazer a reforma agrária "na lei ou na marra". Para o padre é
uma "ilusão esperar que este governo faça uma Re-

forma Agrária como os sem-terra querem, radical,
revolucionãria, com princípios de Justiça Social".
Com o título de "Em pauta, a Reforma
Agrária", o artigo diz qUe todos estão "cansados de
saber e dizer que a 6nica saída é realmente a concretização da Reforma Agrária que nasça da base. Esta
saída já vem sendo encontrada por inúmeras
famílias de sem-terras que, neste pais, já colocam
em prática o projeto popular da Reforma Agrária-.
Este projeto, que não tem cronogramas, não é Teito
em laboratório, e vem consistindo basicamente na
ocupação de terras por gente famúita ".
"O atual governo, pressionado pelo movimento
popular, não teve outra alternativa a não ser fazer
uma proposta de Reforma Agrária já do conhecimento da opinião pública. Esta proposta é um jeito
que a "N_ova República" achou para dar uma resposta a um compromisso d~ 20 anos. Pretende-se
colocar em prática o Estatuto da Terra".
Bragheto acredita que "os entraves para aplicação do PNRA são muitos. Possivelmente o Incra
não vai conseguir o recurso necessário para este plano, ou seja, SOO bi e a emissão dos 1,2 TOA (títulos
da dívida ativa). As pressões dos latifundiários estão
muito fortes".
"Acredita-se também - continua - que ~os
aluais funcionários do Incra (cerca de dez mil) deverão boicotar o plano, utilizando-se de operação
.. tartaruga" com relação aos processos de desapropriações. Assim, o Incra dificilmente irá conseguir
assentar as cem mil famílias neSte ano. Enfim, companheiros, vai depender de uma forte organízã:Ção
dos trabalhadores para que se faca algo. Os burgueses já estão se articulando contra esta proposta capitalista. Consta que hã fazendeiros que estão indo de
sitio em sítto no iilf€riõ.r- a fím ae "fãZer a cabeça"
dos pequenos proprietários. O .. Estadão", a .. Folha" estão dando ampla cobertura às declarações
contra a proposta".
Finalmente, o padre afirma: "portanto, mãos à
obra. Lutemos, operãrios e lavradores, para reconquistar aquilo que nos foi roubado, que é o direito à
terra. Na lei ou na_marra, como dizem os lavradores, se faz a Reforma Agrária neste p~ís".

PAPA DIZ QUE "IGREJA NÃO
PODE SER DE UM PARTIDO"
ROCCO MORABITO
Nosso correspondente
Roma- O papa João Paulo II recebeu ontem no
Vaticano um grupo de 25 bispos brasileiros,jâ recebidos individualmente, e voltou a condenar a Teologia da Libertação, afirmando que a Igreja-Católica
••não é a Igreja de uma classe, de uni. segmentO ou de
um partido"- Segundo o papa, a Igreja deve continuar sendo de todos para levar a todos o mistérío da
Redenção, acrescentando que em seu seio têm surgido '"posicionamentoS que enganam, dividem e desorientam a respeito da realidade".
Num longo discurso em português, João Paulo II
recomendou aos bispos de dioceses dos Estados Q_e
Mato Grosso, Goiã_s__e do Distrito Federal, que sejam construtores da unidade, quer no nível de integração entre as igrejas locais e a Santa Sé, ·quer em
sua ação pastoral com os fiéis a Igreja deve fazer de
tudo para levar a todos o mistério da Redenção.
O papa falou de problemas sociais, referi_rido-se
pa~icularmente ao fenômeno das migrações internas de pessoas à procura de melhores condições de

vida, com os problemas referentes às dificuldades de
fhtegração e à perda do senso religioso e moral, a
concentração da riqueza nas mãos de uns poucos, a
miséria de muitos e os novos espaços de colonização.
"Para dar à ação pastoral nitidez, liberdade e agilidade- afirmou o papa- a Igreja que ê no Brasi1,
no contexto da América Latina, porção da Igreja
universal una e única, fez uma opção preferencial
pelos pobres e o_ fez certamente sobre a base da
noção cristã e iluminada dos pobres, consciente de
que a ordem social e seu progresso devem resolverse sempre pelo bem da pessoa humana: de cada homem e de todos os homens. A Igreja, de fato, deseja
ser no mundo inteiro a Igreja dos pobres, permanecendo no entanto a Igreja de todos para levar a todõs o mistério da Redenção, e não apenas a Igreja
de uma classe, de um segmento, ou de um partido.
Puebla, com a opção preferencial pelos p·obres, forneCeu priht:ipios fundamentais, assim como já tinha
feito o Concilio, para a ação pastoral e o renovamento espiritual da comunidade. Acontece que por
motivos vários - conhecimento superficial desses
aconteciili.eti.tos eclesiais, releitura ideológica de sua
··men.~rãgein~ aplicações-apressadas de sua norma-,
surgiam posicionãmentos que enganam, dividem e
desorientam a respeito da realidade e da função da
lgrçja, _qUe ê a de ser em Cristo como um sacramento, sinal e instrumento da íntima união com Deus e
da Unidade de todo o gênero humano."
O j:lapa destacou, ainda, que .. não é missão própria da Igreja impor reformas sociais nem indiçar as
formas de suas realizações. Sua função ê indicar os
priricípios éticos que- devem inspirar estas reformas". Concluindo, João Paulo II reconheceu que o
povo brasileiro - humilde, pacífico e generoso se· distinguiu sempre pelo afeto sincero ao sucessor
de Pedro, e falou ainda do empenho dos bispos em
"traduzir o conteúdO do Evangelho e da autêntica
doutrina da Igreja em termos compreensíveis aos
seus destinatários". Por fim elogiou o z_el_p_d_os sacerdotes, dos religiosos e dos leigos sempre mais
preparados e inseridos na operação pastoraL
Franciscanos

No fin~l de semana, o papa recebeu o superior da
ordem fianciscana, o norte-americano John
Vaughn, que- foi reeleito na recenfe assembléia geral
da ordem, apesar de sua candidatura não ter sido
bem vista pela Cúria Romana. João Paulo II pediu
aos 20 mil franciscanos que trabalham ein todo _o
mundo "obediência à Igreja, completa humildade e
rigorosa fidelidade ao magistério".
O papa beatificou também no domingo dois religiosos do século passado, um alemão e um italiano,
em cerimôriia concelebrada diante de cerca de dez
mil fiéis vindos da França, Alemanha e Espanha.
~REFORMA

AGRÁRIA VAI CUSTAR SÓ EM JUROS QUASE Cr$ 114 BILH0ES

Brasília - O Governo terá de desembolsar CrS
ll3 bilhÕes 454 mi_lhões só para o paganíento de ju- ros ~ amortização dos Títulos da Dívida Agrária,
desttnados à execução da reforma agrária. Mas esses papéis nãO de_spertam graflde interesse no merca- d_o-·financeiro, por falta de liquidez; no momento
Circulam apenas 2 milhões 59 mil 209 contra 3 bilhões 800 milhões de ORTN.
Em razão da correção monetária, o Tesouro Na. ·- _ciçmal nem em 20__an'?s terá condições de liquidar os
compromissos assuffiidos com a coloCação dos Títulos da Dívic!~. ~grária no mercado, assegura fonte:
da área económica. E esse é o prazo máic.imo para
resgate. Mesmo com a pequena quantidade de
TOAs no mercado, o Governo não consegue honrálos via Orçamento da União, como manda a Lei.
Os valores dos TOA, conforme a correção do segundo trimestre deste ano, chegam a Cr$ 30 I bi-lhões 779 milhões 655 mil. Mas do total deCrS 178
tril~ões__30~ bilhões de Títulos da Dívida Pú~ica_, as
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ORTNs participam com CrS 160 tl-ilhões, ..Collfõ!me,
dados do Banco Central.
A última emissão de TOAs foi feita em fevereiro
para atender às necessidades de recursos da derradeira desapropriação-do Governo Figueiredo, em.
Rio Branco (Acre). Na oportunidade foram emitidos II mil 556 títulos, revelou o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrãria (INCRA). A
contribuição dos TOAs para engordar a Dívida
Pública não ê expressiva, em comparação com os
títulos variáveis pela ORTN e mesmo diante do volume da divida das Letras do Tesouro NaCional
(LTN), que alcança CrS 1O trilhões.
Mas f~nte da área econômica lembra que, para
executar a Reforma Agrária, se o Governo resolver
emitir TOAs com correção monetária, como prevê
o Estatuto da Terra, a Reforma Agrária proposta
pela Nova República será impagável.
Disse o Procurador-Geral do INCRA; Luis ~di
son Sac~~n, que ~·a ídéiã é que a colocação de TDA
seja operação casada com a disponibilidade de recursos no Orçamento da União". Dessa forma, o
Governo só colocaria esses papéis no mercado
quando tivesse certeza da cobertura de seu custo financeiro, com a disponibilidade de recursos assegurados no Orçamento da União.
Apesar da pequena quantidade de TOAs atualmente no mercado, o Governo não consegue honrâlos via Orçamento da União, como determina a lei.
A saída é recorrer a outras fontes de ri::cursos, coino
o orçamento do pr6prio INCRA: O Governo previa
gastar este ano CrS 113 bilhões 454 milhões para pagamento de juros e amortizações.
Mas, através do oficio n~ 247, de outubro do ano
passado, o Ministro do Planejamento, Delfim Neto,
autorizou apenas CrS 4 bilhões 700 milhões no orçamento, para cobrir esses compromissos. A parte restante vai representar um déficit de CrS 108 bilhões
754 milhões e terá de ser atendida com recursos de
outras fontes .
A persp~tiva ê de que o déficit cresça ainda
mais, à medida em que novas glebas forem sendo
desapropriadas e mais títulos da Dívida Agrária forem colocados no mercado. O volume de títulos
atualmente existente no mercado equivale a_ CrS 178
bilhões (preços do final de 1984). Um oficio reservado do INCRA; datado de 6 de dezembro do ano
passado, afirma que, ao longo dos anos, a União
nunca pode arcar com o compromisso relativo aos
encargos da Dívida Agrária.
Em 1981, por ex.emplo, os encargos da Dívida
Agrária exigirain Cr$ 537 milhões 461 mil, dos quais
o INCRA pagou CrS 221 milhões 837 mil, ficando o
restante por conta do Tesouro Nacional (com o
agravamento do dêficit público). Em 1982, as necessidades de recursos chegaram a CrS 769 milhões 810
mil e o Tesouro liberou CrS 309 milhões 400 mil.
Em 1983, os recursos necessários eram de CrS 4 bilhões 546 milhões, tendo o Tesouro entrado com
quase a metade e, n'o ano passado, o total exigido
foi de Cr$ 19 bilhões 666 milhões, tendo o Tesouro
·
assumido CrS 4 bilhões 970 milhões.
Punição

O procurador afirma que "o Governo n_ão pode
premiar aqueles que não estão dando à terra a
função social que ela exige". Por essa razão, ele
acha que Os TDAs não podem ser encarados como
título de alta liquidez e rentabilidade no mercado.
Da ~esma forma, observa, o Governo não deseja
p~naltzar aqueles proprietários que deixaram as
pr_opriedades improdUtivas. Extamente por isso, exphca. o Governo vai indenizar os proprietários de
glebas adquiridas -para fins de Reforma Agrária,
_ como o Estatuto da Terra prevê, através de Títulosda Dívida Agrâria.
Para o procurador, a emissão de TOAs deve~
tar vioculada ao fato de que a área desapropriada
não cumpria com sua função. "A indenização feita
através desses títulos é uma forma de sanção", afirma. ~as_-:-: J?Onder?u -:- nã~ faz sen_tid~ favorece.!
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um proprietário de terra que não a tornou produtiva ou a conservou como bem ambiental. "A Refor-

ma Agrãría se constituí, com certeza, em forma de
intervenção da União sobre a terra que está dissociada de seu papel social."
Fonte da área econõmica explicou que a aplicação do Estatuto da Terra, uma legislação de 1964,

implica pagamento das glebas desapropriadas
Acrescentou que Reforma Agrária sem pagamento
ocorre em duas circunstâncias não vividas no Brasil:
quando o País se encoritra sob movimento revolucionâriO,-OU quando o modelo de regime político
impõe a socialização da propriedade.

p

SR. PRESIOENT_E (Mário Maia)- Concedo a pa-
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·· Portanto, esse anteprojeto, dístiibuído aos Üder.es.
deve ser modificado para que, amanhã, na ComiSsão
Mista que será instalada, possamos proceder às devidas
alterações.
Sr. Presidente. infelizmente o tempo não me permite
mais continuar a analisar esse anteprojeto, mas: esperamos que o Senhor Presidente da República, no próximo
dja 28, possa não s6 alterar esse texto, com as suas incongruências, ainda com um princípio autoritário pendente,
e mais ainda, lembrando ao Senhor Presidente da República que nós estamos vivendo tempos da Nova República. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Coricedo a palavra aQ nobre S!:!nador N_elson Carneiro.

lavra ao nobre Senador João Calmon, por ce.'isão do
nobre Senador Fábio Lucena_.

O SR. JOÃO CALMON PRONUNÇIA /)ISCURSO . QUE, ENTREGUE À REVISÃO. DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do_otªdor.)- Sr.
Presidente e, Srs. Senadores:
Ainda qtie ligeiramente, gostaria de comentar· o anteprojeto, entregue hoje aos nobre Líderes, sobre a convocação _da_Assemblêia Na_ç_i.Qn_aLConstituinte.Evidentemente vou-me basear num texto que chegou
às minhas mãos e que precisa, sob a minha ótica ser alterado pelo Senhor Presidente da República.
Veja V. Ex• o que diz, no !>eu artigo l'>':
Art. l'>' Os membros da Câmara dos Deputados e_ do Senado Federal, sem prejuízo de suas atribuições constitucionais, reunír-se-ão, unicameralmente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre
e soberana, no dia l"' de fevereiro de 1987, na sede
do Congresso Nacional.
Até aí, Sr. Presidente, tudo bem. Mas veja V. Ex• o
art. 29:
Art. 2'~ À Assembléia Nacional Constituinte
não se aplicam as limitações do art. 47, § I'~, da
Constítuição Federal.

Aqui a primeira contradição. Se é _uma Assembléia
Nacional Constituinte, lh:rç e soberana, não cabe ess~
art. 29, dizendo que a ela não se aplicam as limitações do
art. 47, § 19, da Constituição. Estaria, evidentemente,
modificando o texto que propõe o próprio Presidente da
República, quando diz que ele, é livre e soberana. Se ela
é livre e soberana, não cabe nenhuma limitação à Assembléia Nacional Constituinte.
O art. 3'>', Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz o seguinte:

"O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembléia Nacional Constituinte; e-dirigirá, com plena autoridade, a eleiçãO do seu Pr_esidente."
Nós estranhamos não só a plena autoridade que se
pretende dar ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, mas também entendemos, salvo melhor juízo, que a
Assembléia deveria ser presidida não pelo Presidente do
Suprem-o Tribunal Federal, mas, sim, pelo Presidente do
Congresso NacionaL
E finalmente, Sr. Presidente, o art. 49 também desnecessário, jã que a Assembléia Nacional Constituinte será
livre e soberana, quando no seu art. 4'>' diz o seguinte:

"Art. 4'>' O projeto de Constituição deverá ser
promulgado no curso da Primeira Sessão Legislativa da IV Legislatura, depois de aprovado em dois
turnos, discussão e votação, pela maioria absoluta
dos membros da Assembléia Nacional Constituinte."
Ora, se-a Assembléia é Iívre e soberana, cabe-lhe determinar que tipo de aprovação, qUantós tut'noS ·e; ·aiilda
mais, Sr. Presidente, se terminará ou não no curso da
Primeira Sessão Legislativa.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB-: RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senador~:!>:
O aumento do efetivo da Polícia Militar, a instalação
das Varas criadas na Justiça do Distrito Federal e o policiamento das âreas rurais, são pontos que nesta oportunidade, reivindicamos ao caro amigo_ Deputado José
Aparecido, ilustre Governador do Distrito Federal!
Numa cidade com um milhão e setecentos mil habitantes, com concentrações enormes e grandes vazios,
com o atual efetivo_de cinco mil homens, dos quais vinte
por cento estão em -licença, em serviço nas repartições do
Distrito Federal ()U de férias, não há possibilidde da segUrança ser- sequer razoáyel. Ess_e desproporcional númerQ_de policiaiS-se sente impedido de conceder ao povo
brasiliense a segurança que merece, obrigando aos moradores das cidades satélites e do plano piloto, buscarem
aquilo que menos se recomenda numa comunidade, qual
seja, o de armar-se.
_ _
Agora mesmo o Ministério- da Justiça manifesta- preocupação com a ven-da de armas e munições no volume
em que se processa, tudo porém pela falta, que a população sente, de segurança, conseqUentemente buscando,
através da compra de armas, garantir-se tanto quanto
possível no ir e-vir, na defesa de sua família e do seu patrimônio.
Daí a razão para -que se dobre o efetivo da Polícia Militar dÕ Distrito Federal, possibilitando a execução de
seu dever, que é o de garantir a integridade das pessoas e
das propriedades, além daquelas que à margem lhe são
deslindas, como no serviço de trânsito, na guarda de órgãos públicos, etc.
Na Justiça do Distrito Federal, não é menor a importância e a _necessidade da implantação das Varas criadas
pelo Executivo e ainda hoje desativadas, com graves prejuízos para toda a população, para os magistrados, principalmente agora com a aprovação da lei que dá ao Distrito Federal o direito de voto, onde os juízes além da
sobrecarga âe s-Uas Varas, terão que assegurar--o funcionamento do trabalho eleitoral, que todos sabemos volumoso e trabalhoso.
Cumpre acresc-entar neste particular, que a demora decorrente dó excesso de processos nas Varas demanda,
naturalmente, retardamento na tramitação dos processos e acarreta ainda às partes, 6nus muitas vezes impossível de ser liquidado diante da aplicação de juros e correção monetária sobre o _valor da se~tença que gera, por
falta de agilização processual, elevação dos valores da_
causa em decorrência dessa aplicação.
Com a instalação das Varas, teremos abreviado o andamento dos processos e retiraremos dos juizes a sobrecarga que ora atinge a todos e que os impossibilita de dar
à sociedade uma justiça r_ttpida.
___ _
Por último, pedimos ao ilustre e operoso Governador
que determine às Delegacias de Polícia, que têm sob sua
jurisdiçãO áreas rurais, que, -pelo menos uma vez por
mês, percorram essas ãreas, para que conheçam o ambiente em que vivem os produtores e não aconteça, como
nos dias de h o} e, quando as Delegacias só tomam conhecünei:t(o da insegurança no campo quando o fato aconteceu·e no lugar de uma dHigência tranqUila se está à frente
de: conflito, onde muitas vezes alguém perdeu a vida, o
__
que poderia ter sido evitado.
Nestes três pontos, todos ligados aos interesses da população de Brasma, procuramos, nesta oportunidade,
dar ao GQvernador José Aparecido, nossa colaboração e
estamos certos de que nossas palavras não ficarão vagando, jã que sua .s_ensibilidade de homem público está presente em todos _QS seus atas.
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E;ra o que tínhamos a dizer, sr.-··Presldente. (MuitO
bem!)

O SR. PRESIDENTE(Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senã.dores:
1
'Façam o que eu mando, não façam o que eu faço ...
Este ditado secular está atualizadíss:imo em relação ao
Governo do Estado de Rondônia, onde o Govetnador
Angelo Ang_çlin, do PMDB, es_tâ fazendo justamente o
contrãrio daquilo tudo que pregava quando o Governo
do Estado encontrava-se em outras mãos.
Também é verdade qu~. "não hã nada mais parecido
com o Governo do que a Oposição no Governo".
É o que se vê, senhor Presidente, Senhores Senadores,
em Rondônia, onde o Govern~dor desdiz tudo aquilo
que criticava e condenava, agindo absolutamente igual.
Com a agravante de que suas atitudes não têm a mesma
seriedade, a mesma competência, a mesma responsabilidade e os mesmos objetivos de eficiência e de produtivi~
dade que tinham medidas administrativas adotadas no
Governo Jorge Teixeira. E isto vou demonstrar.
Causa espanto e está causando horror entre todos
aqueles que estão envolvidos no trabalho, nas ãreas de
Saúde e Educação, em todos os níveis, assim como na
população de Rondônia, a pretensão do Governador
Angelo Angelin -diga-se de passagem, absurda - de
desmunicipalizar o ensiilo e a saúde em Rondônia.
Esta decisão, se implantada de fato, além de ser altamente prejudicial à eficiência e à eficãcia desses setores
vitais para qualquer Estado, é medida que tem por trás
objetivos desonestos, de manipulação do poder que se
concentraria cada vez mais nas mãos do Gove:rnad_or. E
quem tem mais Poder, como se sabe, vale mais.
O Governador Angelo Angelin pretende fazer reverter
ao comando do Estado as ações, o controle sobr_e_Q PC3soal e os bens materiais móveis e imóveis de todo o aparelho das _ãreas de Educação e de Saúde em Rondônia.
Uma decisão centralizadora e ditatorial como_ esta somente enfeixará nas mãos ávidas do Sr. Angelo Angelin
as_d~cisões sobre setores vitais para a população, emperrando a máquina, atrasando decisões, possibilitando a
prevalência da politicagem barata, a influência nas decisões que devem s_er tomadas pelos Prefeitos Municipais,
como representantes legítimos das comunldades, a tão
indispensável base populacional.
No Governo Jorge Teixeira, todo o sistema educacional e de saúde em Rondônia foí transferido para oco~
maõdo dos Municípios. Isto significou um importúite e
avançado passo, fruto da visão correta do administrador
eficiente, que transferia ao_ Prefeito, ao Líder local das
comunidades, o Poder de-_ ouvida a sua comunidade,
ponderados os- reclamos e os anseios daqueles que diretamente necessitam de soluções- decidir sobre os melhoM
r~& çaminhos a seguir.
A decisão do Governador Jorge Teixeira veio ao encontro dos anseios da população dos municípios de Rondônia, municípios que são a célula básica do sistema democrático, a partir da qual todo o organismo da Federação se completa, se flexiona, se realiza, produz e se desenvolve. Porque, Senhor Presidente, Senhores Senadores- todos nós sabemos que Governar é ouvir as bases,
auscultar o que a população deseja, discutir com todas as
lid_er:anças os objetivos prioritários de cada associação,
de cada categoria, de cada sind~cato, de cada escola, de
cada hospital.
Foi sábia a decisão anterior. E o sistema funciOnou
bem, muito bem, durante todo este tempo, respeitados
os direitos do cidadão,- da comunidade, de influir nos
seus destinos, de dizer o que deseja para si, de exigir providências e de""finir a condução dos assuntos que lhe dizem respeito.
E agora, o que se vê?
u-m aOSüMo, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
o que estã tentando perpetrar, cometer contra Rondônia
o Governador Angelo Angelin. Eu diria mais, um c-rime.
E diria muito mais, um desrespeito ao povo- e às lideranças do meu Estado!
O que estã pensando o Governador Angelo Angelin
que é_?_ Um tirano, um déspota, um ditador? Que não se
preocupa em ouvir o Povo antes de tomar uma decisão
centralizadora como esta, de desmunicipalizar o ensino e
a_-!'aúde em Rondoriiã? Víamos o_ P~OB, hâ algu~s me-
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ses antes de assumir o Poder em várias unidades_da Fe-,
deração,_ pregar que o Governo de um modo. geral não

Povo o direito de decidir quanto aos seus destinos, direíto reassumido depois de longa luta? Isto, Senhor _Presidente, Senhores Senadores, não permitirei que aconteça.
Por isto, conclamo daqui a todos os Prefeitos de Ron·
dônia, a todos os diretores e diretoras de escolas e hospitais, a todos os professores e professoras, a todos os roêdicas e médicas, enfermeiros e enfermeiras; serventes e
atendentes, porteiros e motoristas, todos os servidores,
enfim, das Secretarias de Educação e c;le Saúde dos Municípios a que se reúnam, a que se organizem, a que se estruturem para repudiar esta absurda intenção do GovernadOr Angelo Angelin.
Queremos que o poder democrático, que emana do
Povo e para o Povo, continue nas mãos do Povo, porque
duradouramente, somente o povo é que sabe escolher o
que é melhor para ele.
Nós esperamos e, mais do que isto, exigímos, que o
Governador Angelo Angelin respeite o Povo de Rondô- ·
nia. Que não procure fazer demagogia com coisa séria.
Qtie não busque desmantelar o que estã funcionando
bem, apenas porque não consegue ajudar ainda mais aos
Prefeitos e às comunidades, sob a alegação de que centralizar o poder de decisão é melhor do que como estâ
funcionando agora.
Apoio inteiramente o pensamento e a posição do Secretári_o Municipal de Educação_ e Cultura de Porto Ve_lho, Daniel Nascimento, quando afinna que ê contrário
à desmunicipalização do ensino - e, por via de conseqUência, da saúde - porque vai haver uma centralização.
. "A redemocratização - diz ele - ê uma aspi·
ração de toda a Sociedade. Por esta razão, decidi
pela escolha dos diretores pelo voto direto e acabar
com as decisõC$ de cima para baixo."
E o qi..uii é -inaiS ~~ave - e que a população inteira de
Rondônia precisa ficar sabendo - , ê que por trás de
esta trama que está -Sendo urdida contra os .legítimos interesses do povo do meu Estado, encontra-se a figura do Senhor Jerônimo Santana, assessor direto do
Governador, o mais bem pago funcionârio do Estado,
com salário igYfl,l ao do Governador, que mora nu~a
mansão de fazer inveja a quem realmente produz e ganha
bem. Dele, de Jerônimo Santana partem idêi3s esdrúxulas como esta, sugestões inaceitáveis como esta. Da cabeça dele e na cabeça dele é que são engendrados sonhos_
que acalenta como o gênio do mal do Doutor Silvana. ou
do Lobo Mau da história de Chapeuzinho Vermelho.
senliói ·preSidente, Senhores Senador~:
- ESlou cerro de que os prefeitos municipais, os diretores de escolas e de ho_spitais, as professoras e os médicos,
todos os servidores, enfim, das Secretarias de Educaçã.9 e
de Saúde se unirão contra o arbítrio e ,as intenç_ões dita·
toriais evidegciadas pelo Governador Angelo Angelin
quando tenciona desmunicipalizar o ensino e a saúde em
Rondônia.
Era- o que tinha a dizer. (Muito bem!)

podia tomar nenhuma decisão sem ouvir o Povo, sem
consultar as bases, sem promover a discussão, o debate
amplo, geral e irrestrito e, desse debate, dessa discussão,
sair com a solução melhor para o interesse do Povo. Mas
não ê isto que se vê em Rond_Qnia. O que está pretendendo o Governador Angelo Angelin é mudar toda a estrutura existente com uma decisão de cima para baixo, ar:rancando a ferro dos Prefeitos o poder de decidir segun~ ~elhor conveniência para os habitantes do seu mumctpto.
Sem deixar de me preocupar com a situação dos bens

P?

materiais que constituem, hoje, o acervo dos sistemas
educacionais e de saúde dos municípios,- os quais fica~
riam à mercê dos interesses politiqueiros do Governador
Angelo Angelin e de seus comandados, desejo enfatizar,
aqui, todo o processo de perseguição política contra direleras, professoras, merendeiras, serventes, diretores de
hospitais e de centros e postos de saóde, médicos, enfermeiras, atendentes, que seria implantado em Rondônia,
se esta decisão vier a ser implantada impunemente.
Imaginemos um diretor de escola ou de hospital que
não se coadunar com o pensamento político do Governador, o que aconteceria com ele? Imaginemos uma professora ·eficiente que- usa do seu direito livre e democrático-de pertencer ou de ter simpatia por outro partido que
não o partido do Governador, e que passaria a ficar à
mercê do arbitrio, da violência administrativa do Governador, transferindo-a para onde bem desejasse, sem
respeitar-lhe o direito mínimo de trabalhar onde deseja e
ondejá está estabelecida com a sua família. Imaginemos
que o Governador queira contratar ou apaniguar quem
quer que seja, segundo o seu interesse de se fortalecer politicamente., viSando apenas a objetivos políticOs, como
ficariam os que já estão designados, trabalhando Com ,
dedicação, com seriedade, com eficiência?
O que pretende o Governador Angelo Angelin ê um
absurdo. A melhoria do ensino, do atendimento médico,
não se obtém por este caminho, pelo caminho de centralização. Ao contrârio, se obtém justamente rnantenc;lo-se
o sistema de municjpalização existente há cinco anos.
Cabe ao Governador _e aos seus secretários, isto sim,
ter competência para administra-r com eficiência e d_e encontrar as soluções para os problemas novos que forem
surgindo, buscando na área federal da Nova República,
os recursos tão dificeis J)ara a manutenção do atendimento em níveis compatíveis e, como ê óbvio, para melhorar cada vez mais o ensino e a saúde em Rondônia.
A realidade pretendida pelo Governador Angelin, porém, não ê esta, embora nas entrevistas coletivas assim
seja anunciado.
O que deve o Governo do Estado ê articular-se com os
Prefeitos, ouvli'-lhes as necessidades e os pleitos e procu·
rar atendê-los no mâximo que for possível, sem tirar, deles, o poder que têm pelo menos nessas áreas. Pois são
eles que precisam ter esse poder, para poder decidir com
rapidez, com eficiência-, dinamicamente, sem prejufzo do
funcionamento da mâquina. Isto o Governo não faz. O
que deseja é, na Verdade, assumir o poder de remanejar
pessoas, máquinas, equiPãmerttos;-ae dispor dos prêdios
ao seu bel-prazer.
Pessoal, máquinas e equipamentos e imóveis que na
verdade não pertencem ao Governo do Estado, porque
foram herança, ainda, do acervo deixado pelo Território
Federal de Rondônia, o qual, como todos sabemos, rece.
bia todos __ os recursos do Governo Federal, da União.
Ainda hoje, os servidores são pagos pela União.
Por isto, equivoca-se o Secretário de Educação e Cul:tura Gilberto César Cavalcante Teles, ao dizer que é a
SEDUC quem salda o pagamento dos funcionários. Sim,
é através da SEDUC. Mas os recursos não são da SEDUC, nem do Governo do Estado. São provenientes d8.
União Federal.
O que pretende o Governador Angelo Angelin todos
sabemos. Corito todos sabemos o que deseja o Secretârfo
Gilberto Teles quando diz, como disse na entrevista à
Imprensa recentemente, que tem muitos projetas na cabeça, mas que sã-o tanto_s que nel\l que ficasse dez anos
no Poder teriacondíçaes.deresolvê--los. Imagina o Secretário ficar mais tempo- do que isto no Poder? QiiCr
eternizar-se no Poder, como acontece nos países de onde
1se originam as doutrinas espúrias que preten-dem introduzir no_ ~rasil, ,tirando· nos a liberdade, {cubando d_o .
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo apalavra ao nobre Senador Gastão Míiller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun-

1

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res:
Desejo expressar os meus cumprimentos ao Dr. Roberto MarinhQ pelo artigo intitulado "A Hora de Assu·
mir Responsabilidades". Pelo menos assinado o, Dr.
Roberto Marinho não se manifesta todos os dias, através
do seu jornal O Globo, mas quando o faz, quase sempre,
é com real felicidade.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o artigo
acima citado obteve larga repercursão em todas as camadas, da vida social e política do Brasil. Se há críticas, elas
o são construtivas, se há comçntârios menos favoráveis
ao Governo são eles visando colaborar com o próprio
Presidente Sarney, pois, alertar, criticàr e fazer comentârios não muito agradáveis, são fatos vinculados aO
próprio process_o democrático.
- Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido artigo.
Ele não pode deixar de pertencer aos Anais do Congresso Nacional.
Antes deseJo levar os efusivos cumprimentos ao Dr.
Roberto Marinho, pela lucidez do seu artigo e pela ponderação efetivã das suas considerações.
Eis o que diz o articulista:
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.. A HORA DE ASSUMIR RESPONSABILIDADES
O presidente Josê Sarney estâ procurando o que
jâ obteve: consenso a respeitO da iridiscutívellegitimidade do seu mandato e confiança na sua capacidade de realizar um governo que atenda aos anseios
e Õbjetivos da Nova República.
O pacto nacional que o Presidente tenciona agora promover foi firmado há vários meses pelo povo,
nos grandes comíCios da campanha sucessória, rati~
ficada pela eleição de 15 de janeiro e, acíma de tudo,
selado no trágico período da agonia e morte de Tan·
credo Neves, quando prevaleceram as normas constitucionais num clima de ordem e tranqUilidade, ni·
tidamt?nte refletid-o no comportamento das multidões·.
Em suma, a Nação não precisa mais .reiterar que
se acha_ unanimemente empenhada n_o pleno resta·
belecimento das instituições democráticas e na retomada do seu desenvolvimento econômico e social.
Todos os segmentos da sociedade estão conscientes de que esses objetivos, para serem atingidos, deverão ser precedidos por claras definições de princípios e límpidas opções sobre os rumos administrati-vos a serem adotados.
É justamente um pronunciamento sobre as questões fundamentais que se aguarda do Goyerno para
que os diversos setores e regi()es do País possam afinal se manifeStar, concordando ou discordando.
Não se iluda o Presidente com a idéia de que entendimentos e cantatas com representantes das mais
variadas c~rr_entes de_opinião logrem estabelecer
unanimidade em torno de sua ação política e administrativa. As discordâncias serão não apenas inevitâveis mas indispensáveis para que haja unl autêntico e esclarecedor diálogo nacional, como ocorre em
todos os regimes democráticos.
Antes de pensar num ilusório pacto entre forças
políticas e-grupos que se inspiram em posições ideológicas divergentes, impõe-se a:o Governo celebrar
um pacto entre ministros e autoridades dos diversos
escalões, não somente na disputa de cargos e atribuições, como na escolha dos caminhos a serem seguidos.
Obtida essa unidade interna no plano das convicções doutrinârias e das medidas a serem implantadas, caberâ ao Presidente da República assumir a
responsabilidade de anunciá-las, correndo o risco de
decisões erradas, mas desfazendo difinitivamente i
atmosfera de perplexidade e ambivalência que começa a -inquietar a Nação, ensejando debates estéreis e até mesmo manobras de agitação por parte
de núcleos extremistas da direita ou da esquerda.
Prelimiõ.annente, o Governo precisa esclarecer se
está empenhado em implantar no País o sistema de
acumulação do capital de cunho socialista ou liberal. A opção entre a expansão do capitalismo de Estado ou a abertura de maior espaço para as empre.
sas privadas é fundamental para que se delineiem
com precisão os papéis que caberão à tecnocracia e
à livre iniciativa nos programas de investimento.
Somente em decorrência dessa definição poderão
ser ajustadas em novos termos as relações entre patrões e empregados, formulando-se tambêm os sistemas de contabilização do combate à inflação com a
retomada do crescimento e criação de empregos,
acertando·se então os processos de contenção dos
déficits e aplicação dos recursos públicos, de tributação e distribuição de renda.
Sem a fixação dessa diretriz bâsica, o Ministério
do Planejamento continuará a exigir do Banco Cen~
trai uma prévia baixa nas taxas de juros como forma
de provocar a redução do dêficit, recebendo em troca a acusação de estar funcionando como lobby das
instituições que, possuindo títulos em carteira, po"~ derão auferir lucros vultosos com essa redução.
Por outro lado, as propostas de aumento da tributação e de cortes nos investimentos são conside-rados como fórmulas de incentivo do mercado de
papéis e conseqUentemente da inflação, em detrimento dos empreendimentos produtivos _agrícolas e
industriais, que passam a aplicar cada vez mais descapitalizados, pressionados pelo congelamento de
preços e onerados por custos financeiros.
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Evídentemente todas essas sugestões para con~
tenção do surto inflacionãrio, controle das contas
públicas, programas sociais de emergência, promoção dos recursos humanos, revisão do sistema financeiro, mudança da estrutura tributária ou seleção das prioridades são passíveis de críticas, apresentando aspectos positivos e negativos. AconteCe
que o critério de aferição da sua positividade ou negatividade é dado pelos princípíos e objetivos básicos da política global em que estejam inseridos. Não
havendo definição dos mesmes, o Governo Continuará realizando seminârios e consultas, sem chegar
a um consenso satisfatório.
·
Enquanto isso, o País persistirá assistindo a divergCncia no seio da administração vendo, por
exemplo, o Itamarati exigindo uma atitude de independência perante organizações internacionals -de
comércio, em defesa dos produtos brasileiros e, de
outro lado, o IBC mantendo-se atrelado às exigências da OIC resultando em prejuízos de dezenas de
milhões de dólares, em beneficio de nossos conl!orrentes.
Finalmente, como sintoma ainda mais grave da
ausência de comando, surgem iniciativas açodadas
como projeto da Lei de Greve, repudiada tanto pelos setores patronais como pelos trabalhadores e a
proposta da Reforma Agrária que inopinadamente
se dispõe a operar as relações de trabalho de dezenas de milhões de pessoas, modificando substancialmente a instituição da propriedade da terra, a aplicação da justiça no àmbito rural e o sistema de tributação, baseando-se em condições e dados de 20
anos atrás, quando ainda não se desencadeara a experiência de modernização da agricultura no
Centro-Sul e na região Oeste do País bem como em
certas lavouras nordestinas. A improvisação do programa de reforma se pantenteia nos cálculos do custo de assentamento por família, como também na
disposição de utilizar recursos do Pin-Proterra que
o Governo já de:s.tinou ao programa de Prioridades
Sociéiis.
Dessa maneira, tais propostas estão servindo
apenas para provocar conflitos que, de um lado, são
aproveitados por setores interessados em evitar a
modernização das instituições a flm de assegurar a
manutenção de privilégios e, de ou_tro, vem sendo
exacerbadas por grupos ativistas que se empenham
em aumentar o desemprego industrial e destruir o
setor produtivo da agricultura.
Na hora em que o Presidente Sarney definir os
princípios e rumos do Governo, transformando em
atas os compromissos assumidos pela Aliança Democrática, a maioria- do País permanecerâ ao seu lado. Não lhe faltarã solidariedade na celebraçilo dos
~xitos, nem tampoucO nos eventuais insucessos que
possam ocorrer.
Essa definição é inadiâvel. Não pode depender de
entendimentos que só terão sentido a partir da mesma.

Somente assim, no momento em que tiver que
dar a palavra final sobre os ajustes de nossas relações financefia8- internacionais, delimitando os
termos compatíveis com a nossa dignidade e a preservação do padrão de vida do povo, o Presidente
não estarã falando apenas em nome do Governo,
mas de toda a Nação".
Era o qo.e tinha a dizer. (Muito bem!) -

Gastio

;MUller.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte disclll'to.)- Sr. Presidente, Srs. SenadorC$:
O Chefe do Governo, confrontado com as evidências
de grande tensão social no campo e com com o debate
público em tomo do I_ Plan_o Nacional de Refonna
'Agrária, maildou avisar que não pretendia desistir de
seus compromissOs em favor da soCiedade rural brasileira.
Não se pediu isso a S. Ex•
Os conflitOs no canipó são fatos indesmentíveis e reais.
Para citar ãpenas·-um exemplo, ninguêm jura que inexistiu a possibilidade de luta armada entre invasores e

donos de terras de diversos municípios da região oeste
do Estado de Santa Catarina, afinal contidos pelo 2'i' Batalhão da Polícia M Hitar. da cidade de Chapecó, reforçado pelo deslocaniento de mais de um milhar de soldados
do Quartel-General, sediado em Florianópolis.
A discussão, a nível nacional, dos problemas fundiários no território pátrio, que tanto pareceu aborrecer
aos membros do Governo, é das primeiras características
do regime democrático que exercitamos.
O que se constatou, Senhor Presidente, foi uma total
ausência de sintonia entre o Chefe da Nação e os seus
prepostos. Num tema de tão magna importância, esse
desa_certo deixou um saldo extremamente negativo maliciosamenté debitado à OpoSição, qUe-estaria assustada com o perigo comunista ou a soldo dos latifundiários.
A realidade demonstrou que os conflitos se sucederam
porque, se o Presidente da República exaltava o direito
de proprie-dade legítima, e assegurava que nenhuma violação à propriedade seria tolerada, o Ministro da Reforma e DesenVolvimento Agrário anunciava farta distribuição de terras, prioritariamente nas regiões conflagradas.
O Chefe do Governo não indentiflêou deSobedientes
no interior de sua Administração; preferiu declarar-se
runante da conciliação e da paz, e iristruir os Goveiliã.dores, distantes do Planalto, quanto às fónnulas para conter a crescente inquietação no meio'" rural, enquanto nas
proximidades do Palâcio prosseguiu-se fomentando- a
discórdia por ele formalmente condenada.
Daí a população ter assistido, em noticiário nacional
de. televisão, às estarrecedoras declarações do presidente
de uma das empresas vinculadas ao Minist~rio da Agricultura, sentenciando que alguém perderia a terra doada,
e que não havia diferença, para os propósitOs da Reforma Agrâria, entre latifúndios produtivos e improdutivos.
Atribuir à Oposição, que sem pie defendeu a Reforma
em seus princípios, programaS e estatutos~ a origem da
radicalização das posições, ou tentar convencer a opinião públíca de que aqui estamos professando a defesa
~-do latifQ.ndio improdutivo, é estratégia falsa, de finalidades patra uso exterior, de um Governo que não soube
identificar, no seu próprio corpo de servidores subalternos, a verdadeira causa e responsabilidade pelas ameaças
de convulsionamento social no campo.
Não custava, contudo, ao Presidente, que profundamente alardeia suas posições quando fala à sociedade,
renovar a advertência de que carecem muitos dos que se
internaram no seu Governo, quanto à obediência por todos devidª' aos mandamentos constitucionais que regu~
Iam o exercfcio do poder.
Por isso, reconhece agora - e assim termina fazendo
justiça à OposiçãO -, os erros cometidos no lançamento
do PNRA, ejâ pelo menos desconfia, como provam as
mudanças de tom das mais recentes entrevistas sobre a
momentosa _questão, dos que verdadeiramente estão sabotando o seu Governo.
Não o fizesse, arriscava-se a perder a confiança da
Nação, e aceitava como fato normal a seguida tentativa
de quebra de sua autoridade, hâ pouco ultrapassada por
subordinados que confessaram públicas siinpatias e em~
penhado alinhamento com as prãticas a dotadas nos países de ideologia totalitárias, desmentiram as intenções
pacfflcas do PNRA e pregaram, em rede nacional de televisão, as soluções radicais e sangrentas para o problern_a fundiáriõ brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESII)ENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
O SR. ENI!:AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o·
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadorC$:
_Uma das grandes _vítimas destes_ últimos vinte e um
anos de autoritariSmo que marcaram a vida brasileira ê,
sem dúvida, a Justiça do Trabalho.
Incrivelmente, porêm, não encontramos- mesmo entre os crfticos maís ~cerbos do regime recém-findo ' uma anâlise mais prOfunda do drama que vive esta Justiça espC:dalizada.
Com ~ recessão imposta, nos anos mais recentes, à
eConomia nacional pelas leoninas exigências do Fundo
; Monetário Internacional, agravaram-se os conflitos na
área trabalhista. Isso fez cdtn que aumentasse, de fonna
extraordi_n~a, o número de reclamações nas Juntas de
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Conciliação e Julgamento, o que provocou,-em todas as
inStãncias da Justiça do Trabalho, um congestionamento
que já beira o caos.
Se, por um lado, o governo anterior se despreocupou
c~m Os efeitps- sociais das medidas econômicas que adotava, por outro não teve a mínima preocupação com reaparelhamento da Justiça do Trabalho, a quem praticamente tranSferiu o ·on us da manutenção d_;;t.. ..paz social",
outra das condições implicítas nas exigências dO FMI
para que os nossos credores internacionais mantivessem
o fluxo de capitais externos no País.
Duplamente apenada, a Justiça do Trabalho enfrentou sérias dificuldades, sempre, porém, com a esperança
de ver atendidas suas reinvindicações mais imediatas,
como o aumento de verbas e a criação de mais Juntas em
todo o País.
Sem deixar de cumprir sua missão, dentro das possibilidades acanhadas com que continua lutando, a Justiça
do Trabalho voltou a manifestar-se, recentemente, sobre
estes mesmos temas. Reunidos num encontro nacional
em São Paulo, os Presidentes de Tribunais do Trabalho
reafirmaram a necessidade urgente do aumento nos seus
recursos orçamentários e propugnaram, mais uma vez,
pela instalação de novas Juntas.
Este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o objetivo principal do meu pronunciamento. Não é possível que, ainda
uma vez, quando os tempos são outros, em que a Nova
República procura implantar renovados métodos, se trate com descaso os problemas da Justiça do Trabalho. O
veemente apelo dos Presidentes de TRTs não deve nem
pode ficar sem a competente e merecida resposta.
Para que se tenha idéia de como eram tratadas ques~
tões como essa pelo extinto regime, cito a questão das
Juntas de Conciliação e Julgamento, que bem demonstra
a insensibilidade social dos çl.irigentes de então.
, Em 1980, atendendo a apelos do Tribunal Superior do
Trabalho, a SEPLAN procedeu a estudos geoeconõmicos visando a detenninação de cidades, em todo o_Brasil,
que poderiam abrigar Juntas de Conciliação e Julgamenw
to.
Desse estudo, resultou 11m anteprojeto de Lei que prevê a criação, em todo o Brasil, de mais 279 Juntas, das
quais 19 iriam para o Paranâ.
Esse anteprojeto circulou pelos diversos gabinetes minísteriais de Brasília e o fato é que, passados mais de cinco anos, ainda não foi enviado ao Congresso NacionaL
Isso motivou a manifestação recente dos Presidentes
de Tribunais do Trabalho, pedindo o envio imedito do
aludido anteprojeto ao Congresso Nacional.
Mas cumpre enfatizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que, decorridos mais de cinco anos, esse estudo da SEPLAN já se encontra grandemente defasado. _
_
Se, àquela época, o Paraná precisava de 19 Juntas,
com o aumento assombroso das reclamações trabalhistas - frut.9 da política econômica recessiva imposta à
-·Nação- é fato notório que o nosso Estado necessita,
hoje, de muito mais.
No caso específico do Paraná, não posso deixar de elogiar a atuação do Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, Juiz Tobias de Macedo Filho.
Aquele Magistrado tem dado mostras de um dinamismo incomum, tentando resolver, ou pelo menos minimizar, dentro das possibilidades do próprio Tribunal, estes
graves pro~lemas.
Cite-se, a pióposíto, a construção das sedes próprias
das Juntas - que aliviarão as dotações orçamentárias
destinadas a aluguéis - e a marcação, em carâter temporário, de audiência nas Juntas também pela manhã que reduzirão o prazo para a solução dos pro-cessos são duas iniciativas que nào podem passar despercebidas.
Entretanto, como reconhece o próprio Presidente do
TRT, a grande batalha é pela instalação, afinal, das novas Juntas.
Segundo o Dr. Tobias de Macedo Filho, a situação do
Paraná é aflitiva·,-tendo as Juntas de Conciliação e Julgamento, especialmente as de Curitiba, trabalhado no limite de suas possibilidades..
Bem por isso, ainda agora, a 13 do corrente, em oficio
encaminhado ao Governado_r José Richa, subscrito pelo
D_r. Tobiasc;le Macedo Filho, Presidente do Tribunal Re, gional do Trabalho da 9• Região, Paranã, pelo Presiden~
te da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9• Região, Dr. João Oreste Dalazen, pelo Dr. Carlos Roberto~
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Ribas Santiago, Conselheiro da OAB~PR, pelo Dr. RÕ~
gêrio Poplade Cereal, Presidente da Associação dos Ad~
vogados Trabalhistas do Paraná, pelo Deputado Nilso
"Sguarezzi, Presidente da Assembléia Legislatvia do Paranâ e, ainda, pelos presidentes das Federações dos Trabalhadores na Indústria, dos Trabalhadores na Agricultura, dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação, dos
Trabalhadores no Comércio, dos Bancários, dos Trabalhadores nas Empresas de Difusão Cultural e Artística,
dos Trabalhadores na Indústria de Co-nstrução e do Mobiliário, entre outras, foi reivindicada a criação, no mínimo, de mais 14 Juntas de Conciliação e Julgamento, sendo cinco em Curitiba, e uma em cada uma das cidad& de
Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Foz do lguaçu,
Francisco Beltrão. Jacarezinho, Londrina (segunda Junta), Paranavaí e Um_yarama.
Esse n6mero, como se observa, é bastante inferior,
ainda, ao que constava do estudo da SEPLAN e:m_l9_80,
e bem menor do que a realidade impõe.
Um simples ex.ame do númerO de Juntas de Conciliação e Julgamento existentes nó Pa:iS revela, de plano,
que o Estado do Paranâ vem sendo, de longa data, um
dos menos aquinhoados com a criação desses órgãos.
A própria Lei n~' 6~563, de 19 de setembro de 1978,
agravou a disparidade então existente, pois, antes dela, o
Paraná contava com apenas 8 Juntas, sendo quatro em
Cuiitiba e quatro no Interior - L:andrina, Paranaguá,
Ponta Grossa e União da Vitória- e essa Lei criou tão
somente mais quatro: Apucarana, Cornélia Procópio,
Guarapuava e Maringã, n"ào contemplando Curitiba
nem Londrina que, já naquela ocasião, exigiam a duplicação das existentes, e, tampouco criou Juntas em outras
cidades de expressão e em fraca expansão populacional e
desenvolvimentista, como Cascavel, Campo Mourão,
Cianorte, Foz do lguaçu, Francisco Beltrã_o, Jacarezinho, Paranavaí e Umuarama.
Enquanto o Paraná, com mais de s~e milhões de habitantes, tem apenas 12 Juntas, o Rio Grande do Sul, com
idêntica população, tem 50 Juntas e São Paulo, como
apenas o triplo da população paranaense, tem lO I Juntas. O Rio de Janeiro, com lI milhões de habitantes;cerca de 60% a mais que o Paraná, tem 57, e _Sª-nta Catarina,
que tem pouco mais da metade da população do Paraná,
tem duas Juntas a mais que o nosSo Estado, enquanto o
· DistritO Federal, com pouco mais de 1 milhilo de habí~
tantes, tem 8 Juntas, ou seja, dois terços das que possui o
Paraná, que tem sete vezes mais população.
Só para se igualar ao Distrito Federal, por exemplo, o
Paraná deveria ter mais 40 Juntas, considerando-se a média de habitantes por Junta. Para igualar-se ao Rio
Grande do Sul e ao Rio de Janeiro, precisaria ter mais 37
e 26 Juntas, respectivamente.
Co nsiderando·se os mesm,os parâmetros - nOmero de
habitantes por Junta- e levando-se em conta apenas as
Regiões Metropolitanas dos mesmos Estados - Pôrto
Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, e
Brasília, no caso do Distrito Federal- a Regiilo Metropolitana de Curitiba precisaria ter mais 10, 3, 4, 12 ou 6
Juntas para igualar-se à situação atual daquelas capitais.
Levando-se em consideração, por outro lado, a equalização pela média global, necessárias seriam mais 6 Juntas para Curitiba e, em todo o Paranã, incluindo a Capital, mais 20 Juntas. Sabendo-se, porém, que em todo o
Pafs é geral a reivindição pela criação de novas Juntas de
Conciliação e Julgamento, para desafogar um pouco a
tarefa da Justiça do Trabalho, é fácil concluir. que o pedido agora novamente formulado ainda fica muito aqu€m
das reais necessidades paranaenses e da Capital do Estado.

Nas Juntas da Capital; a -primeira audiência jâ está
sendo marcada para, no mfnimo, seis meses após o ajuizamento da reclamatória, e, em Londrina, parã- urua
data posterior a três meses. Considere-se, por outro lado,
que a última Junta instalada em Curitiba, a 4•, iniciou
seus trabalhos a 29 de outubro de 1974- mais de dez
anos- e que a 6nicaJunta de Londrina começou a funcionar em 8 de dezembrQ_ de 1962, hã mais de 22 anos,
podemos infCrir que o--quadro da Justiça do Trabalho de
primeira instância, quer em Curitiba, quer em Londrina,
é indicativo de iminente e séria crise, vez que o principio
da celeridade inerente ao processo trabalhista, dado o
cunho alimentar dos salários, se encontra, hâ. muito, prejudicado.
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Não é de olvidar, outrossim, que essa defasagem e morpsidade na aplicação do direito constitui, obviamente,
elemento de coação na formação da vontade expressa no
acordo, e, niuitas vezes, fator de renúncia tâcita ao
exercício do próprio direito.
Estas, Sr. Presidente, Srsc Senadores, algumas das
muitas razões pelas quais se justifica o pleito da criação
de mais 14 Juntas de Conciliação e Julgamento no Estado do Para_ná, o que, sequer, faz justiça ao nosso Estado.
que, pelo mencionado estudo da Seplan, em 1980, já era
catalogado como tendo necessidade de mais 19 Juntas.
Desta tribuna desejo manifestar minha total solidariedade,a essa reivindicação, que diz muito de perto com
uma das mais caras pretensões humanas, queê a da prestação do direito através de___1.)llla Justça rápida e barata.
- Tem meu inteiro apoio o pedido do TRT paranaense,
subscrito por numerosas entidades, no sentido de que o
Executivo envie de imediato, ao Congresso Nacional, o
anteprojeto elaborado pela SEPLAN, em 1980, para a
criação de novas Juntas de Conciliação e Julgamento em
todo o País, e, por outro lado, determine o Sr, Presidente
da Repúbfica novos estudos para a criação de outras
Juntas, destinadas a suprir a defasagem do período
1980(1985.
Aqui no Congresso, tenho a certeza de que todos os
parlamentares - Senado e Câmara dos Deputados em
uníssono - diligenciarão a rapidez necessária na trami-tação dessa importante matéria.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, também as decisões aparentemente ~e fTlenor importância, quando se consideram aquelas de magno interesse nacional, têm seus objetivos, a-nível de Governo e dos
segmentos aos quais se dirigem, exaltados pelos resultados que perseguem.
Um decreto presidencial, na sua aparente simplicidade, sendo conseqUente ~e estudos tão-somente na esfera
do Poder Executivo, envolve providências de menor vulto, sem que por isso, analisado sob o enfoque do que vai
alcançar, tenha diminuído o seu signifi<?-do.
Em tal caso se insere o Decreto ontem assinado pelo
Presidente José Sarney, isentando, pelo período de um
ano. a cobrança do Imposto sobre Produtos Industriali-zados incidentes sobre os ve(culos a álcool, destinados
aos motoristas cje táxi.
Na forma prescrita nessa decisão do Chefe do Governo, lastreada em pesquisas de grande profundidade efetivadas pelo Ministro Aureliano Chaves, das Minas e
Energia, o beneficio contempla os condutores autôno~
mos de passageiros, as empresas, cooperativas concessionárias ou permissionárià.s de serViços de tâxi.
A iniciativa do MiniStério das Minas e Energia, que
repete incentivo já deferido no passado) surge agora,
oportunamente, com modificações que asseguram a clareza do texto e a prática dos mecanismos governamentais de controle, que assim contornam eventuais distorções e impedem o mau uso do beneficio.
.
Confófnle des(a(j_ilei" no princfpio, a nova normã·pro- mete significativos resultados, a{ingindo um amplo espectro de atividades: os motoristas, profissionais, ·que·
comprovadamente utilizem os veículos no exercfcio de
seu trabalho, são imediatamente beneficiados.
Também as empresas que exploram esse serviço ·con~
cedido, as cooperativãs de trabalho e as pessoas jurídicas
permissionáriãs da exploração do transporte p6blico de
táxi são beneficiadas, cuidando-se, porém, através deverificaÇão a ser processada peta Secretaria da Receita Federal, de p-révio ex.ame das condições dos pretendentes à
isenção.
Por isso, o controle administrativo coibirá a aquisiçãõ
de veículos incentivados às pessoas que não atendam aos
critérios' estabelecidos, penalizando os infratores com o
pagàmento do tributo integral, mais a_ correção monetária.
De igual sorte, sujeitam-se também ao pagamento da
parcela de imposto correspondente ao incentivo, assim
como às conseqUências legais por tal procedimento, as
pessoas que Comprovadamente desviarem os vefculos de
JiY-35 finalidades.

Quarta-feira 26 _ 2125

Esse rigor também atinge, além do adquirente como
principal responsável, os fabricante.'>, revendedores, despachantes Ou quaisquer outros que de forma direta ou
indire"tã -c-o1aborarem para a consumação da irregularidade.
Permite-se, contudO, a alienação do vefcuto adquirido. ·
sem o pagamento do imposto descontad_o, mesmo a ter- .
ceiros que fião sejam motoristas profissionais, desde que
a transação se destine à aquisição de um noVo veículo,
por parte do cedente.
A inobservância desse preceito sujeita o transgressor
ao pagamento do tributo dispensado, com acrêscimo da
correção monetâria, mas reduzido de um terço do valor
relativo, a cada ano civil, contado da data da aquisição.
Beneficiando os mOtoristas profissionais de táxi, o Uecreta em comento ensejerâ a renovação da frota empre- '
gada_nesse meio dC transporte, melhor atendendo aos
usuários do serViçO.
Ao mesmo tempo, estimUla a fabricação e aperfeiçoamento dos carros destinados ao transporte público, além
naturalmente de incentivar de modo substancial a produção de yeícuJos.
Por fiin, o Decreto colabora significativamente para o
creS:Cimento do consumo do âlcool, que indiretamente
vai determinar maior agilização das usinas produtoras e
de programas de substituição da energia importada.
Consignando um voto de congratulações ao St. Minis~
tro Aurelíano Chaves e ao Sr. Presidente José Sarney,
pelo acerto dess~ medida, registro finalmente que esse
Decreto, beneficiando um grande leque de atividades
produtivas, constitui, sem dúvida, uma daquelas decisões que merecem o aplauso_de toda a Nação, pela importância de que se reveste..
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Conceôo a pa~
lavra ao nobre Senador José Ignâcio Ferreira.

O SR. JOSit IGNÁCIQ FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs.
Senadores, venho, nesta oportunidade, trazer ao conhecimento dos senhores uma iniciativa que só pciâe ser considerada louvável, para a qual gostaria também de chamar a atenção das autoridades do setor e do povo em geral. Trata-se do projeto do Departamento Estadual de
Trânsito do Espírito Santo, de_n_ominado "O__PETRAN
nas Escolas", cujo objetivo é desenvolver programa específico de educação para o trânsito nas escolas de Jl'
grau, visando a despertar na criança sua consciência
crítica em face do trânsito, ao mesmo tempo em que se
vai formando a consciência coletiva, em benefício, conseqüentemente, das presentes e futuras gerações.
O projeto foi elaborado_ por uma equipe multidisciplinar c"omposta de Técnicos em Educação, Psicólogos,
Professores, Engenheiros de Trânsito, Desenhistas, Arquitetos da Universidade Federal d.9 Espírito Santo, Secretaria de Estado da Educação, Prefeitura Municipal de
Vitória e Departamento Estadual de Trânsito (DETRANJES).
Uma proposta dessa natureza adquire importância
fundamental num país como o Brasil, que se tem revelado, pelas últimas estatísticas, um campeão mundial dos
acidentes.de trânsito_. Esta é umá realidade que só pode
ser mudado moditiCâ.ndo-se a mentalidade dos cidadãos
com relaçãp ao trânsito. Campanhas educativas desenvolVidas junto aos _adultos não surtiram grandes resultados, uma vez que se torna mais diffcil combater víciosjâ
arraigados noS costumes de pedestres e motoristas. Dai a
importância de se iniciar a educação para o trânsito ainda na infância, dentro das escolas, constituindo-se uma
nova consciência que passaria naturalmente a ser irradiada a toda a_ comunidade. Trata-se, portanto, de uma
idéia que poderia servir de modelo para os departamentos de trânsito de todos os Estas:fos do Brasil.
O projeto_ do DETRAN/ES, que Propõe um programa de aç-lo para o desenvolvimento da educação para o
trânsito, teve início em maio deste ano, sendo se.us objetivos relacionados_ a todas as disciplinas do currículo das
escolas da Rede d~ Eo,sino de l~'grau, Estadual e Municipal. Na primeira etapa, conStitui-se de três volumes: o
Projeto, o Livro do Aluno e o Livro do Professor.
Para a implantação do projetO "O DETRAN nas Escolas", escolheu-se uma amostr;~: de escolas situadas em
pontos negros, isto é, situadas eni locais de trânsito intenso e perigoso, com maior índice de acidentes, sendo
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quê, ilum primeiro momento 0"' semestr~). foram atingidas escolas da Grande Vitória e, num segundo momento
(29 semestre), escolas das principais ·cidades do interior
do Estado. Para tanto, houve um treinamento para os
professores, que contam, ainda, com a orientação de
uma equipe de apoio técnico do DETRAN/ES.
· Qu~ro aproveitar aqui as palavras do diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Lézio Gomes Sathler, ao justificar o projeto, quando diz
que "reconheço a magnitude dos problemas que incidem
sobre o universo do trânsito, não tem este projeto pre-:
tensão de solucioná-los, mas provocar uma espécie de 'efeito de onda', em que crianças, professores, enfim, a escola como um todo, numa abrangência e expectativa tais
que ultrapassarão os limites das suas paredes, indo até os
lares, à q>mun~dade- todos envolvidos numa consciência críticà da realidade do trânsito como responsabilidade de todos, mudando os comportamentos desta geração
e expandindo-se para o futuro, fixando~se padrões de
comportamento mais adequados no trânsito". Quero
congratular-me com o DETRANJES por esta feliz. e
oportuna iniciativa de lançar o programa de educação
para o trânsito "O DETRAN nas Escolas", e expressar
os meus votos de que o projeto alcance seus altos objetivos.
Muito obrigado, era o que tinha.a dizer. (Muito bem!)

Sucederam-se com os titulares de Governos de países
vizínhos os encontros de fronteira, bem como, em âmbito min"iStCrf8J, as visitas oficiais ou de trabalho eas conversas à margem de reuniõés multilaterais.
Do mesmo modo, nosso país foi honrado pela visita
de muitos presidentes, chanceleres e ministros das Repúblicas americanas do continente.
E, nestas ocasiões, nem sempre as amenidades foram o
conteúdo exclusivo das pautas, tendo em vista que os
anos oitenta marcaram-se pelo recn,1descimento da tensão entre Peru e Equador, pela guerra no Atlântico Sul e
pelo agravamento da crise centro-amçricana.
A dívida externa foi o gúnde e grave problema
econômico~fiitanceiro que norteou as conversações e a
tr~ca de_ opiniões entre os países latino-amerícanos, que
conosco partilham esse inimigo comum.
-- -E o desejo de superar as adversidades da conjuntura
para que fosse retomado o crescimento e os níveis de intercâmbio do início da década foi uma constante.
Os dados do ltamaraty rev~lam que apesar das crescentes difiCUldades de investi~nto em obras comuns,
houve realizações concretas por parte do Brasil e seus
parceiros latinos,
E, na paUlatina intensificação da cooperação nos âmbitos cultural, técnico-científico e de formação de recursos humanos, o descontraimento, a confiança mútua, a
ação conjunta, o reforço de relacionamento bilateral
com parceiros tradicionais e com n0voS parceiros tem
sido a nossa diret~iz de política externa, que é tida também como importante instrumento de desenvolvimento e
bem-estar interno.
Pode-se também afirmar que não foi apenas no intercâmbio bilateral que o Brasil colheu os bons frutos de
uma política externa com opção preferencial pela América Latina.
A ação diplomática desenvolveu-se com igual ênfase
em relação aos organismos regionais americanos, especialmente a ALA DI e o SELA.
Quanto à ALADI, Associação Latino-americana de
Integração, sabe-se que ela é a sucessora da antiga
ALALC, Associação Latino-americana de Livre Comércio, que não cumpriu prazos e objetívos estabelecidos em
1960, em razãO de dificuldades estruturais e conjunturais
da década de setenta.
A chegada dos anos oitenta fez surgir a necessidade de
reformular anteriores esquemas de integração e tornou
possível o acordo ~as nações do continente para fazer a
ALADl, uma versão amadurecida da ALALC que, em
razão de sua maior flexibilidade institucionãl possibilitou a criação de uma área de preferência econômica con~
fig].!.rada por acordos de caráter bilateraJ e regional.
Aderindo à temática integracionista, a confei-ência de
1984 do Ministro Saraiva Guerreiro relata que .. a integração fundamentada em esquemas legítimos, bem definidos, técnica e politicamente, é uma das bases de realização dos melhores projetas do continente",
E afirma ainda que: ••o Brasil acredita que o processo
de acentuada desaceleração' do comércio intraregíonal
na América Latina, a partir de 1982, derivado do difícil
ajustamento das .economias nacionais à crise do eildividanlento externo, deva constituir estímulo adicional à
busca ·de esquemas criativos e inovadores que permitam
resgatar os níveis históricos de intercâmbio jâ alcançados
no âmbito da ALADI.
_:_No que diz respeito ao SELA, Sistema Econômico
Latino-americano, também tem sido dinâmica, realista e
cooperativa a atitude diplomática brasileira, tanto que
nosso país se tornou sede de uma de suas agências, asaber RITLA, Rede de Informação Tecnológica LatinoAmericana, que atua na coleta e difusão de dados importantes para a cooperação multilateral no continente.
O SELA tem-se mostrado como valioso mecanismo
para a definição das linhas de ação latino-americanas em
temas económicos internacionais.
Foi graças a ele que se realizou, em janeiro de 1984,
em Quito, a conferência de ministros latino-americanos
que procurava tratar amplamente da conjuntura de crise
dos anos oitenta, tentando esboçar mecanismos concretos e efetivos de cooperação.
7

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA, Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem acompanhou atentamente a política exterior do Governo Figueiredo pôde notar que, efetivamente, de 1979 a 1985, o Brasil realizou um inegável esforço
de aproximação e aprofundamento de relações com os
países da América Latina.
Os avanços foram realmente Perceptíveis e
evidenciam-se na seqUência de collfeiênciaS~felaiôiíos
pronunciadas pelo ex-Chanceler Saraiva GuerreirO na
Escola Superior de Guerra.
A Revista Resenha de Política Exterior _do Brasil, em
irilciiiiíva feliz, publica os seis textos conjuntarriente
numa edição suplementar de setembro de 1984, embora
jã o houVesse feito também em separado.
No seu depoimento de 1984, pôde dizer o Embaixador
Guerreiro que, nos últimos cinco anos, inten-sifiCaram-Se
de forma sem precedentes as relações com a América Latina, atribuindo tal sucesso à comunidade de interesses
básicOs-em matéria de relações iniernacíOnaíS:-à ação
conjunta em diversos foros multilaterais à Comunhão
de valores e- aspirações que embasaram o esforço de
aproximação do Brasil com os diversos pafses do continente. Segundo o ex-Ministro de Eifado, tal se deu tanto
"para reorientar relacionamentos históric_os, como no
Prata e no Chile" quanto ~·para promover um estreitamento substancial com países até então menos densamente vinculados com o Brasil, como os andinos, o Suriname e a Guiana", sem se poder olvidar que o nosso país
agiu também nos momentos de crise e de tensão, tentando levar os interessados à conciliação e ao descontraimento.
E muitos exemplos podem ser citados para atestar a
veracidade do-ãfirmado.
Assim é-que, foi no início do GOVerno Figueiredo que
se conseguiu, depois de ásperas negociações--diplomáticas, o Acordo Tripartite entre Brasil, Argentina e Paraguai, que possibilitou uma Cooperação- técn-icOoperacional entre Itaipu e Corpus,- "além de àiar ·entre os
países interessados novas oportunidades de cooperação
nos campos comercial, tecnológico, científicO- e cultural.
Os anos de 1980 e 198 r- viram os países da Améi-i'Ca
Latina transformarem-se nos melhores parceiros comerciais do Brasil.
As exportações brasileiras dirigidas àqueles países superaram às destinadas aos Estados Unidos da América,
não só pelo volume, mas também pelo fato de se referirem a uma ampla pauta de produtos manufaturados, de
alto valor agregado.
Enfim, nos últimos seis anos, foram freqUentes as visitas do Presidente Figueiredo aos _país~ latinos do continente, aJguns dos quais nunca tinham Podido hospedar,
anteriormente, o Presidente do Brasil. como foi o caso
da Colômbia. do Peru e da Veneiucila. -----

e

SCrihores Senadores,
Evoquei estes fatos para realçar o esforço desenvolvido pelo Brasil atual para se aproximar de seus vizinhos
- geogiâficos, de seus parentes culturais, de seus companheiros em busca de desenvolvimento._
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E também para lamentar que, embora mais densa e
frutuosa, esta aproximação se faz mais claramente em
nível bilateral, ou tendo em vista_ cada nação latino. americana individualmente, do que propriamente com a
..América Latina''.
E começo a alimentar um desejo, talvez nem tanto
utópiCo, exclamando t!m pouco à maneira bolivariana:
Que bom seria se a América Latina pudesse se ostentar
como um todo e falar a uma só voz depois de uma integração realmente efetiVa e de ordem econômica,jurfdica,
cultural, miiitar e política!
O fato ~e ver tanta movimentação, no Congrcisso Nacional, nos últimos diãs, em que se realizaram encontros
interparlamen-tares entre a Europa e a América Latina,
fez-me realizar que o Parlamento europeu é um fato, enquanto o Latino-americano é mais uma idéia, por mais
sedutora e louvável que seja.
Na virdade, o Parlamento europeu não legisla parâ a
Comunidade E~onômica Européia, mas é um dos seus
órgãos institucionais mais significativos, pois tem a missão de representar o povo europeu, que o elege em sufrágio direto. Ele tem poder de apreciação sobre assuntos financeiros e orçamentários, Pode fazer perguntas aos outros órgãos comunitários e discutir, na histórica e vivida
Estrasburgo, sobre os grandes assuntos e os melhores
objetivos ~o Mercado Comum Europeu.
A sua verdadeira formação democrática, consubstanciada pela eleição específica e direta dos anos setenta,
mostra que o Parlamento europeu é o fruto político mais
evidente da consolidação da integração de caráter
econômico-jurídico.
· Serã que, como a Europa, também a América Latina
não estaria ''condenada" a se integrar?
Já se disse que os motores que impulsionaram a Euro-pa integracionista, a partii dos anos 50, foram a destruição e os problemas do pós-guerra, sobretudo, o
medo de ver a expansão do comunismo até o alcance de
suas fronteiras.
E que a América Latina, vivendo num continente onde
a paz ê predominante e a guerra uma exceção não teria a
mesma pressa nem os mesmos objetivos de integração.
Mas serã que a dimensão alarmante da dívida externa
não se configura também para nós como um flagelo comum, que temos de banir ou tornar menos perigoso,
através da ação conjunta e do esforço concentrado?
Ainda na m-esma conferência de 1984 do Embaixador
Guerreiro na ESG podemos ler estas palavras:
«A ampla dimensão da dívida externa cria a necessidade de encontrar respostas para uma situação
que angustia parcela considerável do mundo em desenvolvimento e levanta várias considerações ao êxíto dos esforços realizados ao longo dos últimos
anos, no tocante à busca de melhores condições de
vida para suas populações,"
Não foi exatamente neste objetivo que o Brasil e outros _países latino-americanos participaram da conferência antes mencionada de Quito, bem como da Reunião
-de Cartagena errl jimho de 1984, com vistas ao lançamento de um debate político entre os Governos de países devedores e credores, que levasse a mínorar ou a aliviar os
ônus do endividamento?
Parece-me evi_d_ente que a resposta a essa necessidade
de reforço do poder de negociação dos países devedores
da América Latina estã mima vCrdadeira e efetiva integração económica e não numa atitude episódica, e talvez
até irresponsável, de um cartel de devedores.
Uma reunião interesSéih, para fins exclusivos de não
pagamento coletivo de dívidas e serviços ou para engrossar a retórica do tratamento político dos débitos não teria, certamente, boa repercussão entre aqueles que nos
fornecem capitaL
Mas, se a América Latina pudesse démonstrar um esforço autêntico para reativar a ALA DI e as outras formas de integração sub-regional não lhe faltariam louvores e adesões ex.ternas.
Pois os países ricos alegam freqUentemente que não
cumprem devidamente as suas obrigações sociais, estipuladas por documentos da ONU, no que toca à América
Latina, exatamente porque esta não fala em uníssono ou
integradamente, mas sempre de forma individual.
Do mesmo modo, a C. E. C. também lamenta ter de fazer seus acordos com a América Latina, ma tradicional
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forma bilateral, porque as tentativas de integração regional fracassam ou caminham lentamente.
E diante de tantas outras afirmativas do gênero, eu
chego até a acreditar realmente que uma integração econômíca séria e responsá-vel trar~nos-ia tudo aquilo de que
carecemos no momento, a saber, um peso específico e
uma voz uníssona para negociar exítosamente a-dívida;
uma maior possibiliade de percepção de l:ljiJ.da externa;
um ritmo sempre mais acelerado de.. cresdmento económico e um trunfo imenso para postular perante os ricos
as negociações globais tão almejadas pelo Terceiro Mundo.
Se o endividamento externo tiver contribuído para
maior sensibilidade latino-americãno frente à necessidade da integração terá, paradoxalmente, produzido um
resultado positivo, concomitantenlente a este rol de misérias e ~ofrimentos que tem imposto aos povos irmãos
da América.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTI: (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Galvão Modesto.

O SR. GAL VÃO MODESTO (PDS- RQ Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr .. Presidente, Srs. Senadores;
Todo o Pais mostra-se apreensivo com a ocorrência de
novos caSos fatais de febre amarela, depois de mais de
quatro décadas de sua erradicação dos centros urbanos.
Pogitivados os sintomas da doença, em internos em estado grave, as autoridades da ãrea de sa(lde, em todos os
seus níveis, desencadearam campanhas de identificação
das ãreas infestadas e de combate ao agente transmissor
- o mosquito Aedes aegypti.
À frente desse trabalho, o Ministério- da Saúde, embora procurando manter a tranqUilidade da população,
não deixa de recoij.~bfer a existência desse quadro ~reo
C!lpante, porquantcr.a'febre amarela ê uma doença tnCl,lrável, qUe acarreta a m.o..rte de pelo menos 10% de suas
vítimas, cãusando- nos sobreviventes seqüeJas orgâncias
irreversíveis.
Os Órgãos do Ministério,"especialmente a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública- SUCA~.
concentram-se no esfor.ço para a eliminação dRS focoS de~
mosquitos, que jã comprovaram enorme resistência e ex-cepcional fertilidade, vale_o.do-se, para tanto, da her6i_ca
e abnegada dedicação de gus seryjdores, íncansavelme.nte entregues à gigantesca tarefa de liquidar aqueles portadores de vírus da febre amarela.
É oportuno que se enalteça a açã9 desses agentes da

saúde, S.Qbretudo na regiãõ.amazôn_ica. A histórica C\lr:n~
panha de Oswaldo Cruz, que em 1909 percorreu o País
numa expedição profilátit::a sem precedentes, não conseguiu penetrar o bloqueio da selva, onde sobrevivem, desde àquela época, as espécies silvestres de transmissores.
Infelizmente, o mérito dos funcionários da SUCAM
-que nesses anos todos, to!'lgc dos confortos_~_as cidades, vêm enfrentllcndo os riscos d_e um _trªbalho que se desenvolve necessariamente em mc"io às hostilidades .do
ambiente - , ainda não foi rcconheci{o. -·
·
A noticia dessa ingratidão nos chega da Cãmara Mu~
nicipal de Guajará-Miiim--;- Oiide se aprovou RcquerímentQ do atuante Vereador Antônio Barroz;o da Cunha,
expondo a aflitiva situação dos funciçmários da SUCA-M ·
no EstadO de Rondônia.
Todos os servidores "do Órgão ex<:rct:_rh suas atividades, na Amazônia, com notório risco para a sãúde: Não
obstante, enquanto os funciofiáiros da SUCAM no Esta~
do_ do Amazonas percebem uma gratificaÇão-de pcriculosidade, correspondente a 40% dos respectivos vencimentos, rigorosamente nenhum_ desses -empregados, trabalhando no nosso Estado, recebe o mesmo benefício. A SUCAM retribui com o pagamento de diãrias, destinadas à alimentação e pousada, a todos os servidor~s
mandados a serviço nO interi_or. Todavia, nos deslocamentos que duram 6 meses, como no caso dos que envol~
vem trabalhos ao longo do Vale do Guap-orê, enteride o
Órgão, injustamente, que não lhes ê devido o pagamento
correspondente aos sá_baçlos e qomingos - dias -Q.e repouso semanal.
·
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Dessa forma ignora que os seus funcionários, mesmo
na selv_a, precisam comer e dormir. Por sua ordem, estão
mUito distante de suas- residências, exercendo com sacrífícios o Seú trabalhos, sem lazer e sem descanso.
A edilidade de Guajará~Mirim reclama providências
do Ministério da Saúde sobre estas questões, e pres_creve,
finalmente, que se conceda aposentadoria aos funcionários da SUCAM após 20 anos de serviÇo, tendo em
conta que eles exercem suas atividades em condições de
permanente risco, como é o ~so do combate ao mosquito transmis.sor da febre amarela, que exige aplicações de
quantidades maciças de substâncias altamente tóxicas.
como o DDT.
A ação pro"ilta e enérgica do Mfnis~ro Carlos Sant'Anna, aO efifrentar com o sóliào e indispensãverapoio de
seus aux.iliares as ameaças de um novo surto de febre
amarela no País. merece 6 reConhecimento de todos os
brasileiros.
Resta a S. Ex• mostrar-se também reconhecido aos
servidores que o ajudam nessa gigantesca empreitada,
determinando que se ponha termo à discriminação remuneratória da SUCAM no Estado de Rondônia, e que
a- todos os seus funcionãrlos seja concedido o benefício
da aposentadoria especial aos 20 anos de penosa atividade.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Camj:Jds.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MÓ. Pronuncia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Instalou-se, em Genebra, na Suíça, a Septuàgésim~
Primeira Conferência Internacional da OIT- Organização Internacional do Trabalho, da qual o nosso País é
membro, juntamente com outras 183 nações de todo o
mundo.
É indispensável destacar que, no sistema da Organização das Nações Unidas, o OIT é a única a se conduzi~:
·dentro dos rigidos princípio do tripartismo, ou seja, sua
estrutura ê constituída, ,baªicamente, sobre as representações de governos, trabalhadores e empregadores, em
igualdade de condições.
~- ASSim, i: Organização Internacional do Trabalho é o
úni~o brganiSrno·litternaCional q~e dá ao trabalhador o
direito de se fazer represent_ar, de acusar, de se defender,
di: "reivindicar, sem qua1Quer -irigerência do Estii:fo Ou do
em)';Í"egador. Só esta característica; Seiihor Presidente e
Serihores Sefúldoréi é sutíciefite para Otm·ensionar bem
sua importância e como é fundamental a realizaç~o de
srra- Reunião Plenária Anual, em Genebra.
Fundada no início do século XX,justamei1te para buscar alternativas e caminhos para os movímentos obreiroS
que surgiam por todo o mundo, numa ocasião em que os
trabalhadores se estruturavam enqtianto classe e se organizavam para conquistar seus mínimos e elementares direitos na relação do trabalho, a OIT tem ocupado uma
poSição exponencial, nesses seus 80 anos de existência,
que somente as guerras conseguiram fazer parar de funcionar efetivatn:ente.
.
_
Ãiorã; ·mais uzyia vez, estão falando pelo BraSil, na
OIT, dois delegados do Governo brasileiro, em nome da
Nova República: um delegado patronal e um que representa os 50 milhões de empregados que, diariamente,
ajudam a const~:uir .este país novo que renasce, agora,
sob os ensinamentos, as propostas e a palavra de ordem
do inesquecível Presidente Tancredo Neves.
E, por fClíZ--coincidência, justamente neste primeiro
: aiio deste novõ Brasil, a representaçãõ dos trabalhadores
brasileiros recai sobre um coestaduano nosso, indicado,
também pda primeira vez na história do movimentO sindicai de nosso País, com apoio unânime de todas as confedera-ções nacionais de trabalhadores: o jornalista
Washington Thadeu de Mello, ex-Presidente do Sindicato d-os Jomafistas Profissionais de Minas Gerais, de 1978
a i980. Ex-Pr-eSidente da Federação Nacional dos Jornalistas ProfiSsionais, e:iltre 1980 e 1983, tornou-se o primeiro presldinte de_uma federação nacional de trabalhadores a realizar eleições dlretas e nacionais para a escolh~ dos dirigentes de sua enti_d_ade sindical. AfUãlnie'rife' é
dir~'?!---d_a· CONT_CbP - Confedera~âo Nacion"al dos_.
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Trabalhadores em Comunicações e Publicidade- e servidor do SenadO Federal, onde dirige a Subsecretaria de
. Divulgação, por designaÇão do Presidente José FrageUi.
Coino a tradição da. presença brasileira na Reunião
Anual da OIT, nos últimos 21 anos, não é das melhores.
'jâ que dirigentes sindicais mais identíficados com o poder ã:Utocrãt"íco do que com sua própria classe representaram os trabalhadores em Genebra, a indicação de um
delegado brasifeiro coln as Características do noss-o companheiro que este ino está lá, é motivo de júbilo, a partir
da grande responsabilidade de que se revestirá sua
atuação.
.
Na Conferência Internacional da OIT deste ano, foi
inserido na pauta das discussões um tema polêmico e importantíssimo, que é o problema do tratamento que merecem o homem e a mulher no emprego e no trabalho,
além de outros igualmente destacáveis, como é o caso,
sempre presente, relativo às questões ligadas à liberdade
e -à autonomia sindical. Diante disso, é necessário que o
delegado dos trabalhadores saiba dizer, alto e bom som,
para todo o mundo ouvir e saber que estamos, realmente, saindo de um regime ditatorial castrador das lideranças, do movimento sindical e das fiberdades individuaís, e partindo para concretização da Nova República, a nacionalme]lte apoiada bandeira de Tancredo Neves. E que todos nós- brasileiros livres e conscientes da
nossa responsabilidade - haveremos de implantar e
consolidar, irreversivelmente.

.t preciso que nosso companheiro diga ao mundo, durante os 20 dias de reunião, perante a OIT, que existem,
realmente, cerca de mil conflitos de terra identificados
em todo o País, e que há quase 20 milhões de brasileiros
vivendo miseravelmente da agricultura, à espera de uma
reforma agrária que estamos propondo executar . .t ne~
cessãrio reconhecer que hã ~iscriminação para a mulher
trabalhadora, em todos os setores da vida produtiva, inclusive na ativídade política.- Precisamos dizer, a todo
pulmão: qUe nossa legislação sindical, des?tualizada e repressora, tornou impossível uma atuação livre e representativa durãilte os -21 anos de ditadura. Embora ina~
creditável para muitos, nossa inflação, que vem atingindo, há três anos, patamares superiores a 200%, em associação com os privilégios do grande capital, impôs à sociedade e, em tbspeciil, ao trabalhador brasileiro a fome,
a miséria; a injustiça, a pobreza, a desorganização social,
a crise social histórica.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é necess<l,rio,
também, que esse mesmo representante dos trabalhadores, bem como os demais representantes- do Governo
brasileiro e__ dos nossos empres.ârios - diga a todos os
183 países em Genebra que todas essas dificuldades não
nos amedrontam. Pelo contrário, motivam-nos a ter
mais forças, aluando como um desafio: vamos construir
um ·país para os brasileiros, vamos lutar com todas as
forças por uma democracia permanente, por uma justiça
social efetiva e real, por emprego, habitação, saúde, educação e felicida~e para todos.
Para se atingir esse ideal, precisamos também do
apoio de todos os J?afses do mundo, No entanto mai_s que
esse apoio, necessitamos de ter, de agora em diante, dele_g~dos e representantes autênticos, com coragem para
mostrar nossa realidade e para garantir a força que nos
une, a todos, em direção _a uma nação nova, forte e disposta a enfrentar e vencer os desafios que existem.
Hoje, na ârea do trabalho, já ocorrem greves dos trabalhadores sem o uso da repressão policial injusta e atê
arbitrária; já é possível consolidar centrais sindicais- e
as temos, já que estão aí, fortes e atuantes, a CUT e a
CONCLA T; não aceitamos mais a intervenção em entidades sindicais-e nem terenlos cassações de dirigentes e
líderes sindicais em nosso País. Os que o governo autoritário cassou, perseguiu e prendeu já podem exercer, regularmente, suas atividades no movimento Sindical.
Também não teremos mais partidos denominados cla.ndestinos, em nossa vida poHtica. Estamos. organizando
eleições para Presidente da República e podemos anunciar eleições para as capitais dos Estados ainda em 1985.
Uma noVa lei de &reve começa a ser debatida, para esti~ular negociações entre patrões e empregados e retirar o
Estado desses entendiinentos. Mais qUe isso, é necCssári_o

2128

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 26

informar ao mundo, perante os membros da OIT, que
todas as decisões ~m nosso País serão, doravante, tomadas pela sociedade, por delegaÇãO aá Congresso N acional, desfigurando-se o poder centralizador e autoritário
do antigo regime. Efetivamente:- eS-tamos nos iniciando
em uma democracia brasileira, e o mundo todo precisa
, saber· disso. Daí, a importância ·de termos delegados
apoiados por tOdo o movimento sindical do nosso Pais.
São eles que dirão que estamos lutando e buscando novos tempos.

Em nome da sociedade brasileira, era o que eu tinha a
dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Não há mais
oradores inscritos.

Ata da
3~

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18
horas 30 minutvs, anteriormente convocada, a seguiilte

e

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, de Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1985 (n"' 4.212/84, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que ''concede pensão especial a Josa Pedro Tiradentes, trineto de
Joaquim José _da Silva Xavier, o Tiradentes", tendo
Parecer favorável, sob n9 161, de 1985, da Comissão
- de Finanças.

112~

-2Discussão, em turno único, dá Projeto de Lei da Câmara n'? 32, de 1985- (nt? 4.981/85, na Casa de origem),
que reajusta os valores de vencimentos, salários e Proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá
outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob ns>s 171, 172 e 173, de 1985·,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civil, e
- de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 minutos.)

Sessão, em 25 de junho de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

-

Junho de 1985

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Martins Filho.

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lu_cena- Raimundo Parente- Alcides Paio- Gaivão
Modesto- Odacir SQa_res- Aloysio Chaves- Gabriel
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa - João
Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- José LinsVirgílio Távora- Carlos Alberto- Moacyr DuarteMartins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabta.l - Aderbal Jurcma -Cid Sam--=paio- Nivaldo Machtl~o- Luiz Cavalcante- Albano
Franco- Lourival Baptista- Heráclito RollembergJutahy Magalhães- Loni:\nto Júnior - Luiz Viana João Calmon -José Ignác1b Ferreira- Amaral Peixoto -Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes ---" Benedito Ferieira - Henrique
Santillo - Mauro Borges - Benedito CanelãS-- Gastão Müller- Roberto Campos- Marcelo MirandaRoberto Wypych- Álvaro Dias- Enéas Faria- Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli _Aicides Saldanha - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
presença acusa o compareCirriento de ~O Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Delis inicianlos nossof trabalhos.
O Sr. !~>-Secretário irâ proceder à leitura do Expedien-

te.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. 19-Secretârio da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinfe
projeto:

. PROJEro UE LEI I>A CAMARA
· N9 50, de 1985
5.777/85, na. Casa. de origem)
De Iniciativa· do ·
Sr. Presidente da República

(n.0

Reajusta .os vencimeD.tos, salários e
soldos dos servidores civis e mllita.re6 da
União e dos Territórios FederiUs, dos
membros do Poder· Judiciátio da. União,
do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal h Con,tas da. União, bem como
.revê pro-ven~ e pensões e dá. outras
providêncla,ll•.
O COngres'o :Nacional decreta:
Art. 1.0 Os atuals 'hioté.s ·de vencimm·tOB, salários e proventoo dõs servidores civis
da. União, dos Territórios e Autarquias, dos
membros do Poder Judiciário da União, do
Distrito Federal e Territórios e do Tribuna.!
de COntas da União, bem corno os das pensões :ncam reajustados em 89,2 (oitenta e
nove virgula dois por cento).
§ 1.0 Os atuals valores da.s gra.tlf!ca.ções
ge que tratam os Anexos II, segunda. parle,
V, VI e VIII do Decreto-lei n. 0 l. 902, de 22
de dezembro de· 1981, com a modificação
feita pelo Anexo I do. Deereto~lei n.O 2.22:8,
de 17 de janeiro de 1985, ficam reajustados
no mesmo percentual fixado neste artigo.

§ 2.o Na revisão dos proventos dos aposentados civis, bem como das pensões civis,
o percentual fixado neste artigo será acrea-c!do de 10,8 (dez virgula oito) pontos percen tuals, a título de abono "'Pecia!.
§ 3.o Não se aplica o disposto no caput
l!este ai;I;lgo aos fune!onárlos pertencentes
à). carre!ra.s lmtituidas pelos Decretos-leis
n.<>s 2.225, de 10 de janeiro de 1985, e 2.251,

de 26 de fevereiro de 1985, cujos

vene~<nen

•tos são reajustados de acordo com os a.rts.

e 9.o. respectivamente 1 desses Decretosleis, observado-o di.spo.sto no parágrafo único do· art. s.o d"'ta Lel.
.Art. 2.o o valor do soldo resu'tante da
aplicação' do disposto no art. 4.0 do oecreto-Ie! n. 0 2.201, de 27 de d~bro de 1984,
fiel). reajustado em 89,2% (oitenta e nove
vírgula dois .por eento).
,Art .3.": Os atuals índices .correspondentes à representação mensau de que tratam
os A1le~<os do Decreto-lei n.O .1.902, de 22 de
dezembro de 1981, com as modificaçõeS fe!tae peloo Anexos dos Decreto.s-leis n.os
2.267, de 13 de março de 1985, e 2.205, de 27
de d®embro de 1984, e pelo Decreto-lei n.o
2.268, de 13 de março de 1985, ficam acrescidos de 40 (quarenta) pontos percentuais.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nos arts; 5.0 e 9.01 respeCtivamente,
dos Decretos-leis n.''• 2.225, de" 10 de j anel"<> de 1985, e 2.251, de 26 de fevereiro de
1985, considerar-se-á o percentual de representação fixado anteriormente à data de
publicação desta lei.
5.~

Art. 4.0 Os atuals valores de salários fixados para as funções de a.sse.$otamento
superior, de que tratam os art.s. ll12 e 124
do Decreto-lei n. 0 200, de 25 de' fevereiro
de 1967, eom a redação dada pelo Decretolei n.0 900, de 29 de setembro de 1969, e
pela Lei n.o 6.720. de 12 de novembro de
1979~ serão· reajustados no mesmo perc-entual atribuído por esta lei ao Grupo-Direção e As.se.ssoramento Sui>erlores.
Parágr~fo único. O atual m<>ntante de
despesa com a retribuição das funções de
as.sessoramento superior fica reajustado no
mesmo P·ercentual de que trata ·este artigo.
Art. 5.0 O valor do vencimento ou -salário inicial dos cargos ou empregos de nível.
médio, do Quadro ou da Tabela P~rmanen-
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te. passa a ser correspc:mdente ao valor ãtual
da !Referência Nl\f-3 da e.scala de venci-

mentos e salários de que trata o Anexo do
Decreto-lei n.o 2.130, de 25 de junho

d~

1984.

Art. 6.0 A gratlf!cação a que se referem
o• lnc!.sos XXIV e XXVII do Anexo· II ao
Decreto-lei n. 0 1.341, de 22 de agosto de
1974, deferida aos membros do Mlnlstél:lo
Público da União,· terá como base de cál-

culo o ve11cimenOO inerente ao cargo de
Subprocurador-Geral do quadro respectivo.
Art. 7.0 As atuals diferenças sa.Iaria!.s
verificadas no enquadramento dos servidores alcançados pelo Decret,o..;.Iei n.O ~.161. de
11 de setembro de t984. e pelo art. 2.0 do
Decreto-lei n.o 1.874, de 8 de julho de 19_81,

ficam igualmente reajustadas com--bas.e _no

percentual fixado no art. 1.o desta lei.
Art. 8.0 Excluem-se-lia ressalva constante do inciso XVII do Anexo VII do Decretb1al n.O 1...445, de 13 de fevereiro. d-e 1976, os
docentes dos quadros e tabelas perma.n:entes dos órgãos da Administração Federal
direta e das Autarquias Federa.Is, vinculados
aú Ministério da Educação, observada,
quando for -o caso, a ·norma do art. 3.0 do
Decreto-lei n.o 2.204, d<J 27 de dezembro
de 1984.
Parágrafo único. Na hlpot~e deste art!~ go, o percentual da gratificação Incidirá
sobre o vencimento ou salário percebida
-pelo docente, por força do regime d.e trabalho a que estiver sujeito.
Art. 9.0 Fica incluida na ressalva constante do Anexo do Decreto-lei n. 0 2.211, de
31 de dezembro de 1984, a gratifjcação

in-~

tituída p-elo Decreto-lei n. 0 2.121, d-e 16 de
maio de 1984, com a rédação dada pelo Dec
creto-le! n.0 2.123, de_5 de junho de 1984.
Parágrafo único. A gratificação men-.:
clonada neste artigo .'Ierá calculada sobre o
valor de vencim·ento ou salário da maior referência da Categoria J;i'uncional a que pertencer o servidor.
Art. 10. A Gratificação de Apoio à Atlvl. dade de Ensino, devida aos ocupantes de
cargos e empregos de..níveLs--.uperior, p-ertencentes aos órgãos da Administração direta
e às autarquias de enstno fede·ral, será percebida cumulativamente C~}m a Gratificação
d<> Atlvidade Téenico-Admlnistrativa, !!e que
tratam os Decretos-le!.s n. 0 • 2.200, de 26 de
dezembro de 1984, e 2.249, de 25 de fevereiro
.ae 1985.
Art.ll. O valor do __salário-:t'amília fica
elevado para Cr$ 16.000 (dezessels mil cruzeiros).
Art. 12. OS órgãos competente.s, nas respectiVas áreas_ de atribuição. elaborarão as

tabelas .oom os valores reajustados nos
termos desta lei.
Art. 13. O disposto nesta lei aplicar-se-à,
no que couber, aos servidor.es ativos e inativos, bem como aos pensionistas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Art. 14. A despesa decorrente da execução desta lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União parã o
exerciclo de 1985.
Art. 15. · Esta lei entra em vigor no dia
J.o de ju1ho de 1985.
Art. 16. Revogam-se as d1sposições em
contrário 1 especialmente os_ §§ 2·.0 e 3. 0 do
art. 2.0 do Decreto-!·ei n.0 l.W9, de 31 de
outubro de 1979.

MENSAGEM N. 0 3C9/85. NA OlUOEM "
Excelentíssimos Senhores Membros Q.o
Congresso Nacional:

·Nos termos do artigo 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada dellberagão de -voss-as Exc'elência.s, acomp_a·nhado de Exposição de Motivos do Senhor
Mln!.stro de Estado Extraordlnárl"o para A13sun:tos de Administração, eom a prévia audiência do Poder Judiciário. o ane:>ÇO Proje"
to de Lei que reajusta os vencimentos. salários e soldos dos servidores civis e militares
da União e dos Territ6rios Federais, dos
m-embros do Poder Judiciá-rio· da: União, do

Distrito Federal e Territórios, do Tribunal
de Çontas d.a União, bem como re_vê proventOs e pensões e dâ Outras provitiêndas.
Brasll!a, I 7 <;!e junho de 1985. ,- J~

S~ey.

.Em 12 de junho de 1985.
Excelen tisshno Senhor Presidente da Re~
pública,
'Tenho a honra de snbmeter à ele"l'ada
consideração de Vossa -Exce1ência o .anexo
anteprojeto do lei, que reajusta em 89,2
toltenta e nove virgula dois por cento-) os
atuais valores de vencimentos, salários,
SOldos e prove-ntos dos servidores civis e
fuilit~res do Poder ·ExecUtivo da União, dos
Terrtt6rlos _e autarquias, dos membros e
.servidores do Poder Judiciário da União,
do Distrito Federal e Terrlt6rio.s e do Tribunal de Contas da União, bem oomo das
pensões.

Tendo em vista a reper-cussão do aumento do sa.Iãrlo mínimo na escala de venctmento.s dos servidores, Utilioou o anteprojeto a mesma variável aplicada àquele
reajuste, a fim de qUE; a ,menor remuneraÇão --dó servidor públíoo ficasse acima de
Cr$ 333,120 (trezentos e trln ta e três mil
cento e vinte cruzeiros).
Especial atenção foi d!.spensada aos apoc
.sentados e pensionistas civis _do Poder
Executivo.

o reposicionamento de referêndas!.. concedido aos servidores _da Admln!.straçao Di-

Teta, ao término do Gav€rno anterio~ excluiu o.s inativos, gerando uma situaçao de
desequilíbrio, que cumpre atenuar.

Enquanto se ·aprofunda. com os estudos
da Reforma Administrati'Va o ·exame das
soluções _passiveis, torna-sé indispensável
soco-crer aposenta dos e pension!.stas com a
medida ora alvitrada.
Prop.õe o anteprojeto que a estes .seja
concedido ma!.s 10,8 (dez vírgula olto) pontos percentuais a titulo de abono especial
elevando- o reajuste total a 100% (cem po;
cento).
çonvém destacar que tals oonqu!.stas,
alem do 13.o salãrto para os servidores est ..tutárlos a ser Implantado, gradualmente,
ain~a ~te ano, .soem agravãr o deficit públi-co, tomaram-se possíveis graç.as à redefinição das prioridades do Governo. compro-metido com a remuneração -con'digna do
trabalho e a Just-iça SOcial.

N9 que diz reSPeito aos ca:rgos de natureza especial, do Grnpo-Direção e &Se.ssoramento Superiore.s. a respectiva representação mensal é acrescida de 40 (quarenta)
pontos" percentuais, a fim -de coorriglr, em
-parte, a defasagem em relação_ .ao pessoal
de nivel superior, cuja retribuição, em
muitos casos. supera a ·retribuição daqueles eargos._ ~afetando a hierarquia salarial e
criamdo dificuldades ao recrutamento de
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servidores qua.lltlcados para o desempenho
de funções de alto nivel, pela baixa retribuição a__eles._atrlbuida.
A fim de evitar que os !unctonários das
üaJoreiras Auditor do 'te.s~wo Nacional e
Policial-Civil --recentemente 1-:ft~trutura
das pelos Decretos-leis n.os 2.221>, trt.
10.01.85 e 2.251, de 26.02.85 ~sejam contemplados com reajustes maior no que o
previsto para os dema!.s servidores de nível superior, ante a vinculação existente
entre os venc.imentos daquelas carreiras e
a retribuição do Grupo-DAS, ou anteprojeto
def-ere àqueles funcionários ·o mesmo percentual: 89,2% (oitenta e nove vírgula do!.s
por cento): .
Com o obje!ivo de resguardar razoável
equihõrio -.mtre os salários do pe&Soa.I docente_, técni·co e administrativo das Instituições federa.i.s de ensino, vineuladas _ao
Ministério da Educ2ção, propõe-se ~ adoção das seguintes medidas:
I - estender a Gratificação de Nível SUperior, a que .se refere o artigo 7.0, caput, do
Decreto-Lei n.o 1.82{}, de 11 de dezeinbro
de _1~80, a todo o pessoal docente das ~efe
ridFts instituições;
II AUtorizar a .percepção cumulativa
da Gratificação de Apoio à Atlvldade de
a que fazem Jus os "Servidores técnicos e -admln!.stratlvos daquelas entidades
de .ensino -com a Gratificação pelo Desempenho de Ativldade de Apoio ou Gratificação de Atividades Técnico-Administ-ra-

Ensino,

Uvas.
o salãno~l'amrua do pessoal estatutário
fica elevado para Cr$ 16.000 {dezes.sels

mil cruzeiros) por dependente, valor aproximado do a·t"ttaJ:rnente pago aos servidores
públicos sob regime trabalhista.

Esclareço a Vossa Excelência que dei oonhechnentp do Projeto ao Exce!entlsshno
Senhor Presidente do -Egrégio Supremo
Tribunal Federal que nada cpõ.s a seus
termos.
Ante o critério de semestralidade que
vem serrrdo adotado pa.ra. o reajuste salarial
dos serVIdores da União. os e!eltos financeiros da medida vigorarão a partir de 1.o
de julho de 1985.
Ap~VeiOO á oportunidade para renovar á
Vossa Excelência meus protestos do mais
profundo respeito. Alnízio Alves, Mlnl.stro
Extraordinário para Assuntos de Administração.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Do Expedien_te lido consta o Projeto de Lei da Câmara n~' 50, de
1985, que receberá emendas, perante a primeira comis-São a que foi distribuído pelo prazo de cinco sessões ordinária, nos termos do art. 141, item II, alínea b, do Re-gimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me~
sa, proj6tó=de !ei que vai ser lido pelo Sr. }9:.Secretârio.,
É lido o seguinte

PROJErú DE LEI DO SENADO
N• 190 DE 1985
AJter~ o ~~t_do art. 6' da Lei 11'15.107, de 13 de
setembro de 1966, para acrescer de 10% (dez por cen~
to) para 20% (vinte por cento), o montante devido
pelo empregador, quando da resclsio do contrato de
-trabalho.
O Congresso N<~:cional decreta:
__ Ar~. 19 . O _caput do art. 69 da Lei n9 5.107 ,_ de 13 de
seterrlbro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação.

_ DIÁ_RIO DOCONGRESSONACIONAL(Seçào!l.)

~•Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de
trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, fi~
cará esta obrigada a pagar diretamente ao emprega-

do optante os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco
Depositário, além da imPortância igual a 20% (vinte
por cento) desses valores e do montante dos dCP.ósitos, da correção monetâria e dos juros capitalizados
na sua conta vinculada, correspondentes ao período
de trabalho na empresa."

Art. 2~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
__
____ _
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrãrio.

Justifi'cação
Muito se tem falado e esérito sobre os problemas ligados à equivalência existente entre os regimes da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, enquãnto institutos que regulam a estabilidade c a indenização por tempo de serviço.
É que, desde os primórdios da instituição do regime
j:lo Fundo de Garantia, cm face da resistência e contrariedade manifestada pelo movimento.sindical brasileiro c
pela consciência juslaboralista mais avançada, o Governo prometera possibilitar condições a que o próprio em- ,
pregado pudesse exercer o direito de opção por um e outro r.$i.me, na.~e_di_da em q_ue ambos se eg_u_!_valiam.
Nesse sentido, dizia-se até: que ó regime do Fundo de
Garantia era mais vantajoso, economicamente falando,
vez que assegurava uma indenização mensal a ser depositada em estabelecimento bancário na base de 8% por mês
que, acrescidos dos I 0% pagos por ·ocasião da dispensa
sem justa causa, perfazem 106%.
---------Acontece que na prática a situação não se apresentou
como na teoria, na medida em que os optantes, ao serem
despedidos, recebem uma indenização bem menor do
que aquela que fariam ]Us se não fossem optantes, isto é:,
·se fossem Indenizados pelo velho sistema indenizatório
_
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Há, no entanto, uma equivalência legal e até mesmo
constitucional, que, na prática, não tem sido reconhecida, se não em seus aspectos meramente jurídicos e não
económicos. Este não reconhecimento, aliâs, ficou expresso na jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal
Superior do Trabalho, que, a certa altura. Fez editar a
Súmula n9 98, verbis:
,..98. A equivalência entre os regimes do Fundo
de Garantia -do Tempo de Serviço e da estabilidade
da Consolidação das Leis do Trabalho ê meramente
jurídica e não a económiCa, sendo indevidos quaisquer valores a título de reposição de diferença."
O ji.tsfci e lógico seria que houvesserealmCnte a equivalência de que se cogitou durante muito tempo perante a
Justiça do Trabalho. Aliás, essa busca não era feita sem
fundamento. Pelo contrãrio, a própria Constituição Federal assegura esse direito. to que se conclui do contido
no incíSo ,2\111 ~o- a!;!~_ 165, ~iterali!Jent~

, '"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que,
.nos term9s d~ Lei, ~_sem à melhoria de sua con·
dição social.
I - ....................-·-·····--·····-

Xiii:.:. ·~t~bilid;d~:~~~ i;d~~;~~-~ ~-~ t;~b~thador despedido ou fundo de garantia equivalente."'
Todos esses aspectos da questão devem ser levados em
conta, pois, em nosso modo de entender, não é justo que
o empregado despedido sem justa causa, alêm de dispensa, que jâ representa uma punição bastante drástica, tenha, ainda, que sair perdendo em termos de indenização.
Be~ ve;dade q~e·a ~mpliaçãO do pagamento p~-;-oc~
sião da despedida de 10% para 20%, certamente não al, cança a desejada equivalência, mas, sem dúvida um pouco e, além disso, representa um certo freio nas despedi.das injustaS; evidentemente, possibilitando wna indenização pouco mais justa para o empregado despedido.
Por tudo isso, entendemos muito justa a reivindicação
que vem sendo (onn:uta._cb._ por diversas categorias profis-

siorlais e que ora materialiiain"os~ atraVés ~do Projeto de
Lei sob exame.
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1985.- Çarlos
Chiarem.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N~ 5.197
"i~E 13 DE SETEMBRO J?E 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dti outras providências.
··········~···.:·~···~···············::.:.:······-:..·~·

Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho,
por_ parte da empresa, sem justa causa, ficarâ esta obrigada a pagar diretamente ao empregàdo oPtante os vãlõieS
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao
imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco Depositário, além da importância igual a
10% (dez por cento) desses valores e do montante do depósitos, da correção monetária e dos juros capitalizados
na sua conta vinculada, correspondentes ao período de
trab?-JhO !la e!Jlpr~a.
§ 19 Quando ocorrer despedida por culpa recíproca

ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele
previs_t9§.
§ 29 As imPortâncias de que trata este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do artigo
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aos valores discriminados.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de LegisM
/ação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão sei lidos pelo Sr.
!~>-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 164, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 180, de 1985-DF, que reajusta os vencimentos,
salários, soldos e proventos dos servidores civis e da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito FeM
deral, dos membros e dos servidores do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e do ~ectivo Ministério
Público e di\ outras providências.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1985.- Nelson Carneiro - Humberto Lucena - Murilo Badaró - José
Lins.

REQUERIMENTO
N• 165, de 1985
Requereinos u·rgência, nos termos do art. 371, alínea
.. b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 86, de 1985, de autoria do Senador Virgílio Távora, que restabelece princípios da Política Nacional de
lnformâtica, estatuídos pelo Projeto de Lei n9 10, de
1984, do COngres-so Nacional, parcialmente vetados pelo
Poder Executivo, ao promulgar a Lei n' 7.232, de 29 de
outubro de 1984.
Sala das Sessões, 25 de junho de ~985.- Murilo Dadaró - Humberto Lucena - Carlos Chiarem•
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requeriM
mentes que vêm de ser lidos ~erão votados após a Ordem
do Dia, nos termos regimentais.

Jun!'o d_e 19lj5
Q~.

PRESIDEN:f.li:_jMartins Filho) -

Passa-se A

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, cm turno único, de Projeto de Lei da
Câmara n9 21, de 1"985 (n94,212/84, na Casa de origem), de ip.iciativa do Sr. Presidente da RCPúbliCâ,que "concede pensão especial a J osa Pedro Tiradentes, trineto de Joaquim José da Silva Xavier, o "Tiradentes", tendo
Parecer Favorável, sob n9 161, de 1985, da Comissão
- De Fina.nças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação,.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N9 21, de 198S
(N9 4.212(84, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

Concede pCnsào especial a Josa Pedro Tiradentes,
trin_eto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica concedida a Josa Pedro Tiradentes,
quãrtO- ffiembro da quinta geração do Alfcires Joaquim
José da Silva Xavier, Protomârtir da Independência do
Brasil, pensão especíal, individual, equivalente a 2 (duas)
vezes o salário mfnimo vigente riO Pais.
Art. 29 A pensão especial de que trata o artigo anterior será intransferível, correndo a despesa correspondente à conta de Encargos Previdenciários da União·_
Recursos sob a Supervisão do Ministêrio da Fazenda.
Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrârio.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 32, de 1985 (n94.981(85, na Casa de ori·
gem}, que reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos
Deputados e dá outras providências, tendo
-Pareceres favoráveis, sob n9s 171, 172 e -173, de
1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
-de Serviço Público Civil, e
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
t o seguinte o projeto aprovado

Junho de 1985

PROJETO DE' LEI DA CÂMARA
N"' 32, de 1985
{n'i' 4.981/85, na Casa de origem)

Reajusta os va1ores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I'i' Os valores de vencimentos, salário e gratificações dos servidores em atividade na Câmara dos_ Deputados ficam reajustados em 75% (setenta e cinco por
cento) a partir de 1' de janeiro de 1985.
Art. 2'~' Os proventos de inatiVidade ficam reajustados na forma estabelecida no artigo anterior.
Art. 39 O servidor da Câmara dos Deputados, quando investido em cargo de comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, continuará percebendo a
Gratificação de Nível Superior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica~se
aos funcionários aposentados com fundamento no art.
189, da Resolução n"' 67, de 9 de maio de 1962, e alterações posteriores que, em atividade, tenham feitO jus à
referida gratificação.
Art. 4'1 Fica elevado para Cr$ 8.300 (oito mil e trezentos cruzeiros) o valor do saláiio~fãrilília.
Art. 5"' A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá
normas complementares à execução do disposto nesta
lei.
Art. 6"' As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações do Ofçamento Geral da
União para o exercfcio de 1985.
Art. 7'~ Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8"' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ~sgotada a
matéria da Ordem do Dia, passa~se; agora, à apreciação
do Requerimento n"' 164, lido no Expediente, de urgência
para ·a Projeto de Lei do Senado n"' 180, de 19_85-DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à

Discussão, em turno único, do ProJeto de Lei do
Senado n"' 180, de 1985-DF, de inic-iativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta os vencimen- _
tos, salários, soldos e proventos dos Servidores Civis e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, dos membros e dos Servidores do
Tribunal de Conta,s do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, e dá outras providências
(dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de·Finanças).
Solicito do nobre Senador Hélio Guelras o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Projeto ora
submetido à nossa consideração, decorre de solicitação
do Poder Executivo e tem por escopo reajustar os salãrios de alguns servidores do Distrito· Federal. Na mensagem que acompanha a Proposição o Sr. Governador do Distrito Federal salienta que a matêria tomou como paradigma Omodelo federal, dele diferin-do,
apenas, em aspectos peculiares da. Administração Dístri-
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Solicito ao
nobre Senador Alfredo Campos o parecer da Comissão
do Distrito Federal.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -,MG. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: de ini~
ciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli~
ca, nos termos do art. 51, combinado com o art. 4_2, item
V, da ConstitUição, vem a exame desta C~missão o Pro~
jeto de Lei do Senado n9 180, de 1985, que reajusta os
vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores
civis e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do
Distrito Feâeral, dos membros e dos servidores do Tri~
bunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Mi~
nistériO Público.
-Como ressalta a Exposição de MotiVos que acompanha a Proposição, esta tem por paradigma .. o anteproje~
to de Lei que dis-ciplina idêntica matéria na área Federal,
dele diferindo, t~o-somente, em aspectos que st:: constituem peculiaridades da Administração do Distrito Federal".
Assim, a Proposição estende aos servidores do Governo do Distrito Federal o aumento jã proposto pela
União na esfera do funcionalismo federal, fixando o reajuste a ser ap1icado em 89,2% e estabelecendo em Cr$·
16.000 o novo valor do-salário família.
--

'

Em vista do exposto, e considerando que a despesa_decorrente da sua execução, quando transformada em Lei,
correrá à conta das dotações do Orçamento do Distrito
Federal, nosso parecer é pela aprovação do Projeto.
É o pare-cer, Sr. Presidente.

O SR. P~ESIDENTE (Martins Filho)-:- Solicito ao
nobre Senador Virgílio Távora o Parecer da Comissão
de Fín-ançãs.
O SR. V/RG[LIO TÃVORA PRONUNCIA.
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

',~DISCURSO

O SR. PRESIOENTJ;: (Martins Filho)- O parecer
da CÓmisSãó d~ ConstU._uição_e- Justiça conclui pela constitucio-ri"ãlidade e juridicidade do projeto.
Os demais pareceres são favoráveis. Completada a instrução da matéria pass.a-se à discussão do projeto em
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça-a pãlavra, ericerro a discussão.
Em votação._
Os Srs. $~::nadares que o aPiovarri queiY.-ani permanecer
sentados_. (Pausa.)
Aprovado.
A-inatéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, reda_ção final que vai s_er lida pelo Sr. l"'.Secretário.
-~

.t lida

a seguinte

~PARECER

N• J98, de 1985
_ Da Comissão de Redaçio

Redação-fi~al-do ProJetod~ Lei do Senado-~9-ÚJO, .
de 1985- DF.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
.
Lei do Senado n~ ISO, de 1985- DF, que reajusta os
tal.
Deflui do exposto que o Projeto em tela nada mais faz-- -- vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores
civis--e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do
que estender a alguns servidores do Governo do Distríto
Federal o aumento proposto pelo Executivo _Federal
Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tripara seus respectivos funcionários.
huna! de ContaS do Distrito Federal e do respectivo MiManifestamo-nos, assim, favoravelmente à matéria
nistério Pú9lico, e dã outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, em 25 de junho de
por considerá-la jurídica, constitucional, justa e oportuna.
1985.- ~noir Vargas, Pr~sidente- Jorge Kalume, ReI:: o parecer, Sr. Presidente.
lator - MQ.rtins Filho.
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ANEXO AO PARECER N• 198, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 180,
de 1985- DF que re&justa os vencimentos, salários,
soldos e proventos dos servidores dvis e da Polida
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal,
dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, e dá outras providêndas.
O Senado Federal decreta:
Art. 19_ Os atuais valores dos vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Distrito Federal, dos
membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Fe:deral_ e do respectivo Ministério Público, bem
como os das pensões, são reajUstados em 89.2% (oitenta
e nove vírgula dois por cento.)
§ 1"' Aos aposentados e pensionistas civis é concedi~
do ainda um abono especial de 10,8 (dez vírgula oito)
pomos percentuais.
§ 2"' Não se aplica o disposto neste artigo aos funcion~.r_ios pertencentes às carreiras instituídas pelos
Decretós--leis n'~s 2.258, de 4 de março de 1985, e 2.266,
de 12 de março de 1985, cujos vencimentos são reajusta_.dQ~c;!.~- açordo_(!Om os _artig_os 5'1 e 9'~, respçctivamente,
desses Decretos-leis, observado o disposto no parágrãfO
único do artigo 3"' desta Lei.
Art. 2'1 O valor do soldo resultante da aplicação do
disposto no artigo 2'1 do Decreto-lei D"' 2.213, de 31 de dezembro de 1984, é reajustado em 89,2% (oitenta e nove
vírgula dois por cento.)
Art. 3'~ Ficam elevados em 40 (quarenta) pontos os
atuais percentuais de representação mensal dos cargos de
natureza especial de Gove:mador e Secretários de Governo do Distrito Federal, dos cargos de Conselheiros, Auditores, Procurador-Geral e Procuradores do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, dos cargos em comissão e
funções de confiança do Gr_upo-Direção e Assessora~
menta Superiores dos Quadros e Tabelas de Pessoal do
Distrito Federal, de suas autarquias e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
P3.râirifo --úi-tiCo." Para os efeitos do disposto nos
arts. 59 e 9"', respectivamente, dos Decretos-leis n"'s 2.258,
de 4 de mar_ço de 1985, e 2.266, de 12 de março de 1985,
considerar-se-â o percentual de representação mensal fixado anteriormente à data de publicação desta Le_i.
ArL 4'1 Aos integrantes da carreira restabelecida
pelo art. 19 do Decreto~ lei n"' 2.244, de 14 de fevereiro de
1985, estende-se a disposição do art. I"' do Decreto-lei n"'
1..26.8, de I 3 de maio de 1985, acrescida de quarenta pontos percentuais.
.Art. 5"'. 9s atu~s valores da:s Salários fixados para as
fuiições deassessoramento superior de que trata o art. 49
do Decreto-lei n9 1.905~ de 23 de dezembro de 1981 1 são
reajustados ~o mesmo percentu~l atribuído por esta Lei
ao druPo-Direção Assessararii.Cnto Superiores. ·
Parágrafo único. O atual montante de despesa com a
retfíbuição das funções dC: assessoramento superior ê
reajustado no mesmo percentual de que trata este artigo.
Art. 69 O valor dº vencím_ento ou salário· inicial dos
cat:gos efetivos ou empregos permanentes de nível mêdio
pass_! a _s!;f_ c~:mespondente ao valor atual da referên~
Nl\1>3 da escala de vencimentos e salários de que trata o
Anexo do Decreto-lei n"' 2.139, de 28 de junho de 1984.
Art. 7"' o- valor do salãrio-famflía é elevado para
Cr$ 16.000 (dezesseis mil cruzeiros).
Art. 89 O § 2'~ -do art. 3'1 do Decreto-lei n9 l.462, de
29 de abril de 1976, e o art. 3"' do Decreto-lei n"' 1.551, de
2 de maio de 1977, passam a vigorar com as seguintes redações, respectivamente:

e

-..ArL 311
·--···~·~··--"""'~---·--············.,·
§ 2'1 Ê facultado ao servidor de órgão da Administração Direta do Distrito Federal ou de Autarquia, investido em cargo em comissão ou funçilo de
confiança integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, optar pelo vencimento ou sa~
lário de seu cargo cfetivo ou emprego permanente,
acrescido de 20% (vinte por cento) do vencimento
ou salário, fixado para o _cargo em comissão ou
função de confiança e sem prejuízo da percepção da
correspondente Representação Mensal.

·Ã;;:

3~ ··f f~~~~~~-d~,.-;~-~~~d'dr. d~~-s~~~~
Auxiliares do Tribunal de Contas do Dístríto Fede-
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ral, investido em c:ll'IO em comissão ·ou função de
confiança_ integrante ® Grupo~ Direção e Assesso.raJr!ento Sup~rJ.o~es, ?P_t_~r_ pela retribuisào do ~eu
cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de
20% (vinte por cento) do vencimento oU salário fixa-

Em outro tópicó de sua brilhante justlficação, aduz o

Autor.
"O trabalho- reconheça-se- como toda obra
humana, tinha imperfeíções, mas - repetido é frõ(õ--de Um acordo Executivo-Legislativo, em que
foi apreciado item por item."-

do para o cargo em comissão ou função de confiança e sem prejufzo da correspondente representação mensal."

E conclusivo:

Art. 9"' Fica acrescida de 30 (trinta) pontos percentuais a Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Prestaçãg-Jurisdicional de que trata o Decreto-lei
n9 2.160, de 6"de setembro de 1984.
Art. 10.__-A Secretaria de Administração; a· Polícia
Militar. o· Corpo de Bombeiros e o Tribunã.I de Contas
do Distiito Federal elaborarão, em suas âreas especificas, as tabelas com os valores reajustados dos_ v~mcimen
tos, salários e soldos dos servídores de que trata esta Lei. ·Art. 11. A despesa decorrente da execução desta Lei
correrá à conta das dotações do Orçamento do Distrito ;- ·
Federa~ para o exercício de 1985;
Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir' de J9 de julho de 1985.
~
Art, 13 Revogam-se as disposições com contrári•,
especialmente os §§ 29 e 3_9 do art. 29 do Decreto-lei n9
1.776, de 17 de março de 1980.
'
L

O SQ.. PRESIDENTE_(Martins Filho)- Em discus..
são a redação final. (Pausa.')
·Não havendo quem peça a palavra, encerro a_ díscus~
são.
Em votação.
Os Srs:- Senadores que a aprovam queiram permanecer '
sentados. (Pausa.)
Aprovada,
A matéria vai à s_anção_,
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se,
agora, à apreciação do requerimento n9 165, de urgência
para o Projeto de Lei do Senado 09 86, de 1985, lido no
Expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
Discussão, em primeiro turno, do Vrojeto de Lei
do Senado n9 86, de 1985, de autoria_do _senador
Virgílio Távora, -qu-e resfabelece princípios da Política Nacíonal d_e I_nfQrmática estatufdo p_elo Prç.jeto
dC: Lei O'i' 10, de 1984, do C_ongresso Nacion_a_l~ garcialmente vetado pelo Poder Executivo.__ao promulgar a Lei n~> 7 .232, .de 29 de outubro de _1984 (.dep_endendo de pareceres das Comissões de Cônstituição e
Justiça, de._Ciêncía e Tecnologia, de Econorriia·e-de
Finanças).

"Não é pois justificável que, inesperadamente,
nada menos de vinte e três vetos tenham sido apos- 1
tos ao Projeto."
Túrilina O ilustrado Autor por analisar os vetos que
foram apostos, sobre os quais, preleciona:

" ... os legisladores do Executivo, transformando
o veto etn instrumento legisferante ativo - quando
tem escopo meramente supressivo - dotaram a
Proposição, em vários pontos, de diretriz antípoda à
acordada quando de sua tramitação no Parlamen·
to."
Outras razões relevantes traz o ilustre Autor à colação. Di.spensâvel, porém, enumerâ-las.
Por essa razão, dotada no mérito de oportunidade e
- conveniência, o Projeto não atenta contra os cânones
jt1~ídicos, cohstifucionais e d_á têcnica legislativa.
Por tudo isso, somos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n~> 86, de 1985.
·1:. o parecer.
- O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Estando a
matéria dependendo de parecer da Comissão de Ciência

e Tecnologia e verficiando-se a ausência temporária da
maioria dos seus integrantes, esta Presidênçia, nos ter-_ mos do __p_a~?grafo 1~' do art. 90 do Regimento Interno,
designa o nobre Senador José Uns, substituto eventual
da referida comissão, para proferir o parecer da Comis_~
são de Ciência e Tecnológta.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QVE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Solicito _ao
nobre Senador José Lins o parecer da Comissão de Eco-_
no mia.

O SR. JOSE LlNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLCIADO POSTERIORMENTE.
-i

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Solicíto ão
riobre S!!<nador Jorge Kalume o parecer da Comissão de
FinãnçaS:
-

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir

o Parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _
A proposição em exame, de autoria do Senador
Vi,rgíJi_9 TãV_ora, "i'tsf~!Jelece princlpios da _VolítiCã NaSolicito ao nobre Seit:idor Àlfredo Campos o pat'1:cer '
cíonal de frlformáttCa estatuídos pelo Projeto de Lei n~>
da Comissão de CQns_t_ituição e Justiça.
~
=;j
, 10; de 1984, _do Congresso Nacional, parcialmente vetaO SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB_ ~
Pa~
dos pelo _Poder Executivo, ao promulgar a Lei n"' 7.232,
emitir parecer.)- O Projeto de Lei em epfgrãfe, de~autO~
de 22__de-eutubro de 1984".
ria do nobre Senador Virgflio Távora, dá nõva redação a_
O escopo do exame a feto a esta Comissão por força do
artigo 108 do Regimento Interno do Senado, abrange
diversos dispositivos que foram parcialmente vetadosrr.
apenas- as alterações relativas aos artigos 10, 17 e 30_ da
por ocasião da sanção pelo Senhor Presidente da. R~~,
referida Lei,-pOrquanto as demais modificações não 1mpública, do Projeto de nl' 10, de !984 , do Congr~s_Q;_N~
plicam conseqüências na área financeiro-tributária,
09 232
~~o;._~ I, que se tornou a Lei 7 · • de 29 de o.utl,lbxQ sl-~.~ :clngi(tdo-se tão-somente a matéria administrativa, co-

Mé(

A lei em apreço, cuja tramitação no Congresso

fo(ooJ~ . mercíal Ou tecnológica.

jet_g <te controvérsias_e <j.Cirrad~S polêmicas, que extrapõIam, ínclusive, o âmbito das Casas do Congresso,
tornou_~se conhecida como Lei da Informática.
Como salienta 0 Autor da presente Proposição:·
"A discussão da Mensagem Presidencial quere- .
sultou na aprovação à prática unanimidãde no P:lenário do Congresso, do Projeto de Lei _ri9 W; de .
1984, foi exaustivamente examinado Sob todos os
ângulos técnicos, econômicos, financeiros e políticos que apresenta o problema da regulamentação e
desenvolvimento-da informática no Pais''...

O artigo lO citado concede autOrizaçãO-ao Poder Executivo para intervir na comercialização de. bens e ser-

viços de informática, mas só quando haja benefícios tis-cais para o segmento do setor. Quando não se trate de
produto ou serviço incentivado, a intervenção ficai-ia a
depender de lei, com participação do próprio Congresso.
A- questão, pois, é mais a de regular operações não incentivadas do que a de disciplinar os incentivos fiScais
propriamente ditos. Por tal razão, nada temos a objetar
contra a medida, porque a delegação haverâ de ser vo~
luntariamente dada pelo Congresso e não obtida mediante vetos parciais no contexto da lei.
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No'artigo 17 da Lei n' 7.232jA consta a obrigação de
investimento por parte das empresas que perceberem inceritívos__fisçal$ na área_ de informática.
No Projeto dão-se duas definições sobre esse assunto:.
19)- indita~se, no caput do artigo 17, a quem cabe fixat
a percentagem dos investimentos a serem fêi(õS pelo beneficiário dos incentivos; 29) - preVê-se, no parágrafo único do citado artigo, a sanção. para o inadimptement9
da empresa, quanto à relaizaç1lo do investimen.to.
Quanto à determinação do órgão competente para o
cálculo dos Recursos a serem aplicados, o assunto foge à
área de ação dessa Com-issão; quanto, porém, à obri· ·
gação de recolhimento do seu valor à Fazenda Nacional,
no. caso de não-realização do investimento, a medida ê
legítima.
Não se trata, __de_ modo n_enhum, de criação de tributo
mas, sim, de sanção contra ato ilfcito, categorias bem ·
distintas, na forma -do preceituado no artigo 39 do Código TribUtário Nacional.
Nada, pois, a opor à instituição de controle proposta
no Projeto, pois que assim o Poder LegislativO está
criaildo condiçõeS para garantir êxito à política de incentivOs adotadã, ·n:a ·qual participa, com recursos próprios,
obrigatoriamente, a empresa com eles beneficada.
O artigo 30 é disposição meramente autorizativa, isto
é, vincula moralmente o Poder Executivo a destinar aoFundo Especial de Informática e Automação,_nos Orçamentos Fiscais futuros, o percentual de 0,8% da receita
tributária. Se -o ex_ec_utivo não cumprir tal dispositivo, a
responsabilidade é sua, ao abrir mão de recursos que
sabe já antecipadamente aprovados pelo Congr~so.
Em se ti atando de dispositivo autorizativo, não hã que
falar-se de eventual vedação existente para a iniciativa
por parte do Congresso Nacional, fundada nos artigos
81~ item XIX, 65 e- 57~ item I, da Constituição Federal.
Pela ffiesma razão, também nenhuma censura cabe ao
parágrafo único do dito artigo 30, que como o caput, hl
de enterider-se como meramente autorizativo.
Foi vetado anteriormente mais por entender-se que
versa va matéria financ~ira e como tal não poderia ser de
in[ciativã do- Cõng(esso Nacional (artigo 57, item I, da
COfiStitllição FeQeral).
Todavia, cabe ressaltar, como já decidido na C omissã_o de Constituição e Justiça do Senado, ao apreciar o
Projeto de n~> 335/81, conforme Parecer n~ 15, publicado
no DCN-II de 5 de março de 1985, páginas 77 f78, que as
disposições autOriiativãs podem existir de permeio com
disposições soberanas e têm apenas o poder de vincular
moralmente a aplicação dos recursos na destinação própria.
Diante de todo,o exposto, nada havendo a opor por
conta do exame que cabe a esta CoÓlissão, opinamos
pela aprovação do Projeto.
É _o parecer.

O SR. PRESrDl:NTE (Martins Filho) -O parecer
da Comissão de CansJituição e Justiça conclui peJa constitucionalidade e juridicidacte do projeto. Os demais pareceres são favoráveis.
Co-mpletada a ihstniÇão da matéria,- passa-se a sua
apreciação.
Em discussão o projeto em primeiro turno.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro turno e estando a
matéria em regime de urgência, passa-se imediatamente
a sua apreciação em segundo turno.
O·SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerradâ a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado nos termos do arL 3\5 do Regimento
-Interno.
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A matéria vai à Comissão de Redação.
Sobre a mesa, parecer da ComisSão de Redação que
serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

h lido o seguinte

PARECER
N• 199, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado
de 1985.

n9

86,

Relator: Senador Martins Filho

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nv 86, de 1985, que restabelece princípios
da Política Nacional de Informãtica estatuídos pelo Projeto de Lei n" 10, de 1984-CN, parcialmente vetado pelo
Poder Executivo, ao promulgar a Lei 09 7.232, de 29 de
outubro de 1984.
Sala de Reuniões da Comissão, em 25 de junho de
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Martins Filho, Relator - Jorge K.aJume.
ANEXO AO PARECER
No 199. DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do &nado n9 _86,
de 1985, restabelece princípios da Política Nacional
de Informática estatuidos pelo Projeto de Lei n'i' 10,
de 1984-CN, parcialmente vetado pelo Poder Executivo, ao promulgar a Lei n"' 7 .232, de 29 de outubro de
1984.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. Jo:> Os §§ 1"' e 29 do artigo "3..,;- os itens- III, X e
XIV do art. 79; o item V do artigo 89; o§ 29 do artigo 9'1, o
artigo 10; o parágrafo úriicOdo artigo t 1; o caput e o parãgrafo úntco do artigo 17; o item I do artigo 24; o artigo
28; o artigo 30 e seu parágrafo úriico; o artigo 40 e seu
parágrafo único, o artigo 41 e os seus três parãgrafos da
Lei n9 7 .232, de 29 de outubro de 1984, passam a vigorar
com a seguinte redação;
.. Art. 311
................ -........... ~· ..
§ lç Considera-se computador o equipamento,
autõnomo programável destinado à coleta, trata~
mento, estruturação, armazenamento, recuperação,
processamento _e apresentação da informação.
§ 29 A estruturação, a exploração de bancos de
dadoS e as normas para conclusão de acordos de
acesso a banco de dados, localizados no País e no
exterior, serão regulados por Lei específica.
Art. 79 ....... -............•..... ·~ .••.••
III- estabelecer, de acordo com o disciplinado
no Plano Nacional de Informática e Automação, repartição de responsabilidades e resoluções específicas de procedimentos a serem seguidas pelos órgãos
da Administração Federal;
X- estabelecer normas para o controle no fluxo
de dados transfronteíras e para a concessão de canais e meios de transmissão de_dados para ligação a
bancos de dados e redes no exterior, obedecido o
prescrito nos artigos 3~ e 43.
XIV- opinar sobre as condições básicas dos
atos ou contratos, entre entes de direito póblico ou
privado nacional e similares estrangeiros. relativos
às atividades de Informática; Art. 8"' ............ ~· .. ~ ............. ,_ ..
V- analisar e decidir sobre os projetas de desenvolvimento e produçãp de bens de Informática
que lhe forem submetidos, de acordo com o item III
do art. 7'~.
Art, 9'i' , • •
••~-• ~••
~•
§ 29 Igualmente não se aplicam as restrições do
caput deste artigo aos bens e serviços de Informáti~
ca, com tecnologia nacioriil.l cuja fabricação-inde-penda da importação de partes, peças e componentes de origem externa.
Art. 10. O Poder ExecutiVo poderá estabelecer
limite à comercialização, no mercado interno, de
bens e serviços de Informática, mesmo produzidos
no País, sempre que ela implique a ciiaçào de monopólio de fato em segmentos do setor, favorecidos
por benefícios fiscais.
o •
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Parágrafo único. Para o exercício dessa preferência, admite:-se, além de condições satisfatórias d_e;
prazo de entrega, suporte de serviços, qualidades,
padronização, compatibilidade e especificação de
desempenho, diferença de preço sobre similar importado em percentagem a ser proposta pelo Cànse--'
lho Nacional de Informática e Automação - CONIN, à Presidência da República, e mediante proposta desta ao Congresso Nacional, que a fixarâ.
Art. 17. Sem prejuízo das demais condições a
serem estabelecidas pelo Conselho Nacional de InformátiCa e Automação, as empresas beneficiárias
deverão investir em programas de criação, desenvolvimento ou adaptação tecnológica quantia correS- _pendente a uma percentagem determinada por normas constantes do Plano Nacional de Informática e
Automação. fixada previamente nO ato de concessão de incentivos incidentes sobre a Receita trímes~
trai de comercialização de bens e serviços do setor,
deduzidas as despesas de frete e seguro, qUando escrituradas em separado no documentário fiscal e
corresponderem aos preços correntes do mercado.
Parágrafo único. Caso não seja provada a tealização do investimento previsto neste artigo, a co- mercializaçã.o dos bens ou serviçOS-Só será autorizada mediante o recolhimento, à Fazenda Nacional,
do valor correspondente.
Art. 24.
········--···-··~···~······
I - a produção de seus computadores, peças e
acessórios se destina exclusív_amente ao mercado externo.
Art. 28. _ As importações de produto de eletrônica procedentes dos Distritos de Exportação e de
Informática serão considerados como importações
do exterior, subordinando-se ao disposto nestà Lei.
Art. 30. Fica o Po_der Executivo autorizado a,
anualmente, destinar, em seu orçamento fiscal, ao
Fu-ndO Especial de InfOrmática e Automação, quantia equivalente a 0,8% (oito décimos por -cento) de
-- sua-receita tribl41ária.
Parãgrafo único. O Fundo de Informática e
Automação destina-se ao financiamento, li. "fundo
perdido", a programas de pesquisas e desenvolvimento de tecn9logia de Informática e automação na
área de_microeletrônica; ao aparelhamento dos Centros de Pesquisa, com prioridade para as Universidades; à capitalização dos Centros de Tecnologia
criados em commnância com as Diretrizes do Plano
NacionaLdelnformática _e Automação; e à modernização da Indústria Nacional pelo emprego de novas técnicas, sistemas e processos digitais propiciados pela Informática.
Art. 40. A instalação, em quaisquer unidades
industriais e de serviços, -de máquina ou equipamento de automação controlado por processo eletrônico, fica condicionada à aprovação de órgãos paritários de empregadores e empregados, incumbidos
de ~aminar a introdução de inovações tecnológicas.
Parágrafo úniCo. A comissão de automação de
cada empresas terá como critêrio principal, no exame dos projetas de automação submetidos à sua
anâllse, a preservação do nível de emprego.
Art. 41. As informações referentes a pessoas,
arquivadas em bancos de dados, serão de livre acesso àqueles que nelas são nominados, podendo os
mesmos solicitar eventuais correções ou retifica_ções
nas informações neles contidas, ficando os bancos
ode dados expressamente proibidos de"i.ttiTizar, sem
autorização p-révia, os dados pessoais individualizados para outros fins que não aquele para o qual foram- confiados.
§ 19 Serão registrados na Secretaria Especial de
Informática todos os bancos de_ dados que forem
operados no País.
§ 29 A recusa de acesso _às informações previstas neste artigo ejou a sua não correção ou I:'Çtj_fi.
cação sujeitarão o responsãvel pelo banco de dados
·às seguintes sanções.
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a.) ,.-51; ~erviçic,>r público- até demissão a bem do
- 'serVtçõpUbllco e_ multa de SO(cinquentaa lOO(cem)
salári~s míni~9Si.

b) se servidor de empresa privada até cassação
do registro do banco de dados e multa de 50 (cinqUenta) a 100_ (cem) salários mh1imos.
_§ 39 As sanções previstas no-parágrafo anterior
serão aplicadas sem prejuízo de outras sanções de
- natureza civil e penal."

Art. 2"
caçào.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do PDS.

Q SR. PRESI_DENTE (Mal:'tins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgflio Távora, que falará
pela Liderança.
O SR. VIRG!UO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
OJI.ADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE_(Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Seandores:
Cerca dC trezentos agrônomos desempregados. subempregados ou trabalhando fora das suas qualificações
profissionais, diante da carência da realização de concursos públícOS durante os últimos Governos no Estado do
Rio de Janeiro, na Secretaria da Agricultura, na EM ATER, na Delegacia Federal de Agricultura, na Iagro e na
Pesagro, acabam de encaminhar o apelo ao Governador
Leonel Brizola, para que tome conhecimento de um ato
público a realizar-se em frente ao CREA, na capital numinense, no prõximO dia 18, com debates sobre a problemática agrícola do Estado e da Nação.
Em CJ).rta dirigida·a Sua Excelência, a Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Estado_ do Rio de Janeiro
relata a margínaHzaçào acentuada dos profissionais habilitados, conhecedores da realidade rural, transformados em meros executores de programas _e projetas traca_dos -por le!gos e tecnocratas, enquanto tnuitos não têm
sido absorvidos pelo mercado_de _trabalho, quando podem ser aproveitados amplamente pelo Governo estaduaL

Salienta o forte grau de dependência alimentar do Rio
de Janeiro, importando todos os produtos agrícolas fora
o açúcar, embora_com terras aptas para lavouras correspondentes a cinqUenta por cento da área total do Estado,
subutilizadas ou invadidas pelas pastagens. Não se tem
considerado o melhor manejo e conservação dos recursos naturais, com sérios danos ambientais, comprometidas as safras futuras, quantitativa e qualitativamente,
ampliando-se a erosão, a contaminação ambiental por
agrotõxicos, a fa(ta de assistência técnica aos produtores,
a indicar uma intensiva mobilização de engenheiros
agrônomos no combate a esses_ males.
Por isso o Estado _do Rio~ de Janeiro bem perdendo
seus profissionais, com um engenheiro agrônomo para
atender de cento e cinqüenta a duzentas propriedades rurais, sem que se realizem concursos públicos há muitos
anos, não preenchidas as vagas abertas por aposentadorias e falecimentos.
Diante disso, impõe-se a abertura de concurso público
para os engenheiros agrônomos, atendendo a trezentos
profissionais desempregados.
Salienta· o documento que a experiência do Paraná
mostra como se podem, através de investimentos materiais e humanos na pecuária, obter reforços económicos

2134

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 26

, e sociais expressivos, fortalecendo o desenvolvimento estadual.
Ante o exposto, fazemos um apelo ao Governador
Leonel Brizola para que atenda às justas reivindicações
dos agrônomos fluminenses.
1

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên. cia convoca sessão extraordinária arealizar-se amanhã,
às 9 horas e 30 minutos, COJ!l a seguTnte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do substitutivo da Câmara
doS Deputados ao Projeto de Lei do Senado n'i' 118, de
1977 (n'~ 3.228/80, naquela Casa), de autoria do Senador
Jessé Freire, que dispõe sobre o cheque e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n'i's 989 e 990, de 1983, das ComisSões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, que~nto ao mérito, favorável; e
- de Economia, favorável.

1

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está
rada a sessão.

encer~

(Levanta-se a sessão às 19 horas e !2 minUtos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG[LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 24-6-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VlRG[UO TÁVORA (Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Daqui a dois dias, quarta-feira, conforme aprazado
com o Sr. Líder do PMDB, em nome da Maioria desta
Casa, vamO-nos arrev-er a fazer "pequerias" considerações sobre a política da Nova República durante estes
cem dias no setor econômico.
Adiado, várias vezes, o pronunciamento, justamente o
último deles por solicitação do Uder citado, e das outras
vezes por ausência absoluta em plenáriá daquelas pessoas que, interessadas no assunto, se destacam neste Plenário.
Finalmente, teremos o ensejo de, depois de amanhã.
sermos elucidados em vários pontos que nos aparecem
como nubilosos, como fracos na condução justamente
daquilo que mais nos aflige que são as finanÇas nácionais, combinadas com as necessárias repercussões no
campo social.
Mas, no momento, em termos- com licença do Senador José Lins - esportivos, vamos fazer um reharsal,
uma avant premiêie, apenas fo"fnecendo dadOs que, depois, esperamos sejam discUtidos calmamente junto com
o pronunciamento de S. Ex•. o Sr. Ministro FranCisco
Dornelles, com o documento apresentado por S. Ex•, o
Sr. Ministro João Seyad, e com declarações do_ Sr. Presidente do Banco Central, Carlos Lemgruber, de maneira
,.
que possamos chegar a alguma conclusão. .
Mas, Senhores, agora, tarefa preliminar.-v~üiiOs tra-zerum pouco de otimTsrilOa-esú!Senado, a este Plenârio.
Num momento de exaustão, cansado por tantas preocupações que nós recOnhecemos são as mais diV"e:tSãs, Sua
Excelência, o Senhor Presidente da Repúblicã, num desabafo humano, mas com o qual não concordamos, afir~
mou: "Nós herdamos o caos".
Mas vamos examinar realmente dados, dados com antecedência bastante para serem compulsados, que caos
foi esse encontrado pela N R - N R quando aqui falamos é a Nova República - dia 15 de ma,rço de 1985,
quando assumiu a Presidência da República o nosso estimado ex-colega e hoje Primeiro Man_datário do País, Jo~
sê Sarney.
.
.
ComeCemos: O setor industrial, segundo a FIBGE,
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
no período de janeiro a março de 1985, portanto no Governo Figueiredo, comparado com igual período do ano
passado, cresceu 9,5%. E, no período dejaneirofabril, já,
portanto, incluído o mês da NR, Nova República, cres~
ceu 8,2%.

Os dado~ não são nossos, como dissemos, são do FTB-

GE, hoje, tendo à sua frente Pessoa que pensamos insuspeifísSrma, Piira todos os militantes nos partidos da si~
tuacão.
V amos apresentar outro dado, talvez ainda mais elucidativo:

2- Estimativa do mês de maio do IPEA dado, pOrtanto, do atual Governo" da SEPLAN-PR prognosticava
as seguintes taxas de crescimento para 1985:
' Setor Pecuário
Lavoura
Pecuária
Setor Secundário
lnd. de Transformação
Extrativa mineral
Ind. construção civil
Sev. Ind. Utilidade Pública
Setor Terciário
Comércio
Instituições Financeiras
Transporte Comunicações
Governo

7.0
I 1.5
0.2

8.3
9.6
6.7
0.1
10.8

5.3
9.5
0.0
7.0
0.0

O Governo teria atividade crescimento zero, Esta esti~
mativa feita no mês de maio, portanto, quase ontem,
pelo IPEA, para o ano de 1985. Como resultado, teríamos uma estimativa de crescimento do_Pm, para--este
ano, felta··pelo IPEA, baseado nestes dados por nós
anunciados, de 6,6%.
Vamos ao nível de emprego.
3- O nível de emprego na região industrial de São
Paulo, poderia to'mar como um paradigma aquela tocomotiva industrial de nossa Pátria, segundo dados da
FIESP, apresentava o seguinte crescimento:

Janeiro 85
~

6,7%

~

7,4%

~

7,9%

Janeiro 84
Fevereiro 85
Fevereiro 84
Março 85
Março 84
TodOs crescimentos bem significativos.
A FIESP também mostra as seguintes taxas de crescimento do emprego para os últimos 12 meses, terminando
em;
Janeiro 85
Fevereiro 85
Marco 85

~
~

!,0%
2,0%

= 3,0%

_S~gundo o Ministério do Trabalho da Nova República, 139 mil novos empregos foram criados só em abril de
1985, em uma pesquisa que envolve 253,5 mil estabelecimentos. Em relação aos últimos doze meses __ terminados
em abril, o aumento do emprego foi de 5,2% equivalente
a 930,3 mil novos empreios.
Vejam os Srs.: pelos dados que estão sendo apresentados e justamente oferecidos ao exame da eminente situação, parece-nos que não existia esse caos.
4- O salário real médio, nos últimos 12 meses, no seter industrial de São Paulo, segundo a FIESP, está cres~
cendo 16% desde julho do ano passado atê maio deste
ano.
Outro setor, e aí pediríamos um pouco de atenção, naturalmente esses números são muito maçantes, mas vão
servir de base para discussões que, porveil.tufa, aChe necessário a Oposição sobre um desses itens proceder.
5 -O saldo do balanço comercial dos últimos 12 meses terminados em:
US$ 11,9 bilhões
out. 84 =
nov. 84 =
USS 13,5 bilhões
dez. 84 =
US$ 13,1 bilhões
US$ 13,1 bilhões
jan. 85 +
US$ 12,8 bilhões
fev. 85 +
US112,6 bilhões
mar. 85 =
abr. 85 = US$ 12,6 bilhões Gá na Nova República)
US$ 12,6 bilhões
mai. 85 =

Junho de 1985 ·

6 - As reservas no caixa do Banco Central de dólares
em dezembro de 1984 eram deUS$ 7,5 bilhões e em junho de 1985 USS 8,4 bilhões, dados retirados do Banco
Central.
Superávit da caixa do Tesouro Nacional dos últimos
meses:
Seria mllito interessante também nos determos neste
_ assunto, pelas verdadeiras barbaridades ~que tenlos·.ouvi~
dos a respeito. Se esses dados que apresentamos·a V •
. J;x•s estão falhos, vá à Nova República reclamar dos
seus atuais dirigentes de órgãos do segundo escalão. Não
há um dado aqui que não tenha sido retirado de pUblicações oficiais.
7- O superávit de caixa do Tesouro N-acional nOs últimos meses foram:
janeiro
fevereiro
marco
abril
maio
Total

CrS 2.189
Cr$ 2.355
Cr$ 798
Cr$ 2.565
Cr$ 4.895
CrS t 1-.-206

bilhões
bilhões
bllhões
bilhões
bilhões
bilhões

E Srs., aquilo, que tanto foi dito, que havia superestimação de receita e s_ubestimação de despesa, é nos apresentado em termos que gostar[amos que depois fossem
contestados.
8- A Receita da União, no período janeiro-maio de
1985, foi de CrS 38,0 trilhões, comparada com Cr$ 10,1
trilhões no mesmo período de 1984. A eliminação _de
subsídios e aumento de impostos (eitos em 1984 para vi~
gir nos próximos anos, em 1984 o governo ainda não era
da NR, permitíu que a União arrecadasse, nos cinco primeiros meses de 1985, 280% mais que no mesmo período
de 1984. Considerando um aumento de preços médio, no
p·eríodo, de 225%, a arrecadação teve um aumento real
de 16,9%.
Passemos àquele fantasma que constrangia tanto a
nossa balança comercial. que era a importação de petróleo, para deixar bem caracterizado o assunto que nós
vamos percutir.
A produção média da Petrobrás de petróleo, no período janeiro-abril, deste ano, foi de 536.000 barris diário.
A produção médi.a de petróleo de janeiro-abril de 1985,
cresceu 21% em relação aó mesmo período do ano passado. E, agora, dados oficiais: em março de 1985 os consumidores estavam pagando pelos derivados d-e petróleo o
correspondente a US$28,50 o barril, isto é, o preço internacional. Com a política de controle de preços, os consumidores estão pagando em junho o correspondente a
US$21, o barril. E se os derivados só aumentarem no fi.
nal de julho, como anunciado, estaremos pagando em julho, pelos derivados do petróleo, o correspondente a
US$19,0.
Este subsídio que estão dando aos consumidores de
derivados de petróleo é a forma mais injusta -de distribuição de renda. O individuo que utiliza os trens de subúrbio e.~tá pagando para que o individuo que tem carro
possa consumir gasolina a preços correspondentes a
US$19,0 o barril.
Outro aspecto dessa política de controle de preços
sobre os derivados de petróleo é que o governo estã sinalizando ao setor privado- e nisso pedimos aos· Srs. Representantes da Situação que bem disso se apercebessem,
porque nós aqui, no Senado, temos como na Câmara,
um~ visão de conjunto, que o técnico só o possui do seu
setor - que os derivados de petróleo irão custar menos
que o seu substituto. Isso vai ser um incentivo, cada vez
maior, a cruzar os braços e não termos aquelas tão dese~
jadas economias, graças às alternatiVas energêticas, seja
de carvão, seja eletrotermia, etc. Esta política estaria: cer~
ta se constatássemos que o preço do petróleo só tenderá
a baixar daqui pafa a frente, porque descobriu-se muito
petróleo. Mas isto parece não ser o caso. Na década de
~_etenta, tivemos reduções conjun~urais do preço do petróleo por causa de oscilações do nível de atividades, mas
logo no final da década o preço do petróleo disparou novamente.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRG[LIO TÁVORA-- Com muita honra,
nobre Senador José Lins.
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O "sr. José Llns ~ N obr_e Senador VirgniOTávora, em
primeiro lugar, eu gostaria de_me congratular com V.
Ex• porque., sendo V. Ex• um dos melhores estudiosos
.dos problemas da ec.Pno~ brasileira e, certamente, um

combativo membro do

PDS~

respeitado por todos...

O SR. VIRGILIOTÁVORA- Jãcombat~mos tanto
juntos, não ê?_
O Sr. José Lins- Exato, mas isso é imj>ortall1e porque o nosso objetivo, o meu como_o de V. Ex~. é ieatmente trazer um debate alto sobre os problemas nacionais, e V. Ex• tem sido um endormido propugnador desse debate, o que é sumamente importante para a nação.
Nos dados que V. Ex• traz, hoje, a nossa consideração,
certamente são coerentes com aqueles que têm sido divulgados pelos órgãos federais, que V. Ex• mesmo citou,
eu não tenho esses mesmos dados à mão, mas acredito
que...

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Mas são dados justamente- contraparteando a V, Ex•- fornecidos_ por antecedência porque, eminente Senador, temos muitos defeitos, mas esses não possuímos, o de pegar alguém de
surpresa, em discussão, aqui em plenário, e prometemos,
já cOm ailtecedência .. ,
O Sr.José Lins- Essa é m-ais uma bondade de V. Ex•

-

aliás eu não diria iieiri bondade...

O SR. VIRGfLIO T Ã VO RA - Então, estamos justamente dando com bastante antecedência, temos aqui ·os
dados, vamos discutir sobre eles, verifiquem se estão certos, se estão errados, o que precisa ser modificado, para
aproximá-los ainda mais da realidade, E. isto que nós estamos fazendo, por enquanto sem qualquer crítica. Mostrando, apenas que não é esse caos -que Sua Excelência,
num momento de cansaço, estamos vendo, deve ter ex, ternado esse desabafo, com problemas por todos os lados, decidiram, para ser agradável a Sua Excelência,
todo o mundo dizer que o homem encontrou um caos.
Vamos devagar. Quarta-feira, examinando os remédios
apresentados oficialmen_te para esse caos, vamos ver se
são assim tão eficientes ou não. Hoje, é apenas uma parte expositiva, não estamos nem debatendo.
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com imenso prazer,
ouvimos V. Ex•
O Sr. José Lins - Apenas, uma observação sobre a
explanação de V. Ex• que ê, certamente, correta. Aquilo
que o Presidente Sarney se referiu não foi a essa__ an'âlis_r!,
digam~s, pontual, destes últimos meses. Quanto a i$0,
acredito que o esforço do Presidente João Figueiredo, no
fim do seu Governo, comã O do ptópriõ Presidente Sarney, nestes cem dias que se passaram, todos eles fo_r~am
no sentido do combate à inflação, da melhoria das condições do balanço de pagamento, etc. O caos a que o Presidente Sarney se refere, çertamente não diz respeito ao
comportamento da e_conomia nestes seis meses. O
problema é, a meu ver, muito mais amplo. Sua Excelência, naturalmente, refere-se a problemas que nós não podemos deixar de conhecer e que, realmente, pesam na situação do país. Esses problemas são, sem dúvida, ..•
O SR._PRESIDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campâinha.) - Nobre Senador Virgílio Távora," se V.

Ex' desejar poderá falar sentado. A Presidência lhe c~m
cede essa prerrogativa.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- J;; muita bondade de
V. Ex•, mas jâ estamos acabando de enunciar os dadOs::
A perna estâ doendo, mas dá para agUentar.
• ~-"
O Sr~ José Lins- Eu concluo o meu aparte. O Presi.. ·
dente Jos~ Sarney quis se referir, Cettamehte-, áos grahdes
problemas da economia brasileira que não eram, evidentemente, desconhecidos de nós, mesmo quancJ.o ~nalisá
vamos essas questões no ano passado: a divida externa
que é imensa. e cuja negociaÇão estâ aí sem ainda se ter
podido ch~gar a uma conclusão que satisfaça a todos; o
problema da dívida interna que deverá ser encarado com
todo cuidado, sob pena de inviabilizar o combate à inflação; o problema do salãrio dos trabalhadores que hã
.m.J&~q__t.~eo vem sofrendo desgaste e que tod~~ nós,

como V. Ex• gostaríamos de rêsõiVeiCofn ·mais justiça
social; o problema do BNH, que tem sido levado a dificuldades imensas devido a inflação; é o problema da
ociosidade dos setores produtivos, tanto da agricultura
como. da-irrdústria; _é o problema dos recursos para um
, sistema de incentivos mais equânime e mais razoãvel.
_Ern_sl:lma, são esses os grandes problemas. Se V. Ex• restringir a- anãlise ao comportamento dos últimos meses,
não poderá compreender o Presidente. Eu justifico a po~
sição do Presidente Sarney. S"uas preocupações são as de
nós todos. Sua Excelência não se refere a questões monentâneas. Aliás, V. Ex~ sabe que para a economia do
País, quatro, cim~o, seis meses são importantes, mas não
s~y decisivos. O Presidente se: refere antes às grandes
questões naç_iqnai.s. No mais, acho qUe V. Ex• traz uma
boa contribuição, nos traz, por assim dizer, o aperitivo
para o debate a gue nos convída há tanto tempo.
Congratulo-me com V. Ex.• O tema é de muita importância para o Congresso.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Eminente Senador,
vezes várias já temos divergido, mas uma coisa nunca o
frzemos, é negar a inteligência de V. Ex• Nós aqui não estamos nos referindo à declaração propriamente de Sua
ExCelência o Senhor Presidente da República e sim às
conseqUências da mesma, quando corifeus dos mais diversos decidiram, endossando as suas palavras, que
-como-dissemos no começo, tomamo-la como o desabafo
de um homem que está no momento com um milhão de
problemas na cabeça- V. Ex• disse isso em outras pala--vras-=-e--que foi traduzido como declaração peremp~
tória. QuandO-di:!:ernos· encontramos um caos é porque a
casa estaVa desmai11elada. Desculpe-nos falar na linguagem mais vulgar do mundo. Alguns apressados dizen;1. "o
caos que se encontrou", Então, estamos calmamente repondo, com dados, aquilo que achamos que deve servir
de base para posterior discussão. Todos os Srs. vão ver
-se esses dados estão certos ou se estão errados. Nós achamos que estão certos. Se não o estivérem achamos- repetimos- que titulares, membros de órgãos de segundo
e terceiro_ escalão devem ser advertidos ou substituídos,
porque não estão- f3zendo suas unidades funciOnarem a
contento, de maneira a produzírem dados diferentes da
realidade.

O Sr. José Lins - Mas, quanto a esse ponto~ eu_ já
nem me refiriria a ele, porque eu levo em conta, de modo
absoluto, a honestidade de V. Ex•, tanto no que diz respeito aos dados como_nos propósitos.

O SR. VIRGIL!O TÁVORA- Estamos pedindo que
verifiquem os dados que fornecemos com dois dias de
antecedência.
O Sr. José Lir!s- V.
nosco.

~'

discutirâ esse problema co-

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Isso e muito maiS coi~
sas vamos discutir o que V. Ex• aqui falou: divida interna, dêficit, as novas diretrizes para o primeiro Plano Na~
cional de Desenvolvimento da NR, N9va República, que
só pela gentileza da imprensa ê que tivemos .conhecimento do seu conteúdo, porque esse daí nós não conseguimos ver.
O Sr.JoséLins- Eu quero dizer a V. Ex• quenósnão
subestimaremos nem a capacidade e nem a inteligêncfa
de V. Ex•
-

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Senador Josê Lins,
nós estamos precisando é que seja feito um debate, que
seja atentido pelo Congresso e até hoje, não sabemos,
talvez pela formação, V. Ex• e nós temos formação de
_ e_IJ,genharia, p_ortanto talvez se fôssemos bacharéis com- preenderíamos~-por que ê que -o Congresso não respondeü'ao aPelo feito, -quase que um desafio pelo Executivo,
hã mais de dois meses.
O Sr. José Limo- V. Ex• tem razão. Nesse ponto eu
a~ho que a oposição, através de V, Ex• e de outros Senadores, não digo tão brilhantes, poderão dar uma grande
contribuição. O de_bate deve ser conduzido para uma
anãlise séria; para uma ajuda à interpretação do monien~
to nacional_!flUito antes do que para uma simples conten~
d~ de at~que e: d.e -?efesa que n~o nos__inter~~~a.
O ·SR. VIRGiüo TÁ VORÁ- Aliás, nunca "fizeinos
isso.
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Sabemos. Mas, eminente Senador querfamos apenas
lhe refrescar a memória, lembrando - e o Plenário
como testemunha - há mais de um mês e pouco nós
convidamos a Situaçã_o para esta discussão, para este dobate.
Contínuando Sr. Presidente, vamos ver outra afirmativa:
« 10 -Se o Governo atual está conseguindo com
sua política de controle de preços fazer com que os
preços não subam muito. Verdade. Mas, isto vamos
creditar em parte:
a) Política realista de preços feíta pelo Governo
Figueiredo para os serviços públicos e os bens pro~
duzidos pelas empresas estatais.
b) Safra agrícola recorde, que está sendo colhida
agora e que foi estimulada pelo Governo anterior.
II -Além do Governo Figueiredo ter deixado a
economia em condições propícias para continuar
crescendo, o cenário internacional está con_tribuindo- e esperamos que contribua mais ainda- para
o êxito do Governo Sarney, ao contrário do que
aconteceu com o Presidente Figueiredo. Pontos que
vamos estudar, se Deus qui$Cr, na quarta-feira.

Não há tendência hoje, de aumento de preço do petróleo para os próximos dois anos. E a nossa produção
nacional "estã crescendo, reservas grandes foram descobertas.
b) A taxa de juros internacional vem caindo desde março passado- justamente quando começou a
Nova República, coincidência feliz!- tendo chegado a Libor a 7,5%. Srs., desde 1978, uma taxa de juros desse nível não era conhecida no mundo.
Assim, cumprindo o que prometemos ao eminente Se·
nadar Humberto Lucena estaremos aqui quarta-feira
para essa troca de idéias e Ver se sai um contributo útil
do Senado a compreensão do problema.
O Sr. José Lins -

Permite~me

V. Ex•?

o· SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer.
O Sr. José Lins- Eu gostaria de aproveitar o discurfa~r referência a propostadeonzeprosidentes de nações sul-americanas, às sete nações mais
industrializadas do _mundo, documento no qual esses
presidentes mostravam a sua apreensão com a situação.
da dívida d_os países sul-americanos. Mostravam que,
nunca, esses países_ fizeram tão grande sacriffcio para
cumprir suas obrigações externas como o estão fazendo
agora. ~muito importante que éssas nações industrializadas compreendam as dificuldades dos países sul~
americanos, pois, do contrário, criar-se-ão problemas
políticos de larga envergadura que poderão prejudicar
inclusive o curso das democracias ressurgentes. E a minha obsçrvação se prende também a um artigo publicado
por Kissinger, que saiu na imprensa de hoje, no Brasil. O
grande estudioso dos problemas internacionais vem chamando a atenção das nações industrializadas, sobre o
mesmo problema. Numa atitude mais compreensiva
sobre a questão sul~americana, viria juntar-se às vari_ações dos dados, a que V. Ex• se referiu, e que dizem
respeito à queda do preço do petróleo, à queda da taxa
de juros, e outras. Quero fazer justiça ao grande político
americano, Henry Kissinger. O tema levantado por ele,
com a Sua autoridade, é de fundamental importância
para as Américas.
so de V. Ex• para

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos o aparte de V. Ex.• E por coincídência, fomos um dos leitores,
justamente, dessa peça produzida por um dos homens
que já-decidiu os destinos da América, porque aquele
justamente que decidia não era o que estava à testa do
Governo_americano.
Realmente, talvez possa ser um dos pontos da discussão de 4•~feira, a viabilidade do proposto, até onde vai a
ficção, ate onde começa a realidade; o que podemos realmente esperar e o que não podemos esperar.
Mas, Senhores, hoje, aqui, estão colocados os dados.
Tetnos certeta absoluta de_que o Senhor Preside_nte da
República, se é que Sua Excelência toma conhecimento,
no meio de suas tarefas, do que aqui se diz, meditará um
~pouco sobre os números apresentados, e procurarâ saber, de a]gunfi dos seus aUxiliares, em que se baseavam
para dizer que ele_ tinha encontrado o caos .
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Gi'ã.to pC:I3.'benevOlêticl"a'de V. Ex•, Sr. Presidente, e
desculpe-nos ter tomado tanto tempo, porque sabemos
que in,vadimos em muito a faixa de outros oradores.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
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ATA DE COMISSÃO
COMJSsÀO ESPECIAL, DESTINADA A REAUZAR
ESTUDOS SOBRE PRODUÇÀO DE ALIMENTOS E
CORREDOR DE EXPORTAÇÀO.

49 Reunlio, realizada em 8-5-85.
Ãs quinze horas e trinta minutos do dia oito de maio
do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de
reuniões da Comissão de Finanças, presentes os Srs. Se~
I nadares José Ignâcio Ferreira (Presidente), Benedito
Ferreira (Relator), Jorge Kalume e Mauro Borges, os
Srs. Deputados Maçao Tadano e Bento Porto, re6ne-se a
Comissão Especial que estuda aspectos relacionados
com a produção de alimentos e corredor de exportação.
b registrada a presença dos Srs. AlyS:Son ~ulinelli, exMinistro da Agricultura, Mendes Canale, Superintendente da SUDECO, Jorge Franco Lopes, Secretârio de
Agricultura de Mato Grosso do Sul, Marlan Rocha, representando a "Cidade de Barreiras na Bahia, Paulo Valadares Caldeira, do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, Gervâsio Inove, Presidente da·
Cooperativa Agrícola de Cotia, Kíoshi Sakai, da Cooperativa Central Sul do Brasil, Genário Krebre, Presidente
da Central de Cooperativas do Centro-Oeste, do Embaixador do Japão, Sr. Kumiyoshi_Date, do_Conselheiro
para Assuntos da Agricultura da Embaixada dos Êstados Unidos, Sr. James A. Ti'utan, do _Secretãrio da Embaixada do Japão, Sr. Nakactawa, do Adido Agrfcola da
Embaixada da França, Sr. Jean Philippe Guiltat, além de
empresários representantes de diversas empresas privadas e públicas, da Administração D"ireta e Indireta.
É dispensada a leitura da Ata da reunião {lnterior que
logo após é dada como aprovada.
São abertos os trabalhos pelo Sr. Senador Benedito
Ferreira tendo em vista O atraso do Sr. Presidente motivado pela necessidade de sua presença no Plenário do Senado Federal.
Inicialmente, o Sr. Senador Benedito Ferreira falã
sobre os objetivos da Comissã_º e convida o palestrante
Dr. Paulo Afonso Romano para tomar assento à M~sa.
Em seguida, o Senador José lgnãcio assucie a presi~
dência dos trabalhos e concede a palavra ao_ Dr. Paulo
Afonso Romano, Diretoi' Presidente da Companhia de
Promoção Agrícola.
Usam da palavra, na fase interpelatória, Os Srs. Senadores Benedito Ferreira na qualiaãdede Relator, Mauro
Borges, os Deputados Bento Porto, Mação Tadáno,
além dos Srs. Kioshi Sak_ai, Paulo Valadares Caldeira,
Marlan Rocha, Genãrio Krebre e Jorge Franco Lopes.
Finalizando o Sr. Benedíto Ferreira, Relator, no
exercício da Presidência, agradece o importante depoimento prestado pelo Dr. Paulo Afonso Romano assim
como a presença de Lodos especialmente do ex-Ministro
Alysson Paulinelli e, em seguida, determina que as notas
taquigrãfiCã.s tão logo traduzidas e revisadas sejãnl
publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Claylton Zanlorenci, Assistente da Comissão, ad hoc, lavrei a presente Ata que lida e aprovada
serã assinada pelo Sr. Presidente e irâ à publicação.

ANEXO A ATA DA 4• REUNIÃO DA COMIS·
SÃO ESPECIAL CRIADA PARA REALIZARES·
TU DOS SOBRE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
E CORREDOR DE EXPORTAÇÃO, REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 1985, DEST/NAPA A
OUVIR A PALESTRA DO DR. PAULO AFONSOROMANO, DIRETOR·PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRICOLA, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente; Senador José Jgnãcio Ferreira
Relator: Senador Benedito Ferreira
(Integra do Apanhamento ~aqui~~co)
O SR. PRESIDENTE (BeneQ_ito Ferreira)- Declaro
aberta a reunião, de Prod_ução de Alimentos do Ç~rrado e .
~o_rredor de EXportação.
-

Na auSêitcla-do nosso J.Srcsidentc Senador Josh lgnâcio
, Ferreira, q~e por motivos im_periosos en_pontra·_[e retido
'nõ Pl~n'~o dÕ Senado, declaro aberta a reunião de Produção de Alimentos do Cerrado e Coiredor de Exportação, pedindo ao nosso depoente de hoje, Dr. Paulo
Afonso Romano, que tome assento à mesa para que S. S•
possa prestar o seu concurso a esta Comissão.
O Dr. Paulo Affonso Romano, por certo conhecido da
_ grande maioria do Plenário, engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura na Univei-si. dade Federal de Viçosa, ·em Minas Gerais. Além de di""
versos cursos e estágios rio exterior, de modo especial
nos Estados Unidos onde_S_. Sf.-pôde aprimorar os seus_
conhecimen_tQ.S e amealhar essa bagagem que tem sido
tão útil ao País, como o foi, por certo, e continua sendo a
atuação à frente do Ministério da Agricultura quando
seu Secretário-Gera] e também como Ministro substituto
pol- nove vezes consecutivas no período em que ali serM
viu.
Atualmente o Dr. Paulo Affonso Romano é Presidente da CAMPO, Companhia de Promoção Agrícola, que
ê responsãvel pela coordenação do Programa de Cooperação Nipo-brasileira para o Desenvolvimento do Cerr~M
do. Membro do Conselho Assessor do Centro de Pesquisa Agropecuãria do Cerrado, Presidente da CURRAL
do Fogo Agroindustrial S/A e Presidente do Conselho
de Administra_ção da CDAC, que é a Companhia de Desenvolvimento Agroindustrial do Cerrado~
Com a experiência profissional, com a experiência de
homem público e hoje como empresârio bem sucedido,
nós, da Comissão, esperamos que S. S• possa efetivamente trazer-nos os subsídios que estamos buscando
amealhar para a elaboração de um trabalho que vem indicar as soluções que buscamos para o nosso tão sonh.ado..Corredor de Exportação e a Produção Económica, a
produção efetiva quejã se pronuncia alvissareira no cerrado.
Conced_o a_ palavra ao Dr. Paulo Affonso Romano,
mas antes gostaria de destacar aqui a presença do exMinistro Alisson Paulinelli, o nosso colega hoje à frente
da SUDÊCO Senador Mendes Canale, além de colegas,
Deputados da Região do Brasil-Central, parlamentiires
de outras âreas e, por certo, autoridades que não posso
nomear a todas. Ma.s, de qualquer fonna, saúdo a quantos aqui comparecem e vem nos prestigiar participando
dos debates que espero que o nosso· Presidente, como
tem sido feito habitualmente, ceda oportunidade para
maiores e melhores esclarecimentos e ateridiJnCnto ·a cüMriosidade de quantos realmente se _interessem pelo
problema, porque aqui estão presentes conosco.
Pediria ao Senador José Ignãcio que assumisse a Presidência.

-o SR. PRESIDENTE (José lgnãcio Ferreira)- Dou
a todos as minhas boas-vindas, agradecendo a presença
tão expressiva de quantos aq11i-se encontram: os Srs. Senadores, Parlamentares de um modo geral, Secretários
de Estado, ex-Ministros e demais autoridades presentes.
Passo a palavra ao eminente palestrante de hoje, sobr~
o qual jã ·muito falou o eminente Senador Benedito Ferreira.
O SR. PAULO AFFONSO ROMANO- Quero registra~ -os--agradecimentos da CAMPO, Companhia de
Promoção Agrícola, e os meus próprioS ao Senador Josê
Ignácio pelo honroso convite, oportunidade Crii que podemos relatar uma experiência profunda vivida no _cerrado nos últimos anos. Certamente através do debate, do
perfil desta experiência em uma Comissão da importância desta que preside o Senador José Ignãcio Ferreira,
poderemos delinear caminhos para decisões políticas de
mai.or profundidade visando resolver problemas de produção, de oportunidade para os homens do campo que
querem ampliar suas ati vidades ou transferir o s~u potencial de outras regiões para a Região do Cerrado e,
com iSso, com toda tranqUilidade, alcançarmos uma
meta -que é a aspiraç_ão _da sociedade brasileira, que é
suprir-se ·adequadamente de todos os produtos agrícolas,
alimentícios ou não, que -ela requer e gerar excedentes
p:ira fortalecer a-sua pauta de exportação.
Congratulo-me com o Senador José Ignãcio_ F~rre~ra
pelas atiVidades que· S. Ex• vem desenvolvendo aqUi, e
pelo _ecletismo e elevada representatividade desta platéia.
Cujo desdobramento da nossa modesta coritribuição serãm.uito·maiOr do-que ela própria.
-
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Pediria licença ·para âpresentarmos um aUdiovisÜal,·
que a r~or é o resu~_9 ~q~i1o que foi feito e certruri:~nte
la'cilitarã o entendimento de uma segunda etapa mais expositiva que faremos.
Projeção
Corredor de Exportação
(Continua a exibição de videocassete.)
Acredito que esse recurso audiovisual facilita um pouco o entendimento da montagem do projeto. Nós pretenderíamos apenas reforçar alguns.pontos que consideramos como fundamentais na demonstração de como se
pode organizar a ocupação de uma ârea vazia que, afi~
na~ constitui, sem sombra de dúvida, uma das maiores
riquezas que este País possui, que são os 200 milhões de
hectares de cerrado, especialmente a parcela dele que se
encontra aqui no Centro-Oeste, já servida por investimentos sociais de grande expressão, como estradas tron-!
co, redes tronco de energia elétrica, rede ferroviâri.a e na
parte de comercialização jã hâ a instalação de unidades
de recepção e transbordo de produtos.
Nós devemos acrescentar que a filosofia básica do
projeto, resumindo aquilo que foi posto aqui, é o entendimento de que o melhor agricultor é aquele que junto
com a sua família gere o seu negócio vivendo na propriedade. Isso, naturalmente, poderia parecer banal, e aquilo
que se diz no campo de que:. "o olho do dono é que engorda o boi". Mas a efetividade, a execução desse principio, na verdade, é o problema principal, seja porque
muitos produtores são absintefstas, porque têm outras
profissões, ou seja porque muitos produtores, na origem,
não encontram condições satisfatórias para, efetivamente, residirem no seu local de trabalho. A agricultura exige, efetivamente, para sereficiertte, uma dedicação exclusiva-. Isso do ponto de vista da produção, ou seja, o trabalho da porteira da fazenda para dentro, onde o produtor recebe toda a sustentação, todo o apoio de uma retaguarda no plano de assistência técnica e gerencial e, principalmente, no plano da comercialização dos insumos e
bens que ele adquiri e principalmente da produção que
ele gera. Por outro lado, a outra peça_mais importante,
que formaria o segundo item nessa filosofia, seria apremissa de que o produtor, na medida que é mais eficiente
e maior assistência dâ a essa produção, ele certamente serã menos capaz, terã menOs disponibilidade dC: tempo e
será menos profisSional para gerir os negócios da porteiM
ra da fazenda para fora, nesse mundo complexo que hoje
representa, por exemplo, a batalha da comercialização e
na gestão de outras necessídades para ele e sua família. E
aí que entra a figura da organização, a cooperativa e, efetivamente, a cooperativa, nesse sentido, tem que ser uma
organização n~o apenas formal, que é fãcil de se fazer,
mas uma entidade profissionalizada, uma entidade que
coíi.ta~a c~m equipe e~etivamente paga, disponível-e profissionalmeilte enganjada no trabalho de dar sustentação
à. ação desse produtor.
Esses são, em suma, os dois pontos principais de
apoio.
A CAMPO, _como e"ntidade que Coordena a execução
do projeto, cobre as necessidades de articulação em todas as outras peças que comporiam um complexo--de
ação regional para o desenvolvimento de agricultura nes-sas áreas vazias; ou seja, a articulação de produtores que
chegam de outras regiões, da cooperativa que eventualmente venha de outra regiã.o para se integrar com uma
comunidade prê:ex:istente, no seu nível local, municipal.
estadual e federal. À CAMPO cabe, além da definição de
todos os parâmetros técnicos e tecnológicos, naturalmente na defillição·e- hão na geraçãO deles, o encaminhamento das providências para que o suprimento de infraeslr.utura local, especialmente na primeira fase de estra~
das vicinais que constituem- de maneira inequívoca o
principal estrangulamento na vida de um projeto desses.
SubseqUentemente, a parte de energia elétrica, que h o
ponto fundamental para a evolução tecnológica e ameM
lhor condição de produtividade também ao nível do produtor. Criada para tal, cuida de toda a articulação,
sobretudo ao nível das instituições federais e dos estados,
para que o fluxo normal, principalmente dr; recursos _
através dos projetas que ela elabore e oriente a elaboração, se faça dentro daquele preceito que é fundamental
pa-ra o- produtOr qUe eStá exclusivamente a conta de produzir bem, que é exatainente o recurso na quantidade, na
qualidade- e no momento certo que ele necessita. Real_meiite é-a_retaguarda para não se frustrar toda aquela
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crise energética, passou a ser para esses produtos, tipo
grãos culturas anuais e do ponto de vista do Brasil, uma
nizar novas comunidades nesse interior.
região problemãtica. Os cerrados, aO contrãrio comO o
Assim eu resumo o papel da companhia. Como inforcruzamento dessas linhas tronco, principalmente de
mação, que considero fundamental, seria dizer que o
transporte, pas~u a ser uma natural, onde esses investiefeito desse projeto, como jâ visto, medido naquilo que
mentos sociais já realizados vão ter inclusive o seu retorse produz diretamente pela área programada e trabalhano ampliado, porque muitos dessas estradas tronco ainda, e: possivelmente o menos importante de toda a hiSda são ou erãm ociosas. Não se trata apenas de uma
tória. O mais importante é que essa mudança realizada,.
abertura de fronteira, como a experiência agrícola brasique penetra em todas as faces da vida daquela comunileira mostrou tempos atrás no Sul do Pais principalmendade local, realmente muda o comportamento de toda
te, C:ni que se derrubava a mata, por exemplo, do Paranã,
uma regi§.o, o engajamento normal, natural de produto~
de
terra.boa e se plantava café de qualquer maneira, com
res que já vivem ali, ou de outros que tomam conhecia semente debaixo da madeira que nào foi queimada,
mento e realmente fazem gerar, por esse efeito de de-.
COrt!_ muda e com a tecnologia precária que fosse, que a
monstração, resultados muito mais pungentes do que o
natureza, aquela terra pungente e o clima bom apresenefeito direto. Um segundo aspecto, é dequea agricultura
tava bons resultados. Aqui no cerrado, sabedores de que
que se pode realizar no cerrado, de um modo geral, com
existe
uma deficiência de carãter qUímico na fertilídade
uma enorme variação de microclimas, e, principahri.Cnte,
natural do solo, mas mantidas boas para excelent~ toquando nós cruzamos a variabilidade de microclimas
das ~s demais condições de topografia, condição tisicas
com is diferentes experiências agrícolas que nós temos
do solo, clima e gerada a tecnologia, nós podemos dizer
nos nossos recursos humanos, os quejã vivem na região,
os que vêm de diferentes regiões do Pais nos permitem -- que nasce uma agricultura não tradicional, ela nasce moderna. Ela nasce ao mesmo tempo que expande a fronteidizer - e a experiência no nosso caso já é física, -:-- que
ra agrícola, que foi um maneira tradicionaf de expandir a
aqui se pode implantar a agricultura mais diversificada,
que se pm;sa imaginar, desde culturas tropicais, perenes,
produção de alimelitos, ela nasce moderna competindo
com os investimentos que também sào fundamentais,
tropicais anuais, subtropicais e as de inverno em um te-.
que se realizam exclusivamente para aumentar a produtique que pode ser tão mais ampliado quanto mais matuvidade de outras regiões.
ração da tecnologia que estâ sendo gerada esteja presenNa verdade, do ponto de vista do investimento social,
te. Hoje jâ temos ·podido realizar produção comercial,
nós encontramos esses dois resultados simultaneamente:
não mais experimental, todos esses núcleos mencionados
o aumento da produção agrícola pelo aumento de ârea
aqui, têm produÇÕes experimentais, com aquelas divercultivada e, ao mesmo tempo, pelo aumento da produtisas universidades e empresa de pesquisas. Mas, na verdavidade. Eu vou mencionar informações por exemplo, da
de, a produção comercial de ervilha, e não apenas a ervisafra que está sendo colhida agora, que estã praticamenlha seca, mas a ervilha ve'rde, essa ervilha mais nobre que
te no fim e que é uma apuração absolutamtneexata, porinclusive se consome 3inda pouco aqui no Pafs; a proque são produções recolhidas nas c.ooperativas, pesadas
dução ·de cevada; a produção de tomate industrial, de toporque cada cooperado tem a sua ficha. Nós estamos enmate para consumo ln natura, o trigo e uma variedade,
contrando, para corroborar, algumas avaliaçõesjá.feitas
enorme dentro das próprias espécies, como, por exemaí, uma produtividade média dos três maiores produtos
plo, o milho, o milho doce para conserva, o milho mais
do projeto desse ano que são o arroz, o milho e a soja,
precoce, menos precoce, soja, feij"ão de diversas nature_uma pfodutividade média, por hectare, efetivamente
zas,_.da...:mesma forma.
apurada, de 2 toneladas e 140 quilos, de 2,14 toneladas
Essa informação ê importante" para dar segurança e
por hectare. O milho está dando uma quantidade inédia
tranquilidade não apenas ao investidor que corre o risco,
em torno de 4 toneladas, e a tendência é aumentar na
ao produtor, mas à sociedade que através do Estado,
medida em que se cultiva o solo; a soja, uma quantidade
através do governo, das instituições que participam diremédia de 2, l toneladas e o arroz d.e sequeirQ, porque eu
tamente do projeto assumam a decisão política de invesw
não me refiro a nenhuma cultura irrigada, uma quantitirem aí. Porque dependendo das circunstâncias de merdade um pouco menor, mas em torno de um mil e oitocado, que pode ter uma dinâmica tão grande que de um
centos quilos. De qualquer maneira são reSultados que
ano para o outro o prqdutor tenha que mudar o seu pernós consideramos absolutamente tranqUilizadores para
fil de produção, mas a infra-estrutura de serviço da cooo investidor privado e, sobretudo, para o investimento
perativa, a infra-estrutura físiCa de apoio a esse produpúblico, para a tranqatlídade do seu retorno social.
tor, a retarguarda tecnológica lhe dão condições de munFinalmente, nós deveríamos acrescentar que a infra. dança instantânea, de uma safra para outra ele pode muestrutura e essa nova tradição de agricultura moderna,
dar.
que
está sendo montada no cerrado, sempre tendo como
O leque de produção dentro desse contexto, naturalbase- repito- a presença de uma cooperativa que não
mente de produtos grãos, não se vai mudar de grãos para
é uma instituição externa .à vida do produtor, antes, é
a pecuãria, isso seria soCialmente, políticamente e ecomiuma instituição do produtor, onde as decisões..são tomacamente indesejãvel. Ele não tem a preocupação da modas, como todos sabemos, com o sistema cooperativista
nocultura, realmente nós jã temos provado num projeto
bom,com o sistema cooperativista sadio que nós trabaque começou basicamente com soja e arrg_z, que são os
lhamos, com absoluta tranqUilidade, com, inclusive o
dois produtos que, por razões econômicas. e agronómicrescimento da própria formação de novas lideranças
cas, iniciam a abertura de cerrado. Hoje nós estamos ve-.
nesse meio rural. Podemos dizer que os futuros pro}etos
· rificando que os produtores jâ estão fazendo a a ava~
de agroindústria, os futuros projetas de modernizâ:ção
fiação de colocar milho, feij"ão e algumas outras culturas
da agricultura através de irrigação, os outros investimenimediatamente após a avaliação da safra anterior colhitos que facilitam a vida das comunidades, do -tipo telefoda, ou seja, no inicio da formação da sua próxima safra.
nia rural,jã são uma realidade concreta nesses casos e~
Csso nos dá portanto a certeza de que não é uma expesemp~. esse pólos serão pólos naturais, onde, de maneiriência que possa trazer preocupações quanto' a manura muito maiSeconôiniCã. nós pederemos instalar as futu-'
tenção de uma agricultura e, portanto, de uma economia
ras agroindústrias na região do cerrado.
auto-sustentada. Realmente onde não se buscou e não se
- Esse, para mim, é, realmente, um ponto de referência
busca nenhum tipo de apoio paternalista, nenhum tipo
muito importã.nte." Hoje nós Vamos verificar e, infelizde busca desesperada e alternativas, elas já estão absolumente, verificamos, que esse tipo de projeto é o projeto
tamente formadas e sedimentadas.
onde se vai buscar condições para o projeto de irrigação,
Outro aspecto importante, é. quanto. à decisão.Põfitic:a
é
onde tem energia, porque, infelizmente, a disponibilide _se investir em projetas dessa natureza no cerrado.
dade de energia nas linhas tronco ê uma realidade, mais,
Quando se coloca~ questão de novas frõnteiriis, muitaao
nível do produtor, infelizmente, é algo que é uma asgente d-e8avisada, muita gente qu~'terri ó poder de decipiração, Pois bem, esses projetas já estão montados, já
são pensa que o cerrado é algo_ distante no sentido de
estão
realizando os seus investimentos, também na diveracesso físico, no sentido de domínio tecnológico e esSe ê
sificação da· produção via irrigação.
um ponto importantfssirrio pata n6s discutirmos aqui.
Na vérdade houve uma estratégia do Governo, em deterDo ponto d.e viSta agrâliômico, do ponto de vista técminado momento, de fixar-se em termos do cerrado,
nico e do ponto de vista da microeconomia.dessa agriculsobretudo da região Ccntrg,..Ocste, ao invés daqu"ilo que
tura de cerrado, eu preferiria não entrar em detalhes e
se falava na década de 60, de ser a Amazônia o pretenso
deixarmos para responder algumas questões especfficas,
futuro celeiro agrícola do Brasil. A Amazônia, depois da
porque nós consideramos jã de um conhecimento.relati-
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vamente bom e geral as informações sobre a certeza desses fatores favoráveis. Eu gostaria, especialmente considerando qUe i16S- estamos fazendo uma exposição para
um grupo· seleto de pessoas, que têm posiÇão importante
no Poder Legislativo, no Senado e na Câmara, no Poder
Exe.~tivo, -~uperintendentes do Desenvolvimento Regional, especíalmente o da SUDECO, que está aqui, o
Senador Mendes Canale, Secretãrios de Agricultura, dirigentes do Banco Central do Brasil, representantes. dos
nossos acionistas, eti acho que seria melhor nós nos ~ter
mos àquilo que, realmente, possa ser a retaguarda políti~
ca, para o deslanche de projetas dessa natureza. Eu quero dizer bem claro: não é advogar, simplesmente, apoio
para o trabalho da companhia que, felizmente, está estruturado, está montado, é, para projetas dessa natureza. Porque, em anos recentes, os investimentos no setor
rural e, especialmente, no cerrado, eles encolheram, realmente eles foram praticamente suspensos. Nós achamos
que as aspirações da sociedade brasileira, no que tange
ao papel da agricultura, não podem prescíndir da mobilizacão dos dois mais importantes recursos que a agricultura no Brasil tem, que são os cerrados e os recurso.s_hu~
manos que estão nele e que estão em outras regiõeS dispostos, aspirando oportunidade para vir até essa nova
fronteira. Dentro desse tema;·eu gostaria de dizer que seria fundamental que se desprendesse daquele conceito
tradiCional _que existiu nas decisões políticas e, principalmente, nas razões econômicas.das decisões políticas no
Brasial, ao Iongó do tempo,· que foi deixar com que
aq~ele modelo centro peri(eria naturalmente indicasse as
decisões a tomar q!Janto a investimentos, ou seja, oBrasil se desenvolveu no Leste, na Costa e no Su.I, devagariw
nho ele vai se expandindo para outras regH~'les. Eu acho
que é hora de uma decisão política, condensada na razão
fundamental de que os recursos ffsicos os cerrados estão
aí e não vão sair do lugar, mas que os recursos humanos,
não tendo oportunidade para nele se fixarem, para nele
produzirem e gerarem novas forças sociais e económicas,
certamente vão continuar no seu flux.o indesejável, sobre
todos os aspectos e natural, que é o fluxo do rural para o
urbano.
Nós precisamos, politicamente, de incluir Como plataforma, que os investimentos e a organização da agricultura no cerrado, uma ocupação racional corn ço_operativismo, com produtores de tamanho médio, eficientes e
sel~cionados, com função específica, que esses investimentos, sejam antes de mais nada, uma grande platafor~
ma de decisões política, para evitar os grandes males
que, crescentemente, nós estamos vendo nas grandes ci~
dades brasileiras e que, de resto, toda a sociedade paga.
O gigantismo, a i_!lchação das cidades, os desvios de uma
vida saudável, que todos nós estamos percebendo com
problemas de segurnaça, os problemas, inclusive, dos desequilíbrios políticos, dada a força do poder reivindicatório de duas ou três grandes aglomerações urbanas que
passa a ser, a nível de um sindicato singular, muitas vezes
major do que todo o poder reivindicatório de uma confederação nacional que representa, por exemplo, produtores agrícolas.
Na verdade, é uma questão séria de desequilíbrio que
tem de forças que não aconteceu por acaso, aconteceu ao
longao do tempo por causa do esvaziamento da agricultura. Eu acho que, nesse caso, nós estamos falando de
uma questão geral da agricultura que diz respeito, afinal,
ao equilíbrio da vida de toda a sociedade, mas que não se
pode separar da existência do cerrado. Se nós fixarmos
todos os produtores, por exemplo do Rio Grande do Sul,
que é um Estado tipicamente de minifúndio, nós não temos como fazer milagres para num pequeno minifúndio
gerar receita para duas gerações ao mesmo tempo, então,
pelo menos uma geração de pronto estarã disponível
para trabalhar outras áreas, Seria um dos maiores desperdícios da sociedade, de deixar de utilizar o potencial
pe jovens, de produtores que são, tradição de familias.
tradição, aU; de suas origens, sobretudo no caso a origem européia, que estão disponíveis, estão ansiosos pela
oportunidade de continuar trabalhando na agricultura.
Portanto, investimentos dessa natureza, caracterizam a
oportunidade de uma reorientação do fluxo natural rural
ou urbano, para um fluxo induzido rural-rural, com to~
dos os efeitos posíiívos que nós naturalmente obteríamos
e que seria ocioso aqui repetir.
Eu creio que essas informações são um pouco do nosso entu~iasm9 pelo tr~balho que fazemos, mas-acho que
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devem ser colocadas para avaliação objeiiva sobre os ângulos diferentes que ela pode receber. E, a partir daí, nó~
realmente, quem sabe, poderemOs dizer que estamos vivendo uma retomada de posicionamento em relação à
agricultura para essa região.

Quanto à informação do Projeto da CAMPO em si,
que é resultado do Programa de Cooperação NipoBrasileiro-; elJtd'fiâdo PRODECER, nOs temos agora uma
segunda _fase que se inicia com um contrato jã assinado
pelo Governo brasileiro, no início deste ano, que coloca
em disponibilidade recursos da ordem de 300 milhões de
dólares para os investimentos, como foi mostrado nos
Estados de Goiâs, Mato_ Grosso, Mato Grosso do Sul,
Bahia e Minas Gerais, dentro da mesma concepção a que
nos referimos. Não é apenas a concepção que uma insti~
tuição deteve a responsabilidade de conferir- na prática,
mas é porque ela foi detidamente avaliada pelo Governo
brasileiro àtravés ·de equipes especializadas do Ministério da Agricultura e que, atravês dessa avaliação, se
animou, há dois anos atrás, a propor ao governo japo~éi
a assinatura de um novo empréstimo para expansão desse modelo de trabalho.
Nós acrescentaríamos que essa segunda etaP~: que nÓ~-
chamamos _de PRODECER 11, é a sigla já coi'rente, ela
seguirá basicamente a mesma forma de trabalho integrado, que nós deveríamos dizer é o forte do projeto.-- V.
Ex's podem verificar que em qualquer face do prOjeto
vai se encontrar vãrias -interfaces, em termos institucionais, em termos de envolvimento das lideranças formais,
dos órgãos do Poder Executivo municipal, estadual, federal etc. O mais importante, é que nesse segundo projeto também jã se preViu que a integração ao nível da ativídade regional irá até à indústria de transformação no seu
grau de sofisticação ou, diria, no seri grau de aprimoramento o maior possível. Em outras análises, se se quiser
fazer uma agroindústria, baseada na matéria-prima soja,
milho, arroz, o que for, pode-se montar um projeto que
leve ao produto mais refinado. Não seria, por exemplo,
uma mera unidade de moagem, esmagamento, mas de
refino, enlatamento o que for, existem inclusive recursos
contratados para essa integração vertical da agricultura e
da agroindústria, exatamente na perspectiva de formação de pólos sólidos do ponto de vista econômico e
social.
Senador José Ignácio Ferreira, eminente Presidente
desta Comissão, Senador Benedito Ferreira, Senador
Mauro Borges, ex-Senador Mendes Canale, hoje Superintendente da SUDECOrSrs. Secretários de Agricultura, Deputados Estaduais e Deputados Federais, dos
quais eu meilciono aqui" Os- Deputados Bento Porto e
Maçao Tãdano, eu queria -mencionar que aqui temos,
além da honra de poder falar para V. Ex's, representantes de cooperativas, empresãrios que militam no cerrado,
inclusive rara -do projeto também, que não apenas enriquecem com a sua presença a própria experiência nossa
de fazer essa exposição e em seguida o debate, mas,
sobretudo, dizer que, quem 'Sabe, muitos deles, para V.
Ex•s que são políticos, poderão fazer depoimentos muito
mais consistentes do que o meu. Eu peço permissão que
eles possam também estar à disposição, nobre Senador,
para participar dos debates como elementos que esclareçam -dúvidas porventura existentes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira) Agradeço ao ilustre depoente essa exposição lúcida, clara, coerente, o que revelou o fascínio pessoal do eminente depoente pelo tema que ele abordou, sobretudo a sua
confiança nas potencialidades do cerrado com vistas ao
abastecimento do nosso mercado interno e exportação
do excedentes. A Presidência não poderia deixar de
felicitá-lo, nesta oportUnidade em que abre os debates e
pretende que sejam os mais amplos e fecundos possíveis.
Esta oportunidade, pela sua singularidade, pela competência do expositor, é a oportunidade que o Senado tem
de recolher o máximo de informações, na medida em que
o tema possa ser controvertido e suficientemeritC espancado aqui.
Eu vou deixar uma lista com o Secretârío, para qUC~
seja assinada por todos aqueles que pretendam debater
com o expositor, sendo que já há alguns signatários dela.
Entretanto, eu me permito -priorizai' Cciffi a presença dos
Srs. Parlamentares o debate. Dentre os Srs. Parlamentares que aqui se inscreveram, está o Sr. Be11edito Ferreira,·
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que é Relator -desta Comissão, a quem eu passo inicialmente a palavra para as indagações que deseje eventualmente fazer.
O SR. RELATOR. (Benedito Ferreira) --Sr. Pr_esidente, colegas Parlamentares, autoridades, meu amigos,
Dr. Paulo Afonso Romano, sem dúvida alguma o expositor sintetizou bem, tenho certeza da repercussão da sua
lúcida palestra que veio enriquecer sem dúvida alguma
esse audio-visual. Ficou ao plenãrio, a mim particularmente, uma visão do quanto pode realiz~r a livre iniciativa mesmo quando não contando com o concurso governamental, e parece-me que não ê o caso da CAMPO,
porque tem tido apoio, mas quando o governo atrapalhe
pelo ao menos atrapalhe pouco. De maneira que eu me
congratulo com V. S•, e com toda a equipe da CAMPO,
porque realmente é rim exemplo a ser seguido.
Entre as colocações feitas pelo Dr. Paulo Afonso Romano, a que mais me chamou a atenção, sem d.úvida nenhuma, foi o aspecto político, que tem sido minimiúdo.
Eu tenho insistido aqui no Senado, mesmo quando também na Câmara dos Deputados, que estamos efetivamente cavando a sepultura de todos nós, na medida em
que favorecemos o êxodo rural. Ultimamente a moda, e
aí também, sem dúvida nenhuma, o agricultor e o pecuarista são os grandes responsâveis, porque empobrecidos,
esvaídos, ainda procuram ostentar uma prosperidade
que eles efetivamente não têm. Não sei que desgraça é a
que possui o homem do campo, mas eujâ tenho insistido
até, nos meus momentos de maior amargura, a dizer que
nós, os homens do campo, chegamos a usar o chapéu
grande para esconder o tamanho das nossas orelhas, tal é
a nossa burrice. V. S• citou um exemplo edificante, um
exemplo edificante no sentido de sustentação da tese,
mas ele é realmente danoso até mesmo para a vivência
democrática. Ora, uma Confederação Nacional da Agricultura, como a Confederação Nacional das Indústrias,
ou mesmo a Confederação Nacional dos Trabalhadores
na indústria óu na agricultura, o certo é que uma confederação nacional tem menos poderio políticO do que o
sindicato, de uma Santo André, ou de uma São Bernardo, porque efetivamente eles têm apoio dos meios de comunicação, ao ponto de orientar até o crédito. O crédito
captado muitas vezes com dificuldades no exterior, às vezes de expedientes até pouco defensâveis pelas autoridades monetárias, como é o caso da famigerada Instrução
63, que arruinou o setor produtivo nacional, sem dúvida
alguma, m·as, recursos que chegaram ao Brasil e em vez
de serem orientados para a política do custo/benefício,
para a política geradora de maior número de emprego,
como é o caso da agricultura, onde, segundo dados que
tenho, já talvez um pouco defasados, mas que representam a geração de um emprego, do custo de um emprego
na agricultura, que custaria 1/15 avos do custo da área
urbana. No entanto, temos nos permitido o luxo de, tomando dinheiro emprestado no exterior, poupanças externas, para gerar emprego, ou melhor, para cortejar as
maSsas urbanas de modo especial àquelas dos grandes
centros, que têm maior poder político e maior poder de
pressão.
Outro exemplo, quejâ trouxe a esta Comissão, em outra oportunidade, é o da moda, do modismo de se condenar o subsídio da agricultura, de certa forma válido em
alguns aspectos, mas nunca tive notfcia de ninguém, nenhy_m_ veículo de comunicação condenar o subsídio ao
consumo, especialmente quando esse consumo é orientado, como tem sido desgraçadamente no Brasil, para as
grandes metrópoles. Eu assinalava aqui, ainda há poucos
dias, o fato de que o INDEFE,- um estudo de despesa
familiar realizado pelo IBGE, estudo sério, que não é
uma pesquisa feita às pressas porque é feita no domicílio
durante um mês consecutivo por pessoal especializado,
-constatou, no seu último estudo, o fato de que em todas as faixas salariais - se- fosse pelo menos seletivamas em todas as faixas de rendimento nas cidades do Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília de modo particular, em
todas as faixas de rendimentos, o custo da alimentação é
inferior e em média entr~ 35 e 40% mais barato do que
- nos grandes Estados produtores de grãos, como é o caso
do Paraná, Santa- Catarina -e Rio Grande do Sul.
De sorte que, por todas essas razões, chamo eu a
atenção para essa constatação que V. S• faz do quanto a
agricultura, do quanto a pecuária e de modo especial o
setor produtivo precisa se organizar. Esta ê uma oportu-
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nidade de cumprimentarmos o nosso Presidente, recém~
chegado, a esta Casa, tão jovem, e quejâ nos pmpicia
uma oportunidade, com a sua visão, com o seu talento
de homem público, de promover esse tipo de encontro,
de palestras, essa oportunidade de trazerem os, "paul os
romanos", que muitas vezes se encontram no anonimato, para prestarem ao Poder Legislativo e à socieda-de
brasileira como um todo, essas informações, que espero
em Deus possam nortear uma política diferente daquela
até aqui. Aquela maneira desavisada, descuidada, imprudente mesmo com que nós, brasileiros, tão dotados e
tão bem aquinhoados por Deus como fomos, através de
tanta terra e de tantas facilidades de produção, no entanto, temos sido, talvez por essa fartura, por essa abundância de f~tores favoráveis, um povo descuidado, ao ponto
de canunharmos aceleradamente. Não há mais como esconder, tal a estagnação do nosso nível de produção e
tomando·se em conta as nossas necessidades de exportação, o crescimento da população e a estagnação dos
nossos níveis de produção nos óltimos anos, caminhamos aceleradamente para s.ermos importadores líquidos
de alimentos.
Eu, Dr, Paulo Afonso Romano, tenho muito pouca
coisa a indagar, porque no desenvolver de sua palestra,
algumas anotações que fiz aqui, uma até devido uma daquelas figuras que apareceram no audiovisual, quando
ele fala em 66 sacos por hectare de arroz. Sem dúvida alguma, essa produção foi obtida em área irrigada, seria
muito bom, alvissareiro, se viéssemos a obter esse nível
de 4 mil quilos por hectare. Ja que a informação desse
ano, que é considerada umaótima safra, a notícia seria o
equivalente à metade, mas aí já arroz de sequilho(?) mas
que é, em termos de Goiãs de modo especial, que é onde
tenho maior conhecimento, um índice muito bom. Não
temos alcançado, em termos de arroz, mais do que 1.200
quilos por hectare. A soja, no entanto, realmente me sur~
preende. A área do projeto, não sei se em virtude de sua
dimensão, não vem atingindo os níveis que isoladamente
temos alcançado em Goiás, quejâ estão por volta das 3
toneladas por hectare.
Um ponto que realmente me deixou curioso, e tenho
certeza de que essa deve ser a grande indagação de quantos não estão familiarizados com a CAMPO, com a sua
maneira de atuar, é o fato de que ela produz a sua infraestrutura, o assentamento, apóia a produção, apóia o fomento de cooperativas para a comercialização, mas
como é remunerada, Dr. Paulo Afonso Romano, essa
prestação de serviços? Como é e de onde advêem os recursos para que a CAMPO possa prestar esse extraordinário serviço que já realizou até aqui? Indago se os meios
que ela tem obtido, os meios financeiros, seriam bastan~
tes para nos dar a perspectiva de que ela poderá prosseguir realizando trabalhos aos níveis até aqui apresentados. Era essa a indagação que eu tinha a fazer.

O SR. PAULO AFONSO ROMANO- !l muito objetiva, porque a avaliação realizada pelo Ministêrio da
Agricultura levou alguns aprimoramentos no mecanismos testados até então. Digamos, um deles, no plano, de
organização do projeto, foi definir que nessa segunda
etapa teria financiamento integral para a agroindustria;
não teria financiamentopara grandes propriedades, mas
apenas projetas de assentamento dirigidos para cooperativas, etc. E um dos pontos que realmente eram críticos,
sobretudo, para os administradores da CAMPO, é exatamente que ela não tinha uma fonte definida de recursos. Tinha um capital inicial e como receitas as prestações de serviços que se resumiam principalmente na assistência técnica aos produtores, que é exatamente como
ganham as E MA TER, mas que não é exatamente a sua
atividade mais nobre.
Então, ficou definido que a partir de agora, ou seja, no
PRODECER II, ela terâ, pelas atividades de coordenação, de supervisão, essa articulação toda, a remuneração de 1% do valor dos financiamentos aos produtores. A sua fonte serâ essa. Até agora, para lhe ser sincero,
estam?s fechand? o balanço de 1985 com a inexpressiva
quantta de 17 mtlhões de cruzeiros de lucro. Até o ano
pas~ado estávamos com prejuizo acumulado, não era
mu1to grande mas era prejuízo acumulado. Nós esperamos que a partir do ano que vem ela' tenha o suficiente
para fazer o trabalho normal.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado.
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· • .O 'sR. PRESIDENTE (lO$~ Inácio Ferreira) --Conitdo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES- Sr. Senad~or José lgnádO, quer.o cumprimentá-lo por essa iniciativa feliz de trazer maís uma vez para esta Casa debate sobre os problemas do cerrado. E, especialmente, felicitar o Dr. Paulo
Afondo Romano pelo brilhantismo da sua exposição,
que pode se c.onsiderar hoje um dos grandes especialistas
Cm assuntos de cerrado no·nosso Pais. Ele.viabilizou, foi
a molà mestra da CAMPO que assegurou os bons resultados do ~RODECER. O PROPECER é ym .,.emplo
claro de que o cerrado não é mãis um problema, ê uma
solução. Todos_ sabem que o Brasil, de uns sete anos para

clt, tem sua produção de grãos praticamente estabiliz:i-:do, e a população aumentou de alguns milhões. ~uma
situação trágica, se nós não elevarmos rapidamente a
produção de soja, não dobrarmos a produção de soJa, de
grãos de modo geral, nesses próximos dez anos, o que
nós deixãrmos de investir agora para-isso, teremos que
gastar comprando os grãos que vamos precisar para ali~
mentar a pópulação brasileira. Isso seria realmente de-sastrosa. Este ê um assunto jâ debatido no Senado, e em
várias partes do Brasil. A sohlçãO seria aumentar a pro~
dutividade, mas isso a partir de um certo nível ê antieconômico, então a saída realmente é a expansão de área. A
linha de menor resistência j)ãi'a expãrid.o da agricultura
no Brasil, é o cerrado, por uma série de razões ecumÇni~_
cas, por razões t'opogrâficas, -por, iriCiusive, o que faltou
na terra em termos de fertilidade sobra em Catalão, em
Araxá, em Patos que é o fosfatO: E agora nós vemos tam~
bém, com muita satisfatação, o desenvolvimento da mi~
neração do potássio em Sergipe, que conduz a uma con~
clusão de que o Brasil não tem mais limitações de insu~
mos na expansão da sua agricultura. O que falta real~
mente não é a tecnolo&ia;-·essa tiós mOstramOif que jã
conquistam nos; o que- falta é uma poHtica agrfCo1a para
o Brasil, esta é que não tem, sobretudo, uma condição de
dar lucros a quem trabalha eficientemente nõ--campo da
agricultura. Ninguém vai para a agricultura se as perspe-citas são negativas, por fa1ta de uma política agrícola.
Eu quería aproveitar esSa opOrl:Utiidade da-expansão - -do cerrado, fazendo como que uma garupa nesse movi~
menta, engarupar nele a reforma agrária. A8ófa qUe Se
vai tomando novamente as manchetes dos jornais, os
programas de uma nova estrutura agrária para o Brasil,
e que o próprio Pr-esidente da República se mostra entu~
siasmado com isso, era milito -ititeresSari.te se se pudesse,
nào com exclusividade, e nem com uma úniCa alternati~
va, mas como uma das alternativas, procurar sobretudo
o pessoal de baixa renda, que precisa ficar no cairipO,- i:;"
que precisa voltar ao campo fazer com que se construam
projetas de pequenas áreas, de pequenas regiões integra~
das, de uma economia relativamente reduzida em área.
Construir agrovilas, e um certo número de agrovilas ge~
rarem um centro agroindustrial, ou um centro novo criado especificamente para isso, ou aproveitando uma dessas pequenas cidades que há sempre por toda parte do
cerrado. Eu acho que isso ~ importantíssimo, porque
realmente por mais ql.!e se produza, por mais que se te.
nha sucesso é muito difícil viver com uma família no
campo sem as condições de realização social, pode~se
n::alizar economicamente, mas é preciso realização também social. A única solução para isso, senão a única mas
quase a úníca é agrovila, e um conjunto de agrovilas ge-rando um combinado a&rourbano. Isso Ç muito importante, e vai ter uma influência muit.o grande não só na fixação d9 homem do campo, mas, sobretudo, para uma
melhor distribuição fíSica da população brasileira, aca~
bar com a concentração das grandes cidades, deixar de
levar agroindústria para as grandes e médias cidades,
fazê~la menor nas mais espa]hadas na própria ãrea de
produção. Eu acho que merece um estudo, e ê_momento_~
soo assunto de que se aproveite, de_ que se engarupe na
conquista do cerrado a experiência de uma nova estrutu~
ra agrária. Muito obrigado. (Palmas!)
O Banco Mundial já mandou téCnicos visitarem o Pl'9jeto, já fomos, percorremos, fizemos alguns relatórios e
sei que no Banco Mundial há interesse pa~a C?~tudar financiamentos desta natur:eza. Claro que nem o Governo
japones, por iniciativa própria, nem o Banco Mundial,
por iniciativa própria, irão -esta ê a minha opiniãooferecer recursos para essa ou aquela finalidade. Mas
acrt\dito que o Banco Mundial, como algumas outras

instituições do gênero, seriam muito sensíveis porque jã
estão informadas, por eles próprios, pelas vias próprias,
seus técnicos., dos resultados fav_orãvcis deste projeto. ln~
clusive chegamos a ter uma solicitação do Governo de
Mínas, motivado por uma determinação operacional do
Banco Mundial que, pelo menos até agora, não financia
projetes agrícolas isolados superiores a 100 hectares por
proprietãrio, fomos instados a elaborar um projeto caril
.esse contorno organizacional, mas que tivesse_ uma área
até 100 hectares. É claro que ele ê viável, existe praticamente a mesma tecnologia que usa aqui, mas o grau de
eficácia da organização desse projeto tem que ser muito
maior. Os investimentos sociais do Governo, certamente
teriam que ser um pouco maiores.
Isso, pelo menos, corresponde a informação de alguma coisa em andamento que certamente vem sensibili~
zando, pelo menos a nível do Banco Mundial. De resto
deveríamos dizer, agradecendo esse tipo de intervensão,
que já é momento de pensar~se que ao sairmos da crise,
ou para •vencermos_a crise, esse investimento de agricul~
tura é importante. E que certamente é preciso reservar
um pouco mais de recursos nacionais para isso. não atar
necessariamente esse tipo de projeto a recursos externos.
Essa realmente é uma preocupação nossa.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira) --0 nosso
Presidente teve _que retornar ao Plenário, ausentando-se
desta Comissão.
Percebi, aqui, e o próprio Presidente também já o ti~
nha feito, é que por um lapso da nossa relações públicas
S. Ex• o Embaixador do Japão, o Sr. Kumiyshi Date, es~
teve aqui presente e lamentavelmente não pudemos res~
saltar a presença de tão importante figura. Como ainda
agora estou verificando que temos a presença também
do Conselheiro para Assuntos da Agricultura da Embaixada dos Estados Unidos Sr. James A. Tn,r.ran. O Secretário da Embaixador do Japão também aqui esteve parece-me que ausentou~se - o Sr. Na Kactawa, e o
Adido Agrícola da Embaixada da França, o Sr. Jean
PhiHppe Guiltat. De qualquer forma r_egistramos essa
no-ssa omissão, na expectativa de que haja compreensão
·para esses· nossos _desacertos, porque em realidade lamentavelmente não pudemos identificar o mais das vezes
:tqueles que aqui se fazem presentes.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado J;"'ederal de
Matro Grosso, o Sr. Maçjto Tadano.
O SR._MAÇAO TADANO- Sr. Presidente, nosso
particular amigo companheiro Paulo Afonso Romano,
colegas, ex-Ministro Allyson Paulinelli, Srs. representanfCS-âe-Cóõpüãtivas:

-

Acho que nesta seleta platéia 1 diria até -privilegiada
platéia de uma região também privilegiada que ê a RegHio Centro-Oeste, que tem a" benesse da natureza ·de
possuir o cerrado. Entendo, em que pese ser privHegiada,
temos o grande ânus de ainda sermos o setor mais onerado do País que realmente é o setor de produção, registrar
a satiSfação desSas diverSas rriissões diplomáticas aqui
presentes, Secretârios de Estado, colegas agrônomos,
nosso Secretârio _da Agricu1tura do Estado de Mato
Grosso, Celso Mendes Canale, Superintendente_da SUDECO.
_p_orque entendo realmente Dr. Paulo Romano, deixando de lado essa parte nossa de amizade, .de afetividade profissional, sofredor do campo driundo do mesmo
setor, dignificante a sua missão de dirigir a CAMPO. De
ter, _quando Seçretâria.-Geral do então Mjnis~ro Alysson
Paulinelli, dialogado ou negociado com o Governojapo~
nês - nisso também está uma honra minha muito gran~
de de ter _sabido- estar ciente que ~te Governo sensibi~
lizado com os problemas brasileiros, em especial do cer~
rado, anuiu à proposta do então Ministro e dar essa colaboração financeira pela nCA. Porque eu a,cho_que ess~
privHégio não deve ser so'mente nosso a_qui do _CentroOeste, a expcriCncia, em termos de PRODECER. dos resultados alcançados, não só em relação a cultura anuais,
mas também de perenes, mas daquilo que podemos fazer
para o Brasil.
Hoje nós te~nlos,_t_Ogo __mais, às I~ horas? uma sessão
polêmica, quando vamos discutir alguns assuntos eleitorais e um outro do Sulbrasileir.o. Há. tempos atrás, pela
tribuna, usamos cj:_?_~alavra para registrarmos um grande
alerta_naciona_l: o problemi do Sul brasileiro está virando
um problema sentimental. O Nordeste não quer ajudãr a
resolver o problema do gaúcho, mais particularmente.
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·Do outro lado, em decorrência.das cheias e das_secas, o
Nordestç vai levar aproximadamente 7 trilhões de cruzeiros a fundo perdido. Não vamos aQmE:rito, os problemas estão
terão que ser vencidos vamos vencer, tenho cert~~a. confio na capãcidade_dos homens e na sua
Serie_dadew, mas entendo - e até Lamento - que não tenhamos iiqui colegas nossos do Congresso, Deputados
Federais_ e Senadores dessa mesma região do NordC$te,
para entender o que estamos fazendo aqui na nossa região em termos de experiência, de resultados, desse mes~
mo trabalho da CAMPO, da BRASAGRO, do r~ultado,..
do cerrado. Nós mesmos, em Mato Grosso; nesse ano,
-está aqui o Secr_etádo qüe pode nos assegurar~ temos mais de 200 mil hectan::s de milho, mais de 400 mil
hectares de arroz, mais de 700 mil hectares de soja, assim
como tem São Paulo, tem o Paraná, tem o Rio Grande
do Sul. E nós temos certeza, Dr. Paulo Afonso Romano,
que esta mesma classe política que não pôde comparecer
aqui pode, atravês da palavra de V. Exb9, de sua equipe,
da CAMPO, buscar alguma coisa que possa amenizar
esse problema do Nordeste. __ Nós não poderemos ficar,
mansa e tranqUilamente, ouvindo, olhando, analisando e
sem reagir alguma _outra medida mais eficaz do que será
o Nordeste para o futuro. Ela não deve ser ânus eterno
para a Nação. Acho q'ue nã_<? têm o ~ireito, 30 milhões de
brasileiros, de receberem sempre auxílios a fundo perdi~
do sem o retorno à Ni!ção, Senador.

ai.:
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O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)- Concedo a palavra ao nobre Deputado Bento Porto.
O SR. BENTO PORTO - Sr. Presidente, de il:).ício
quero parabenizar o eminente Senador, por trazer ao
Congresso, em particular ao Senado, o conferencista que
.de certa __forma trouxe aqui duas considerações muito
importante: a primeira, sobre esta vasta possibilidade
que tem o Brasil, este caminho que é a solução, como
disse o Senador Mauro Borges, que são os nossos cerrados. Em segundo Lugar, trouxe também uma belíssima
explanação sobre a empresa séria que realmente marca
uma semente nova no processo de desenvolvimento do
cerradoA Parabéns, Senador, pela sua iniciativa.
Tenho insistido, em nossos pronunciamentos na Câ~
mara dos Deputados, de que esse País tem, para seguir
um destino que lhe cabe, três pontos fundamentais relevantes. Primeiro, é que a Nação tem que dar continuida~
de ao processo de democratização política, à Constituinte, às eleições diretas, enfim, à participação do povo no
processo político. O segundo ponto, é de que nós não po~
demos deixar cair mais o nível de vida do povo brasileiro, há de se estabelecer mecanismo de redistribuição de
renda, redistribuição dos recursos. É o caso da reforma
agrária, ê O caso dO plano de einergência, voltado para
um enfoque fundamentalmente sociaL O terceiro ponto,
é que esta Nação tem que fazer um esforço muito grande
para aumentar _a produção nacional. E para aumentar a
produção nacional, a curto prazo, nós não vemos outra
saída a não ser realmente o caminho da agricultura. Ao
pensar na agricultura nós enxergamos, não sei se como
homens dci Centro~Oeste, que realmente a grande opção
se encontra nos cerradQs. _Hoje, o desenvolvimento da
agri_c_ultura no cerradQ nào dependC: de, volumQsas im~
portações como os outros setores:: jâ temos uma infra~
estrutura, jâ temos pacotes tecnológicos, já temos tecnologias definidas e oestrutura d~ assistência técnica, experiências bem~sucedidas, como esta da própria CAMPO.
Enfim, eu vejo os cerrados como a grande opção, a curto
prazo, para se desenvolver a agricultura.
_ .E.J..i_ f.aço aqui, aproVeítando oportünidade, duas inda~
gações ao ilustre companheiro, e conferencista e meu
amigo particular Paulo Afonso Romano. Companheiro,
eu quero lembrar a_qui tive a honra de ser assessor do en~
tão Ministro Alysson Paulinelli e tivemos a satisfaçãoainda m_e lembro como se fosse agora, Ministro -de ser
com V. El(• e Paulo Afonso Romano, na Secretaria Geral do ministério da Agricultura,_ daqueles que realmente
começaram a sentir o problemas do Cerrado, as possibiTidides do Cerr8.do. Lembro-me que no dia 26 de abril de
l974 - __ \"_, Ex• tinha assuriüdo o Ministério em 15 de
março de_l974 -:--V. Ex• viajava conosco para-Campo
Grande, antes, porém, pedi que descesse na Capital do
nosso qUerido Estado do Mato Grosso ê d,epois viajava
para Campo Grande. Toda ess_a era uma extensão imen~
sa de cerrad_os.
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O IPEA jâ tinha estudos sobre as possibilidadeS de
aproveitar o cerrado e foi deste estudo, desta sensibilidade que V. Ex' teve que começou-se no Ministério da
Agricultura; depois do Ministtério do Interior e daf surgiu, ainda no GoveiriO-do Presidente Geisel, jâ em 1975;

o Programa Pólo Centro que trouxe realmente grandes
frutos para o desenvolvimento da agricultura do País e,
em particular, do cerrado.
Gostaria de fazer apenas uma pergunta ao ilustre conferencista: se -em função da experiência - porque sabemos que o que tem mobilizado realmente o programa da
CAMPO tem sido os recw::sos externos, e parte dos re-

cursos internos- eqt fLiilção desta experiência bem sucedida e da Importm\cia dos cerrados brasileiros para a
produção de grãos; V. Sa. acha viável o desenvolvimento
de negociações mais amplas, para que o Governo brasileiro possa realmente obter emprêstimos e recursos mais
volumosos para desenvolver o cerrado? Já hâ sensibilidade, principalmente junto ao Goverrio Japonês, que está
convivendo, cooperando conosco nesse programa? Quer
dizer, há sensibilidade hoje para a expanção e um volume de investimentos m-afõ!es neSte camPo?
Eu considero, em função dos nossos números, da demanda, da necessidade de desenvolver e do potencial dos
cerrados, esse programa muito tfmido, uma gota de ágUa
em um quadro de necessidades e de possibilidades que
tem o País. Então, periurúo a V. S• se, diante da experiência jã bem-sucedida, hã possibilidades e há sensibilidade no exterior de se expandir negociações para volumes maiores de recursos, e assim ter um programa mais
amplo de cooperação entre o Brasil e o Japão com relação ao desenvolvimento dos cerrados.

O SR. ~AULO AFFONSO ROMANO- Realmente
estamos iniciando a fase do que chamamos PRODECER que ~uma negociação recentemente conchiídã; os
contratos foram assinados em março, que envolvem recursos da ordem de 300 milhões de dólares divididos metade financiamento japonês e metade, contrapartida, nacional.
Do meu ponto de vista, como ·esse programa tem um
horizonte para sua execução completa tisica,- fisícaoperacional de três anos; quer dizer, até três anos, achamos que vamos precisar deste período, acho pouco provãvel que antes de pelo menos passar da metade do uso
dos recursos, que seria políticamente impr-udente
colocar-se, junto aos niestnos financiadores; a hipótese
de ampliar. Essa é uma percepção e uma experiênCia que
tínhamos, o Embaixador Japonês no Brasil,- hã pouco
S. Ex' estava aqui....:.... Sabemos muito bem que neste caso
este tipo de empréstimo, geralmente, enquando não tiver
uma maturação defiiiída; senão completa, não hã facilidade de iniciar uma negociação.
-- Poderia dizer, corroborando com a sua preocupação,
de que realmente na necessidade, na perspectiva, na potencialidade nacional o programa é muito mais de demonstração hoje. A nível regional, local, sim, ele tem
uma presença efetiva.
· V. Ex• estâ aqui na nossa região Centro-Oeste, ê um
homem sofrido, é um homem que veio do campo e pode
também dar esse testemunho.
Eu queria apenas dizer que, como técnico, 20 anos- no
setor, gostaria de complementar, Dr. Paulo Romano,
além dessa marcha normal do seco para o molhado, nessa conquista para a AmaZônia, nessa marcha para a
Amazônia, entendo que à Amazônia também se reserva
uma grande situação para o futuro em termos de culturas também permanentes. Nósjã temos os resultados excelentes em Mato Grosso com o guaranã, com o cacau,
com o café e outras culturas, além da cultura de grãos, e
que faremos de Santarém um dos maiores portos de exportação da Amazónia. Mas eu tenho certeza que aqui
no Centro-Oeste realmente estã a grande resposta, no
nosso cerrado.
De forma que eu apenas quero dar o testemunho, Dr.
Paulo Afonso Romano, tendo estado em Unaí, São Gotardo, Paracatu, Coromandel, daquílo que ouviiUos, qUe
vemos através desse princípio salutar que é fortalecer no
nossso sistema cooperativista brasileiro, de entender
como técriícO e como parlamentar de que realmente o re-sultado do PRODECER é vãlido. Faço votos de que a
Nação possa colher frutos disso, principalmente a nossa
região Nordeste.
·
Em relação ao programa do PRODECER II, gostaria
de ratificar aq~ele pedido que fiz a V. S• lã fora de que
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nesse programa nosso não se paute em termos de 10, 15
ou 20 mil hectares, mas o mãximo que puder, isso em termos_ de Goiás, de Bahia, de Mato Grosso do Sul e de.
Mato Grosso. Porque, por causa da reserva florestal que
condiciona o limite de 50%, o restante que nós temos
realmente é muito pouco, muito pequeno, mas eu acho
que a convocação dos nossos irmãos produtores de outros Estados é plenamente vãlida porque eles têm tradição, têm experiência, têm ociosidade de trabalho e nós
poderemos com isso amenizar o abastecimento interno,
aumentar nossa exportação, nossa balança de pagamentos.
Realmente, não para perguntar, mas para endossar o
pronunciamento de v. s•. o trabalho de toda u,ma equipe, que eu sei não é individual, deutn trabalho que é contagiante e que lamento tão-somente que outros parla. mentares não tenham podido aqui ver e ouvir o pronunciamento e o trabalho de V. S• da equipe, do campo da
JTCA, do PRODECER e agradecer também a presença
de outros companheiros liderados pelo ex-Ministro
Alysson Paulinelli. Ao nosso Senador Benedito Ferreira
também o nosso agradecimento, porque realmente a
classe polítfca não está apenas preocupada em legislar
para o Poder Público, vereadores, prefeitos, mas também para o setor básico nosso, que é a vocação do setor
de produção agrícola e pecuária brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Sr. Kioshi Sakai,
da Cooperativa Centralsul Brasil.
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apoio das autoiidades, tanto do Poder Executivo quanto
do Poder Legislativo. Esse é o nosso depoimento. Muito
obrigado. (Muito Bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira.}- Conce-do a palavra ao Dr. Paulo Valadares Caldeira, do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais.
O SR. PAULO VALADARES CALDEIRA - Srs.
Senadores, em nome; do Instituyo de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais, que teve uma participação
inicial no programa e veio depois a se desdobrar com a
criação da CAMPO. Em primeiro lugar gostaria de cumprimentar o Senador, Benedito Ferreira, Presidente desta Comissão, por esta oportunidade de um intercâmbio
de idéias entre homens que estão na condução de uma
empresa, como é o caso do Presidente t;ta_ulo Afonso Romano, daqueles que nos Estados vêm procurando trabalhar no setor, quer no setor público, quer no setor privado, e agora uma participação realmente de entusiasmar
do Poder Legislativo.
A- pergunta específica que eu teria para o Dr. Paulo
AfC?nso Romano. Já foi feita, que girava, sobretudo em
termos de perspectivas de ampliação para o programa, '
que já foi colocada. Porque, realmente, nós sentimos q .. e
o andamento dos resultados jã conquistados, e levando
em consideração o problema de abastecimento interno
mas, sobretudo, o problema de exportação e de viabili,:,
ai.çào dos correaOres- de exportação, que é grande meta
do Centro-Oeste,.hós ainda estamos numa faze bastante
preliminar. Nós temos infra-estrutura, temos em alguns
setores infra-estrutura de qualidade muito boa, mas,
realmente, a produção ainda é rêalmente pequena, ou seja, o excedente agrícola, na região, é relativamente pequena.
Mas o Dr. Paulo Affonso Romanojã teve a oportunidade de responder, dizendo dessa abertura que evidente·
mente para o Japão secolcoa mais à frente, e que no meu
modo de entender estaria muito motivado exatamente
por este excedente. Esta tem que ser a grande motivação
para uma possível colaboração japonesa, a perspectiva
dos órgãos financeiros internaci"onais do tipo do Banco
Mundial, concordando com o Dr. Paulo Affonso Romano, os recursos internos do País serem mobilizados, dentro do possível da escassez para o setor, tendo em vista
realmente uma resposta mais rápida. Quer dizer, o Brasil
tem que procurar investir naquilo que propicie um retorno mais rápido. Seriam essas apenas as minhas considerações.
Cumprimento a Comissão do Senado, ao Presidente
da Mesa e ao Dr. Paulo Afonso Romano. Muito obrigado_._

O SR. KIOSHI SAKAI- Sr. Presidente, Benedito
Ferreira, Sf. Presidente da CAMPO, Dr. Paulo Afonso
Romano, Deputados e Senadores aqui presentes, meus
companheiros:
Venho aqui representando uma cooperativa agrfcola
que fQi fundada hã mais de meio século, Cooperativa
Central Agrícola Sul Brasil - e não Sulbrasileira, porque não tem nada com o BanCo Súlbrasileiro. Queiram
desculpar, mas jã me indagaram se a Cooperativa Sul
Brasil tem alguma cOisã.-coni o Banco Sulbrasileiro, mas
felizmente,-ou infelizmente, não temos nada com aquele
Banco.
Voltando ao problema do cerrado, aproveitando esta
oportunidade, gostaria de trazer o nosso depoimento a
respeito. Há cerca de 12 anos nós nos instalamos no Estado de Mi nas Gerais, preciSamente na região do Carmo
do Paranaíba, a fim de experimentarmos o fenômeno
cerrado. Falava-se muito, lia-se muita literatura, mas
nós queríamos coisa concreta a fim de podermos então
traçarmos um projeto, um plano de assentamento de
produtores. E asSim fomos, instalamos uma fazenda exO SR. PRESIDENTE (Benedito Fericiài)- Concedo
a palavra ao Sr. Noburo Hirose, da CooperatiV"a.Agrícoperimental e, felizmente, tudo deu certo. No 1()9 ano da
instalação do nosso projeto, tivemos uma pequena festila de Cotia. (Pausa.)
vidade naquela região e tive oportunidade de dizer aos
S. S• não estã presente.
Concedo a palavra ao Sr. Gervásio Inove,- Presidente
nossos companheiros lavradores, e aos lavrad.ores locais,
lembrando aquela mensagem que Pera Vaz de Caminha,
da Cooperativa Agrícola de Cotia. (Pausa.)
mandou ao seu amo dizendo que em se plantando tudo
S. S• não est~ presente.
dá, e assim vimos que os lavradores locais acorreram e
Concedo a palavra ao Sr. Marlan Rocha, representan-começaram então_a cultivar. o c;:errado., .~sa experiência
te de Barreiras, Bahia.
deu certo, nós já assentamos 150 famílias. Posso adiantar
que a nossa experiênciã e a experiência da Cooperativa
O SR. MARLON ROCHA- Barreiras é uma cidade
de Cotia serviram de subsídio para sensibilizar o Goverque está localizada no Médio São Francisco, Bahia, e é
no japonês, para que viesse colaborar financeiramente
polidinâmicO da Microrregíão homogénea do Chapadão
no projeto do cerrado aquT no Brasil.
do Alto Rio Grande.
Decorrido esse período, estamos aqui mostrando traMais da metade de_ suas_terras são compostas de cerrado, o que_ vale djier_ q1,1é !l<:Sta região onde o Projeto
balhos, no sentido de inic~armos o segundo plano, o
PRODECER II, a exploração intensiva do cerrado.
JICA vai atuar,""" c·oA;íimAa,1tr•verdade,. na. Mesopotãnêa do Oeste, são 43 rios perenes. A natureza do cerrado
Dr. Paulo Affonso Romano, nós estamos estudando
baiano, desta minha região, é bastante diferente dos cercom carinho o projeto que V. S' nos enviou, 9 projeto da
rãdos goianos. Não Conheço, especificamente, in loco, ô
viabilidde económica, técnica e financeira. Nós estitmos
esbarrando em alguns itens, mas esses itens não serão
cerrado goiimo, o miileiro, o de Mato Grosso e do Mato
obst_ãcu_los para que nós possamos vencer esse problema
Grosso do Sul.
do cerrado, chegaremos a bom termo, se Deus quiser, e
Hoje, nesta Casa do Senado, algumas vozes se levandentro em breve estaremos trabalhando para assentar-_
. tam para aplaudir esse projeto. Há quatro anos, os jormos nossa cota, como são 15 hectares, nós calculamos
nais_ noticiaram que algumas vozes de parlamentares da
mais ou menos 40 lavradores. Estão inscritos nos nossos
OPosição, sem veleidade nacionalista, mas de consciên~
quadros, como pretendentes, 200 associados. Desses 200
~ cia crítica- diante deste problema, se levantaram questio, nando este projetO. Como a cultura brasiliera se desenassociados, nós temos que fazer uma seleção, uma peneivolve por_-ser_formada sob a desconfiança, o GOverno da
rada e vamos assentar cerca de 30 a 40 lavradores que
possam vir aqUi produzir efetivamente.
Bahia, háJ#.m.ano, encaminhou-nos uma proposta de esQuero trazer o nosso depoimento, agradecendo_os tr=t______..!.!6g_~ ver_~,~22pbre -~ ocupação do Oeste. Todos nós.
balhos desenvolvidos pela CAMPO e pelas autoridades,
· atuamos nesre-p~tojeto~·meditando que fosse recurso do
porque as cooperativas não poderão sozinhas, sem a: ~.=. l,_~tado. Nã~ ~c;_fafou_~ai~, misteriosamente, não sei por
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que, em JICA, nem t:Ill CAMPO. Otegou-nos, recentemente, um projeto, PRODECER Il, que traz a soma assombrosa de um bilhão e trezentos 'milhões de dólares
para desenvolver a agricultura no cerrado, notadamente
a soja, grão exportãvel e uma ocupação de três milhões,
trezentos e trinta e pito _hectares. Isto !"epres~uta 5% do

Estado,
-~ _
- _:
Diante dessa situação. e pensando não de maneira
equivocada. e não cor:n a frivolidade de nativo do São
Franciaco, ponho a minha voz sob palavra de que isto se
constitui em atentado contra a soberania nacional, porque não se sabe como essas terra:; s~ão adquiridas. O
Projeto JICA, CAMPO e PRODECER,lembra-nos a fi: gura da esfinge. E diante deste espetãculo de gratidão, de
benemerências e de louvores ao capital estrangeiro qUe
, entra neste País para desenvolver agricultura, alienandó-~
o solo pãtrio, só nos traz uma situação; primeiro, de interrogação, segundo, e, concomitantemente, de indignação diante disto.
Há menos de oito dias estive na minha cidade, para
atender um questionamento que o Governo da Bahia
nos encaminhou para discu_tir a aceitação deste projeto
na cidade. Questionamos o questíonário, e fomos ver
que ali tinha. "dente de coelho".
.
O Doverno da Bahia, atraves·aa ACAR, subagente da
CAMPO, enviou-nos outro documentQ. Discu!imos três
dias em cima desse documento, com sindicatos rurais,
com professores, com trabalhadores do campo e da cidade, com 7 dos 8 municípios arrolados onde esse projeto
vai atuar. E, preliminarmente, tomamos uma decisã9:
Barreiras é uma pequena cidade, mas teremos condições
e rejeitamos inicialmente esse projeto. _É possível que na
Bahia ele passe, mas passarã antes sobre o nosso protesto
Quero aqui dizer claramente, é repetir o que disse naquela ocasião: não sou antiprogressista, não tenho a visão catastrófica do que ocorreu, do que ê predatório pelo
capital estrangeiro. Mas aqufVai_ a l?ergunta: se o Gove_r-_
no Brasileira· tem recusrsos ·para·_ çompor com recursos
de paises estrangeiros, para desenvolver um projeto da
região do Médio São Francisco, porque não utiliza esses
recursos e desenvolve os proji:tos jâ implantados lá através da CODEYASP, da_SU.:OENE e de outros orgãos regionais? ~ inadimissíVei -QUe uma companhia, que se faz
represente de grupos estrangeiros, ponha-se a trabalhar,
propõe-se a fazer coisas e não nos dâ o conhecimento antecipado do que ela é, de onde vem, o que vai fazer de
cooperativas, quem vai ocupar essa terra. Serã que nós
vamos ver, no fim do milênio, a repetição da perversidade cultural de que o homem do campo, o brejeiro, o sertan~o. o capiau, o tabaréu não tnilialha porque é preguiçoso, está cheio de vermino"ses. Não, l'!ão é isso! ls$0 é
produto daquilo que o Senhorlcolocou; por que tem inchaço nos centros urbanos? Porque até hoje, c!esgraçadamente, nunca se pensou em reforma agrãrfa, de modo
sério e concreto. A classe dominante tudp fez para desmerecer esse t~a. essa palavra e esse contexto institucional q'ue é a reforma agrária. to nativo do São Francisco, de que falava Geraldo Rocha, é o .ribeirinho do
São Francisco de que tão bem falou Euclides da Cunha,
que vai ser despojado, naturalmente, da sua condição de
homem da terra. Quem virá? Mlgtantesl Olhai bem para
' mim, Senadores! De um lado .tem__ um fndio e de_ outro
1um negro, passando em rasante tem um branco, portan' to sou migrantes, sou brasileiros,- e antes de brasileiro
sou ribeirinho do São Francisco. Tenho conhecimento,
atràvés. de- dOcumentos, como por ser do Projeto RADAN, que aquela região, dentro de 10, 15,20 anos, não
muito, tornar-.se-á um grande deserto pela ação diuturna.
dos ventos, a erosão eólia. Se o Brasil, hoje,. anda, ocu-.
panda as terras do Nordeste da Zona da Mata, coroo
produziu desde a colónia até hoje, para produzir cana,
relegando o Nordeste em um cerrado inculto e incultfvâvel, não agricultável. Diz-se que o problema do Nordeste
é terra, não é água. Pois nós vamos, no Nordeste, com
este projeto, simplesmente tratar do assoreamento dos
rios, sobretudo do riQ São Francisco.
O SR, PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Eu queria pedir desculpas a V. Ex•, e advertir porque há outros
também inscritos que pretende fazer uso da palavr.a.

OSR. MARLAN ROCHA- Eu só queria fazer uma
pergunta.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR, PRESIDENTE (Benedito Ferreira) -:- Eu só
gostaria que V. S• fie permitisse- dar as explicações que a
Presidência julga necessãrio. É que nós ~emos uma vo-taçãO- Seéreta, às 18 horas e 30 minutos, e eU tenho- que
estar presente nessa sessão, tendo que suspender ostrabalhos desta Comissão. Eu pediria que nós fôs~emos todos, especialmente a partir de agora, o mais objetivos
Possível nas nossas Colocações, e nas nossas indagações
ao Dr. Paulo Afonso Romano, que aqui está para ser interpelado, para que pudessem todos aqueles que estão
inscritos, e aqueles que ainda desejarem formular aJguma Pergunta, tenham oportunidade de fazê-lo. Pediria
en.tãp y.. S• que me relevasse e que fosse objetivo.

o-

~.·
SR. MARLAN ROCHA- Eu fui objetivo, apenas
.;.~extenso. Gostaria de ler para o Sr. Paulo Afonso Roma~
~Q_ o

que está escrito aqui, que são as conclusões do nosso'·oocumento de 75 páginas ..
·- Descabido e lesivo, vez que deixe implícito o pr~
pósito de entregar o processo de desenvolvimento
da região, em mãos de outros cidadão que não
aqueles que nasceram e vivem aqui, desapropriando
o nosso legítimo direito de -Participar significativa~
fuente -da CO;fiS~rução do futuro dO Oeste baiano."
A pergunta ê a seguinte: para ocupar 3 milhões e 338
mil hectares, de onde vir.ão esses colonos? De que forma
serã essa terra apropriada? t o Governo Brasileiro que
vai desapropriar essas terras, ou são as cooperativas ou
as colônias japonesas que vão comprar esse territóriO,
que vão ocupar esse espaço?

O SR. PAULO AFONSO ROMANO ,- Objetivamente, gostaria de dizer que a figura polêmica do projeto
Jica, que eu pensei que já tivesse sido esmaecida, ainda
voltando aqui, Não existe nada de 3 milhões de hectares,
nós_estamos falando conct_'etamente de um espaço preVis~
to, neSse próximo projeto, -de 150 mil heCtares, dos quais
30 mil hectares seriam trabalhados na B<!hia. Não seríafu
o·s ribeiri-nhos do São Francisco, seríam exa:ta.mente na
Chapada, que é uma área totalmente diferente, e não\ se
deslocará uma pessoa sequer porque a premissa é que o
cerrado esteja vazio para se trabalhar. Então, realmente,
para tranquilizá-lo, não haverá projeto de 3 milhões de
hectares, na Bahia serão trabalhadores 30 mil hectares.
Segundo, os produtores serão aqueles que jâ estejam na
regià.o, não necessariamente na gleba aonde vai ser implantado, e alguns d~ Sul que demandam espaço para
trabalhar, como jâ é um processo normal. Nós já temos
uma cooperativa formada por colonos, principalmente
que vieram ~? Sul, a COOPGEO, e agora nós estamos
cm vias de triibalhar com outras cooperativas de experiência do Sul. Finalmente, os colonos serão, por premissa, para qualquer crédito fundiãrios brasileiros. O primeiro item para a seleção de colonos, por mais óbvio que
pareça, nele está escritQ.. ··ser brasileiro". Nós não faze.:
mos discriminação, as cooperativas têm o seu quadro social, e, prioritariamente, são escolhidos dentre eles.
Finalmente, pedindo licença ao Sr. Presidente, e querendo ser breve, a Campo tem tido o cuidado, a primeira
vez que foi quaJquer representante dela lã, e eu estive
presente ao nível de direção, nós tivemos um primeiro
contacto com o Prefeito e com as lideranças que nós pedimos que ele reunisse para nós conversarmos. Conversamos e, se não me falha a memória, junto com outros
vereadores na sede da Câmara Municipal, de maneira
que nós procuramos um representante formal que a região tem. Fora disso, todas as nossas ações são feitas
com o governo do Estado, nós não entramos em problemas de política ou de polêmica local. Tanto assim, que
antes da mudança do Presidente da República nós trabalhávamos, sem menor problema, com Prefeitos do
PMDB e do PDS, com governadores do PMDB e do
PDS .sem a menor distinção, sem a menor preocupação.
E apenas para dizer que esse é o nosso primeiro cuidado,
se nós erramos podemos até voltar a discutir, nós não fazemos um projeto se a comunidade efetivamente não
quiser.
O SR. MARLAN ROCHA - Eu gostaria de acrescentar Dr. Paulo Afonso Romano, o documento que a
ACAR nos enviou consta da utilização de 3 milhões 338
hectares, e a utilização de 115 milhões de dólares, reservando apenas para a produção de milho, feijão, arroz e
mandioca 112 mil hectares. Não acredito que isso venha
a ocorrer, porquanto o Brasil viveu sempre de costas
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para ele e a exportação é-que comanda. Daí, produz~r-se
soja, sorgo e milho para criar pool de exportação. Es~ ê
a palavra que eu estou dizendo, tenho um documento,
apenas, por acaso, não está comigo aqui.

O SR. PAULO AfONSO ROMANO- O Governo
do Estado, parã. nós é soberano ao nível do Estado; Governo municipal é soberano ao nível do Município.
Qualquer programa, que qualquer Governo do Estado
tenha, a CAMPO n.ão tem absolutamente nada a ver, a
não ser que ela seja chamada a participar. O nosso projeto, junto com o Governo do Estado, na Bahia, agora, é
de 30 mil hectares. Se o Governo do Estado tem outros
programas, nós não temos responsabilidades sobre ele.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Concedo
a -palavra ao Sr. Genário, Presidente da Central de Cooperativas do Centro-Oeste brasileiro.
O SR. GENÁRIO G. KLEBES - !Lustre Sena.dor
Benedito Ferreira;-srs. Senadores e Deputados:
Com a permissibilidade do Líder do Movimento Cooperativo do meu Estado, Paulo Roberto Cunha, eu queria apenas fazer uma pequena colocação ao ilustre conferencista, Dr. Paulo Afonso Romano. Fiquei surpreso,
. realmente, com o demonstrativo audiovisual e os índices
de produtividade alcançado.s por essa experiência, já exitosa, e, ao mesmo tempo, desejar contribuir com uma experiêOcia -que realizamos no cerrado, experiência de 5
anos, no Vale do Araguaia, às margens do rio Formoso,
através do processo do cooperativismo em condomínio.
Onde os associados são proprietários de uma área ideal,
pregando a administração da sua cooperativa e participando, efetivamente, do processo do cooperativismo e
do desenvolvimento da agricultura, hoje um pouquinho
mais avançada, orgânica, j'á que estamos não só desenvolvendo duas safras de soja por ano, duas de arroz, uma
de milho, confinado, e partindo para o processo agroindustrial.
O importante disso tudo, é que os índices de produtividades, atingídos nessa última safra, em cerrado, de arroz,- não atingiram o previsto- atingiram 5 mil e 100
quilos por hectare. Temos mais uma safra a realizar agora, numa área menor, que esperamos 2 mil e tOO quilos
por hectare, o que daria uma produtividade em torno de
7 mil e 700 quilos por hectare num ano. E, de soja, uma
produção equivalente à 3 mil e 420 quilos por hectare,
em duas safras também, essa que terminou agora e mais
a que colhemos em outubro.
Eu queria dizer que esse projeto, que estã à disposição
de .V. Ex~s para verificarem e aferirem, jã que as delegações dos países estrangeiros acreditados no País jâ o
visitaram, é uma experiência nova no setor cooperativis~
ta porque ê em condomínio, contrária, inclusive, a absoleta lei que nos rege, que alíás com a Constft.uinte deve
terminar. Nós não precisamos de uma lei falaciosa, impeditiva do desenvolvimçnto do cooperativismo e, sim,
uma lei simples, clara, objetiva, com 3 artigos na Constituição~ .SO-mente isso.
.
Aproveitando esse ens~o, queria apenas colocar para
o eminente Senador que nós cooperativistas, eu, pessoalmente, tenho uma satisfação muito grande, esta é a segunda vez que compareço ao Senado, aqui se estabeleceu
a Frente Parlamentar Cooperativista de radiosa esperança pará nós e, agora, tivemos essa oportunidade mui~
to boa, extraordinária, de ouvir a experiência de uma
técnico renomado c_ómo é Q Dr. Paulo Afonso Romano.
Eu quero colocar a nossa casa às ordens, e comunicar
que estamos realizando, ao lado, em torno de Brasilia,
um esforço muito grande das cooperativas do CentroOeste, jã com 8 cooperativas participantes, inclusive Barreiras, na Bahia, Minas Gerais, Goiâs, Distrito Federal e
Mato Grosso, uma indústria em Luziãnia de processametno e refino de soja. Essa refinaria, em homenagem,
evidentemente, a um dos mais ilustres brasileiros, leva o
seu nome: Refinaria Tancredo de Almeida Neves. Queremos abastecer o Centro-Oeste com produtos originários dos donos da matéria-prima, que são Os produtores.
Era esta a colocação. Muito obrigado pela gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Dada a
limitação do tempo, nós consideramos que ainda no.s
restam alguns minutos. Indago ao plenário se algum dos
Senhores queiram usar da palavra.
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O SR. JORGE FRANCO LÇ)PES-~ Sr. Presidente~

peço a .palavra.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- A sua indicação, por favor.

O SR. JORGE FRANCO LOPES -

Secretário de

Agricultura de. Mato_ Grosso do Sul

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- V. S•
tem a· palavra.

O SR. JORGE FRANCO LOPES- Dr. Paulo Afonso Romano, Sr. Sen3dor, estamos aqui representando o
Estado de Mato Grosso do Sul. Gostaríamos de fazer
um pequeno reparo: o trabalho da CAMPO, em que
pese S. Ex' - e nós a oportunidade de verificar isso in
, loco nós gostaríamos de fazer um reparo com referência
ao processo de seleção de cooperativas.
O Estado ê acionado pela CAMPO, num momento em
que se procura identificar uma área. que se procura estabelecer aonde seria implantar esse projeto. O Estado, naturalmente, dá toda colaboração, é o seu próprio iilteresse e, a partir dai, no momento em que se faz a seleção dessa área, o que tem ocorrido - se eu estiver errado, eu
gostaria que .o Dr. Paulo Afonso Romano me fizesse esse
reparo- é que a escolha da cooperativa que vai implanw
tar este projeto no Estado, tem sido de excl~siva competência do Sr. Ministro da Agricultura. Nós· gostaríamos
de fazer um reparo a isso, e dizer que entendemos que o
Estado deveria também_ser ouvido dentro dessa escolha
e, por outro lado, que essa cooperativa, wna vez seleciow
nada, que ela,· também procurasse o Estado, porque orelacionamento CAMPO- Estado diretamente tem continuado. Nós ficamos sabendO por terceiros qual é a coo-peratiVa que vai se implantar, que vai ímplantar o proje-to,_essa cooperativa, no nosso caso de Mato Grosso do
Sul até _aqui- O."ão nOs- procurou. Entendemos também,
que essa cooperativa traz cooperados seus de outros Estados para estabelecer dentro dessa colônia, mas não fica:
reservado nenhum percentual para o aproveitamento daqueles que já ali se encontram, de pessoas d-ci Próprio Estado, e o Estado, por vezes, possui agricultores com nível
tecnológicO bastante bom, apenas, no sentido de enri. quecer o projeto. Nós achamos que a cooperativa deveria reservar wn percentual em torno de 20% desses colonos, para serem aproveitados os colonos do próprio Esw
tado. Naturalmente, os colonos se associariam a ela, e
passariam por um processo de seleção dessa cooperativa.
Era apenas esse reparo que desejávamos fazer, e gostaríamos de saber a opinião do senhor.
O SR. PAULO AFONSO ROMANO- Eu gostaria
de dizer que·, como tese, nós temos que ter a humildade
de dizerqueo melhor projeto sempre está por ser feito, e
a gente vai aprimorando.
O problema de relaciOnamento institucional nós temos que ter o maior cuidado possível e, eventualmente,

·põae; ·num momentO ou: oUtro, sobretudo dependendo
de peculiaridades de cada Estado, ter problemas. Como
no caso da Bahia, por exemplo, no nosso ponto de vista,
n u_nca apareceria um assunto desses em Barreiras, porque pelas figuras- representativas daS Lideranças formais, .
nunca nos foi levantado um problema sequer. No entan- ·
~c:!~__!ta-~oll_!.unida~e,_. ~m ~guém ':l.ue tem outra visão.
Queria dizer que a cooperativa, certamente, farã essa·
aproximação, porque sem essa aproximação o projeto-·estarã incompleto. E. quanto à reserva, eu poderia dizer
que são exatamente 20% reservados fora do quadro normal da cooperativa, exatamente para esse mister a que se
referiu o SecretâriO, que ainda pode até ser um pouquinho maior, se nós considerarmos alguns produtores que
jâ ~tejani instalados lã e que não tenham nei:-essíd8de de
~r~i~o f_~~di~r~o.

De maneira que acho que esse segundo aspecto fica
coberto.

o'

SR._ JORGE FRANCO LOPES- Eu gostari~ só
de acrescentar que o Governo do Mato Grosso do Sul
continuar~ dando ~ado o seu apoio, nó~ apenas estamos
esperando esse contato da cooperativa para Podermos
ajudar nessa instalação..
.
O SR. PAULO AFONSO

RQMANO~:Eutenho

certeza disso. Muiio obrigado.
O SR._ PRESIDENTE (Benedito Feri'eira)--_'Cóm a
palavra o Sr. Jorge Franco Lopes.

Junho de 1985

O ·s·:R~- PRe.srDENTE (Benêdito Fe;.,eira) .:..:...-Eu não·:
sei se o Dr. Paulo Afonso Romano teria alguma coisa a :
acrescentar, mas, de minha parte, eu já apresentei um
projeto de lei aqui no Senado, que está tramitando nas
comissões técnicas, alterando esse capítulo de concessões
no nosso Código de Minas, vez que há uma verdadeira
indústria de alvarás no Brasil. Lamentavelmente, nós te- 1
mos o Estado de Goiás totalmente mapeado, totalmente
coberto, e, até paradoxalmente, o Brasil, que nós gostamos muito d~ d~z~_r _que é um País de vocação agrícola,
na reaiiChlde nós seriàmos, talvez, não fôssemos tão-:_
apressadinhos e tão preocupados com o retorno rápido
· dos nossos investimentos, nós poderíamos dizer que o
s-rasil é um País de vocação mineralógica. Mas, a nossa.
legislação, tentando estimular a mineração, tentando encorajar os investimentos nessa ãrea, que é realmente uma
áreã de projetas de maturação demorada, tem permitido ... Por exemplo,- no caso do calcário dolomitico, enw
fim, a gipsita, que Seria também _adequado. Eu tenho, na
minha região, por ·exeinplo, no extremo norte de Goiás,
jazidas de gipsíta que lá estão em termos, todas elas com
alvará concedido, e até aqui não se tem notícia de exploração. No entanto, nós temos até importado para as nossas fábricas de cimento a gipsita de Pernambuco, particularmente da região de Araripino, para abastecer a safra de cimento, mas as jazidas estão lá, com alvarás concedidos e lamentavelmente inexploradas. De sorte que
essa iitdústría d6alv_a(á pãra que o indivíduo fique sentado em cima, eu es-perO eili DeUS, como urúa contriBuiÇão~~
minlia- pas~~dç p~o! esta Casa, eliminã-ll!·w _ ··~- -

I

EÚ nao Sef-se 0-~Dr. Pãúló-A.To~~o Rotnãfiõ teria
alguma observação a acrescentar.

ffiaiS

O SR. PAULO AFONSO ROMANO- Acho que o
0 SR- .LORGE FRANCO LOPES - Sr. Presidente,
BeneditO Feireiri,~Di'. PaUlO Afoiis_Ci_!rori:úioó;_a minh-a
interferência ê Soinente-quanto umá preocupaÇão que
nós temoS cõm referência ao deserlvOtYínlento- do
do, que nós sabemos estã diretaJll_ente ligado às jazidas
de calcãrio. Estamos nos depirando com um problema
sério no Estado deGoiâs, e acr~dito que também nos outros- Esta dos, quando s_ão feitãs reservas- de jaz;idas que
muitas vezes não serão utilizadas pelas ~n4ú_Stfías já ins- ~
taladas, impedindo o aproveitameil.to aâeQUàdo para
que se dê essa expansão. Nós jã temos na região CentroOeste do Estado agravado o problema do calcário, o
riorte do nosso Estado também está tendo esse problema
agravadO, porque todas as jazidas de gipsita já têm uma
reserva que muüas vezes não está sendo utilizada. AcrediTamos que precisa ser reexaminado esse probleina em
nível de país, para que possa dar continuidade da expanw
são dessa matéria.

a

cerra-

Não Vejo a possibilidade de uma expansão muito rãpida de investimentos no cerrado, sem que seja corrigido
esse fato que hoje se torna o impedimento do desenvolvimento do cerrado.
Agradeço a oportunidade.

Presidente da Cooperativa prestou uma contribuição
muíto- grã:nde, poiq-ue--sefVe- p-ara identificação de um
caso concreto e de alerta para outros. E, no Ministério·
das Minas e Energia, sem saber de casos concretos, nós
já tínhilmos nos sensibifizado, sobretudo o Ministro que
conhece muito bem esse projeto, porque quando Governador ele foi um dos apoiadores em Minas Gerais desSe ·
projeto, e, em tese, _a porta está abC_rta para resolvermos
qucstQes dentro do que realmente for obfdiVo. Acresceii-taria mais, que o PRODECER' poderá financiar cooperativas, a arilpiiaÇãó de_ssa oferta de calcáreo moído, que
é uma coisa que tãm6ém às vezes esbarra em· financiamento, em condições de fiiianciamentO. - -O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira) - Resta- .
me agradecer a quantos estiveram aqui presentes, prestigiando_esta-comissão e, naturalmente, tenho certeza, todos nós saímos daqui enriquecido com os esclarecimentos que nos foram prestados, não só pelos interpelantes,
mas também pelo depoente, ·o ilustre Dr. Paulo Afonso
Romano.
Declaro encerrada a nossa reunião, reiterando os
meus agradecimentos de modo particular ao_ ilustre Ministro Alysson Paulinelli.
Está encerrada a reunião.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1985
Aprova o novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6 de
dezembro de 1951.
Art. I• É aprovado o novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6
de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto LegislatiVo n• 3, de 18 de maia de 1961 e promulgada pelo Decreto n• 51.342, de 28
de outubro de 1961. O novo texto incorpora as modificações aprovadas em novembro de 1979 durante a XX Sessão da Conferência da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura- FAO.
Art. 2•

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 26 de junho de 1985. -

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A
PROTECÃO DOS VEGETAIS

Preâmbulo
As Partes Contratantes, reconhecendo a utilidade da
cooperação internacional paru o combate às pragas dos
vegetais e produtos vegetais e para a prevenção de sua in~
tradução e disseminação atravês dás._ fronteiras naciomais, e desejando assegurar íntima ,;:oordenação das -~e
didas que visem a estes fins, corive-nciOnaram- Q qué se..
gue:

ARTIGO I

Finalidade e responsabilidade
1. Com o objetivo de -~segurar ação comum e permanente contra a intr_odução e disseminação de pragas
dos vegetais e produtos vegetais, e de promover as medidas para o seu combate, as Partes Contratantes
comprometem-se a a dotar as medidas legislativas, técnicas e administrativ_as especificadas nesta Convenção e
em acordos suplementares firmados na forma do Artigo
III.
2. Cada Parte Contratante assumirã a responsabilidade do cumprimento, dentro dos seus territórios, de_todas as exigências estipuladas nesta Con_venção,

Senador José Fragelli,

~residente.

ARTIGO II

Definição
1. Para os efeitos desta Convenção, o termo "vegetais" abrangerá as plantas vivas e_ partes destas, inclusive
sementes, nOs casos em que as Partes Contratantes julguem necessârio exercer controle de_ importação, de
acordo com o Artigo VI, ou emitir os certificados fitossanitárids a que se referem o Artigo IV, parágrafo !,-alínea (a), subalínea (iv) e o Artigo V desta ConvençãO; e o
terino uprodutos vegetais" compreenderá materiais não
manufaturados de origem vegetal (inclusive_ sem_entes,
quandO- não estejam incluídas no termo «vegetais") e
aqueles produtos. manufaturados que, por sua natureza
ou pelo seu processamento, possam envolver risco de
disseminação de pragas.
2. Para os efeitos desta Convenção, o termo "praga"
significa qualquer forma de vida vegetal ou animal, ou
qualquer agente patogênico daninho ou potencialmente
daninho para os vegetais ou produtos vegetais; e por
"pragn de quarentena" aquela que tem importância pontencial para a economia nacional do país exposto e que
ainda não esteja presente nesse país, ou caso jáSe-encontre nele, não esteja propag-ada em fargaescala e se encontre sob controle ativo.
3. Caso as Partes Contratantes julguem necessário,
as dispoSições desta Convenção poderão estender-se aos
locais de armazenagem, meios de transportes, vasilhames e outro_s objetos ou materiais de qualquer espécie ca-

pa.Zes de aJ?rigar ou de propagar pragas de vegetais, especialmente quando esteja envolviQo o transporte internacional.
4. Esta Convenção se aplica pfincipalmente às pragas de quarentena que são veiculadas no decurso das tro·
cas internacionais.
5~ · Às dêfinlções dadas neSte Artigo, limitandõ-se à
aplicação deSta Convenção, não afetam 'ÜS definições eStabelecidas pela$ leis ou regulamentos das Partes Contratantes.
ARTIGO III
Acordos suplementares

L A fim de atender a problemas específicos de pro!eçào fltossanitãria que requerem ação ou atenção parti·
culares, a-Organização das Nações Unidas-para Alimentaçâ9 e.Agricul1ti.-ra (doravante aqui chamada FAO) poderá, por recomenda<,:ão de uma Parte Contratante ou
po"r iniciativa própria, propor acordos suplementares
aplicáveis .a determinadas regiões, a determinadas pragas, a certos vegetais e produtos vegetais, a determinados
métodos de transpOrte-lnternacional de vegetais e produtos vegetais, ou acordos que, de qualquer outro modo,
suplementem as disposições desta Convenção.
2. Tais acordos suplementares entrarão em _vigor
para cada Parte Coú_tratante, após aceitação, de confor·
m~da_de com as disposições da Constituição da FAO e do
Regulamento Geral da Organização.
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ARTIGO IV
Organização Nacional de Proteçã~ Fitossanitária

I.

Cada Parte Contratante adotará as medidas ne-

cessárias para organizar com a possível brevidade e da
melhor forma que possa:
a) uma organização oficial de proteção fitossanitãria;encarregada principalmente de:
(i) a inspeção de vegetais vivos, de ãreas de cultura
(incluindo campos, plantações, viVeiros, jardins e estufas), e de vegetais e produtos vegetais armazenados ou
em trânsito, particularmente com os objetivos de notificar a existência, o surto e a disseminação de pragas de
vegetais, e de combatê~las;
(ii) a inspeção de partidas de vegetais e produtos vegetais para o comércio internacional e, tanto quanto prati.câvel, a iQ_speção das partidas de outros artigos ou mer~
cadorias para o comércio internacional em condições
que, incidentemente, possam tornâ~los veículos de pra~
gas dos '(egetais e produtos vegetais, e a inspeção e supervisão de toda espécie de instalação de armazenamento e de meios de transporte utilizados no comércio inter~
nacional, quer de vegetais e produtos vegetais, quer de
outras mercadorias, particularmente com o objetivo de
impedir a -dissemilwtção de pragas de vegetais e produtos
através das fronteiras nacionais;
(iii) a desinfetação ou desinfecção das partidas de vegetais e produtos que circulam no tráfego internacioriãl e
de seus recipientes (incluindo o material de embalagem e
todos os demais materiais que acompanham os vegetais e
os produtos vegetais), locais de armazenagem e todo tipo
de meios de transporte utilizado;
(iv) a emissão de certificados (doravante aqui chamados certificados fitossanitários) sobre o estado sanitário
e sobre a origem das partidas de vegetais e produtos vegetais;
b) manter um serviço de informações responsâvel pela
distribuição, dentro do país, dos informes referentrrs às
pragas dos vegetais e produtos vegetais e os meioS de
preveni~las e combatê-las;
c) promover a pesquisa e a inv-estigação no cilmpo da
proteção fitossanitãri!i.
2. Cada Parte Contratante enviará. ao Diretor~Geral
da FAO, para transmissão a todas demais Partes Con~
tratantes, uma descrição das atribuições do seu serviço
nacional de proteção fitossanitãria, e das modificações
que ocorrerem em tal serviço.

ARTIGo' V
Certificados Fitossanitários
I. Cada Parte Contratante deverá providenciar a expedição de certificados fitossanitârios que atendam à legislação de proteção fitossanitãria das outras Partes
Contratante e de conformidade corn_as cláusulas segui o~
tes:
a) a inspeção e a emisSão -de certificados _deverão ser
realizadas somente por fu~cionâri.os técnicos qualifica-

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00
Exemplar Avulso: Cr$ 50~00

Tiragem: 2.200 exemplares.

·dos e devidamente autorizados, ou sob a responsabilidade _destes, em circunstâncias e com conhecimentos e in~
formações tais que as autoridades do país importador
possam aceitar tais certificados como docUmentos fidedignos.
b) os certificados para a exportação ou reexportação
de vegetais oú produtos vegetais deverão ser redigidos de
conformidade com o modelo anexo à presente Coo~
venção.
c) as correções ou supressões não certificadas invali~
darão o certificado.
2. Cada Parte Contratante compromete-se a não exigir que as partidas de vegetais ou produtos vegetais introduzldas no seu território_sejam acompanhadas de cer~
ti ficados fitossanitârios diferentes do modelo apresenta.:
do no Anexo desta Convenção. Toda exigência de declaração adicional deverã reduzir~se ao mínimo possível.
ARTIGO VI
Exigências relativas às importações
I. Com o objetivo de evitar a introdução de pragas
dos vegetais e produtos vegetais em seus territórios, as
-Partes Contratantes terão plena autoridade para regular
a entrada de vegetais e produtos vegetais e, para este fim,
podem:
a) prescrever restrições ou exigências concernentes à
importação de vegetais ou produtos vegetais;
b) proibir a importação de determinados vegetais ou
produtos vegetais;
c) inspecionar ou reter determinadas partidas de vegetais ou produtos vegetais;
d) tratar, destruir ou impedir a entrada de quaisquer
partidas de vegetais ou produtos vegetais que não preencham as condições previstas nas aUneas (a) e (b) deste pa~
rãgrafo, ou exigir que tais partidas sejam tratadas ou
destruídas ou retiradas do país;
e) enumerar as pragas cuja introdução esteja proibida
ou limitada, por ser de importância ecoilôrriica potencial
para o pais interessado.
2. A fiffi de diininuir ao míriiffio a interferência no
comércio internacional, cada Parte Contratante se compromete a observar as clãusulas 'referidas no parágrafo 19
deste artigo, de conformidade com o seguinte:
a) As Partes Contratantes, ao aplicarem seus regula~
mentos fitossanitários, não tomarão nenhuma das medi- das especificadas no parágrafo 19 deste artigO, a menos
que tais medidas se tornem necessárias em virtude de
consideração de ordem fitossanitãria.
b) Se uma Parte Contratante prescrever quaisquer
restrições ou exigências concernentes à importação de
vegetais e produtos vegetais, em seu território, deverá
publicar essas restrições ou exigências e_comunicã~las
imediatamente à FAO, a qualquer organização regional
de proteção fitossanitâria à qual pertença a Parte Con~
tratante, e a todas as demais Partes Contratantes direta~
mente interessadas.
c) Se, em obediência à sua legislação fitossanitária,
uma Parte Contratante proibir a importação de quais~

quer vegetais ou produtos vegetais, deverá publicar essa
decisão com as razões que a motivaram e comunicã~la
imediatamente à FAO, a qualquer organização regional
de proteção fitossanitária à qual pertença a Parte Con~
tratante, e a todas as demais Partes Contratantes direta~
mente interessadas.
d) Se uma Parte Contratante exige que as partidas de
determinados vegetais ou produtos vegetais sejam im~
portadas somente por certos pontos de entrada, tais pontos deverão ser escolhidos de modo que· não seja prejudicado, sem necessidade, o comércio internacional. A Parte Contratante publicará a lista de tais pontos de entrada
-e a comunicará à FAO, a qualquer organização regional
de proteçã.o fitossanitãria à qual pertença a Parte e a todas as demais Partes Contratantes diretamente interessa~
das. Tais restrições de pontos de entrada não deverão ser
feitas, a menos que os vegetais ou produtos vegetais em
causa devam ser acompanhados de.certificados fitossanitãrios ou ser submetidos à inspeção ou tratamento.
e) Qualquer inspeção de vegetais ou de produtos vegetais importados deverá ser realizada pela organização
de proteção fitossanitária da Parte Contratante tão
prontamente quanto possível, tendo em vista a perecibi~
Hdade dos produtos em questão. Se alguma partida, comerciaJ ou certificada, de vegetais ou pro-dutos vegetais
for julgada em discordância com as exigências da legis~
lação fitossanitária do país importad9r, a organização de
proteção fitossanitária do país importador deve
assegurar~se de que a organização de proteção fitossani~
tária do pais exportador seja devida e adequadamente in~
formada. Se a partida for destruída, no todo ou em par~
te, deverá ser expedido, imediatamente, um relatório oficial à organização de proteção fitossanitãria do país exportador
f) As Partes Contratantes deverão tomar medidas
que, sem pôr em perigo a sua própria produção vegetal,
venham reduzir ao mínimo o número de casos em que'se
exige o certificado fitossanitário para a entrada de vegetais- ou produtos vegetais não destinados ao plantio; tais
como, cereais, frutas, legumes e flores cortadas.
g) Para nns de pesquisa científica ou educativos, as
Partes ContJatantes poderão regular, estabelecendo as
salvaguardas adequadas, a importação de vegetais e produtos vegetais, bem como de espécimes de pragas. As
precauções necessárias devem também ser tomadas para
a introdução de agentes e organism·os considerados benéficos p-ara· o controle biológico.
3. As medidas especificadas neste artigo não serão
aplicadas às mercadorias em trânsito através dos territóriqs das Partes Contratantes, a menos que tais medidas
sejam necessãrias à proteção dos seus próprios vegetais.
4. A F AO divulgarã as informações recebidas sobre
restrições, exigências, proibições e regulamentos em ma~
téria de importação (como se espe-cifica nas alíneas (b),
(c) e (d) do parágrafo 2 deste artigo) a intervalos freqUen~
tes, enviando-as a todas as Partes Contratantes e organi~
zações regionais e proteção fitossanitãria,
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ARTIGO VIl
C9operaçio Internacional
As Partes Contratantes deverão cooperar o mais
possível para que sejam atingidos os objetivos desta
Convenção, particularmente no que segue:
a) Cada Parte Contratante concorda em cooperar
com a F'AO para e estabelecimento de um Serviço_Mundial de ln formações Fitossanitárias, faZendo uso integral
das instalações e auxílios das organizações fitossanitárias
existentes, e, quando estiver aquele serviço instalado, a
fornecer periodicamente à FAO as seguintes informações, para que ela distribua às Partes Contratante~:
(i) relatórios sobre a existência, o surto e a disseminação de pragas· de vegetais e produtos vegetais consideradas de importância econômica e que possam oferecer
perigo imediato ou potencial;
(ii) informações sobre os métodos considerados eficientes para com bater as pragas de vegetais e produtos
vegetais.
b) Cada Parte Contratante, na medida do que for exeqUível, deverá participar de campanhas especiais para
combater determinadas pragas destruidoras que possam
ameaçar seriamente a produção e cuja gravidade exija
uma ação internacionaL
ARTIGO Vll!
Organizações Regionais de proteção Fltossanitária
1. A.s Partes Contratantes se comprometem a cOoperar mutuamente para a instalação de organizações regionais de proteção fitossanitária em ãreas adequadas.
2. As organizações regionais de proteção fitossanitária funcionarão como órgão de coordenação nas ãreas
de sua jurisdição e participarão das várias atividades
para atingir Os objetivos desta Convenção e, quando
apropriado, coletarão e difundirã_o informações.
ARTIGO IX
Solução de controvérsias

da de, e esta Convenção se aplicarâ a todos os territórios
especificados na declaraçao, a partir do trigêsimo dia
após ter sido recebida pelo Diretor-Geral tal declaração.
2. Todo Governo que tenha transmitido ao DiretorGeral da FAO uma declaração, de acordo com o parágrafo I"' deste Artigo, poderá, a qualquer tempo, fazer
uma nova declaração, modificando o teor de qualquer
declaração anterior ou revogando a validade das cláusulas desta Convenção com referência a qualquer território. Tal modificação ou revogação só entrará em vigor
a partir do trigésimo dia depois da recepção da declaração pelo Diretor-Geral da FAO.
3c O Diretor-Geral da FAO informará todos os Gov~noS signatários ou aderentes de qualquer declaração
recebida de acordo com este Artigo.

Esta Convenção revogará e substituirá, entre as Partes
Contratantes, a Convenção Interl'l:acional relativa ás
medidas a serem tomada~ contra <~.. "Phylloxera vastatrix", de 3 de novembro de 1881 e a Convenção Adicional, assinada em Berna, a 15 de abril de 1889, e a Convenção Internacional para Proteção dos Vegetais, assinada em Roma .• a 16 de abril de 1929.
ARTIGO XI
Área de Aplicação
I. Qualquer Governo, no ato da ratificação ou adesão, ou em qualquer tempo poderá transmitir ao
Diretor-Geral da FAO uma declaração de quê esta Con·
venção se estenderá a todos ou a alguns dos territórios
cujas relações internacionais estão sob sua ~esponsabili-

se a alleração implicar mudanças técnicas importantes
ou impuser obrigações às Partes ContrataQt~, serã a
emenda julgada por uma junta de técnicos convocada
pela FAO antes da Conferência.
3. Qualquer projeto de emenda desta Convenção deverá ser transmitido às Partes Contratantes pelo DiretorGeral da FAO, nunca depois de ter sido expedida a agenda da sessão da Conferência em que o ass_unto deverá ser
considerado.
4. Qualquer proposta de modificação desta Convençilo exigirá a aprovaç-d.o da Conferência da FAO e entrará em vigor a partir do trigésimo dia depois da aceitação por dois terços das Partes Contratantes. As modificações que impliquem novas obrigações pelas Partes
Contratantes. contudo, somcnteentrarào em vigor para
cada Parte Contratante, a partir do trigésimo dia de sua
aceitação.
5. Os isntrumentos de aceitação das emendas que envolvam novas obrigações serão depositados junto ao
Diretor-Geral da FAO, o qual informará todas as Partes
Contratantes do recebimento das aceitações e da data de
entrada em vigor das emendas.

ARTIGO XII
Ratificação e Adesão
I. Esta Convenção estará aberta à assinatura por todos os Governos até J9 de maio de 1952edeveráser ratificada no mais breve prazo possível. Os instrumentos de
ratificação dever.Io ser depositados junto ao DiretorGeral da FAO~ que comunciará a data do depósito a
cada um dos Governos signatários.
- 2. Logo que esta Convenção tenha entrado em vigor,
de conformidade com o artigo XIV, estará ela aberta à
adesão dos Governos não-signatários. A adesão será efetivada pelo depósito de um instrumento de adesão junto
ao Diretor-Geral da F AO, que notificará esse fato a to-dos os Governos signatários e aderentes.

Assim que tenha sido ratificada por três Governos signatâríos. esta Convenção entrará em vigor entre eles. Vigorará para cada Governo ratificante ou aderente a partir da data do depósito de seu instrumento de ratificação
ou adesão.

ARTIGO XIII
Emendas

ARTIGO XV
Denúncia

J. Qualquer proposta feita por uma Parte Co_ntra~
~aôte para modificar esta Convenção deverá ;;er comunic"ada ao Diretor~Geral da FAO.
2. Qualquer proposta de emenda desta Convenção,
recebida de uma Parte Contratante pelo Diretor-Geral
da F AO, será apresentada em sessão ordinária ou extraordinária da Conferência da FAO, para aprovação e

I. Qualquer Parte Contratante poderá, a qualquer
tempo, denunciar esta Convençã_o, mediante notificação
ao Diretor-Geral da FAO. Este informará imediatamente todos os Governos signatários e aderentes.
2. A dcnúnica só se tornará efetiva após um ano da
data da recepção da notificação pelo Diretor-Geral da
FAO.

l. Em caso de controv6-rsia sobre a interpretação ou
aplicação desta Convenção, ou se uma Parte Contratante considerar que qualquer ação de outra Parte Contratante estã em conflito comas obrigações assumidas de
acordo com os Artigos V e VI desta ConvençãO; especialmente no tocante aos fundamentos para proibição e
restrição de importação de vegetais ou produtos vegetais
provenientes.de seus territórios, o Governo ou Governos
interessados podem solicitar ao Diretó-r-Geral da_FAO_a________ _
nomeação de uma ComiSsão para apredar a questão
controvertida.
_
2._- O Dirctor~Geral da FAO, após consulta aos Governos interessados, nomearâ uma Comissão ele Técnicos, que incluirã representantes daqueles GovernoS. Essa
Comissão estudará a questão controvertida, considerando todos_ os documentos e outras provas apresentadas
pelos Governos em lide. A Comissão apresentará um relatório ao Diretor-Geral da FAO, que o tranSlllitirá aos
Governos interessados e aos Governos das outras Partes
Contratantes.
3. As Partes Con(fat_antes Concordam em que as recomendações da aludidaComJs.sã_o, embora não tenham
caráter obrigatório, servirão de base para uma reconsideração pelos Governos interessados do assunto que
motivou a controvérsia.
4. Os Governos _inter_ess_ados dividirão por igual as
despesas dos técnicos.
ARTIGO X
Revogação de Convenções anteriores
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ARTfGO XIV
Vigência
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Nome a andarcço dO c>:portaõor -----~------------------endereço do CQnsignatãrio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
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(pais de rc-c:-:portação)
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SENADO FEDERAL
SUMARIO
1- ATA DA 113• SESSÃO, EM 26 DE JUNHO
DE 1985

1.3.1 - Matérias apreciadas ap6s a Ordem do Dia

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Oficios do Sr.l9-SeCretário da Câmara dos
Deputados

Encaminhando à Yel'isão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n'? 51/85 (n~>
3.990/84, na Casa de_origcm), que altera o art. 7<~ da
Lei n\l' 1.649, de 19 d~julho de 1952, modificado pelo
Decreto~lei n'~

531, de 16 de abril de 1969.

-Projeto de Lei da Câmara n~' 52{85: {n'
2.7Tij8J, na Casa de origem), que simplifica o registro dos contratos de alienaç_ã_QJid_uciáriª- __de veículo
automotor, embarcação e_ aer-onave.
-Projeto de Lei da Câmara n9 53/85 (n"'
5.686/85, na Casa de_origein), que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Ministério_da Educação crédito
especial até o HmítC de Cr$ 32.3J2.200.ooo,-para o
fim que especifica.
··
1.2.2- Oficio do Sr. l'i'-Secretário da Câmara dos
Deputados

N"' 219/85, encaminhando autógrafo do Pl:ojeto de
Lei da Câmara n"' 33/81 (n? 3.310/77, na Casa de origem), que dispõe sobre antecipação de comemoração
de feriados e dâ outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n<1 44/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n"' 166,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das
comissões competentes, sendo rejeitada a Emenda n"'
·I, de plenârio, após usarem da palavra os Srs. Itamar
Franco, Roberto Campos, Humberto Lucena e Nelson--carneiro:--A sanção.
--....:.... Redação final do Projeto dC Lei do Senado n9
118/77, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão_. Votação_ adiada por falta de quorum para votação dO Requerimento n"' 168/85, de dispensa de
puBlicação para imediata discussão e votação da matéria.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Violência
urbana ·no mliridO rlloderno.
· c~SENADOR ODÀC!R SOARES~ Apeio ao Ministro ·qa IfitÇ_!i_or, !lO §entido de que_ se instale uma
agêncta do BailCONaciOmil da Habita"Çãó em Rondônia.
1.3.3.- Designação da Ordem do Dia da pr6xima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO.
2- ATA DA IW SESSÃO, EM 26 DE JUNHO
DE 1985

1.2.3 - Comunicação da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao ProJeto
de Lei da Câmara n"' 53/85, lido no Expediente.

- 2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR CID SAMPAIO, como Líder- Alternativa do Governo para cobrir o atual deficit público. Tratamento de choque para a crise brasileira.
SENADOR !TA MAR FRANCO- Aspectos do
anteprojeto de convocação da Assembléia Nacional
Constituinte.

SENADOR Ã L VARO DlAS econõmico~financeíra do Governo.

do, nos termos do Requerimento n"' t67 f85. Â Comissão de Redação.

Política

1.2.5 - Comunicação da Presidência
-Cancelamento da sessão co.ojunta convocada
para hoje, às I I horas e con'lQcação de uma outra
para hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.6- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MARCONDESGADELHA -Consi·
dcrações sobre o pronunciamento do Senador Itamar
Franco, feito na presente sessão.

1.2.7- Questões de ordem
-Levantadas pelos Srs. Senadores C_ar{9s_Alberto, Marcondes- Gadclha, Odacir SoãreS e Cid Sam~
paio e respondidas peta Presidência, relativas ao iilício da Ordem do Dia da Presente sessão.
1.2.8- Requerimento
- N<? 166/85, de urgência, para o Projeto de Lei
da Cãmara n<? 44/85,_ que altera o prazo para pagamento do Imposto de Renda devido por pessoas jurídicas.

1.3- ORDEM DO DIA
-Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado_nQ 118/77 (n9_3.228/W~ naque-la Casa),- de autoria do Senador Jessé,~reire, que dispõe sobre o cheque e dá outras providências. ÁjJi'ova-

2.2..1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
N"' 136/85 (n<? 325(85, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.

2.2.2-- OfíCiOSdO-Sr~-Í"'-Secretã-riõ da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à r_evi~qõ dº $enado autqgr,afos dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câm_ara n9 5.4/~5 (n"'
5-.68Sj85, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Ministério da Educação, crédito especial de CrS 6.242.900;00, par-acnrm que especifica.

-Projeto de Lei da Câmara_ nQ 55/85 (n"'
4.980/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Regional.Eleitoral do Estado de São _Paulo, ç dã
outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara_ n"' 56/85 (n9
4.97Sf8.5, na Casa de origem), que altera a Estrutura
da Categoria Funcional de Sociólogo, do GrupoOurras Atividades de Nível Superior, e dá- outras providências.
.- P~oj_ét~ __ de Lei da Câmara n"' 57/~5 (n"'
4~-504/'84, Oa Casã de origem), q-ue dispõe sobre a execuçao do§ 4"' do art. 176 da ConstituiÇão Federal e dá
outras providências.
-Projeto Qe Lei da Câmara _n'1 58/85 (n"'
3.012/84, na Casa de origem), que aprova a participação acionária da. "CentraiS Elétricas de Roraima
So>~~·. n_o__ç_apital social do Banco de Roraima S.A.
- Pr-oje(Õ dê Lei da Cântara n'1 5~/§_.5 Jn"'
4.958/85~-na Casa de origem), que reajusta a pensão
especial concedida pela Lei n"' 6.610, de 7 de_ dezembro de 1978, a Walter dos Santos Siqueira e dâ
outras providências.
_
- Pr()j~~o _de Lei da Câmara_ nJ_ 60/85 (n<?
4.990j85, na Casa de origem), que concede pensão

especial ao Padre Virgínia Fístarol (Ordem Salestana).
__
-Projeto de Lei da Câmara n\1' 61/85 (n"'
4.985/85, na Casa de origem), que fixa os valores de
retribuição das Categorias Funcionais de Zootecnista
e Terapeuta Ocupacioilal, do Grupo:oUtras Atividadaes de Nível Superior a que se refere a Lei n.,. 6.550,
de 5 de ~u!h_o de 1978, e dâ outras providências.
-Projeto _,àe ~ei da Câmara n"' 62/85 (11;\1'
4.974/85, na Casa de origem), que altera a estrutura
da Categoria Funcional de Tradutor e Intérprete, do
Grupo-Outras-AtiVíOa-des de Nível Superior,e dâ outras providências.
-ProjetO de Decreto Legislativo n9 12/85 (n'
98(85, na Casa de origem), que aprova o texto do
Protocolo Adicio'ttal entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Reino· da Espanha ao Acordo Cultural de 25 de junho de 1960, assinado em
Brasília, em 19 de fevereiro de 1984.
- Projefo de Decreto Legislativo n"' 13/85 (n'
81/85, na Casa de origem), que aprova o texto do
Acordo Comercial entre o Governo da República Fe·
derativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa, firmado em.Brasília, a 19 de agosto de 1984.
-Projeto" de Decreto Legislativo n' 14f85 (n9
89/85, na Casa de origem), que aprova o texto do
Acordo Cultural entre o Governo da República Fede_rativa do Brasil_e__Q Governo da República Democrática de São Tomé_ e Princfp,e, concluído em
Brasília a 2_6 de junh_o ~e ~ 984.
~Projeto de Decreto Legislativo n' 15/85 (n'
93J85, na Casa de origem), que aprova o texto do
Protocolo relativo à Emenda à Convenção sobre
Aviação CiVil Internacional, concluído em Montreal,
a 10 de maio de 1984.

-Projeto de Decreto Legislativo n' 16/85 (n"'
94f8"5; na Casa de origem); que aprova o textO d-o
Adendo ao Acordo para funcionamento do Escritório de Área da OrgariizS.ção Pan-Americãna da
Saúde - OPAS/Oi'gãn1zaçào Mundial da Saúde OMS no Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária
Pan-Americana, assinado em Brasília, a 21 de deieril b-ro- de -1984-.
2.2.3.- Pareceres encaminhados à Mesa
2.2.4- ciununiCaÇãÕ da Presidência

Prazo para apresentação de emendas aos Projetas
de Lei da Câmara n"'s 54, 5_6 e 59 a 62/85, lidos no Expediente.
2.2.5-_,.... Leitura de Projeto

Projeto de Lei do Senado n"' 191/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositíVó
da Lei n"' 6.091, de 15 de agosto de 1974, na parte em
que permitiu o exercício do direito de voto aos eleitores residentes no D.F. mas inscritos em outros EstaR
dos, com vistas a estender tal prática aos eleitores res:i.dentes. em quaisquer municipiOs.
-

--2.2.6 -'Requerimento
N9 169/85, de autoria do Sr. SenadOr. Nelson CarneirO, solicffando informações ao Poder Executivo,
desttnadas a apurar irregularidades no Transporte
Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais. Deferido.
2.2.7 -"--Co.Uunicaçào
Do Sr. Senador Enéás Faria, que se ausentarã do
Pais.
2.2.8 -Comunicação da Presidência
_R.ecêbi!l1,entq das_Meiisã&ens_.n9~_137 ~ 13ª/85 (n9s
n6 e 377/&_5, n,_a origell];), pelas quais_ o Senha! Presiôen_ie. da República, solicita ãUforização do Senado
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Federal, para que as Prefeituras Municfpãis~ de
ltapecuru-Mirim e Grajad.MMA, possam contratar
operações de crédito, para os firis que especificam.
2.2.9 -

Discursos do Expediente

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Maleficios
dos jogos de azar, a propósito do anúncio pela Caixa
Econômica da_r.ealização de mais uma extração semanal da LOTO.
SENADOR ALOYSIO CHAVES -Apreensões
Ide S. Ex" com ura possível colapso no fornecimento
de energia elétrica à cidade de Belém.
SENADOR VIRGILIO TÁVORA, como Líder:_
Apreciação da política econômica do atual Governo.
SENADOR ADERBALJUREMA, como LíderProblemâtica educacional brasileira.

SENADOR NELSON CARNEIRO. como
Líder- 8()> aniversãrio do Senador Amaral Peixoto.
SENADOR AMARAL PEIXOTO- Agradecimento às homenagens prestadas a S. Ex' na presente Ses-

são.
O SR. PRESIDENTE -Fala associativa, em
nome da Mesa, às homenagens prestadas ao Senador
Amaral Peixoto.
SENADOR HELIO GUEIROS, como LíderEsclarecimentos sobre o montante do deficit público
a propósito de discurso proferido pelo Senador
Virgílio Távora, na presente Sessão.
SENADOR MOACYR DUARTE- Observaçôes
de S. Ex~ quanto aO uso da palavra, pelos Srs. Líderes, para declaração de natureza inadiável.

SENADOR HELIO GUEIROS -Reparos ao
prOnunciamento do orador que o antecedeu na tribu~
na.
SENADOR VIRGILIO TÃVORA, em explicação
pessoal- Entendimentos havidos entre as Lideranças partidárias em torno da apreciação da política
económico-financeira do GoVerno José Sarney.
j 1-~

2.2.10 -

Comunlcaç&!s ~· Presldêncla

-Convocação de Sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
--Realização, nos dias 27,28 e29dopr6ximo mês
de agosto, no Auditório Petrônio Portella, das come: morações do IV Centenário do Estado da Paraíba.
2.~.fl·;......:.; l.ekura...de Projetos

outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

- Projeto de Lei da Câmara n"' 52/82 (n"'
1.076/79, na Casa de origem), que veda novas ins~
crições no Quadro Provisionados na Ordem dos Ad·
vogados do Brasil e, mediante alterações da Lei n"'
4.215, de 27 de abril de 1963, assegura aos atualmente
inscr-itos nesse Quadro, o amplo direito de exercício
- - da profissão de advogado. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' l03f84 (n"' 281/79,
na Casa _de o_rigem), que dá a denominação dt;:...Afonso Pena" ao aeroporto de São José dos Pinhais,
Estado do Paranã. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n"' 57 f85, solicitando urgência
para o OfíciO Sf2; de 1985, do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicita autorizição do
Senado Federal para realizar operação de crêdito externo no valor de cinqUenta milhões de dólares. Votação adiada por falta de quorum.
-.:....._:Requerimento n"' 58f85; solicitaiidO urgência
para o Oficio Sf8, de 1985, através do qual o Prefeito
Municipal de Anápolis (GO), solicita autorização do
Senado Eederal para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimá ·externo no valor de
USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 233/81, que fixa
percentual mínimo para aplicações em educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionãria mãj?ritária. Votação adiada por falta de quo-

rum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 53(83, que dispõe
sobre a realização de palestras nos cursos de 1"' e 2V
Graus dos estabelecimentos de ensino do País, sobre
personalidades que se destacaram no plano nacional
ou estadual e dâ outras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 18/84, que acrescenta a categoria profissionãl do Contador no Grupo
das Profissões Liberais. Votaçio adiada por falta de
qu!Jrum.
2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JORGE KALUME- Posse dos Ministros Lauro Leitão, Carlos Alberto Madeira e Romildo Bueno de Souza, respectivamente, na Presidência e V ice-Presidência do TFR e na Corregedoria Geral.
·

-.Projeto de Lei do Senado n" 192/85, de autoria
do Sr. Senador Carlos Alberto, que institui a estabilidade provisória no emprego para todos os trabalhadores.

SENADOR JOSE LINS- Comentãrios ao discurso proferido pelo Senador Virgnio Távora, na sessão de ontem, de apreciação da política econômico.financelra -do Governo José Sarney.

-Projeto de Lei do Senado n"' 193f85,.de autoria
do Sr. Senador Carlos Alberto, que. institui o 13"'salário para o empregado doméstico.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Sugestão
recebida quaiito- ao estãgio remunerãdo de graduados, em instituições públicas.

- Projf:to de Lei do Senado n"' 194/85, de autoria
do Sr. ·Senador Carlos Alberto, que concede subsf..
- dias para pagamentos das contas de água e luz, para
1 os trabalhadores que percebem salário mínimo.

SENADOR GASTÀO MVLLER - Comportamento do Sr. José Aparecido de Oliveira, Governador _do Distrito Federal, nos movimentos grevistas
dos médicos e professores.
SENADOR CARLOS ALBERTO-:- Incentivo fiscal e publicidade para o desenvolvimento do esporte
olímpico brasile~ro.

-Projeto de Lei do Senado n"'l95/85, de autoria
do Sr. Senador Gabriel Hermes, que inclui as categorias funcionais de Contador, Auditor e Técnico de
Controle Interno entre os destinatãrios da Gratificação de Desempenho de Atividades de Fiscalização
Financeira e OrçamCmtárfa da União.
2.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n" 37/81 (n"'
l.795f79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 65 da Lei n"' 4.504, de 30 de novembro
c_!e I %4, que disl;'!õe sobre o Estatuto da Terra e dá
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SENADOR JOSE JGNÃCIO FÊRREIRA~~~
Estensão aos economiâriós da jornada de _6 horas
diárias de trabalho.
SENADOR JUTAHY MAGALHXESCooperação norte-americana para o desenvolvimento económico latin_o-americ;mo.
SENADOR NIVALDO MACHADORemuneração do magistério.

2.3.2- Comunicação da Presidência
Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n"' 23f85, sendo que ao mesmo foi oferecida 1 emenda.
2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA ll5•SESSÃO, EM 26 DE JUNHO
DE 1985
3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDI ENTE
3.2.1 ..._Oficio do Sr. 1'>'-8ecretárlo da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte matéria:
Emenda da- Câmara: ao Projeto de Lei do Senado
n"' 198/79 (n'>' 3. I 71/74, naquela Casa), que disciplina
o exercício da profissão de detetive particular.

3.2.2 ___: Comunicação da Presidência
Recebimento do Oficio Sf24(85, do Governador
do_Estado da Paraíba, solicitando alteração do art. I'>'
da Resolução n'>' 70/84, do Senado.
3.2.3 -

Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n"' 196/85, de autoria do
Sr. Senador Benedito Ferreira, que torna obrigatório, nos pagamentos a vista, em estabelecimentos
comerciais, industriais e prestadores de serviços, que
utilizem o sistema de cartões de crédito, um desconto
de lO% (dez porcento) mais a correção monetária do
mês da operação sobre o preço da mercadoria ou serviço adquirido.
3.2.4 - Requerimentos
- N"' 171/85, de autoria do Sr. Humberto Lucena
e outros Srs. Senadores, requerendo urgência, nos '
termos do art. 371, alínea ..b" do Regimento Interno,
para o Projeto -de Ler-óã: Câniara n"' 50f85 (n"'
5.777785, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos, salários e soldos dos servidores civis e militares da União e dos Territórios Federais, dos
membros do Poder Judiciário da União, do Distrito
Federal e Territórios, do Tribunal de Contas da
União, bem como revê proventos e pensões, e dá outraS providêitcías. (De iniciativa do Senhor Presidente da República).
---:- N'>' _172/85, de.autoria do Sr. Humberto Lucena
e- o-utros Srs. senadores, requerendo urgência, nos
termos do art. 371, alínea "b" do Regimento Interno,
para o Projeto de Lei da Câmara n"' 48f85 (n"'
5.684-/85, na casa de origem), que estabelece normas
para a realização de eleições em 1985, dispõe sobre o
alistamento eleitoral e o voto do analfabeto, e dã outras providências.
3.3 -ORDEM DO DIA
3.3.1 - Comunicação da Presidência
Retirada da pauta dos itens n"'S 2 a 4.

3.3..2 - Ordem do Dia
Projeto de Lei do Senado n"' 45/82, que institui o
.. Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser come~
morado, em todo o Pa_ís, no dia 15_ de abril de c:;ada
ano. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
3.3.3 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Projeto _de Lei da Câmara n• 50/85 (n"'
5.777 f85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, em regime de urgência nos
teriTioS do Req1:1erimento n"' 171/85, Hd~ no Exp_edíente. Aprovado, após pareceres das comissões competentes. Ã sanção.
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- Projeto de_ L_ei da Câmara n9 48 f85 (n"'
5.684/85, na Çasaçlé origem)_, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n" 172/85, lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões
ct!lmpctentes, sendo rejeitadas as emendas a ele oferecidas. tendo usado da palavra os Srs. Octávio Cardoso, José Ignácio Ferreira, Martins Filho, Américo de
Souza, Jutahy Magalhães, Moacyr Duarte e Nelson
Carneiro. À sancão.

3.3.5 -- Q_esignação da Ordem do Dia da próxima
sessão.
-

4-DJSCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES

selho Federal dos Economistas para que implante o

Conselho Regional de Economia da 24• Região em
Rondônia.

-Do Sr. Virgílio Távora, proferido na sessão de
25-6-85.

SENADOR ODACIR SOARES- Apelo ao Con-

Ata da

5-ATOS DO PR_ESIDENTE DO SENADO
N9s 114 a 117, de 1985,.

3.4- ENCERRAMENTO

-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 25-6-85.
-Do Sr. João Calnion, proferido na sessão d~256-85.
- Do Sr. Virgflio Távora, proferído na seSS"ão de
25-6-85.
-Do Sr. José Lins, proferido na sessão ~e 25-685.
.
~

3.3.4- Discurso após a Ordem do Dia
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6- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N• 45, de 1985,
7- MESA DIRETORA
8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
9-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão em 26 de junho de 1985

3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. José Fragelli e Marcondes Gadelha
ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

PROJETO DE LEI DA C~MARA
N• 51, de 1985

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena- Raimundo Parente- Alcides Paio- Gaivão
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel
Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João
Castelo- Américo de Souza~ Alberto Silva- Hei vidi o Nuiies....:.... João Lobo- José Uns- Virgílio Távora
- Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho
- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo
Machado- Guilherme Palmeira- Luiz CavalcanteAlbano Franco - Lourival Baptista - Heráclito
Roliemberg- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior_Luiz Viana- João Calmon- José Ignácio FerreiraMoacyr Dali a ~maral Peixoto- Nelson CarneiroRoberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernªndo
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Fe:r_t:eira - Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito
Canelas- Gastão MUller- Roberto Campos- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Álvaro Dias- Jaison Barreto- Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Alcides Saldanha - Octâyio_ Cardoso.

(N9 3,990/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

O SR. PRESIDENTE ( Marcondes Gadelha) - A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a_ses_são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l9--5ecretário irá PrOCeder à leitui-8 do expedien-

te.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

Altera o art. 79 da Lei n9 1.649, de 19 de julho de
1952, modificado pelo Decreto-Lei n"' 531, de 16 de
abril de 1969.
O Cong-resso-Nacional decret~:
Art. )9 O Art. 79 da Lei n9 1.649, de 19 de julho de
1952, modificado pelo art. }9 do Decreto-Lei n"' 531, de
16 de abril de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
. ·~Art. 79 O Banco será administrado por uma
Diretoria composta de 7 (sete) membros, sendo I
(um) Presidente e 6 (seis) Diretores, a saber:
T- Diretor de Crédito Geral;
II - Diretor de Crédito Industrial;
III- Diretor de Crédito Rural;
fV- Diretor de Câmbio;
V- Diretor de Crédito à infra-estr_!..itura; e
VI- Diretor -de Recursos Humanos e Patrimoniais.
Parágrafo único. I (um) Diretor será escolhido
dentre os funcionários do Banco, de carreira, em
exercíciO. ou aposentado".
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data d_e sua publiRev:ogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N• 260, DE 1964
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mínistro de Estado do Interior, o anexo projeto de
lei que;:. ••altera o art. 79 da Lei n\' 1.649, de 19 de julho de
1952, alterado pelo Decreto-Lei n9 531, de 16 de abril de

1969...
Brasília, 1_6 de julho de 1984. -João Figueiredo.

OFICIOS
Do Sr. 19-Secretârio da Câm_ara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
.. projetas:

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 43, DE 19 DE JUNHO DE 1984, DO MINISTÉRIO DO INTERIOR.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
·TenhO a hOnrã. de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anex9 anteprojeto de lei que altera a

composição da atual diretoria do Banco do Nordeste do
.
Brasil S.A. - BNB.
O art. 7~ da Lei n9 1.64-9, de 19 de julho de 1952, dispunha, em sua redação original, que o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. seria administrado por uma diretoria
compo~ta de seis membros, sendo um presidente e cinco
di retores.
Posteriormente, o Decreto-Lei n' 531, de 16 de abril de
1969, em seu art. 19, deu nova redação ao art. 79 da Lei n9
1.649, de 1952, reduzindo a diretoria para cinco
membros. sendo um presidente e quatro di retores.
Aos diretores, segundo os estatutos do BNB, aprovado em Assembléia Geral de Acionistas, compete conduzir os negócios das seguintes áreas:
I - Diretoria de Crédito Geral;
I I - Diretoria de Crédito Industriul;
III- Diretoria de Crédito Rural;
IV- Diretoria de Câmbio.
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB vem
apresentando nos últimos anos, expressivos índices de
crescimento, ating!ndo, no final de abril passado, um saldo de aplicações da ordem de Cr$2,4 trilhões, fato que o
coloca entre os 3 maiores bancos do País, em volumes de
empréstimos.
Cabe ressaltar que o_ BNB é uma das instituições oficiais de crédito com menor número de Diretores. A título de exemplo, mencione-se o caso do Banco da Amazônia S.A., também vinculado ao Ministério do Interior e
que, nada obstante registrar empréstimos de cerca de
30% do saldo de aplicações do Banco do Nordeste, é administrado por uma diretoria composta de seis
membi-os, conforme art. 14 do seu Estatuto Socíal.
Acentua-se, aindu, o fato de upenas a ârea de crédito
industrial, que abrange operações em favor da indústria
e da infra-estrutura, ser hoje responsável por 49% dos negócios do Banco, movimentando recursos de ordem de
Cr$ 1,2 trithão.
Esses dados, se comparados aos relacionados com as
aplicações de crédito rural e de crédito geral dão bem
uma dimensão do espaço que o crêdito industrial ocupa
no BNB.
Como medida de racionalização, caberia pois uma di~
visão de atribuições nessa ârea, com a criação de uma direteria para gerir os negóCios relacionados ao crédito
destinado às obras de infra~estrutura e serviços báSicos.
Esses setores, por sinal, têm grande importância no
Nordeste, dado o elevado sentido sócio-económico das
obras de infra-estrutura e dos serviços básicos para aRegião.
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Observe-se ainda que as opel".ações do Banco do Nordeste nessas !reas são_efetuadas com instituições ou empresas ·governamentais das esferas federal, estadual e
municipal, tanto da administração direta como da indireta, as quais, pela dificuldade que vêm enfrentando na
atual conjuntura, têm apresentado elevados índices de
inadimplemento nas suas transações: com o BNB.
Competiria então à nova diretoria gerir, com exclusividade, as operações efetuadas com o set_or público, negócios que estão assumindo importância cada vez maiQr
na instituição, não só pelo elevado volume de aplicações
como também pela necessidade de redobrado empenho
com vistas à redução dos débito_s_ em atraso.
Assim, com a aprovação do anteprojeto de lei de
criação de novo cargo de diretor, seria conVocada Assembléia Geral de Acionistas do Banco do Nordeste para, através de alteração do Estatuto da Empresa, redefinir as âreas de gestão aos díretores, que paSsariam a ter
as seguintes designações:1- Diretor de Crédito Geral;
I I - Diretor de Crédito Industrial;
III- Diretor de Crédito à Infra-Estrutura;
IV- Diretor de Crédito Rural; e
V-- Diretor de Câmbio.
Essas as razões, Senhor Presidente, que ora submeto o
anteprojeto de lei à decisão de Vossa Excelência, quando
solicito seja o mesmo encaminhado, para deliberação ao
Congresso Nacional.
Queira aCeüã.r os pfofestos de meu mais profundo respeito. - Mário David Andreazza.

DIÃR10 DO CONClRESSO NACIONAL(Seção II)

dação dada pelo art. l9 do Decreto-lei n9 911, de l9 de
__ _outuhro de _!9_69, passam a ter a seguinte redução:
-Al. 66 ................ .
§ !9 A alienação_ fiducíária so_rnente se prova
por escrito, e seu instrumento, público ou particular, qualquer que_seja o seu valor, será, salvo a que
tenha por objeto veículo automotor, embarcação e
aeronave, _obrigatoriamente arquivado, por cópia
ou miCiOfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer
contra terceiros, e conterá, àlém de outros, os seguintes dados:
§ 10. As averbações relativas à alienação 'fiduCiária em garantia de veículo automotor, embar- ·
cação e aeronave, feitas nos Departamentos e Cir- cunscrjçõci Regionais de Trânsito, no Tribunal
Marítimo ou na Capitania de Portos e no Departa- menta de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, valerá contra terceiros, tendo eficácia cosntitutiva de direito real, devendo constar, obrigatoriamente, dos certificados de registro expedidos por
-aqueles -órgãos.~·
--

Art. 29 O ~rt. 66 da Lei n'i' 4,728, de 14 de julho de
t 9155, passa a- vigorar acrescido âo- segUinte parágrafo,
numerado como § I t:

"Art. 66 .-......_... ,., ... _...... ,.-.......... .
§ II. Os órgãos respo-nsáveis PelOS registras de
que trata o parágrafo anterior manterão indicadores
LEGISLAÇÀO CITADA
que_ possibilitem o forneciniento de certidões relati~
LEI N• 1.649,
vas aos bens e as partes que figurarem, por qualquer
DE 19 DE JULHO DE 1952
modo, nos mencionados registras, observado, no
que
for aplicável, o disposto no Capítulo IV do
Banco do Nordeste do Brasil e dá outras providênTítulo I da Lei n~' 6.015, de_31 de dezembro de 1973
cias.
- Lei de Registras Públicos."
••• • •• •• •• • •• •• •• • ·-·-----··-·-·-·-·--·;-·-------·-----.-.--.--- Art. 311
item 5~> do art. 13"0-da "lei n'1_6.015, de 3_1
CAPITULO III
de dezembro-de 1973, passa a ter a seguinte reduçãO:
Administração
"Art. 130.

-o

Art. 79 O Banco será administrado por uma diretoria composta de seis membros, sendo um presidente e
cinco diretores_, com a assistência de um conselho consultivo e de outros órgãos previstos na lei ordinária.
DECRETO-LEI No 531,
DE 16 DE ABRIL DE 1969
Altera dispositivos da Lei n9 1.649,de 19 de julho
de 1952, que dispõe sobre a constituição do Banco do
Nordeste do Brasil S.A.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
,.lhe c.onferc o§ }9 do arL-29 do Ato Institucional n9 5, de·creta:
Art. )9 O caput do art. 79 da Lei n9 1.649, de 19 de·
julho de 1952, passa a vigprar com a seguinte redação:

.. "Art. 79 O Banco serã administrado por uma
diretoria composta de cinco membros, sendo um
presidente e quatro diretores."
ArL 29 Fica revogado o § 59 do art. 79 ___ da Lei n9
1.649, de 19 de julho de. 1952.
_
Art. 3Y Este decreto-lei entrará em ~~:tgor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1969; 1489 da Independência e
819 da República:
(Às Comissões de. Assuntos Regionais e de Economia)

PROJETO D_E LEI DA CÂMARA
n• 52, de 1985
(n9 2.711/83, na Casa de origem).
De iniciativa do·sr:-Presidente áit-República
-Simplifica o registro dos contratos de alienação fiduciária de "eículo automotor, embarcação e aerona.

••·

O COngresso Nacional decreta:
Art. }9 O§ 19, mantidas as suas alíneas, e o§ lO do
art. 66 da Lei o<? 4.728, de 14 de julho de 1965, com o re-

59) Os contratos de compra e venda em prestações, com reserva_ de domínio ou não, qualquer
que seja a forma de qUe se r(!Vistam! os de alienação
.ou de promessa de venda referentes a bens móveis e
os de alienação fiduciária, ex.cetuados, quanto a estes últimos, os que tenham por obji!to vetculo auto·
motor, 'embarcação e aeronave."

Art. 49
cação_._
Art. 59
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do por qualquer interessado, independentemente da anotação ~-p~ra "fins_probatórios, deve constar do Certif:icado de Registro a·que alude o art. 52 do Código Nacional de TrânsitO"(§§ J9 e !O do art. 66 da Lei n<? 4:728, de 14
de julho de 1965, na redução dada pelo Decreto-lei n9
911, de !9 de_o_utubro_de 1969, e.arts. 129 e 130 da Lei n<?
6.0 J 5, de Jl de dezembro de 1973).
3. No que diz respeito a embarcações e aeronaves,
paira controvérsia acerca.de qual o registro que vale oontra terceiros: ·se o do co_rrespondente instrumento no Registro de Títulos e Documentos ou se inscrição do título
aquisitivo no Tribunal MarLtimo ou na Capitania de
Portos, conforme sua tonelagem (arts. 76 e 80 da Lei n9
2180, de 5 de fevereiro de 1954), e no Registro Aeronáutico Brasileiro (arts. 15 e 16, "b", do Decreto n9 32, de 18
de. n ovem_bro de _1966).
4. Como soluçãó Simplificadora, pretende-se condidanar a validade da_alienação fiduciária erga omnes tãosomente à averbação constante_ do Certificado dç Registro a que se__refere o art. 52 do Código Nacional de Trânsito e às inscrições nos Registras Especiais referidos no
item 3, acima, emprestando-lhes, em conseqüência, eficácia equivalente à do arquivamento no Registro de
-Títulos e Documentos.
5. O anieprojeto de lei em anexo implicarâ nova redação aos§§ }9 e lO do art. 66 da Lei n9 4.728. de 1965, e
ao ifem 5~ do art. 129 da Lei n9 6.015, de 1973.
6. Atendendo, ainda, que à validade oontra terceiros
dos registras de que trata o§ lO do citado art. 66, em sua
nova redação, deve corresponder a maior facilitação do
acesso a tais registras, bem como da obtenção de certidões, o referido artigo é acrescido de um parâgrafo.
7. A transformação do incluso anteprojeto de lei virá
simplificar as transações com alienação fiduciária, tra.zendo benefícios para as partes contratantes, pois suprime a obrigatoriedade. do registro ora exigido quanto aos
veículos automotores, embarcações e aeronaves e do res-__ _
pectivo cancelamento quando da extinção do contrato.
---8. Ressu[te-se_, finalmente, que a elaboração do anteprojeto fo"l precedida de consultas aos Ministérios da Aer.o_náutica,_daMarinha e da Justiça, inclusive ao Conselho Nacional de:_lrânsito, que manifesturam sua_concord_âncía e apresentaram sugestões já incorporadas ao texto.
Prevale\;o-me da oportunidade para renovar a Vossa
.f_xcelênci.a as_ e~pressões- do meu _profundo respei~o. João Geraldo Piquet Carneiro, Secretário ExectJ.tiv_o
Orientador e Cõordenador do Programa Nacional de
Desburocratização.

Est;.l lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposiÇões em contrário.
LEGISLAÇÀO CITADA
MENSAGEM No 438, DE 1983

Excelentíssimos Senhores f\1embros do Congresso Nacional:
·
.
.
- ,
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra_ de submeter à elevada deliberação Qe_Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Secretârio Executivo Coordenador do "Programa
Nacional de Desburocratização, o <J.Oexo projeto de lei
que "simplifica o registro dos contratos de alienação fiduciária de veículo automotor, embarcação e aeronave".
BrasHia, 23 de novembro de }983.- Joãc;t Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 17, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1983, DO SENHOR SECRETÁRIO
EXECUTIVO COORDENADOR DO PROGRAMA NACIONAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Conso_ao_te ~s diretrizes do Programa Nacional de
Desburocratização, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o incluso anteprojeto
de lei, que visa a eliminar, tornando-o desnecessário, o
arquivamento no Registro de Título e Documentos, dos
contratos de alienação fiduciária em garantia, que te~
nham por objeto veículo automotor, embarcação e aeronave.
2. Com- relação a vefculos automotor($, a constituição do direito real, que é a propriedade fiduciâria, resulta, atualmente, de at_o elitatal- o registro- provoca-

LEI No 4.728,
DE 14 DE JULHO DE 1965
Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvoMmento.

SEÇAO XIV
Alineação Fiduciária em Garantia.
Art. 66. Nas obrigações garantidas por alienação fiduciária de bem móvel o credor tem o domínio da coisa
alienada, até a liquidação da dívida garantida.
§ _19 A alienação_"fiduciãria em garantia somente se
prova por escrito, e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, cuja cópia serâ arqui.:.
vada no registro de títulos e dõcumentos, sob pena de
não valer contra terceiros, conterá o seguinte:_
a) o total da dfvida ou sua_ estimativa;
b) o prazo ou a época do pagamento;
c) a tax_a de juros, se houver;
d) a descrição da coisa objeto da alienação e os ele- __
mentos indispensáveis à sua identificação.
§ tO. O devedor que alienar, ou der em garantia a
terceiros, coisa que já aHenara fid ucia riam ente em garantia, ficará sujeito à pena preVista no art. 171, § 29, inciso
I~ do Código Penal.
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DECRETO-LEI No 91 I,
DE lO DE OUTUBRO DE 1969
Altera a redaçilo do art. 66 da Lei n'i' 4.728, de 14
de julho de 1965, estabelece normas de processo sobre

alieliação fiduciária, e dá outras providências.
Os Ministros daMarln_ha de Guerra, do Exército e da

Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o art. (9 do Ato Institucional n"' 12,de 31 de
agosto de 1969, combinado com o § 19 do art. 2"' do A to
Institucional n'i' 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam:
Art. 19

O ·art. 66 da Lei n'i' 4. 728, de 14 de julho de

1965, passa a ter a seguinte redação:
.. "Art. 66.
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A alienação fi_cj_y_ciária em garantia

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente
da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante
ou devedor Çm possuidor direto e depositário com
todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.
§ 1"' A alienação fid uciãria somente se prova
por escrito e seu instrUmento público ou particular,
qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente
arquivado, por conta do microfilme no Registro de
Títulos e Documentos do domicílio do credor,sob
pena de não valer contra terceiros, e conterâ, 3Iém
de outros dados, os seguintes:_
a) o total da dívida ou sua estimativa;
b} o local e a data do pagamento;
c) a taxa de juros, as comissões cuja cobrança
for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a
estipulação de correção monetária, com indicação
dos índices aplicáveis;
d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciâria e os elementos indispensáveis à sua identificação.
§ 2"' Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da
coisa objeto do contrato, o domínio fiduciârio desta
se transferifá ao credõf nO momento da aquisição
da propriedade pelo devedor, independentemente
de qualquer formalidade posterior.
§ 31' Se a coisa -alieriada em garantia não se
identifica por números, marcas e sinais iõdicados no
instrumento de alienação fiduciãria, cabe ao proprietário fiduciário o ónus da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu domínio que se
-~nS:Q.I!f:..r:am em poder do devedor.
§ 4~ No caso de inadimplemento ·da obrigação
garantida, o proprietário fiduciário pode vender a
coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da
cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.
§ 51' Se o preço da venda da coisa não bastar
para pagar o crédito do proprietário fiduciário e
despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor
continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo
devedor apurado.
§ 69 É nula a cláusula C)Ue autoriza o proprietário fiduciário a ficar com-a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no seu vencimento.
§ 7' Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos arts. 758, 762, 763 e 802 do ..Código Civil", no que couber.
§ 89 O devedor que alieitar, ou der em garantia
a terceiros, coisa que já ãlienara fiduciariamente em
garantia, ~cará sUjeito à pena prevista no art. 171, §
2"'. inciso l, do Código Penal."
§ 9"' Não se aplica à alienação fiduciáría, o -disposto
no art. 1.297, do Codigo CiviL
§ 10.

A alienação fiduciária em garantia de veículo
automotor, deverá para fins probatórios, constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito."
LEI N• 6.015,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências.

TITULO IV
Do Registro de Títulos e Documentos

Art. 16.

Adquire.-se a propriedade da aeronave:

CAPITULO I
Das Atribuições

················································

Art. 129. À margem dos respectivos registras, serão
averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, quer
em relação às obrigações, quer em atinêncía- às pessoas
que nos atas figurem, inclusive quanto a prorrogação
dos prazos.
ArL 130. Estão sujeitos a n!gistfo, no Registro de
Título e Documentos, para surtir efeitos em relação a
terceiros:
1"') os contratos de locação de prêdios sem prejuízo
do disposto do art. 168, I, letra c;
2') os documentos decorrentes de depósitos, ou de
cauções, feitos em garantia de cumprimento de abri~
gações contratuais ainda que em separado dos respectivos inStrumentos;
39) as cartãs de "fiança, em grerat, feitas por instrumento particular, qual seja qual for a natureza do compromisso por elas abonado;
411) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições;
51') os contratos de compra e venda em prestações,
com reserva de domínio ou i1ão, qualquer que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessas
de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciãría;
611) todos os documentos de procedência estrangeira,
acompanhado das respectivas traduções, para produzirem efeitOs em repartições da União, dos Estados do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municipios ou em
qualquer intância, juízo ou tribunal;
~ 7~>) as quitações, recebas e contratos de compra e
venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam;
8~>) os atas administrativos expedidos para cumpri~
menta de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e
mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do
exterior;
9"') os instrumentos de cessão de direitos e de créditos,
de sub-rogação e de dação em pagamento.
LEI No 2.180,
DE 5 DE FEVEREIRO DE 1954
Dispõe sobre o Tribunal Marítimo.
Art. 76. Adquire-se a propriedade da embarcação
pela construção ou qualquer outro meio de direito. A
transmissão, todavia, só se completa pelo registro no
Tribunal Marítimo.
Art. 80. Para as embarcações de menos de vinte toneladas br!J-tas vale_ como registro a inscrição -na Capitania de portos, que dela fornecerâ cópia ao Tribunal
Marítimo.
DECRETO-LEI N• 32,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
lnstiui o Código Brasileiro do Ar.
TITULO II
Das Aeronaves
CAPITULO I
Defiftições e Disposições Gerais

Art. 15. Reputa-se proprietário da aeronave, para
efeito deste Código, a pessoa natural ou jurídica, em cujo
nome estiver inscrita a aeronave no Registro Aeronáutico Brasileiro.
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(À Comissão de Constituição e Justiça)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 53 de 1985
(N'>' 5.686/85, na Casa de origem)
De iniciativ'ª do Sr. P[esidente da República
Autoriza o Poder Exewtivo a abrir ao Ministério
da Educação crédito especial at~ o limite de Cr$
32.332.200.000 (trinta e dois bilhões, trezentos e trinta é dois milhões e duzentos mil cruzeiros), para o fim
que especifica.
O Congr~sso Nacional decreta:

Art. I~> Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Ministêrio da Educação, em favor da SecretariaGeral - Entidades Supervisiotiàdas, crédito especial até
o limite CrS 32.332.200.000 (trinta e dois bilhões, trezentos e trinta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros}, para
atender ao Seguinte programa de trabalho:
Cr$1.000
1500- Ministério da Educação 32.332.200

1503- Secretaria-Geral- Entidades

Supervisionadas
1503.08080312.818- Atividades a cargo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação

5.262.000

1503.08421882.818- Atividades a cargo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação

27.070.200

Art. 2'>' Os recursos necessãrios à execução desta lei
decorrerão do produto de operação de crédito externa
cgntratada _pela União junto_ ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Art. 3"' O limite de que trata o art. 1'~ desta lei poderã ser reajustado através de abertura de créditos suplementares, em conforqtídade com as variações cambiais
veriftcadas, a maior, fto decorrer da vigência do crédito
especial de que trata esta lei, observadas destinações especificadas no mencionado artigo.
Art. 4~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogan-se as disposições em contrário.
MENSAGEM No 292, DE 1985
Ex.celentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal tenho a
honra de sumeter à elevada deliberação de Vossas ExcelênCias, acoiliPãnllaâo áe--Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o anexo projeto de
lei que. "autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação, o crédito especial até o limite de Cr$
~2.33~200.000 (tri-nta e dois bilhões, trezentos e trinta e
dois milhões e duzentos mil cruzeiros), pari-o fim que
pecifica".

es-

Brasília, 31 de maio de 1985.-

Jos~

Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 243, DE28 DE MAIO
DE 1985, DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA
~
Ecelentíssimo Senhor Presidente da República.
O Ministêrio da Educação solicita a abertura de crédito especial, em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, até o limite de CrS ·32.332.200.000
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(trinta e dois bilhões, trezentos e trinta e.doi_s milhões e
duzentos mil cruzeiros), visando incluir no orçamento do
Fundo Nacional de Descnvolvime:n_t_o_ da Educação, de
acordo com o art. 3~ do Decreto-lei n9 1.754, de31 de dezembro de 1979, recursos provenientes de operação de
crédito externo (Fonte 48), através de financiamento do
BIRD, não Previstos na Lei Orçamentária de 1985.
2. Cumpre ressaltar que o referido crédito atenderâ o
desenvolvimento e apúfeiçoamento do ensino de primeiro grau, de acordo com o Programa de Educação Básica
nas Regiões Norte e Centro-Oeste.
3. Os recursos necessâtios à compensação do presente
crédito serãO oriundos do produto de operação de crédito externo, contratada junto aO Banco Internacional
para Reconstrução e: Desenvolvimento - BIRD, nos
termos do art; 43, § 1~>, item IV, da Lei n~' 4.320, de 17 de
março de 1964, obedecidas, assim, as prescrições do art.
6t, § I~', fetra c, da Constituição: -- 4. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência os projetas de
mensagem e de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. João Sayad, Ministro.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
DECRETO-LEI N• 1.754
DE 31 DEZEMBRO DE 1979

Altera a composi.:ão do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 55, ítem H, da Constituição,
DECRETA:

Art. 39 A partir do exercidO financeiro de 1981, inclusive, as despesas a serem realizadas pelos Órgãos da
Administração Federal Direta, com a aplicação de recursos provenientes de operações de créditos, internas ou
externas, deverão estar autorizadas na Lei Orçamentár_ia
ou em créditos adicionais, e a sua execução fica condicionada ao efetivo recolhimento do produto destas operações ao Banco do Brasil S.A, à conta do tesour_o__Nacional, bem como à programação financeira estabelecida
para o exercício.
LEI N• 4.320
DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesas e será precedida de exposição
justi ficati va.
§ 1" Consideram-se recursos para o fim deste artigo,
desde que não comprometidos:
IV -o produto de operações de crédito autorizadas,
em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

....... coNiriT'uicÃooA"iEP'ôiiúêA' ...... .
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO VI
Do Orçamento
Art. 61. A Lei Federal disporá -sobre o exercício financeiro elaboràçào e a organização dos orçamentos
públicos.
§ 1" É vedada:
c) a abertura de crédito especial ou suplementar sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; e
(À Crtmissão de Finanças.)

OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N9 219/85, de 19 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n9 33, de 1981 (n9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3.310/77, na Casa de origem); que dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados e dá outras providências.
{Projeto que se transformou na Lei n9 7.320, de 11 de
junho de 1985).
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Do
Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n" 53,
de 1985, que receberá emendas, perante a comissão a que
foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias,
nos termos do art. 141, II, b, do Regimento Interno.

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, antes de V.
Ex• passar à Ordem do Dia, eu gostaria de defegar a palavra, como Líder, ao nobre Senador Cid Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Cid Sampaío.
OSR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes.dadelha)- Cona palavra ao nobre Sena,dor Itamar Franco.

ced~

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronucia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, já nQ final da sessão, tentei, ainda que ligeiramente, analisar o anteprojeto que pretende o Senhor Presidente da República enviar ao Congresso Nacional,
propondo a Assembléia Nacional Constituinte. Vejo que
eSse antepr-ojeto já estabelece alguns conflitos não s6 ein
relação à fala do Ministro da Justiça, como na fala do
nobre Líder, na Câmara dos Deputados, Pimenta da
Veiga.
Veja V. Ex~. Sr. Presidente, o que diz o nobre Líder Pimenta da Veiga, e é difícil entender o que pretende S.
Ex~:
--

. "nem de fora, nem de dentro" --é o título do
jornal, hoje,, "Os Senadores eleitos em 1982 não foram incluídos, mas também não estão excluídos da
Assembléia Nacional Constituinte- disse ontem o
Líder do Governo, na Câmara dos Deputados, Pimenta da Veiga ao explicar que essa questão deverá
ser decidida- -pelo Regimento, que disciplinará os
trabalhos.
Na próxima sexta-feira, às !O horas, o Presidente
José Sarncy assinará emenda constitucional propondo a instalação d;;~ Constituinte em 19 de fevereiro de 1987, garantiu o Líder.
De acordo com Pimenta, o Presidente informou
da sua disposição em enviar, antes do recesso parlamentar, a emenda ao Congresso."
E seguem, Sr. Presidente, algumas observações do
nohr.ç Deputado, para dizer o seguinte:
"Basicamente, a emenda presidencial propõe poderes constituintes para os senadores e deputados a
serem- eleitos em 15 de novembro do prõximo ano,
mas não assegura a participação dos 23 Senadores
eleitos em 1982. Como se diz no interior de Minas:
eles pegaram o bonde- comentou o Uder- explicando que a decisão de não incluí-loS, mas também
de não excluí-los não é um mero jogo de palavras".
Na verdade, Sr. Presidente, é um m·~ro jogo de palavras do nobre Líder Pimenta da Veiga, bem como de S.
E~' o Ministro da Justiça, o que é mais grave!
O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO_-:--::- _Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema- Quero iniciar este aparte louvando a vigilância de V. Ex•, que não foi da UDN mas,_
nesta Casa, tem sido um eterno vigilante. Li, ainda há
pouco, a emenda a que V. Ex• se refere, da convocação
da Constituinte, e V. Ex' tem razão: é uma emenda quase
que inócua, para não dizer tímida. Ou nos definimos claramente sobre o assunto, porque sabemos que uma assembléia constituinte é soberana, e dessa forma nós iríamos como que mendigando para que os Senadores de
1982 participem dos trabalhos constituintes, ou nós vamos com muita clareza e objetividade, sobretudo porque
a Constituinção atual permite se transformar em Consti-
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tuinte a qualquer hOra. Se nós quisermos, por exemplo,
fazer uma emenda constitucional do primeir-o ao último
artigo nós faremos, sem precisar de Constituinte, V. Ex•
sabe disso. Então, por que colocar companheiros eleitos
pelo povo dirctamente, e eu posso falar assirri porque eu
fui eleito indiretamente, colocar nessa coisa que eu chamaria--de corda bamba da legislação? Congratulo-me
com V. Ex• quando pede mais clareza e mais afirmação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Aderbal Jurema, agradeço o aparte de V. Ex~ Tem razão, ê tímido
esse anteprojeto e sem a devida clareza. E não assiste ra~
zão, no nosso entendimento, nem ao Líder da Câmara
nem ao Ministro da Justiça.
-O art. 19 desse anteprojeto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diz o seguínte~. "os membros da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, sem prejuízo de suas
atribuições constitucionais, reunir-se-ão unicamerafmente em Assembféia NaCional Constituinte, livre e soberana, no dia 19 de fevereiro de 1987, na sede do Congresso
Nacional."
Ora, se é o Senhor Presidente da República que pretede mandar CS5e art. ]9, Senador Aderbal Jurema, é evidente que se ela é livre e soberana, eu nem precisaria dizer ísso, e se se disse que não há prejuízo das atribuições
constitucionais, em relação aos membros da Câmara dos
Deputados e os Srs. Senadores, é claro que os Senadores
de 1982 estariam incluídos nesse anteprojeto do Senhor
Presidente da República.
Eu me sinto muito à vontade, Sr. Presidente, para dizer isso aqui porque tenho defendido uma posição dife~
renciada_ Entendo que nós deveríamos convocar uma
Assembléia Nacional Constituinte. E esses constituintes
só seriam eleitos enquanto durasse o episódio da Nova
Constituição.
Mas, quero me cingir, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
ao anteprojeto do Governo, para aí sim concordar com o
Senador Aderba1 Jurem a. Ele é tímido, e é preciso que se
esclareça ao nobre Líder do Governo, que freqUenta esta
Casa, o ilustre Senador por São Paulo, Senador Fernando Henrique Cardoso, que gostaríamos de ouvir as palavras de S. Ex~. para ver se ele concorda _com as afirmativas do nobre Uder da Câmara dos Deputados, e para
ver se ele concorda também com o que diz o Ministro da
Justiça.
Sr. Presidente, estou um pouco afônico, e gostaria que
V. Ex" acionasse a campainha, para que possa continuar
o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha. Fazendo
soar a campainha) - Hâ um orador na tribuna, e a
Mesa pede ao Plenário a devida atenção às palavras de S.

Ex•
O SR. ITAMÃR FRANCO - Sr. Presidente, eu me
dirigi ao nobre Uder do Governo, Senador Fernando
Henrique Cardoso. Gostaria de ouvir o Senador que é o
Líder d_o Governo nesta Casa. Então, ele tem que aclarar
o que diz esse anteprojeto, ele tem que diz_er se está de
acordo ou não com o Ministro da Justiça, ele tem que dizer se está ou não de acordo com o Líder Pimenta da
Veiga, para que nós possamos ter uma orientação do que
pretende realmente o Governo. Eu jâ disse aqui que tenho uma posição diferenchida. Mas, de acordo com o
aiC 19 do anteprojeto, Sr. Predidente, não há dúvida, o
Ministro da Justiça não pode dizer que cabe ao Regimento da Assembléia Nacional Constituinte definir se os
Senadores de_ 1982 farão -parte ou não da Assembléia
Constituinte, e vou mais além, Sr. Presidente, no primeiro dia que a Assembléia Nacional Constituinte se reunir,
ela poderâ contestar o mandato do Senador José Sarney.
F amos eleitos diretamente. Sua Excelência foi eleito por
um Colégio Eleitoral ilegítimo. Aí sim, veja a gravidade
do que diz o Ministro da Justiça: que no primeiro dia a
Assembléia Nacionaf Constituinte poderâ dizer que o
mandato do Senhor Presidente da República não tem valor, não tem validade e como tal ele não poderã continuar na Presidência da República.
É preciso que as Lideranças do Governo, particularmente a Liderança no Senado, por este eminente Senaw
dor que agora vai se candidatar a Prefeito de São Paulo,
e esperanios que o povo de São Paulo realmente possa
ter a felicidade de elegê-lo, vamos torcer aqui da Planície
para ~ sua candidatura, mas o Senhor Fernando Henri-
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que Cardoso precisa se despedir do Senado falando
como Líder do Governo, porque, por incrível que pareça, ainda não ouyim~ voz do Senador Fernando
Henrique Cardoso como Líder do GQverno, jâ que regimentalmente nem lhe deram este direito, ..

'sr.

O'
Fernando Henrique Cardoso um aparte?_

Permite V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- ... o que ê um absurdo.
Nós aqui lançamos a nossa solidariedade, o nosso protesto, porque o Regimento -da Casa, da nossa Casa, não
foi alterada, o Regimento dó Congresso não foi alterado
para que V. Ex•, com sua inteligência, com sua acuidade,
com seu espírito público, pudesse, evidentemente, como

Lfder do Governo, usar regimentalmente a palavra.
Vamos ouvir com a maior atenção o aparte de V. Ex•
dentro da expectativa de que V. Ex• possa melhor aclarar
o que pensa o Ministro da Justiça e o nobre Lfder da Câmara dos Deputados. que numa expressão, que não me
permite a ação parlamentar dizer, .. nem dentro, nem fora~', é difícil até de se examinar parlamentarmente essa
expressão do nobre Líder da-Câmara -dos D_eputados,
mas ouço V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Em primeiro lugar, quero agradecer a solidariedade de V. Ex• que- é
muito valiosa na eleição- de São Pauto. Como sabe V. Ex•
São Paulo tem um contingente apreciável de_ mineiroS, e
sei da influência que tem V. Ex• nos seus conterrâneos de
Minas Gerais, e aqueles que estão em São Paula serão
decisivos para ajudar a minha eleição à Prefeitura de São
Paulo. Tenho certeza de que vou contar com a colaboração ativa do Senador Itamar Franco nessa campanha._._.
O SR. ITAMAR FRANCO sa ...

Campanha já vítorio-

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Especialmente
com o apoio de V. Ex• e sabe V. Ex• também que estarei
gosto_samente nos palanques de Minas Gerais para
apoiar o candidato que V. Ex• disser que eu dçvo apoiar.
Agradeço também a V. Ex• as referências sobre a minha
Liderança no Congresso. e é fato notório que evidentemente ainda não ralei como Lfder no Congresso, porque
o Regimento ainda não foi alterado, e devo dizer que
não C por respOnsabilidade deste Senado, nem do Presidente do Senado, nem da Mesa do Senado. São questões
relativas à Câmara dos Deputados, e com a prudência
que normalmente tenho, simplesmente não insisti nessa
matéria, até pdfque estava jâ vislumbrando a necessida,de de deslocar meus esrorços políticos para São Paulo, e
além do mais a Liderança tão brilhante do Governo,
exercida pelos Lfderes das duas Banç_ad._as, é mais do que
suficiente para esclarecer as queStões espinhosas e pouparia a mim o empenho e o trabalho de eu próprio ter
que discutir, dentro aqui do CoDgiesso, essas questões, e
limitei minha ação em termos de articulação política e
não em termos da diSCU!isàO n9 plenârio, nem do Senado
Feder~! e nem mesmo do Congresso Nacional. Com relação à questão que V. Ex• levanta, devo dizer que rui informado ontem sobre essa matéria, que como diz V. Ex•
vem do Ministério da Justiça, proposta por esse Ministério ou pelos assessores politicas do Ministério da Jus~
tiça e do Presidente da República e por ele encaminhado
a nós. Até agora é um anteprojeto, não roi oficializado,
serâ oficializado na sexta-reira, e ouço com- muita
atenção as ponderações de V. Ex• Esteja certo dC que
hoje mesmo falarei com Sua Excelência e perguntarei
mais uma vez sobre a situação dos Senadores eleitos em
82. N 6s sabemos que em nossa bancada hâ um empenho
na difinição desse processo e sabe V. Ex• que eu pessoalmente acredito que hã mecanismos pelos quais será
possível ajustar as necessidades de uma Assembléia
Constitucional livre, soberana, eleita pela vontade popular, com a presença indispensâvel dos Senado_res eleitos
em 82. V, Ex• mesmo tem algumas idéias a esse respeito,
algumas Oas quais me parecem muito louváveis. Resta
definir, eu não sei se caberá ao Presidente da República
encaminhar a matéria jã definindo, ou se não ê. melhor
que se deixe um espaço de liberdade dentro do qual nós
próprios aqui vamos trabalhar e certamente definiremos,
sem que isso fira aquilo que é essencial numa Assembléia
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Constitucional, que quer que a vontade popular se expresse, e que haja de alguma maneira uma reafirmação
do mandato constitucional aos Senadores. Acredito que
a posição do Presidente roi de respeito ao Congresso, de
não avançar numa matéria delicada, permitindo, assim,
que o próprio Congresso defina de rorma precisa, o
modo pelo qual se darâ a participação dos Senadores
eleitos em 82. Acho que a questão é simplesmente de não
rechar portas. Mas levarei o pensamento de V. Ex• ao co~
nfiecimento do Presidente da República ainda hoje.Acho
que esse prê-debate é muito útil para podermos ajustar
eventuais deficiências do texto.
Q_SR. ITAMAR FRANCO - Senador Fernando
Henrique Cardoso, quando eu pedi a colaçã.o de V. Ex•,
e sempre cdm muito respeito, foi para que o texto que
possa ser enviado ao Senhor Presidente da República o
seja de maneira bastante clara. Veja V. Ex•, sob a nossa
ótíca, as contradições.
Já disse aqui que defendo posições diri:renciadas. Eu
derenderiã a convocação da Assembléia Nacional Constituinte este ano só para Os constituintes que teriam o seu
mandato enquanto durasse a formação da Constituição.
Mas esse não é o pensamento geral, e quer me- parecer
_ que não é o pensamentõ do Senhor Presidente da República, quando ele diz e vou repetir: ..Os membros da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sem prejuízo das_ s_uas atribuições constitucionais reunir-se-ão, urticameralmente, em Assembléia Nacional Constituinte livre e soberana.
Aí vem a primeira indagação que raça: se elà é Ifvre e
soberana, Srs. Senadores e nobre Líder do Governo, o
art. 2"' se torna desnecessário; -Senador Murilo Badaró, veja se ela é livre e soberana - por que o art. 2<1! A
Assembléia Nacional Constituinte não se aplica às limitações do art. 47, § 1"', da Constituição Federal.

O Sr. Murilo Badar6 -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -Vou só terminar este
raciocínio.
Veja que nós, por exemplo, que ramos eleitos em 1982,
os atuais_ ~ongressistas não podiam votar matéria contra
o _arL 47, -pOrq~:~e nós fomos eleitos sob a égide desta
CoRStRUição que não permite noticia - vou ouvir a palavra de V. Ex• que é um jurista - nós não podíamos
modificar esse artigo. Mas não é esse o meu enroque
quanto à questão, a minha posição nuclear. t que se a
Con-stitujÇão que vai ser cortvocada~ que vai ser uma
Constituição atípiCà, -porc}Ue houVe a ruptUra dã. ofdem
institucional, se ela é 1ivre e soberana cabe a ela determinar toda a sua ação. Portanto. o art. 2"', como o art. 4'•\
aos quais daqui a pouco vou me referir, seriam desnecessá.rios.

O Sr. Murilo Badar6- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex• com muito prazer.
O Sr.- Murilo Badar6 --Senador Itã.mar Franco, jâ
tive oportu~idade de pessoalmente transmitir a V. Ex• a
minha desvalida opinião sobre esse assunto.
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apesar da Constituição proibir emendas tendentes a modificar a Federação e a República, não houve nada tão
desfigurado neste País como a Federação, foi exatamente o postulado constitucional que impediu a reorganização da Federação, a atualização da Federação à nova
realidade regional, politica, sócio-económica brasileira.
Foi esse princípio, rundamental na Carta Magna, que
permitiu à Federação Brasileira se transrormar nesse arremedo em que ela hoje se constitu.i. PortantO, são dois
pontos que V. Ex• chama a atenção. Para o primeiro, entendo que ê uma discussão rigorosamente sem importânM
cia, os Senadores de 1982, caso seja convocada a Constituinte, estão investiaos dos poderes constituintes, os
mesmos que forem outorgados àqueles que forem eleitos
em 86. Com relação à Federação e à República, aí sim, é
urna questão apaixonante que deve merecer uma atenção
especial do Senado, até porque existem hoje constitucionalistas brasileiros que defendem a criação, dentro da
hieiarquia da organização do Estado brasileiro, de uma
nova entídade, que é a figura da .re_gião, já identificada
aqui, na própria rormação dos grUpos regionais na Câmara e no Senado, na deresa dos seus interess·es peculíares. Portanto, queria acrescentar ao discurso. de V. Ex'
este aparte com sua devida vénia, pois, na minha opinião, _realmente, V. Ex• mais do que ninguém, se não rosse em razão da própria Constituição, tem uma atividade
parlamentar das mais recundas e das mais exuberantes.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Murilo Badarô, muito obrigado. O seu pensamento é cristalino. Mas,
Senador Murilo Badar6, o Ministro _da Justiça não pensa
IDiSim, o Líder do Governo na Câmara dos Deputados
não pensa assim. Vamos até abstrair a figura, evidentemente com muito respeito, do nobre Líder Pimenta da
Veiga, que pode ter as suas razões para entender que nós,
eleitos em 1982, não raçamos parte da Assembléia Nacional Constituinte. Quando é o Ministro da Justiça que
vai à televisão e diz que caberã ao regimento da Assembléia Nacional Cõnstituinte determinar se os Senadores de 1982 rarão parte ou não, af realmente já ê uma
extrapolação e o Governo precisa aclarar realmente o
que pensa em relação ao art. 1"'.
Por isso. Sr. Pr"esidente, ainda neste d.pido debate,
volto a dizer que o meu pensamento não ê no sentido de
derf!nder aqui a minha posição pessoal de reeleito em
1982. Tenho uma posição diferenciada. Acho que a Assembléia Nacional Constituinte deveria ter sido convocada este ano. Os podeies constituídos deveriam ser dados no pefíodo em que se procederia a nova Constituição do País ejãem 1986 teríamos as eleições sob a égide da Nova Constituição. Não é o que pensa a maioria.
Vou mais além, Senador Murilo Badaró e nobre Líder
Carlos Çhiarelli. Se a Constituinte é livre e soberana, o
art. 4Q o Governo também não pode razer.
Ainda ontem, debatia com o Senador Marcondes Gadelha, se a Const_ituinte é livre e soberana, não hã como
fazer reminiscência ao art. 47. Primeiro, se ela ê livre e
soberana, pode razer o que bem entender. Então, não
cabe aqui a aplicação das limitações do art. 47. O art. 4"'
não poderia também existir, quanto diz:

Não concordo com

, "O projeto de constituição deverâ ser promulgado no curso da primeira sessão legislativa da 4• legislatura, depu is de aprovado em 2 turnos de discussão e votação pela maioria absoluta."

-O Sr. Murilo Badaró - Acho que é uma discussão
sem _interesse maior, por uma razão simples: os Senadore$ eleitos em 82 receberam uma delegação sem limitações, a não ser aquelas contidas na Co.ntituição e nas
leis do Pafs, para o exercício do mandato durante um
período d~ oito anos. Se nesse interregno, se nesse decurso de tempo surgir convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, e a Assembléia Constituinte só 'QOde
ser feita em termos de Câmara e Senado, ou seja, o Congresso Nacional, já está implícito-que automaticamente
os Senadores eleitos em 1982 se ínv~tem dos poc:!_eres
constituintes exatamente idênticos àqueles que serão
conreridos aos que forem eleitos em 1986. A mim me parecer que se trata de uma discussão bizantina, sem fundamento na realidade e no que hã de melhor em matéria
de doutrina constitu_cional. A questão suscitada por V.
EX• com relação à Federação- e à República ê uma matéria Um só tempo importante e apaixonante porque,

Veja aqui, Senador Murilo Badaró, outra aberraçãq:
se a Constituinte é livre e soberana, c;:aberâ a ela determinar se é maioria absoluta, se ê maioria simples, se é 2J3,
se serão em dois turnos. Não cabe ao Governo dirigir, jã
no anteprojeto que vai enviar ao Congresso Nacional, as
limitações da Assembléia Nacional Constituirite nesse
aspecto, que é fundamental.
Sou contrário a. ess_a comiss_ão que se pretende constituir, e díz o Líder que vai ser constituída por decreto.
Neste caso,-fOi'na-Se uma comissão ofic_ial para dirigir os
t,rabalhos ou, praticamente~ para balizar os trabalhos da
Constituinte, apesar dela ser uma Constituição atípica
porqUe riào houve·a ruptura da ordem constitucional. A
Constituinte hoje, é o anseio e o desejo do povo brasileiro.
Portanto, volto à tese central do aparte do nobre Senador Aderbal Jurema. Ela precisa ser clara, sua linguagem
tem 9u.e ser clara. Temos aqui constitucionalistas que

O SR. ITAMAR FRANCO desvalida.
·

ª
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poderão entender o que o Governo quer dizer, mas é preciso que a Nação inteira enten.aa, particularmente nós
Senadores da Repóblica.

tuinte, evidentemente tanto o artigo 29 quanto o artigo49
deveriam deixar de existir, se ela ê livre e soberana.
Vou- ri1ais além, Senador Carlos Chiarelli: não estou
discutindo que amanhã o regimento da Constituinte veO Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparnha dizer que os Senadores, por exemplo- já que é o
te?
foco - não façam parte, mas ela também poderá dizer
~ e V. Ex• há de concordar comigo --que o mandato
O Sr. Carlos Chiarelli - Permite V. Ex• um aparte?
do Senador José Sarney termina no dia em que estará
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço o aparte de V.
instalada a Assembléia Nacional Constituinte. Se ela
Ex•, nobre Senador Marcondes Gadelha.
pode retirar dos Senadores eleitos pelo voto direto a sua
permissão de trabalharem na Constituinte- vamos resO Sr. Marcondes Gadelha - Se V. Ex• me permite,
peitar o Regimento, como quer o Líder e como quer o
cedo a minha vez ao nobre Senador Carlos Chiarelli.
Sr. Ministro da Justíça- ela também pode dizer que o
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, ouço o aparte
mandato do Senhor Presidente da República terminará
do nobre Senador Carlos Chiarelli.
no dia }9 de fevereiro, quando ela quis se ínstalar. ~isto
que precisa ficar bem claro. Se o Senhor Presidente da
O Sr. Carlos Cb.iareur- Agradecendo a gentileza do
República admite isso, nós temos até de aplaudi-lo, poraparte e sobretudo a precedência que, por bondade, nos
que deixa a descoberto o seu próprio mandato.
concede o nobre Senador Ma reandes Gadelha, gostaria
Não é justo que se cortem mandatos daqueles que fode dizer, nobre Senador ltamar Franco, que são pertiram eleitos diretamente, que Sua Excelência fixa pelo
nentes as questões que V. Ex' levanta em termos de
próprio art. J9 do seu anteprojeto, e o seu mandato de
análise conceituai e teórica. h fundamental ao analisaPresidente da República permaneça intocável. Não! O
rem esse esboço, que ainda é motivo de um estudo finiaJnobre Líder do Governo usa até uma expressão mineira:
por parte da Presidência da República e que evidente"que nós tomamos o bonde". Ora, tomar bonde hoje em
mente virá para esta Casa a fiii(de sofrer toda a análise
Minas é difícil e, se me permite aqui o Senador Fernando
necessária, todo o debate pertinente, todas as alterações
Henrique Cardoso, eu brincaria dizendo que os bondes
e corrigendas que se impuserem. Portanto, é uma proforam vendidos para os paulistas. Bonde já não existe em
posta, um projeto de emenda. o-que se-dCixa bem Claro é
Minas Gerais: Se nó$. ''tomamos o bonde" como quer o
que a Assembléia Nacional Constituíiite- na qual hanobre Líder Pimenta da Veiga, nós. "tomamos o bonde"
verá de se transformar o conjunto de membros integrane esse bonde está andando. O Líder Pimenta da Veiga
tes da Câmara e do Senãdo- é livre e soberana e coriSenão pode ser o motorneiro e estancar esse bonde de reqaentemente, nessa liberdade e soberania que haverá de
pente, Por isso, quero que o Governo aclare. Se ele realser plena, é evidente terá competência, terá atribuições e
mente está de acordo que a Assembléia Nacional Constiterá poderes para dispor diversamente da próprlã.-ementuinte- e aí a questão nuclear, nobre LíderChiarellida que a constituiu. Então, todos os dispositivos aqui
o Presidente da República também estará com o seu
constantes são rigorosamente dispositivos, de certa mamandato a descoberto, porque amanhã posso eu, por
neira, referenciais, doutrinários ·e cjiiã.se - dígam-os asexemplo - se o Senador Alfredo Campos permitirsim - indicativos e não mandamentais e ímperativos,
disputar a Constituinte em Minas Gerais como Senador
porque, no primeiro dia, reunida a Assembléia Nacional
e propor, de pronto, que o mandato do Senhor PresidenConstituinte, reunidos os Deputados e Senadores que se
'-: te da-República terminará no momento em que a Astransformam em Constituintes a apartir do dia l"' de fesembléia Nacional Constituinte determinar- aí sim:..._
vereiro. Esta sim ê um-a disposição imperativa porque é
- o que V. Ex• concorda e eu não concordo, ...com_ suprepré-Constituinte, a data em que haverá a reunião, cOmo
~ ma autoridarle"_, Isso ainda é fruto do auto_ritarísmo.
êimperativa a norma do art. 39 que diz quem vai presidir
Ninguém vai dirigir a primeira reunião da Assembléia
. a reunião, porque também é pré-Constituinte, porque se
''com suprema autoridade". Isto é desnecessário, esta
trata de um fato que ocorrerá ailfeS do regimento aprooração intercalada aqui pode e deve ser eliminada.
vado. Este passará a ser o dispositivo maior que regulaO Sr. -carlosChiarelli- Isso é dos bons tratadistas de
mentará a própria forma de proceder da Constituinte.
Uma vez estabelecid_oo (9 de fevereiro, uma vez reunidos
DireilP Administrativo.
os integrantes, uma vez acionado o dispositivo da reu·
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não sou um tratanião inicial com o comando e_ com base na suprema audista de Direito Constitucional. V. Ex• me perdoe. Ê que
toridade do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
eu me choco com essa expressão;_ "com suprema autorique é uma expressão de estilo, é uma expressão jurii:!icadade". Que suprema autoridade! O que ê isto? Eu até já
mente com trânsito em julgado e, parece-me aceitável,
sou favorável que o Presidente do Senado, Senador José
dado que se torna titular de um poder, Presidente do SuFragelli, deva estar lá nessa Assembléia Nacional Conspremo Tribunal Federal, irrecorrível nesse momento, a
tituinte ...
partir desse momento o que acontecerá? Acontecerá a
discussão e aprovação do regimento. E esse regimento
prevalece sobre essa emenda, -esse reglmento tem uma
força _de valia superior_,_ Tanto se te-ve cuidado nesse pã.rticu!ar, que o texto original do artigo 49 dizia. "o projeto
de constituição será promulgado no curso da primeira
sessão legislativa, depois de aprovado em dois turnos". E
se transformou o texto, se diminuiu-a sua potencialidade_
e a sua imperatividade, quando o projeto de constituição
deverá ter, para que se aceite, a priori, essa hieraquia
maior que se haverá de ter o regimento aprovado pela
própria Constituinte no decurso do inicio dos seus trabalhos. Porque ele será realmente para a ConStiiuiilte;- o
dispositivo maior e insusceptível de qualquer outra hierarquia maior em termos de processos normativos: Portanto, parece-me que nesse particular não hã por que ter
. essas preocupações que V. Ex• apresenta em termos de
dispositivos prévios que comandem uma ConsfituTilfe a
posteriori, porque haverá de ser respeitado naquilo que é
susceptível de norma posterior, o regimento que a -própria COnstituinte farã a partir de 19 de fevereiro, qaa-ndo
reunida estiver e tendo a plenitude de poderes, a plenitude de competência e a plenitude de atribuições.
O SR. ITAMAR FRANCO --senador Carlos-Chiãrelli, V. E"' é homem intelígente e lúci_do mas, ao contrário, o seu raciocínit! me induz a rumo difi:rente. Se V.
Ex• diz que esse regimento- n~~ concordamos- é que
, vai determinar a diretriz da Assembléia Nacional Consti-

O Sr. Carlos Chiarelli - Até, não. Por que

o. "até''?
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que V. Ex~, com--tãnta proficiência, eStá prOfligando neste mamemo. Acho que é mais ou menos clássico, e áté
trivial, que a atitude de quem redige qualquer texto legislativo deve ser a busca, tanto quanto possível, da exatidào, da precisão e principalmente de evitaNe a redundância. Ora, esse art. 29 aí está redundante, está pleonástico e se torna, portanto, desnecessário. Quando há excesso no texto, ele acaba sendo instrumento de confusão
e de discussão alentada e alongada, que acaba prejudicando o objetivo daquele texto. De modo que, a título de
exatidão e -de clareza, deveria ser extirpado esse art. 29.
Veja bem, V. Ex' Quando se trata de uma assembléia nacional constituinte, Cstã claro que é um colegiado que
opera sobre uma matriz inteiramente virgem, que ê asoberania da vontade nacional; o que a Nação quiser os
seus representantes terão direito, condições e poderes
para realizar, inclusive a abolição da Federação e daRe~
pública. Em se tratando de uma assembléia nacional
constituinte, nós nos voltamos para a nação clãssica do
que seja uma Assembléia Nacional Constituinte, um Colegiada que vai estabelecer um pacto nacional para dizer
como vai ser a convivência social neste País, a relação
entre governados e governantes, entre o cidadão e a autoridade, a maneira de se organizar o Estado, etc., e tudo
isso parte virtualmente de um marco zero. No entanto,
não se precisa dizer o que a Constituinte pode ou que
não pode fazer. Ora, a Constituinte também tem o poder, teoricamente, de fazer retornar a escravidão, por
exemplo. No entanto, ningu~m vai dizer isso. A Constituinte tem o poder de retirar a Declaração dos Direitos
do Homem do texto da Constituição, de proibir o direito
de ir e vir. No entanto, ninguém vai colocar isso. Por
quê? Porque se confia no discernimento das pessoas e se
sabe que a Constituinte não cometeria loucuras, não seria ensandecida a esse ponto, da mesma forma como não
vai abolir a declaração de direitos do cidadão, da mesma
forma como não vai fazer retornar a escravidão, também
não vai abolir_ a República e fazer retornara Monarquia,
também nã~ vai abolir a Federação, que é uma conquista clássica ·aa nacionalidade brasileira. De modo que esses· fatos -rião precisam ser colocados no texto, porque
antecipadamente sabemos, a priori, que embora sendo
poder, direito inerente a uma Assembléia Nacional
Constítui~te, isso jamais vai se "realizar. Por que então se
colocar, abrindo brecha para que se diga tambêm que
outras coisas a Constituinte pode ou não pode deixar de
fazer'? O texto do art. (9 é um texto enxuto, quando fala
em Constituinte livre e. soberana. nele está dito tudo.
Não precisa mais de especificações que abrem caminho
pata outras discussões sobre outras especificações que
essa Constituinte deva ter, o que seria rigorosamente um
absurdo.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O tempo do
nobre orador,lamento informar, está terminado. Solicito a V. Ex' que não aceite mais apartes e conclua o seu
brilhante pronunciamento.

O SR. ITAMAR FRANCO- 0 "até" porque·v.-Extaté defende o Presidente do Supremo. O "até" é muito
respeitoso. Cabe a ele. e não ao Presidente do Supremo,
porque não há ruptura da ordem constitucional, ele está
no e)(ercício da Presidência do Congresso. Seria até um
-desrespeito se ele não presidisSe essa Assembléia Nacional constituinte no seu primeiro dia, e evidentemente os
Srs. Constituintes. Depois, iriam determinar o Presiden-

te.

O Sr. Marcondes Gadelba ~-Permite-me V. Ex~ uffi
aparte'?
O Sr._Carlos Cbiarelli- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço o Senador Marcondes Gadelha e em seguida V. Ex•, Senador Carlos
Chiarem.
O Sr.-Marcondes Gadelha- Nobre S"enador Itamar
Franco, creio que não deveríamos ir tão longe na discussão, a ponto de colocar em questão o problema da duração do mandato do Senhor Presidente da Repóblica
que, em absoluto, não está suscitado por esse texto, nem
estã em questionamento nos div_e~;:sos foros d_este País.
CreiO que chegaríamos a um termo de entendimento
adequado se fosse, por exemplo, expun"gido esse art. 29

O SR. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex" me permitir 3
minutof>, encerrarei o meu pronunciamento. Lamento,
Senador José Lins, não poder conceder o aparte a V. Ex•
Estamos de acordo, senador Marcondes Gadelha.
Veja V. Ex~. quando extrapolei para o problema presidençi_al ê porque o Ministro da Justiça extrapolou em relação aos mandatos de82. Eu já disse a V. Ex• que defendo uma posição totalmente diferenciada. Se o Ministro
da_ Justiça entende _que o n_osso mandato pode não ser
respeitado naquele instante, nós também podemos entender que o-mandato do Presidente da República poderá também não ser respeitado, porque é evidente que S.
Ex' nã_o pode apenas se referir aos Senadores de 1982 e
deixar o própr~o Inandato presidencial a descoberto. h a
razão pela qliaf estamos trazendo o problema ao debate
da Casa, para·que o Sr. Presidente daRepó.blica, no pro~
jeto que vai enviar ao Congresso, no dia 28, seja mals
claro, diga O que pensa realmente o que se pretende com
essa conv_ocação da Assembléia Nacional Constituinte
que, repito, é uma convocação atípica porque não houve
uma ruptura da ordem constituci"ona1 brasileira. E não
havendo, S. Ex' baseou-se no artigo- primeiro para manter os memPros da Câmara dos Deputados e do Senado
Feõeral, reunidos unicameralmente, respeitando portan. to os mandatos existentes.
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Portanto, Sr. Presidente, agradecendo a gentiliza de V.
Ex•, vou encerrar dizendo que apenas encetei este debate, porque o anteprojeto precisa ser melhor estudado
pelo Sr. Presidente da República, precisa ser melhor
aclarado, inclusive, quanto a essa suprema autoridade
que se vai dar ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Se a Constituinte é livre e soberana, não temos de
restringir, não temos de dizer_que ela terá dois turnos,
que será_ por maioria absoluta; se ela é livre e soberana,
Sr. Prestdente, concordamos em que qualquer mandato
poderá ser -_não só os de 1982, mas fambém o do Sr.
Presidente da República- extinto naquele momento.
Era o que eu tinha a dizer. _(MJ.üto bem!)
_

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO _DIAS (PMDB- PR, Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em não poucas oportunidades, repetiu o Dr. Tancre~
do Neves que uma de suas primeiras providências seria a
construção_de um amplo pacto social, visando a dois oh~
jetivos fundam~ntais: a curto_ prazo, debelar a crise econômica e a partir daí, fazer avançar as reformas sociais e
económicas que a Nação exigira nas praças públicas.
~dispensável repetir que não se tratava senão de mais
uma de suas atiladas e realísticas-percepções das oportu~
nidades históricas que se desenham_em nosso País. Tinha
ele por certo que_.os acordos e compromissos cuidadosamente montados com as estruturas político-partidãrias e
com deter.minados segmentos da sociedade brasileira, se
eram necessários, imprescindíveis e urgentes, não seriam
suficientes para fundamentar um efetivo processo de
transição do antigo para um novo regime políticoinstitucional.
Em especial, tinha consciência plena de que a democratização da sociedade brasileira~ para chegar a ser estável e incontrastável, passaria, inevitavelmente, por transformações profundas de suas estruturas de produção, re.
produção e distribuição da riqueza nacional. E esta sUa
percepção também lhe indicava não haver condiçõesem todos os campos da vida nacional -para tergiversações e protelações. Por isso, o pacto social- tema que
discutiria detidamente com vários Chefes de Estado envolvidos com tal questão - figurava entre suas primeiras medidas, assim que chegasse ao Planalto.
Convém relembrar, Senhor Presidente, Senhores_ Senadores, estes eventos, em face do rumo que vêm _tomando os acontecimentos nesteS cem dias de vigência da
Nova República e das perspectivas que se vislumbram já
no hori.lonte mais próximo.
Sem dúvida nenhuma, seria demasiado querer __; em
tão pouco tempo- que o Regime e o Governo recéminstalados tivessem apresentado resultados palpáveis de
novas políticas, obtidos por um pleno e harmônico _funcionamento de todos os aparatos governamentais. Quando menos, ter-se-ia que levar em conta o fato de estes
aparatos funcionarem segundo uma dinâmica que lhes
foi imposta, ao longo de vinte anos (senão mais) deautoritarismo, de ajustamento a objetivos e procedimentos
essencialmente diversos dos que aimeja a Nova RepúbHca e de atitud~ de comando que, em boa parte, ainda
persistem.Não obstante, entretanto, essas dificuldades operacionais, a que se acrescem os efeitos -da sobrevivênCia de
muitos bolsões autoritários e de domínio de antigos gr-upos tecnoburocráticos, seria justificadamente desejável
que muitas definições essenciais das políticas basilares da
Nova República já estivessem encaminhadas.
E é esta delonga, este compasso de espera, esta tergiversação que a sociedade brasileira não está aceitando. E
em consonância com este sentimento da maioria do povo
brasileiro é que levantamos aqui a nossa voz, de advertência~ de chamamento_à raiào e de exigência de prontas
definições.
Atribui-se importância futfdame_ntal ao combate à inflação_, como condição para a retomada do crescimento.
Todos ·concordamos com o objetivo; mesmo para quem
ela favorece, no curto prazo, não interessa sua coQ.tinuidade, na medida em que todos perdem -com seus efeitos
perversos sobre o consumo e sobre o nfvel da ativida_Ç)e
produtiva. Contudo, as medidas realmente eficazes para
alcançar este desiderato vêm sendo proteladas, por conta
de uma velha pendenga entre variantes das mesmas teses
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monetaristas, que dominaram a direção econômica do
Pais em todos estes anos: se o tratamento adequado é o
de choque ou o graduaL Mas nenhuma atende às pecu_liaridades do Brasil.
'
Importa, realmente, é dar combate às suas causas profundas. A comeÇar pelo nível das taxas deju.rose pelaredistribuição dos encargos fiscais na arrecadação de receita pública suficiente para suportar os gastos essenciais de
governo. E isto implica coragem política para, com disK
cerni.mento e justos critérios de interesse social e nacional, seleciOnar onde proceder às contenções d~i! despesas.
Não cabe, diante da situação social do Brasil, propugnar um genérico corte dos gastos públicos. Esta receita
ortodoxa, que interessa a uma minoria de especuladores
e apenas satisfaz a visão acanhada de uns poucos tecnoCratas f:i}!.clOnais e- estrangeiros, nada tem a ver com a
realidade do perfil dos dispêncli os governamenüüs- de
nosso País. O gasto público que reverte em serviços necessãrios ~população e_~ inversões estimuladoras do
setor produtivo não chega a alcançar Cr$ 90 ti"ilhões. Em
'contrapartida, os dispêndios com a dívida pública graças ao modo como ela é administrada e aos interesses
a que esta admini~tração atende- chegam a fantásticos
CrJ 331,4 trilhões só neste exercício. Cortar onde'? No essencial ou no que deriva da especulação e de interesses
minoritários?
O Sr. Odacyr Soares- V. Ex• me pern1ite um aparíe?
O SR. ALVARO DIAS- Antes de continuar com
este raciocinio, eu gostaria, com prazer, de ceder a palavra ao nobre Senador gue me aparteia.
O Sr. Odacyr Soares- Eu gostaria de registrar um
fato muito interess.ante do ponto de vista político. h que
em_ apenas 24 horas, nós da Oposição assistimos dois
eriiinentes Senadores do PMDB - ontem, o eminente
Senad?r Marcelo Miranda, falando inclusive pela Liderança da Maioria~ e hoje V. Ex•- criticarem de forma
veemente a política econômica- financeira do Gover~o,
particularmente a política agrícola. E V, Ex•, nesta manhã, o faz de forma enfática, abordando aspectos peculiares dessapolítlca que, segundo V. Ex• mesmo registra,
em nada se distancia da poJítica praticada pelo Governo
ãllterlor; Lembro-me agora do eminente Senador Cid
Sampaio, da Bancada do PMDB que, num amplo, num
longo discurso, teceu críticas fundamentadas, expressivas, relativas à politica econômico-financeira do Governo Federal. Nós estamos, por isto, perplexo: enquanto o
GoVefno pratica: uma política de Nova República, vem o
_ seu partido, a través de vozes autorizadas, como a do
eminente Senador Marcelo Miranda, ontem, do eminente Sen·ador Ci~ Sampaio,_ e agora da palavra de V. Ex•,
h_omem do PMDB do Paraná, com vinculação Jnclusive
com o Governador José Richa, de forma veemente,
como já disse, criticar a polítiCa econômico-ftnanceira do
Governo.
Pedi o aparte a V. Ex• para comunciar ao Senado Federal que ontem o Desembargador-Relator do mandado
de segur_anca impetrado, em Fortaleza, pelo Prefeito Cesar Cais Neto contra o ato do GovernadQr Gonzaga da_
Mota, concedeu a liminar _ao eminente Prefeito Cesar
Cais NetQpara que S. Ex• continue na Prefeitura daquela Cidade. Eu queria trazer ao conhecimento do Senado
essa medida, decorrente de uma decisão jQdicial proferida pelo DeSembargador-Relator nos autos do mandado
de segurança que o Prefeito de Fortaleza impetrou con·
tra o ato ilegal do Governador do Ceará. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. ÁLVARO DIAS- Eu agradeço o aparte de V.
Ex• e começo por dizer que é estranhãvel a perplexidade
de V. Ex• e essa perplexidade é fruto do vício de 21 anos
de autoritarismo. neste Pais. Na verdade, alguns se desacostumaram com a prática democrática, e entendem a situáçãó como·subservi~ncia. Na verdade, estamos vivendo um novo tempo no Brasil, o tempo da democracia, do
debate, da contradição. E ser governo não é- simplesmente ser suhservie_nte, âulico. No governo, se temos a missão de dar sustentação política aos governantes companheiros de partido, temos também a responsabilidade,
diante da opinião pública, de fazer eco às aspirações
maiores da sociedade brasileira.
O Sr~ Alcid~ Saldanha- Penni~e V. Ex• um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS- É. missão nossa, como hod_o governo, apontar distorções e corrigir rumos na
tentativa de consertá-los. É o que pretende, nesta Casa,
com as limitações naturais que temos, o nosso partido,
através de vozes autorizadas que já compareceram a esta
Tribuna, para discordar da condução da política econômica vigente no País.~ o que fazemos hoje, também modestamente, procurando oferecer a nossa contribuição
para que o Governo da Nova República encontre os caminhos para retirar a população brasileira, esta sim, da
perplexidade justa em que se encontra.
m~ns

O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex• me concederia um
aparte?
O SR. ÁLVARO D_IAS - Ouço V. Ex•, com muita
honra, nobre Senador Alcides Saldanha.
O Sr. Alcides Saldanha- Senador Álvaro Dias, sou
um homem que faço política desde antes do Golpe Militar de 64- e vi muita alternância no poder. Uma coisa,
esta sim, me causa perplexidade é a alternância no poder.
Antes, o partido que saía do poder criticava o que entrava no poder, dízendo assim;. "nós fazíamos certo, vocês
estão fazendo errado". A crítica da Oposição tem sido
sui generis, agora. A crítica em cima da Nova República
é esta: vocês não eStão corrigindo com rapidez os erros
que cometemos em 20 anos. É a constante qUe ouço nestãTasa e em todas as Casas Legislativas. E uma crítica
engraçada, é adversa porque antes era aquela,:, "nós estamos faz:endo certo, vocêS estão fazendo errado".
O SR. ÃL VARO DIAS-- Como se pretendessem processar por plãgio o atua( Governo.
O Sr. Alcldes Saldanha - Exato. Pôs muito bem V.
Ex~. que há pessoas desacostumadas ao debate democrático que a Nova República traz. Os Senadores do PMDB
e os seus Deputados são homens que estão com o Governo, mas são homens que têm o direito de pensar, de dehater__e de dizer ao pr6prio Governo o que as populações
continuam pensando e como gostariam que as coisas fossem resolvidas. Congratulo-me com o pronunciamento e
a coragem de V. Ex•
O SR. ÁLVARO DIAS- Muito obrigado a V, Ext,
nobre Senador Alcides Saldanha, pelo seu aparte.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Nobre Senador, solicito que V. Ex• faça
uma íntertupção no seu pronunciamento para que aPresidência faça uma comunicação,
O SR. ÂL VARO DIAS -

Pois não, Senhor Presiden-

te.
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS- Um instante, nobre Senador, e já concederei o aparte a V, Ex• Apenas queria
acrescentar às palavras do nobre Senador Alcides Sald!lnha que há necessidade de se colocar, com clareza, a fundamental diferença do partido situacionista de hoje com
aquele que exercia a mesma função no governo· passado.
Há uma diferença clara, patente: o Partido do Governo
de hoje nào pretende seguir o exemplo do anterior. Não
estamos de espinhas dobradas para dizer sistematicamente amêm a qualquer imposição oriunda do Poder
Executivo. O nosso objetívo, repito, ê apoiar o Governo;
o nosso objetivo é dar sustentação poHtica ao Governo
da Nova República, mas isto não significa que devemos
aceitar todas as medidas adotadas pelos governantes de
hoje.
Cõncedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Odacir Soares- Quero dizer a V. Ex• que estamos há apenas 100 dias do novo Governo e há uma pre-=
sun~o generalizada de que o novo Governo pratica Utrfà
política nova, uma política condizente com os ventos da
Nova República, alardeada por todos os Srs. Senadores
e Deputados que integram a Bancada governísta na Câmara e no Senado. E vêm exatamente, em apenas 100
dias, Senadores e Deputados do PMDB criticar a política que se presumia nova; criticar uma política que se estã
praticando há apenas 100 dias. Ora, isso, sem dúvida,
leva perplexidade à Nação. Porque V. Ex•, como homem
que integra totalmente o Governo, na medida em que
preenche os seus espaços também junto ao Governo, V.
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me parece, deveria levar as suas considerações, críti-

cas, à polítíca econômiCo,:,financeira, à política agrícola e
à política fundiária do Governo aos gabinetes próprios
que são, hoje, ocupados por correligíõnãrios de V. Ex•,
como no caso do Mínístérío da Agricultura, do Mínistérío da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do
Ministério dos Transportes e de outros Ministérios da
República. Por isso, a Nação estã perplexa, porque V.

Ex', ao lado de outros eminentes Senadores do PMDB,
não têm deixado de acusar, de criticar uma política que a

Nação está presumindo que fosse nova. E descobrimos,
pela palavra de V. Ex•, que é uma política velha.

O SR. ÁLVARO DIAS- Agradeço a sugestaão de V.
Ex', mas tomo a liberdade de não acatá-lo, Eu não a julgo como a melhor solução ou sugestão. Na verdade, V.
Ex~ demonstra, no seu aparte, que não está realmente
acostumado ao regime democrático ou, pelo menos, perdeu o hábito em função de ter defendido um governo autoritário durante 21 anos, Este govern_o pretende e deve
ser um governo transparente. E as questões públicas de
interesse da sociedade brasileira devem ser discutidas
publicamente. Nós queremos, definitivamente, encerrar
aquele período de mediocridade política, onde as decisões nacionais erarrl adotadas nos gabinetes de governantes autoritários. Acho que não hã melhor lugar, não
hã tribuna mais adequada do que esta, para discutirmos
os problemas do interesse do País, sobretudo para procurarmos- e esta é a nossa tentatiVa- mostrar os erros
com o objetivo de encontrarmos os caminhos mais aQequados para a solução dos problemas nacionais.
O Sr. Odacir Soares- Eu queria dizer a V. Ex• que
estamos de conformidade com o seu discurso. Estou apenas registrando o fato de que V. Ex~ estâ criticando a
política do Governo que se presumia fosse nova,
O SR. ÁLVARO DIAS- Eu não estou destacandQ
aqui o fato de V. Ex• concordar com o teor do nosso discurso. Estou apenas destacando a postura política, que é
resultado de 21 anos de obscurantismo político no País.
V. Ex• está demonstrando a sua perplexidade porque estamos exercitando aqui o verdadeiro papel do parlamentar de situação, que é o 'de apoiar- o Governo sim, mas é
também o de apontar os seus erros.
Conte-se que, nestes compromissos financeiros, se incluem os efeitos da forma de_ administração da dívida externa. E que, por esta via, se internalizam boas frações
dos impactos externos sobre as pressões inflacionãrias
internas.
E aqui temos outro foco de hesitações e incorreções na
condução da polftica econômíca. Aproxima-se agosto,
quando outra rodada de negociações terá que ser efetuada com nossos credores externos. E até o momento nâ.o
há clareza a respeito de quais posições o Brasil tomará
diante dps banqueiros iilternacionais e do próprio FMI.
Estã evidente para todos que não basta dizer ser inaceitãvel um acordo que implique em maiores sacrifícios
para o nosso povo. Todos sabemos que, a continuar empenhando praticamente todo o produto de nossa produçã.o exportável no pagamento do serviço da dívida, jamais retomaremos os níveis e o ritmo de expansão económica que a Nação requer. E todos sabemos que isto se
dã porque estamos sujeitos a taxas de juros e adicionais
notoriamente escorchantes;' estamos sujeitos a manipulações de preços de nossos bens exportáveis e a fortes restrições protecioniStas; estanlos sujeitos a condições leoninas nos contratos de importações.
Não hã, por mais que se escarafunchem os manuais de
economia, regras de racionalidade económica que justifiquem a rrianutençãà destas condições de relacionamento
externo. Há, sim, regras de imposição de poder políticO,
travestidas de ideologias económicas, -que servem para
justificar tais relações.
Por isso, antes de conselhos técnicos, é preciso tomar
decisões políticas. E tais decisões s6 podem ser tomadas
e formuladas em estrita.,_ auscultação dos interesses mais
legítimos dos segmentos majoiitários da sociedade brasiIeira.,E estes interesses se expressam na imperiosidade de
a economia brasileira poder crescer no mínimo a 6% ou
7% ao ano, senão ·mais.
Entretanto, retomar o crescimento, mantê-lo acelerado por longo período e, ao mesmo tempo, conferir-lhe
novo direcionamento social e nova distribuição regional
só terá viabilidade se debelarmos, logo, as restrições externas. E para isto 6 imperioso a dotar uma política sobe-
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rana e altaneira. Temos que impor um limite à sangria
dos recursos nacionais, suspendendo o fluxo de pagamentos externos; até que estes sejam fixados em patamares compatíveis com as necessidades internas de expansão económica.
Não podemos continuar pagando juros e spreads espoliativos. em prazos angustiantes, sob pressões inaceitáveis de cerceamento de nossas importações e transações
correntes. Temos que redefinir oS prazos de amortização
e de desembolsos do serviço da dívida em função dos recur-sos auferidos pelas nossas exportações a médio prazo.
E estipular o teta máximo de pagamentos no curto prazo
como uma proporção do fluxo de entrada de divisas. E
interromper a espiral de crescimento da dívida gerada
por acumulação de juros sobre juros. Ba~ta ver o absurdo da fatura que desejam nos apresentar: pagar USS 5 I
bilhões do prindpal e USS 55 bilhões de serviço da dívida. E se tivermos algum problema, seremos julgados em
foros estrangeiros e ficaremos sujeitos a suspensões de
novos créditos. Isto é, em absoluto, inaceitável. Ou somos uma Nação de cabeça erguida, ou uma mera cornucópia a servir ao enriquecimento de uns tantos banqueiros estrangeiros.
Esta é uma decisão política, que implica em contrapor
a soberania nacional ao interesse imediato do credor empresariaL Para tanto, o Governo contaria com todo o
apoio que quisesse no Congresso, nas entidades empresariais, nos sindicatos e no que é mais vital, no prestigiamenta 'da opinião e da vontade de todo cidadão deste
País.
Estas são atitudes que não podem ser proteladas. Porque são os gestos práticos, eloqUentes, que indicam a
vontade governamental de desencadear de vez as mudanças que a Nação exigiu,

tratégia de desenvolvimento social, via geração de cmpregos c discriminação das rendas do trabalho. Revitalizar a agro pecuária implica em reequacionar sua dotação
de fatores ---assegurando viabilidade ao pequeno e médio produtores e estabilidade e racionalidade à empresa
de grande porte - e redirecionar seus resultados para
que a alimentação de todos não sejam minguada por
conta do suprimento energético e da geração de divisas.
Não há, pois, objetivos puramente _cconômicos. Há,
sim, objetivos sociais para cujo alcance é necessãrio recriar a economia. E para recriá-la só há o caminho da
composição política. Esta é a demarcação do que seria
um autêntk:o pacto soda!. Pacto que se estabeleceria,
desde Jogo, por uma definição operacional das políticas
públicas mais essenciais no curto e médio prazos. E que
se consolidaria no processo mais amplo de formulação
da nova Constituição Brasileira.
Só assim estaremos mudando o Brasil. Só assim estaremos correspondendo, honesta e autenticamente, aos
compromissos de praça pública que deram legitimídade
à Nova República. Só assim esta faria juz ao adjctivo
que carrega; e desfaria o temor de que ela repita erros
históricos passados de conciliar o irreconciliável.
Era o que eu tinha a dize, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Sim sr-:PfeSídetlte, Srs. Senadores, são de gestos Como
estes que o brasileiro precisa, para manter sua ci-ença e o
seu apoio ao Governo da Nova República, Sem dúvidas,
seu alento tem sido mantido com as medidas institucionaís já tomadas: as eleições diretas em todos os níveis, a
liberação da escolha popular dos Prefeitos de capitais e
cidades-cassadas, a suspensão da censura e agora, a convocação da Assembléia Nacional Constituinte.
Mas ele só se manterá à proporção em que se -desatem
os nós górdios que entravam o progresso econômico e
social.
E isto é fundamental que se enterlda. Não se trata de
uma_ crise R:cidental, temporária, que se resolva com o
tempo, quando o segmento mais avançado de nossas estruturas económicas reedite o desempenho dos tempos
do falacioso, "milagre brasileiro".
.
Trata-se isto sim, de uma crise profunda, arraigada
n~ opções históricas da industrialização pioneira dos
anos trinta, -do desenvolvimentismoa qualquer custo dos
anos cinqUenta, do atrelament_o inconseqUente à expansão das col'porações multinacionaís dOS anos sessenta e
setenta. Opções que se fizeram para contornar, e"nqllánto
foi possível, mudanças mais efetlvas nas estrutUras básicas da nossa economia.
HOje, é-ó6vio;já n?9 cabem conciliações entre 9 novo
que traz progresso e o arcáico que limita- esti mesmoprogresso. Não podemos construir- ou continuar construi_ndo - um gigante de pés de b<iào. Um terço da
Nação convive com o novo, auferindo desigualmente de
seus benefícios. A metade sobrevive, de algum modo,
agrilhoada ao arcáico, ao estagnado, ao residual. O restante luta para não deslizar para este e para manter a esperança de chegar àquele.
Não há, portanto, como haimonizar o antagôilíCo. ·ou
se desencadeiam mudanças reais, fortes, consistenteS, ou
não se terá il.ada. Nem progresso material, nem democracia, nem paz social.
Nem se venha alegar que é preciso, primeiro, estabilizar a economia para, em seguida, promover as transformações necessárias. Esta seria uma nova versão- trágica, por suas conseqUências políticas- para o engodo do
fazer o bolo cres_cer para depois reparti-lo.
Vencer a inflação implica em remover os desequilíbrios estruturais que a fazem recorrente. Reequilibrar as finanças públicas implica em rever de alto a baixo as funões do Estado e os modos como ela são exercidas. Reverter os condicionantes externos, implica em reverter a postura da Nação brasileira diante do sistema
político-financeiro internacional. Encetar uma nova
políti~a industrial implica em redefinir seu papel na es-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência
comunica aos Srs. Senadores o cancelamento da sessão
conjunta que seria realizada hoje, às 11 horas, e convoca
outra para as 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura da Mensagem Presidencial
n~> 45, de 1985-CN, referente ao Decreto-Lei n'~ 2.153, de
1984.
Muito obrigado.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O eminente Senador Itamar Franco abriu, em boa hora, a discussão sobre o anteprojeto do Governo referente
à convocação da Assembléia Nacional Constituinte,_
Concordando com V. Ex• no essencial dos seus propósitos que é a consecução de um texto limpo, escorreito e
exato tanto quanto possível, levantaria eu, porém, algumas objeções quanto a outros_aspectos da fala de S. Ex~
que, embora pareçam acessórios, embora pareçam adjetivos, nem por isso carecem de importância e de signHicação neste momento. Refiro-me, Sr. Presidente, à insurgência do Senador Itamar Franco quanto à constituição
de uma comissão do Governo para iniciar a discussão, o
debate, sobre a natureza e os objetivos da Constituinte, e
bem assim, quando alongando o seu questionamento,
coloca em discussão a própria duração do mandato do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
No entanto, repito, Sr. Presidente, no que tange ao essencial, ao elemento nodal da fala produzida pelo Senador Itamar Franco, não há o que objetar.
O art. !I' do anteprojeto do Governo já diz tudo quanto a Nação espera de uma Assembléia Nacional Constituinte, quando estabelece que ela há de ser: "livre e soberana, reunida unicamente no dia 19 de fevereiro de
~ !987".
Ora, não cabe, então, estabelecer quaisquer outras especificações, quaisquer outras determinações a priori, Sr.
Presidente. Primeiro, porque o texto do art. 1~> já diz tudO; segundo, porque o estabelecimento dessas limitações, o estabelecimento, até mesmo, da ilimitação, estabelecimento de qualquer modo de algum tipo de especificação ou de prévia determinação,_ abre o caminho,
cria a margem para que outras especificações sejam propostas por parlamentares quando da tramitação dessa
~matéria no COngresso NacionaL
Se espeficicamos Ci que é redundante, o que é desnecess-ário, o que é pleonástico, que a Constituinte pode revogar a Federação e a República, nós abrimos a vereda,
nós abrimos a senda para que se estabeleçam outras especificações, ainda que com o próposito de alargar o âm~
bito das atribuições de uma Assembléia Nacional Constituinte, por uma razão- muito simples, de que ninguém
sabe a quantas anda, a capacidade de elocubração febricitante dos Srs. Parlamentares nessa época de transição
democrática
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Ora, a criatividade, o intuito de que por qualquer razão ocupar o procênio da discussão e do debate levará,
sem dúvida, uma vez aberto o caminho, uma vez aberta a

picada, a que surjam um sem-número de outras propostas que podem, inclusive, descambar para essa que foi
suscitada pelo próprio Senador Itamar Franco e que
acho absolutamente descabida neste momento.

De modo Sr. Presidente, que estamos em absoluto
acordo quanto à necessidade de se extirpar agora, o
quanto antes, este art. 2~', exatamente pelo risco de criar
a perspectiva de outras inovações que não sabemos até
onde chegarão.

Entretanto, dizia eu que discordo quando S. Ex~ se insurge contra a Comissão Pré-Constituinte proposta pelo
Governo.
Sr. Presidente, esta é uma í.niciativa_a serimitãda e não
a ser contestada. A Comissão. Pré-Constituinte deve ser
reproduzida cm outros fón.ms da vida nacional-::- em todas as entidades de classe, sindica:vss; grupos de pressão
de quaisquer natureza, associações·, repre..;;-entações comunitárias. Todas elas rwndevem criar as suas comissões
pré-constituinte ou grupos informais de debates para qiie
a discussão, nascendo da fonte, faça com que a Constiinte venha a reproduzir efetivamente a face que se es_pe~ daJ~ia~.

O que se pretende multiplicando o debate não uma
vez, não sete vezes, mas setenta e sete vezes sete, é que
essa constituinte ganhe mais e mais representatividade e
que aqueles que vierem a assentar-se naquele colegiado
possam ter um compromisso expHcito, com teses que
emergiram da própria sociedade. Esta é apenaS uma
oportunidade para que a sociedade apresente as stiaS
propostas e obtenha, em troca da delegação de poderes,
o compromisso do constit_u_inle de sustentar aquelas teses, aquelas propostas.
_ _
O Governo ê apenas uma agência a mais da socie'dade.
O Presidente da República, o Poder Executivo, o Ministro da Justiça, quem quer que represente· o ramo executivo do poder, representa apenas uma agência a mais da
sociedade. Uma agência da mesma fonita que o Congresso Nacional, que deve instituir a sua_ Comissão ptêconstituinte; que o Poder Legislativo, que teve que instituir a sua ComiSsão pré-conStituinte; os sindicatos, todas
as entidades que de alguma forma respondem por alguma parcela da soberania naç_iQ.nal, que respondem por
alguma parcela da vontade geral.

O Sr. Itamar Franco- Permite V.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Ex~

um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex•,
com muito pr~~r.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ tem razão num aspecto.
Que se multiplíque as Comissões, os síndícatos, os estudantes, toda a Nação em si, mas sem o bafejo oficiaL Somos contra ê que se faça uma comissão por decreto. Se o
Presidente da República baixar um decreto criando essa
comissão, Sua Excelência está lhe dando o bafejo oficiaL
Contra isso é que nOs insurgimos, Senador Marcondes
Gadelha. Não que se estabeleça por esse País Comissões
e mais Comissões. Ao contrário, nós desejamos que essas
Comissões sejam estabelecidas, mas o·que não pode ha~
ver é o bafejo oficial para se tentar dar uma diretrii: elitista à Assembléia Nacional Constituinte, que vai ser eleita
a partir de 1987. Esse ê o nosso receio, esseê o nosso medo. Por isso que nos insurgimos conlfa essa COmissão
que vem a ser criada pelo decreto do Governo. Ao contrário, V. Ex• tem razão. Que o Congresso faça, que outras entidades procedam da mesma maneira, mas não
com o bafejo ofiCial. O bafejo oficial, Senador Marcondes Gadeiha, serã perigoso para o balizamenfo que quer
se dar livre e soberanamente à nova AssemQlêia Nacio~
na! Constituinte.

O SR. MAR CONDES GADELHA- Quando V. Ex•
fala em bafejo, jã está dando uma conQtação pejorativa,
como se pudéssemos aprioristicamente estabeleCer um
juízo de valores, dar uma nota axiológica a qualquer participação do Governo no sentido de incremçntar esse _debate. Digo-lhe, nobre Senador, que essa participação do
Governo não ê boa nem_ ê mã em si mesma; ela apenas
cria condições para que o debate se alargue, para que o
debate se amplie. E digo a V. Ex• que isso é absolutamente imprescindivel, é absolutam_~_n_te_neces:;;_ârio. ·sabe
V. Ex• que 72% da população brasileira não sabe o que

quer dizer a expressão,_ "Assembléia Nacional Constituinte".
O Sr. Itamar Franco- O Governo tem outros mecanismos para esclarecer a população brasileíra.

O SR. MARCONDES GADELHA - Senador, nós
temos apenas um ano e pouco mais, um ano e seis meses ...
O Sr. Itamar Franco- Os meios de comunicação estão aí.
O SR. MARCONDES GADELHA - ... para que
haja um assenhoramento totaJ da população sobre as
suas potencialidades, sobre as suas virtualidades através
de uma Assembléia ~acional Constituinte. Eu que díúa
agora que pesquisa publicada pelo Jornal do Brasil hâ
pouco mais de um mês estabelecia que 72% da População
não saht:. o que é Assembléia Nacional Constituinte.
O Sr. Itamar Franco- Fortíssimo.

_ O SR. MARCONDES GADELHA. --Veja bem.
quando falo 72% da população, não estou me referindo
ao capiau do meu Estado, da Paraíba, nem ao caboclo
do Amazonas, nem ao peão de Mato Grosso; estou me
referindo, mesmo, à população das grandes metrópoles,
à população das grandes cidades, à população do Rio de
Janeiro, que não há de ser muító diferente da população
de São Paulo, 72% não sabe o que quer dizer Assembléia
Nacional Constituinte.
Veja a gravidade disso, nobre Senador, porque esta
população do Rio de Janeiro vem sendo bombardeada
todos os dias, por todos os meios de comunicação, vem
sendo atingida pelos cinco sentidos, a respeito de Assembléia Nacional Constituinte, que é a expressão, talvez, mais repetida depois da Bíblia nestes últimos dois
anos. E_no entanto, essa população não sabe o que é Assembléia Nacional Constituinte. Veja a gravidade disso,
porque há um risco de se transformar a mística da Constituinte em um misticismo da Constituinte, de se transformar esta Constituinte em um fetiche, de se transformar esta Constituinte em uma em uma meizinha, em
uma panacéia, em um santo remédio, um corpo místico
capaz de operar milagres e resolver todos os nossos
problemas. Tudo isso às custas da ignorância, da ínciên~
cia e _da falta de participação.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• concederia um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA -Ouço V. Ex•
com muito prazer, nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Vou interromper, mais uma
vez, o pronunciamento de V.. Ex•. Senador Marcondes
Gadelha, aí está o perigo. Uma comissão, e não houve
nenhum pejorativo, com um bafejo oficial, ela terá faciti~
dades, ela terá acesso aos meios de comunicação, porque
o Governo controla os meios de comunicação, se ele as~
~im o desejai-. As outras comissões, retiradas dos sindica~
tos dos trabalhadores, das entidades estudantis, essas co~
ri-tissões não terão o ·mesmo direito da comissão oficial
criada pelo Governo.

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• parte do
princípio de que há uma maldade implícita no Governo.

b Governo ê instrinsecamente maJsão.
O Sr. Itamar Franco - Não, eu não parto ... Não estou dizendo que o Governo é malsão.
O SR. MAI!CONDES G-\DELHA - Mas V. Ex•
acha que o sindicato é uma entidade pura, a associação
é uma entidade pura.:.

es_tu~_;1,lltil

O Sr.ltamar Franco- Estamos de acordo com o
- -cleo. Que se proliferem ...

nú~

O SR. MARCONDES GADELHA - ... a sociedade
dos macumbeiiOs do Brasil é uma entidade pura, ·maS o Governo ê, necessariamente, malsão e a sua tendênda é
deteriorar, é desagr!?_gar! é d_escaracterizar a natureza do
debate.
-0 Sr. Itamar Franco- O medo que se tem é que essa
comissão, que_ vai receber o beneplácito do Governo,
porque será criada através de um decreto, venha a dar
um baHZamento, uma diretriz à Assembléia Nacional
Cons"ii"tuinte, que é livre e soberana. O pior é que pode
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dar um balizamento eliti_sta, que esta Nação repudia. O
Gov~;rno e o Congresso precisam estar prcocu-pE~dos não
com a criação dessa comissão, mas preocupado com a
ação do poder económico das grandes corporações nacionais, das corporações transnacionais, com as corpo. rações estatais que af estão. Aí, sim, ê que o Governo e o
Cõn,gresso Nacional precisam unir os seus esforços para
que os constituintes, a serem eleitos no ano que vem, sejam eleitos sem a ação do poder económico. Eu assisti,
nobre Senador Marcondes Gadelha, no meu EStado, em
1982, a ação do poder económico. Olha que eu fiz três
campanhas majoritárias e nunca vi o poder económico
ser usado da_ maneira com que foi usado no Estado de
Minas Gerais, em 1982, quando da eleição de Trancredo
Neves e Hélio Garcia e contra a tentativa de impedir a
nossa reeleição. Nós devemos estar atentos não para
com o balizamento elitista de uma comissão criada pelo
Governo, temos que estar atentos à ação do poder económico nos constituintes.
O

Sr~

Carlos Chiarem- Permite V.

Ex~

um aparte?

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

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouvirei, pela
ordem, o aparte do nobre Senador Carlos Chiarelli. Em
seguida, ouvirei o aparte de V. Ex•; nobre Senador Carlos Alberto. Antes, porém, quero dizer duas palavras a
respeito da ponderação do nobr~Senador Itamar Franco quanto ao problema do U,Só e abuso do poder económico na montagem da Assenlbléia:Nacional Constituinte. Eu sou suficientemente. realista para reconhecer que
não existe, nem aqui no Brasil e nem em qualquer sociedade democrática do mundo, o voto quimicamente puro.
Não existe o voto ilibado, o voto branco. O que nós temos é que dar à sociedade instrumentos de defesa contra
a pressão desses grupos e, entre esse.<; intrumentos, nobre
Senador, se insere, exatamente, a participação, o debate
e o conhecimento de causa.
Eu diria que, quando grupos se organizam para influir
economicamente, nós não podemos apelar para a boa le,
para o sentimento cristão; tlós não vamos alcandorar esSas pessoas de boa vontade. Nós temos é que fazer com
que o debate, surgindo da base, ele saia mais ou menos
refratârio, mãis ou menos infenso a esse tipo de inflUência nefasta. Daí por que eu insisto na necessidade de ca- pitaHzar o debate atê todas as células da sociedade. O
Governo dá o exemplo quando cria a sua comissão, que
eu acho que deve ser repetida. Mas isso ê apenas um ângulo do pioblema. Nós teríamos outros mecanisinos,
que s_eria o ãbrir os melas de comunicação de massa à sociedade para intensificação do debate. Isso está sendo
feito em Recife, por exemplo; setores lá se organizaram e
estão fazendo uma novela de rádio, literatura de cordel
sobre a Constituinte e, criando, enfim, todo foco de reverberação para que o conhecimento da matéria alcance
todos os segmentos da sociedade.
Uma outra· alternativa, uma outfa solução seria, por
exemplo, nós introduzirmos o voto eletrônico. Acho que
ainda há tempo suficiente para isso. Nós eliminaríamos,
entre o deferimento do voto e a sua apuração, eliminaríamos uma cadeia, uma seqUência de eventos com a
participação do fator humano, que e sempre suscetível à
corrupção, que é sempre suscetível ao suborno, que ê
sempre suscetível à fraude. Acredito que nós temos condições técnicas e tempo suficiente para a implantação do
voto eletrónico.
Mas eu lhe digo: isto é apenas um esforço que estaríamos fazendo para apurar a lisura desse voto. Não tenho
a- espeiança de que venhamos a resolver todo o problema
com isso, mas digo a V. Ex• que, se há um meio de que
podemos utilizar, esse ê, sem dúvida, a participação, fazer com que o debate surja realmente dos seus mananciais mais puros, mais lídimos, junto a sociedade deste
País.
O Sr. Carlos Alberto -

Permite-me V. Ex• um aparte?

0 SR. MXR.CONDES GADELHA prazer, nobre Senador Carlos Alberto.

Com muito

O Sr. Carlos Alberto- Senador Marcondes Gadelha,
na verdade a Assembléia Nacional Constituinte é da
maior importância e a discussãO sobre a Assembléia Na-
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cional Constituinte ê salutar. Mas entendo que devo fazer aparte a V, Ex.• baseado em uma das frases de V. Ex.•:
o povo não sabe o que quer dizer Assemblêia Nacional
Constituinte~

O SR. MARCONDES GADELHA- Quem diz isto é
o gallup e o Jornal do Brasil. E eu aceito a colocaçlo do
gallup.
O Sr. Carlos Alberto- Eu gostaria de pei'guntili:- Serâ
que os Senadores sabem o que quer dizer Regímefito Interno do Senado Federal? Esta sessão foi iniciada às 9.:30
dã manhã está aqUi a Ordem do Dia da Sessão extraordi-

nária: "Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado- n9
118. de 1977".
Ora, Senador, esta Sessão foi iniciada às 9:30 da manhã e nós estamos aqui discutindo Constituinte, quando
a Constituinte ainda não chegou ao Senado Federal para
sua discussão, a mais ampla possível. Eu entendo que se
deva discutir Constituinte, mas na hora oportuna. Agora. o desrespeito ao Regimento Interno não vou admitir,
Senador. E acho que o PreSídente deve, de imediato, iniciar a Ordem do Dia, porque Já estamos às li horas eJ7
minutos e já foi ultra-passado em uma hora o Expediente.
Eu entendo que na verdade o que estão fazendo_ os homens do Governo é uma cena teatral, porqUe não há número para votar o projeto, porque não têm núme"ro para
fortalecer o Governo que representa nesta Casa e estão
querendo fazer uma cena teatral que nós não vamos engolir. Peço ao Presidente do Senado Federal o respeito
ao Regimento Interno. Era o aparte que faço a V. Ex•
O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre Senador, de minha parte ainda bem que eu me guio pela minha consciência;'não estou fazendo nenhum teatro aqui.
Estou apena<> exercitando o meu direito. V. Ex~ acha que
não há número para deliberação. Numa sessão extraordinária, quando não há númerO, os oradores podem falar, podem exercitar um direito iiierente a todo Parlamento. E V. Ex• pode perfeitamente pedir...
O Sr. Carlos Alberto-- Eu quero-me basear pelo Regimento.

O SR. MARCONDES GADELHA - Nada impede
que V. Ex• peça o levantamento da sessão ou o que V.
Ex• achar c-onveniente. É, naturalmente, problema de deliberação da Mesa.
O Sr. Carlos Alberto- Eu entendo que se deve col_ocar em votação a Ordem do Dia e, depois, V. Ex• pode
falar ...
O SR. MARCONDES GADELHA- Quanto a mim,
eu não tenho esse desprezo olímpico que V, Ex~ tem para
o debate sobre a Assembléia Nacional Constituinte.
O Sr. Carlos Alberto- ... poderã usar a retórica sobre
a Constituínte o dia inteiro. Agora, a Ordem do Dia tem
que ser obedecida.
·
O Sr. Itamar Franco- V. E:~~.:• me permite? (AssentiM
menta do orador)- O Senador pode levantar uma questão de ordem, baseada no Regimento, e interpelar a Mesa. Por que não o faz? Senador Carlos Alberto, aqui ninM
guêm está fazendo teatro. V. Ex• pode usar o Regimento
porque o conhece bem, e levante suas_ questões de ordem,
interpele a Mesa Diretora, interpele o Sr. Presidente, José.Fragelli. Por que V. Ex• não o faz? V. Ex• use o Regimento, busque em qual artigo em que nós estamos fazenM
do teatro ao debater um assunto da maior importância e
levante suas questões_ da ordem. Nós vamos aguardar, se
o Senador Marcondes Gadelha permitir, que V. Ex•, neste instante, interpele, por uma questão de ordem, tão
logo ele termine sua fala, o Sr. Presidente.
O Sr. Carlos Alberto- Eu espero que o Senador Mar~
condes Gadelha encerre seu discurso para levantar a
questãO de ordem.

O SR. MARCONDES GADELHA - Eu gostaria,
pelo menos, de concluir o meu pronunciamento.
Ouço o eminente Senador Carlos Chiarem, que me solicita um aparte que muito me honra.

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seçãolli

O Sr. Carlos Chiarelli - Senador Marcondes Gadelha, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo
pela manifestação que estã fazendo, pela seriedade dessa
m3.ii.ifestação, pela importância do tema, pelo aprofundamento das questões dele decorrente, da maior importância para a sociedade brasileira, e mais do que isso,
tratar de todo esse comple~to de problemas com aquela
característica idoneidade de V, Ex• e que de resto corresponde perfeitamente ao foro privilegiado que é o Senado
da República. Se aqui não se discutir temas desse nível,
dessa hierarquia e com eSsa seriedade, onde iríamos discutir essa questão? Se aqUi não tivermos entendimento
de que ê o foro adequado para esse debate políticoinstitucional, onde seria -õ local competente? Por isso, eu
não-creio que nós estejamos deixando passar o tempo.
Nós estamos justamente ~onstruindo um tempo novo, na
medida em que discutim9s questões sérias com Seriedade. Agora, na verdade, senador Marcondes Gadelha, eu
estava observando algumas questões que V. Ex• levantava sobre a não notoried~de do conceito da Cons_tituinte
ou, pelo menos, o não efltendimento exalo por parcelas
majoritãrias da população. E creio que, por isso mesmo,
corresponde um amplo trabalho de_ debate,___de divulgação, de comunicação, de palestras nas fábricas, nas
universidades, a começar pelo ParlamentQ, que tem que
enfrentar esse tema com seriedade ...
O SR. MARCONDES GADELHA- Perfeit3.mCitte!
O Sr. Carlos Chiarelli - ... que tem que entender o
que é a Constituinte, que tem que saber da hierarquia de
uma decisão histôrica dessa natureza e desse nível, e não
ficar adstrito a meras questões adjetivas, temporárias, espasmódicas, ou personalistas. E é por isso mesmo que
me parece que a Nação brasileira cobra de nós políticos
esse tipo de esclarecimento. A nôs incumbe nos informarmos e informar à Nação, para que ela possa debater
conosco e entre si um tema dessa amplitude e dar à
Constituinte a dimensão e o perfil que ela precisa ter à
luz da sociedade brasileira. Inclusive; no que diz respeito
à questão argUída pelo ilustre Senador Itamar Franco,
quando fala da questão do poder económico. E diz ele
que não houve exemplo maior de pressão do poder eCOnómico do que na eleição da qual ele participou, o uso e
abuso, segundo referiu. Mas, para ver como esse uso e
esse abuso não são n_ecessariamente vitoriosos, tanto que
o Senador, pelo que sabemos e pela sua informação,
rilalgrado ter contra si o uso e o abuso do poder económico, vitoriou-se nas urnas, -o que dá uma idéia da limitada capacidade de influência do poder económico, mesmo quando tem essas dimensões inimagináveis que V.
Ex• nos comunica, que nós não conhecemos, mas que,
evidentemente, à luz do seu depoimento, merece todo o
nosso respeito e consideração. Eu acho que nós temos
que ter preocupação com o uso e abuso do poder económico, temos que limitar a poSsibilidade de influência,
mas acho, sobretudo, que se nós esclarecermos, se nós
informarmoS. se nós debatermos, o povo estará devidamente vacinado para poder superar mesmo esses condicionamentos, mesmo essas pressões, mesmo essa ação
deletéria do poder económico e será capaz de, elucidado,
ter a lucidez suficiente, a insenção necessária e o nível de
racioc!nio adequado para escolher os seus legítimos representantes na Constituinte.
_O SR. MARCONDES GADELHA Muito obrigado a
V. Ex~. nobre Senador Carlos Chiãrelli. V. Ex~ dá o reforço de autoridade que as minhas palavras carecem. V.
Ex' dá o substrato do homem afeito ao assunto, do estudioso profundo, dedicado, e que sabe da importância, da
significação, da participação sobre os resultados de uma
Assembléia Nacional Constituinte.
Eu acrescento mais, que os fracassos das ~ss~bléias
Constituintes podem ser de algurila forma impuÚtdos à
falta de participação e à falta de debate. Dado curioso,
Sr. Presidente: a ConstitUição que mais durou no Brasil·,
a Constituição mais permanente que tivemos não foi
obra de uma Assembléia Nacional ConMituinte, foi a
Carta outorgada de 1824, que regeu a vida da Nação du_rante 65 anos. As constituições oriundas de assembléias
naciõnais constituintes no Brasil foram, todas elas, muito efémeras. Não resistiram ao choque da realidde, não
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resistiram ao esbater das ondas do fato social. E o dado
mais expressivo: a Constituição que mais durou, fruto ~!te
uma Constituinte, foi a de 1891. A Constituição de 1934,
Sr. Presidente, fruto de uma Assembléia NaciOnal Constituinte, duramente conquistada, duramente solicitada,
com a participação do povo paulista em armas, esta
Constituição, oriunda da Assembléia Nacional Constituinte de 1934, não impediu que o texto fosse emendada
tr~ ve~es logo no ano seguinte, e o que é mais grave não
impediu o golpe de Estado de 1937. A Constituição de
1946, da mesma forma, não impediu uma série de ~olpes,
suicídios e irregularidades na vida institucio-nal do Pais,
apesar de ter sido a Constituição tida por mais liberal, e
oriunda de uma Assembléia Nacional Const.ituinte mais
do que legítima, porque instituída logo à saída de um
período autoritãrio onde houve a ruptura da ordem
constitucional anterior e onde o Pais chegou a participar,
no teatro de operações, de uma Guerra Mundial.
Entretan_to, essas cartas foram efêmeras. E por que,
nQb_re__ Senador Itamar Franco? O que faltou nesses casos? No meu modesto entender, acho que faltou exalamente participação. Porque a Constituinte de 1946, por
exemplo, foi convocada no dia 29 de outubro de 1945, e
as eleições realizadas logo em dezembro, no dia 2 de dezembro de 1945. Logo em seguida, se instalava a Constituinte. O quer dizer, não houve o debate préconstituinte, não houve a participação da sociedade para
informar os seus representantes o que deveriam fazer
quando instalada a Assembléia Constituínie. O debate
então existiu apenas no Seio da Assembléia Constituinte,
quando os representantes jâ estavam escolhidos, sem
qualquer comprometimento prévio com teses emanadas
e fruto da vontade da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro a V. Ex• que seu tempo·jã estâ
esgotado, e eu pediria para concluir seu discurso.

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
lamento profundamente que o meu tempo jã esteja esgotado e também que a paciência do Senador Carlos Alberto já esteja esgotada. Lamento, inclusive, o desgosto de
S. Ex' pelo debate sobre a Asseffibléia Constituinte...
O Sr. Carlos Alberto- Mas há tempo para discutir a
Constituinte. Nós agora desejamos votar.

O SR. MARCONDES GADELHA - ... que, afinal
de contas, é o instrumento mais esperado por este País, o
anelo mais forte desta Nação, o desejo maior, longamente sentido pela população brasileira.
O Sr. Carlos Alberto - Não tenho nenhum desgosto
em discutir Constituinte, Senador. Apenas estou querendo cumprir o Regimento, e V. Ex', na Presidência, ontem, aqui, pedia para que o Senador Helvídio Nunes
cumprisse o Regimento, e V. Ex' está descumprindo o
Regimento. E V. Ex•, ontem na Presidência, pedia ao Senador Helvídio Nunes que encerrasse o discurso. Quero
que V. Ex• não aja com dois pesos e duas medidas.
O SR. MARCONDES GADE:LHA- V. Ex• vai ter
em mim um ouvinte atencioso. Vou encerrar o meu pronunciamento agora, por advertência do Presidente, da
mesma forma como ontem adverti ...
O Sr. Carlos Alberto- Advertiu e encerrou o discurso
do Senador Helvídio Nunes.

O SR. MA!lCONDES GADELHA - Mas, eu não
poderia deixar de registrar essa insistência de V. Ex•.
O Sr. Carlos Alberto - A ConStituinte tem muito
tempo para ser discutida, nobre Senador.

Q SR. MAitCONDES GADELHA - Encerro agora
as minhas palavras e espero voltar a este assunto numa
outra .oportunidade ...
O Sr. Carlos Alberto -

Aí vou discutir com V. Ex•

O SR. MARCONDES GADELHA - ... quando o
nobre Senador Carlos Alberto tiver mais humor e tolerância para com este seu humilde companheiro.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
estâ tolerando e permitindo que haja os debates, inclusi-
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ve sobre a matéria não corista:rite da pauta do dia, Porque, como sabe o nobre Senador Carlos Alberto, a praxe
desta Casa tem adiriitido, inUineras vezes, -e-não sei se antes V. Ex' protestou contra isso, um acordo_ "de lideranças, um aguardo do aco_rdo de Lideranças para se
chegar a um entendimento sobre offiãtéria da maior importância comO são essas du_as que aqui se ,encontram,
principalmente a que estabelece normas para realizações
das eleições em 1985,- dispondo também sobre o alistamento eleitoral e o voto _do an_alfabeto, dando outras
providências.
__
_
Por solicitação das Lideranças estamos dando o praZO
necessário para que haja esse aco-r4o pç Lideranças. Do
contrãrio, nobre Senador, esta sessão, que foi convocada
para votar, precipuamente, estas matérias, será uma sessão perdida.
Eu acho portanto, que V, Ex~ devia ter aquela tolerância necessária a que muito possivelmente ou que, possivelmente, cheguem as Lideranças a um acordo, e nós não
percamos esta sessão, tendo em vista os motivos pelos
quais ela foi convocada.
Esta a razão pela qual nós estamos aguardando, a pedido das Lideranças numa tentativ-a, digamos assim,
· construtiva pS.ra se chegar á um entendimento e votar
matérias impOrtantes como estaS que- fazem a pauta do
dia.
Esta a explicação que eu tenho que dar a V. Ex' e ao
Plenário.

O Sr. Carlos Alberto -Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. V. ~~ pod_e
colocar a sua questão de ordem.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS - RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente., Srs. Senadores:
Eu entendo _que V. Ex~. como Presidente do Senado
Federal, me dê essa resposta. Agora eu entendo que não
devo aceitá-la. Porque eu gostaria que fo_sse cumprido o
Regimento, e não não está no-Regimento Interno, Sr.
Presidente, o aguardo de acordos ou de entendimentos
de Lideranças. Se não existe no Re:gíme~to Interno o ·
aguardo aos entendimentOs de Lideranças, entendo que
V. Ex~ deva iniciar a Ordem do Dia. ~o _apelo que faço a
V. Ex'
O Sr. Marcondes Gadelha --Para contestar a questão
de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra, para contestar, ao nobre Senador Marcondes
Gadelha.
. O SR MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
e bem verdad~ que não existe no Regimento a figura-da
ausculta às Ltderanças. Mas tambêm não existe em ses~~ _extraordinária hora definida no Regimento para se
IDICiar a Ordem do Dia. De modo que o Presidente tem
p~deres, regím~ntais, em sessões extraordináriaS, Quaildo
nao esta defimda a hora precisa, quando se iriicii:i a Ordem do Dia o Presidente tem poderes regimentais para
conceder a palavra ao uso_ de quem queira dela fazer.
De modo que não vejo nerihu-m Constrangimento à letra do Regi~ento, <;Luanda V. Ex~ concede_ a palavra a
oradores. Na~ prec1sava nem declarar que está aguã.rdando entendimento de Lideranças. V. Ex' fez essa declar:ção pela transparência que lhe é peculiar, pela obrigaçao que V. Ex• se sente de dar à Casa ciência de tudo
q_ue faz, prudente que V. Ex• é, zeloso que V. Ex• é. Entao, V: Ex• deu conhec:im~nto à Casa, não está~ia obrigado! e Simplesmente podena fazer desfilar OS oraaores que
qUJsessem falar porque não hâ no Regimento.:.
O Sr. Carlos Alberto -

Não é verdade.

O SR. MARCONDES GADELHA - ... marcada a
hor~ para se iniciar Ord.effi do Dia em sessão ex.traordi~
nãna.
O_Sr. Cid Sampaio- Para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.
O Sr. Odacir Soares -

Pela ordem, Sr. Presidente.
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O Sr. Carlos Alberto- Não cabe aqui ser julgado por

O SR. 1:-.B_F;~l_[).ll_:NTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao Senador .Cid Sampaio, que-a haviit sollciiado
an_teriormenje.
O"Sr~-Odacir Soares- Peço a pafãvra como Líder, Sr.

Presidente.

o·.SR. PRESiDENTE (Josê Frageiii) - s~·v. Ex•
quer passar por cima do seu colega, como Lider, eu doti
.a palavra a V. Ex•

-="' o S_~·- oda~ Soares.....;;- ~u não _quer~ passar por cima,
quero apenas usar da palavra.

"'~-O

SR. PRESIDENTE (Josê Fragellí) -- Eu.conc~do a
palaVra a V. Ex•
O_Sr~ __ _ç__w__ ,S.a___w.paio_ -:--Eu

b{lVia pedido antes..
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V, Ex•, Sr. Presidente. Eu não estou discutindo o julgamento de V. Ex• '(~~~-te~ que obedecer a· Regimento.

O Sr. Odacir Soare_s- Sr. Presidente, eu queria dizer.
a V. Ex•, airlda em ques_§Õ de ordem, que nós fomos to-lerantes, a sessão começou às 9 horas da manhã e jâ são
praticamente 12 horas e2 minutos. De modo que a nossa
tolerância é em relação ao adiamento por mais de uma
hora da Ordem do Dia, exatamente o que está na conformidade das praxes _estabelecidas pela Mesa Diretora do
-Senado. Nós fomos _tQlera.ntes em mais de uma hora,
exatamente em respeito a V. Ex~ e em respeito à praxe
que V. Ex-' estabeleceu nesta Casa, não como Presidente,
mas--c_omo Seilador. Porque V. Ex~, como Senador,
várias vezes, em várias oportunidades, criou e firmou jurisprudência no sentido de que os prazos podiam ser protelados, c_onforme aconteceu em diversas oportunidades.
De modo que n6s-romos tolerantes o suficiente e o momento para que se iniCiasse a Ordem do Díajâ ultrapassou em mais de uma hora.
0

O Sr. Odacir Soares- Fico _grato a V. Ex•.
O SR. ODAC!R SOARES (PDS- RO. Como Líder.
pela ordem. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente,
-eu-vau me deter apenas na leitura dos arts. I 81_e_l87 do
--·Regimento Interno, para requerer formalmente a V. Ex•
que dê iníciO à discussão e à votação da Ordem do Dia.
"Art. 181. A primeira parte da sessão, que terá
a duração de uma hora, serâ destinada à matéria_do
"Expediente e aos oradores inscr_itos na forma do dis-põStiYno -~frl-:-19."
Art. 187. Finda a Hora do Expediente, passarse.:.á à Ordem do Dia".
De modo que eu requeiro a V. Ex~, formalmente, Que
Se inicie a Ordem do Dia, e que a Liderança da Maioria,
na sessão posterior da tarde, traga ao plenârio os seus
, Senadores para que votem as matérias que· são do seu interesse.
Ó SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex•, falando como Líder do seu Partido, e segundo sinto, contraiía
o procedimento do Líder da Bancada de v·. Ex~, que, há
poucos instantes, deixou o plenário com os outros líderes
de Bancada justamente para ver se se chega a um entendimento, para que se não perca esta sessão.
Lamento essa contradição do procedimento dos dois
Uderes do PDS, o Líde-refetivo, ~V. Ex• que no momento responde.

O ~RESIQ_EN_T_f: _(Josê Fr-ªgelli) palavra ao n?bre Senador Cid Sampaio.

Concedo a

__QSR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
- O Sr. Odacir Soares- Sr. Presid_ente~ peço a palavra
para uma _questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre .Senador Odacir Soares, para uma
questão _de_ ordem,
O SR. ODACIR SOARES (PDS - RO. Para uma
- questão de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: eu
queria requerer, Sr. Presidente, que a minha questão de
ordem fosse admitida pela Mesa, considerada na forma
do Regimento, e uma deliberação fosse tomada na forma
do própriO.Reginieilto, que Obrlgà -ã Mesâ a cumpri~ lo,
inclusive. De modo que insisto na questão de Qrdem já
levantada,_que se. passe à discussão da Ordem do Dia, na
forma dos arts. 181 e 187 do Regimento Interno e tenho
absoluta certeza de que V. Ex•, como fiel quardião do
Regimento Interno desta Casa, vai cumpri-lo na forma
como eu estou, neste momento, requerendo como Líder
do PDS, no SenãôO Federal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE(Josê Fragelli)- Vou atf!nder a

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Concedo a
palavra a V. Ex', para uma questão de ordem.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Sem prejuíZO das observações do Senador Odacir Soa·res e da decisão que V. Ex.• sabiamente há de tomar, eu
gostaria apenas de lembrar que V. Ex• não estâjungido a
esta única alternativa. Como Presidente, verificando que
não há número sufv::iente, pode, eventualmente, suspender a sessão por alguns instantes, para depois retomâ-la.
Esta é uma faculdade regimental para não se prejudicar
votação de matérias importantes, porque a finalidade
destaCas~ ê legislar. E há uma ~ação toda que espera a
legislação em torno de uma matêria da maior relevância,
da maior transcendência, que é a eleição municipal nas
capitais este ano_. Nós não podemos frustrar a expectativa de to~a esta Nação, simplesmente porque exige, neste
momento, contraiiandÕ decisão do Uder do seu próprio
part~do,__ e~ige o Více-Líder, o Sr~ Odacir Soares. V. Ex•,
Sr. Presidente, tem essa alternativa que poderá escolher
-ao seu talante. ao seu arbítrio.
Quero dizer que a Bancada do PFL. ..
O Sr. Carlos Alberto- Como assessor V. Ex• é competente.
O SR. MARCONDES GADELHA --,,-,respeitará a
decisão que V, Ex.' vier a to_mar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O nobre Senador Odacir Soares disse muito bem que durante três
horas S. Ex• teve tolerâricia. Mas, a palavra certa não ~
tolerância, é concordância. S. Ex• concordou, quem concorda por duas horas _pode concordar por três, por quatro, por cinco horas desde que sê: atendesse o objetivo
político maior desta sessão. Mas, se S:Ex• e o nobre Se~
1-i'ador Carlos Alberto, que concordaram até agora e não
deixaram de manifestar propriamente concordância,
mas impaciência,' eu ·vou passar à Ordem do Dia, lamentando por não aceitar os aplausos de S. Ex• à minha decisão. (Risos.)
OS~. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requenmento que serâ lido pelo Sr. J9-Secretário.

1:: tido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 166, de 1985

V. Ex'_, embora haja de reconhecer _que nem V. Ex• nem

o nobre Senador caaos Alb6rto sempre tiveram a mesR
ma coerência e o mesmo rigor em inúmeros outros casos,
atendendo à praxe da Casa- e atendendo à solicitação dos
Lideres, de proceder dessa maneira. De modo que a
Mesa não agiu arbitrariamente, agiu de acordo com o
modo de proceder_ da _Casa. Se V. Ex~s dissessem que
-proCederam de outra maneira, etüão sim, eu poderia dar
razão a V. Ex•s

Requeremos urgência, nos termos do art_. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n\> 44, de 1985, de inlcí9.tivã do Senhor Presidente daRepública, que altera o prazo para pagamentp: do Imposto
de Renda devido por pessoas jurídicas.
Sala de Sessões, 26 de junho de 1985.- Humberto Lu~
cena - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
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O SR. PRESIDENTE (José Fra_gelli) -,Este requeri~
Iiiento será votado após a Ordem do Dia, na forma do
art. 375, do Regimento Interno.
Finda a Hora do Expediente.
Presentes na Casa 65 Srs. Senadores. Há número para
deliberação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM"DO DIA
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena-

don' 118, de 1977 (n' 3.228/80, naquela Casa), de
autoria do Senador Jessé Freire, que dispõe sobre o
cheque e dã outras providências, tendo
Pareceres, sob n9s, 989 e 990, de 1983, das Co-

missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Economia, favorável.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara Projeto de Lei do Senado será considerado sêrie de emendas e votado, separadamente, por
artigos, parágrafos, inciso, -ãlíneas e iteiis, em coiTesPondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação _em globo ou por grupos de dispositívOS.
Em discussão O Substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que vai sef lido pelo Sr.
11'-secretãrio.

t

lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 167, de 1985

{PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES

Aderbal J urema
Albano Franco
Alberto Silva
Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Altevir Leal
Alvaro Dias
Americo de Souza
Benedito Canelas
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fabio Lucena
Fernando Cardoso
Gaivão Modesto
Uastão MUfler
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Lobo
Jorge Bornhausen
José Lins
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mario Maia
__ Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr D2lla
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Roberto Saturnino
Roberto Wypych.
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR

Nos termos do art. 321, in fme, do Regimento Interno,
requeiro votação em glhbo para o SubstitutiVo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n~' 118, de 1977, que dispõe sobre o cheque e dá outras providências.
Sala das S.es$.Ões, 26 de junho de 1985.- Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto Sr. Presidente.

Peço verificação de votação,

O Sr. Odacir Soares cação de votaçãok

Sr. Presidente, peço verifi-

Virgílio Távora
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR~

Carlos Alberto

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Se todos os
Srs. Senadores já votaram vaí-se proceder à apuração.
(Pausa.)
Votaram SIM 36 Senadores e NÃO L
Houve I abstenção.
Total de votos: 38
Está aprovado ?,_!'~gime~t~.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votação em
globo do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa~)
Aprovado.
A Inãfêfi'aVãi à Comíssão de Redação.

O Sr. Moat::yr Duarte -Sr. Presidente, peço verificação de quorum.

É o seguinte o substitutivo aprov8.ào.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicíto aos
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para exercer
__
o voto.
Como vota o nobre_Líder do PMDB?
O Sr. Humberto Lut::ena (PMDB -

PB) -

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE
LEI DO SENADO
N• 118, de 1977

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o
Líder do PDS? _
O Sr. Murilo Badaró (PDS -

MO) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o
Líder do PFL?
O

s,. Carlos Chiarelll (PFL -

(N'i' 3.228/80, na Câmara dos Deputados)

Sim.

RS) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o
Líder do PTB? (P2usa.1
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como-vOta a
Líder do PDT! (Pausa.)
Os Srs. senadores já podem votar. (Pausa.)

Dispõe sobre o clleque e dá oub-as prol'idênclas.
O

Congr~o

Nacional dec!eta:

CAPITULO I
Da

Emis~ãO e ~ Forma do -~o~~~--

Art. 1I' O cheque contêm:
I - a denominação ucheque" inscrita no contexto do
_título e expressa na língua. em que este é redigido;
II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada;
- - --
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III- o nome do banco ou da instituiçãO financeira
que deve pagar (sacado);
IV- a indicação do lugar de pagamento;
V- a indicação da data e do lugar de emissão;
VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu
mandatário com poderes especiais.
Parágrafo único. A assinatura do emitente, ou a de
seu mandatário, com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, pái- chancela
mecânica ou processo equivalente.
Art. 2~' O título a que falte qualquer dos requisítos
enumerados no artigo precedente não vale c-omo cheque,
salvo nos casos determinados a seguir:
I - na falta de indicação especial, é considerado lugar
de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no
primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagãvel no lugar de sua emissão;
I I - não indicado o lugar da emissão, considera-se
emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do
emitente.
Art. 3_1' . O cheque é emitido contra banco, ou insti~
tuição fina-nceira que lhe seja equiparada, sob pena de
não valer como cheque.
Art. 4~' O emitente deve ter fundos çlisponíveis em
poder do sacado e estar autorizado a sobre eles emitir
cheques. em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título
como cheque.
§ J9 A existência de fundos disponíveís é verificada
no momento da apresentação do cheque para pagamento.
§ 2~' Consideram-se fundos disponíveis:
a) os créditos constantes de conta corrente bancária
não subordinados a termo;
b) o saldo exigível de conta corrente contratual;
~::) a soma proveniente de abertura de crédito.
Art. 51' O cheque faz supor a existência de previsãõ
correspondente desde a data em que é emitido e, se não
contiver data, desde o momento em que for posto em circulação.
Art. 69 O cheque não admite aceite. considerando~se
não-escrita qualquer declaração com esse sentido.
Art. 79 Pode o sacado, a pedido do emitente ou do
portador legitimado, lançar e assinar, no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação Ou outra declaração equivalente, datada e por
quantia -igual à indicada no título.
§ 19 A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do
emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em
benefício do portadot legitimado. durante o prazo de
apresentação, sem que ftquem exonerados o emitente,
endossantes e demais coobrigados.
§ 29 O sacado creditará à conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação;
e, an~es disso, se_ o cheque lhe for entregue para inuti\ização.
ArL 8~' Pode-~e estipular no cheque que seu pagamento seja feito:
1- a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa
"à ordem"·
I I - a p~soa nomeada, com a cláusula "não à or·
dem", ou outra equivalente;
III- ao portador.
Parágrafo único. Vale como cheque ao portador o
que não-contém indicação do beneficiário e o emitido em
favor de pessoa nomeada com a cláusula "ou portador",
ou a expressão equivalente.
Art. 99 O cheque pode ser emitido:
I - à ordem do próprio sacador;
f i - por conta.de terceiro;
III -contra o próprio banco sacador, desde que não
ao portador.
Art. 10. Considera-se não-escrita a estipulação de
juros inserida nó cheque.
Art. t t. O cheque pode ser pagável no domicílio de
terceiro, quer na localídade el!l que o sacado tenha do·
micílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco.
Ari. 12. -Feltã a indtca<;ã.Oda quantia eni-algarisinos
e por extenso, prevalece esta no caso de divergência. Indicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso,
quer por algarismos, prevalece, no caso de divergênCi"a, a
indicação dã--menor quantia.
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Art. 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.
_
Parágrafo único. A aSSinatura de pess6a capaz cria
obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por
cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas
fictícias; ou assinatUras qUe, por qualquer outra razão,

não p-oderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado.
Art. 14. Obriga-se pessoalmente quem assina chegue como mandatário ou representante; sem ter poderes
para tal, ou excedendo os que lhe foram conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo
' nome assinou.
Art. 1S. O emitente garante o pagamento,
considerando-se não-escrita a _declaração, pela qual, de
exima dessa garantia.
Art. 16. Se o cheque, incompleto no ato da emissão,
for completado com inobservância do convencionado
com o emitente, tal fato rião pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de máfé.

CAPITULO 11
Da Traosmissio
Art. 17. O cheque pagâvel a pessoa nomeada, com
ou sem cláusula expressa .. à ordem", é transmissível por
via de endosso.
§ li' O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cla·usula ..não à ordem", ou outra equivalente, só é tram>missível pela forma e com os efeitos de cessã'O.
§ 21' o endosso pode ser feito ao emitente, ou a_outro
obrigado, que podem novamente endossar o cheque.
Art. 18. O endosso deve ser puro e simples,
reputando-se não-escrita qualquer condição a que seja
subordinado.
§ I~> São nulos _o endosso_ parcial e o do sacado.
§ 29 Vale como em branco, o endosso ao portador.
O endosso ao sacado vai~ apenas como quitação, salvo
no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em fãVoi de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido.
Art. _19. O endosso d!We ser lançado no cheque ou
na folha de alongamento e ass1i:lado pelo endossante, ou
seu mandatário com poderes especiais.
~
§ 1"' O endosso pode não designar o endossatário.
ConSistindo apenas na assinatura do _endossante (endosso em branco), só é válido quando lánçado no verso do
cheque ou··na folha de alongamento.
__
§ 2Y A assinatifra do endossante, ou a de seu mandatârio com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancelá mecânica, ou
processo equivalente.
Art. 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso~ em branco, pode o portador:
I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra
pessoa;
I I - endossar novamente o cheque, em branco ou a
outra peSSoa;
III- transferir o cheque a um terceiro, sem completar
o endoss,o e sem endossar.
Art. 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento.
Parágrafo único. Pode o endossante proibir novo endosso; neste caso, não garante o pagamento a quem seja
o cheque posteriormente endossado.
Art. 22. O detentor de cheque "à ordem" é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma
série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja
em branco. Para esse efCítO~ os endossos cancelados são
considerados não-escritos.
Parágrafo único. · Quando um endosso em branco for
seguido de outro, entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco.
Art. 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante responsável, nos termos das disposições que regulam o direifó de ação, mas nem por isso
converte o título num cheque "à ordem".
Art. 24. Desapossado alguém de um cheque, em virtUde de qualquer evento, novo portador legitimado não
eStâ obrigado a restituí-lo, se não o adquiriu de má-fé.

Parágrafo único. Sem prejuíZo do-dispOsto neste· artigo, serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indêbita do cheque, as disposições legais relativas à anulação e substituição de títulos
ao portador, no que for aplicável.
- -Art. 25. Quem for deman·dado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções
fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com
os portadoçes anteriores, salvo se o portador o adquiriu
- conscientemente em detrimento do devedor. Art. 26. Quando o end<?sso contiver a cláusula "valOr-e~cobrança", "para cobrança", "por procuração"
ou qualquer outra ciue implique apenas mandato, o portador pode exercer todos os ·direitos resultantes do che·que;· mas só pode lançar no cheque endosso-mandato.
Neste caso, os obrigados somente podem_ invocru- contra
o portador_ a_-ª._exceções oponíveis ao endOssante.
ParágrafO-- único. O_ mandato contido no endosso
não se.extingue por n:torte do endossante ou por superveníência de sua incapacidade.
Art. 27. O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresenM
taçâo produz apenas Os efeitos de cessão. Salvo prova em
contrárío, o endosso sem- data presume-se~_ahterior ao
protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do
prazo de apresentação.
Art. 28. O endosso no cheque nominativo, pago
pelo banco contra o qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva importância pela pessOa a favor da qual
foi emi~i9o, e pelos endossantes subseqUentes.
Parâgfafo únicO. Se o cheque indica a nota, fatura,
conta cambial, imposto lançado ou declarado a cujo pagainefl1g se d~tina, _ou outra causa da sua_C?missão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitida e a sua tiqüidação peio banco sacado provam a extinção da obrigação índicada.

CAPITULO !11
Do Aval

-O pagamento do Cheque pod~ ser garantido, nO todo
ou em parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo ·por Signatário do título.
Art. 30. Q~av~l é lançado no cheque ou na folha de
alongamento. Exprime-se pelas palavras "por aval", ou
fórmula equivalente, com a assinatura do avafuüa.
Consid.era-se como resultante da simples assinatura do
avalista, aposta no anversO do cheque, salvo quando se
tratar da assíniltura do emitente.
__ _
_Par_ãgrafo único. O aval deve indicar o avalizado.
Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente.
Art. 31. O avalista se obriga da mesma maneira que
o avalizado.-_Slibsiste súa obrigaÇão, ainda que: nula e por
ele garanttaa!salvo se ~-~~lidad~::~ultar d~_vício de forma.
Pará_gr_afQ. (!nico. O avaliSta qUe. paga :q_·_cheque adM
quire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do
cheque.

.. CAPITULO IV
Da apresentaçio e do pagamento
A"rC32. O cheque é pagável à vista. Considera-se
não-escrita qualquer menção em contrário.
-Parágrafo único ... O cheque apresentado para pagamento antes do dia "indicado como data de emissão é pa-- gâvel no dia da apresentação.
-- _ ~rt. 33. ____ O cheque deve ser apresentad~ para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinM
. ta) dias, quando emitido no lugat: onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em optro lugar do País ou no_ e:xterior.
Parágrafo único, Quando o ch.;:que é emitido entre
luga~_ com~e~?.D9s- djf~r~llt~_!__c,Q}i~de~~~~~~SJmO de
emissão o_ dia ,:;orr~c;pondente do calendário do lugar de
pagamento.
Art. 34. A apresentação do cheque à câmara de
compensação equivale à apresentação a pagamento.
ArL 35. O .emitente do cheque pagável no Brasil
pode revogá-lo, mercê de contr_a-o_rdem dada por aviso
~istolar, ou por viajlid~cial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.
Parágrafo únicO. A revogação ou contra-ordem só
produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não --Sendo promovida, pode o sacado p~gar o
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cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos
do art. 59 desta lei.
Art. 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o
emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o
pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.
§ I~> A oposição do emitente e a revogação ou
contra-ordem se excluem reciprocamente.
§ 2">t Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.
Art..37 .. A mort~_do emitente ou sua incapacidade
superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.
Ar4 38 .. --.0 sacado pode exigir, ao pagar o cheque,
que este_ lhe seja entregue quitado_ pelo portador.
Parágrafo único. O portador não pode recursar pagamento parcial, e, nesse caso, o sacado pode exigir que
ess.e pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê
a respectiva quitação.
Art. 39. O sacado que paga cheque "à ordem" é
obrigado a verificar a regularidade da série de endossos,
inas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante
do cheque à câmari de compensação.
Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do
apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco
sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsifi~
cada ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do
endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver o que pagou.
Art. 40. O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques e se 2 (dois) ou mais forem
apre_sentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveiS bastem para o pagamento de todos, terão preferência -as de emissã_o mais antiga e, se da mesma data, os
de número inferíor.
ArL41. ·o sacãdõ- pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou
que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais.
Art. 42. O cheque em moeda estrangeira ê pago, no
prazo de apresentação, em moeda nacional ao câmbio
do dia do pagamento obedecida a legislação especial.
Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da
apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do
dia da apresentação e o do dia do pagamento para efeito
de conversão em moeda nacional.
Art. 43. Justificado o extravio ou a destruição de
cheque, o possuidor, descrevendo-o com clareza e precisão, pode requerer ao juiz compelente do lugar do pagaM
menta a intimação do sacado para não pagá-lo. Nomesmo requerimento o autor pedirá a citação dos coobrigados para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, oponham
contestaçãO,-firmada em ilegitimidade de propriedade ou
posse.
§ IY Não apresentada .contestação ou julgada esta
improcedente, o juiz autoriuirá por sentença o sacado a
pagar o cheque ao autor.
§ 29 A ação a que se refere este artigo deverá ser ajuizada dentro do prazo da apresentação do cheque.

CAPITULO V
Do Cheque Cruzado
Art. 44. O emitente ou o portador podem cruzar o
cheque, mediante a aposição de dois traços paralelos no
- anVérsci do título.
§ IY O cruzamento é geral se entre os dois traços não
houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicáção
~·banco", ou qutra equivalente. O cruzamento é especial
se entre os dois traços existir a indicação do nome do
banco. .
_.
__ _
§ 29 O c"ruzãrriên_to géral pode ser convertido em especial, mas este não pode converter-se naquele.
§ 31' A inutitiz:íção do cruzamento_ ou a do nome do
banco é reputada como não existente.
Art. 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser
pago peJo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento espe-Cjal só POde Ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou,
se este for o sacado, a cliente seu, mediante crêdito em
conta. Pode entretanto, o banco desígnado incumbir outro_ d3: cobrança.
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§ I'? O banco só pode adquirir cheque cruzado de
cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas.
§ 29 O cheque com vários cruzamentos especiais só
pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos,
um dos quais para cobrança por câmara de compensação.
§ 39 Responde pelo dano, até a concorrência do
montante do cheque, o sacado ou o banco portador que
não observar as disposições prece_dentes.

CAPITULO VI
Do O.eque para Ser Creditado em Conta
Art. 46. O emifiote ou- o portadOr po-defu proibir
que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição
transversal, no anverso do tftülo, da cláusula "para ser
creditado em conta", ou outra equivalente. Nesse caso, o
sacado só pode proceder a lançamento contábil (crédito
em conta, tranferência ou compensação), que vale como
pagamento. O depóSito do cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso.
§ (9 A inutilização da cláusula ê considerada como
não existente.
§ 29 Responde pelo dano, até a concorrência do
montante de cheque, o sacado que não observar as disposições precedentes.
CAPITULO VII
Da Ação po~ Falta de Pagamento
Art. 47. Pode o portador promover a execução_ do
cheque:
I - contra o emitente e seu avalista;
II -contra os endossantes e se_us avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por decai ração dosacado,_ escrita e datada sobre o cheque, com identificação
do dia de apresentação, ou, por declaraç-d.o escrita e datada por câmara ae compen-sação.
§ 19 Qualquer das declarações previstaS--neste artigo
dispensa o protesto e produz os efeitos deste.
§ 29 Os signatários respondem pelos danos causados
por declarações inexata.
§ 311 O portador que não apresentar o cheque em
tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento
pela forma indicada neste artigo, perde o direito de ex_ecução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis
durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, cm
razão de fato que não lhe seja imputável.
§ 4~' A execução i"ndepende do protesto e das declarações previStas neste artigo, se a apreséntação ou o pa:
gamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado
ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência. - -Art. 48. O protesto ou as declarações de artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do eminente~ antes da expiração do prazo de
apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o
protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro
dia útil seguinte.
§ li' A entrega do cheque para protesto deve ser pre·
notada em livro especial e o protesto tirado no prazo de
3 (três) dias úteis a contar do recebimento do título.
§ 2~' O instrumento do protesto, datado c assinado
pelo oficial p_Yblico competcnt_e, _contêm:
a) a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas, na ordem em que se acham lançadas;
b) a certidão da intimação do emitente,_de seu manda-_
tá_rio especial ou representante legal, e as demais pessoas
obrigadas no cheque;
c) a resposta dada pelos intimados ou a declaração da
falta de resposta;
d) a certidão de não haverem sído encontrados ou de
serem desconhecidQS o emitente ou_ os demais obrigados,
realizada a intimação,_ nesse caso, pela imprensa.
§ 3'>' O instrumento de protesto, depois de _registrado
em livro próprio, será entregue ao portador legitimado
ou àquele que houver efetuado o pagamento.
§ 4 9 " Pago o cheque depois do protesto, pode este ser
cancelado, a pedido de qualquer interessado,mcdiante
arquivamento de cópia autenticada da quitação que contenha p~rfeita identificação do título.
Art. A9r O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente, nos 4 (quatro)
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dias úteis_ seguintes ao do protesto ou d_as declarações
previstas no art. 47 desta lei ou, havendo cláusula "sem
-despesa", ao da apresentação._
§. l~' Cada endossante deve, nos 2 (dois) dias úteis seguintes ao do recebimento do aviso, comunicar seu teor
ao endossante precedente, indicando os nomes e endereç_os __ dos que derl:!_m os avisos anteriores, ·e assim por
diante, até o emitente,._contand.o-se os prazos do recebimento do aviso precedente.
§ 2~'_ O aviso Qado a um obrigado deve estender:-se no
mesmo prazo, a seu avalista.
§ 39 Se o-endossante não houver indicado seu endereço, ou o tiver feito de forma ilegível, basta o aviso ao
endossante que o preceder.
§ 4~' O .aviso pode ser dado por qualquer forma, até
pela simples devolução do cheque.
§ 5'>' Aquele que estiver obrigado a aviso deverá provar que o deu no prazo estipulado. Considera-se obser·
vado- ó- pi-"azo se, dentro dele, houver sido posta no correio a carta de aviso.
§ 69 ~ão. decai do direito de· regresso o que deixa de
dar O aviso no prazo estabelecido. Responde, porém,
petg-Q.àno causaqo por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque.
Art. 50. Q_ emitente, o endossante e o avaliSt;l podem, pela cláusula "sem despesa", "sem protesto", ou
outra equivalente, lançada no título e assinada, dispensar o portador, para promover a execução do título, do
protesto da declaração equivalente.
~ I'>' A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque no prazo estabelecido, nem dos avisos.
lncuffibe a quem alega a inobservância de prazo a prova
respectiva.
_ § 2"' A cláusula lançada pelo emitente produz efeito
em relação a todos os obrigados; a lançada por endossante ou por avalista produz efeito somente_em relação
ao que lançar.
§ 3"' Se, apesar da cláusula lançada pelo emitente, o
portador promove o protesto, as despesas correm por
sua conta. Pc;:~r elas respondem todos os obrigados, se a
cláusula é lanÇada por- endossante ou av"alista:·-Art. 51. Todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque.
§ 1~' O portador tem o direito de_ demandar todos os
obrigados, individual o_u coletivamente, sem estar sujeito
a observar a ordem em que se obrigaram. O mesmo direito cabe uo obrigado que pagar o cheque.
§ 21' A ação contra um dos obrigados não impede sejam os oUtro$ demandados, mesmo que_ se tenham obrigado-- posierio"rmente àquele.
§ 3~' Regem-se· pelas normas das obrigações solidárias as relações entre_ obrigados do mesmo_ grau.
Art. 52~ O portador pode exigir do demandado:
I - a importância do cheque não-pago;
II- os juros legais, desde o ,dia da apresentação;
III -as despesas que fez;
- IV --a compensação pela Perda do valor aquisitivo
da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas
-·
nos itens antecedentes.
Art. 53. Quem -pã.ga o cheque pode exigir déseus garantes:
I - a importância integral que pagou;
- n=- os- fuf6Slegais, a contar do dia do pagamento;
I I I - as despesas que fez:
rv-- a··oompetisàç8<Y j:leiU-"(ier"&l-dO-Váior aquisitivo
da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas
nos itens _a_ntece_çicnt~.
Art. 54. O obrigado contra o qual se promova execuçãq, _ou que ?. esta esteja suje}ló, pode exigir,_ ~ntra
pagamento, a entrega do cheque, com o instrumento de
protesto ou da declaração equivalente e a conta.dejuros
e despesas quitadas.
- Pa'rãgfaro- ynlco~ O endossant~ que pag<?u a--che_que
pode canc_elar seu endosso e os dos endossantes posteriores.
Art. SS. Q_U:ando disposição legal ou caso de força_
maior impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a
declã.ração- iquivafente nos- prazos estabelecidos,
consideram-se estes prorrogados.
§ l~> O portador é obrigado a dar aviso imediato .da
ocorrência de força maíor a--seU -endossante e a fazer
menção do aviso dado mediante declaração datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São

aplicãveis, quanto ao mais, as disposiçõeS do art. 49 e
seus parágrafos desta lei.
§ 2'1 Cessado o impedimento, deve o portador, ini'ediatamente, apresentar o cheque para pagamento e, se
couber, promover o protesto ou a declaração equivalente_
§_ 39 Se o impedimento durar por mais de 15 (quinze)
dias, contados do dia em que o portador, mesmo antes
de findo o prazo de apresentação, comunicou a ocorrênda de força maior a seu endossante, poderã ser promovida a execução, sem necessidade da apresentação do protesto ou declaração equivalente.
§ 4"' Não constituem casos de força maior os fatos
puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa
por ele incumbida da apresentação do cheque, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente.
CA PITU LO VIII
Da PluraHdade de Exemplares
Art. 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer
cheque emítido" em um país e pagãvel em outro pode ser
feito em Vál-iós exemplares idênticos, que ·devem ser numerados no próprio texto do tftulo, sob pena de cada
exemplar ser considerado cheque distinto.
Art. 57. O pagamento feito contra a apresentação
de um exemplar é liberatório, ainda que não estipulado
que o pagamento torna sem efeito os outros exemplares.
Parágrafo único. O __endossante que transferir os
-~emplares a diferentes pessoas e os endosantes posteriores respondem por todos os exemplares que assinarem e
que não forem restituídos.
CAPITULO IX
Das Alterações
Art. 58. No caso de alteração do texto do cheque, os
signatãrios posteriOres à alteração respondem nos termos do trato alterado e os signatários anteriores, Dos do
texto original.
Parãgrafo único. Não sendo possível determinar se a
firma foí aposta rio titulo antes ou depois de sua declaração, presume-se que o tenha sido antes.
CAPITULO X
Da Prescriçilo
Art. 59. Pres~rev~_em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47
desta Lei assegura ao portador.
Parãgrafo único. Á ação de regresso de um obrigado
ao pagamento do cheque contra outra prescreve em 6
(seis) meses, co_ntados do dia em que o obrigado pagou o
cheque ou dia em que foi demandado.
Art. 60. A interrupção da prescrição produz efeito
somente contra o_ obrigado em relação ao _qual foi pro·
movido o ato interruptivo.
Art. 61. A ação de cnriq~imento contrn_o emiten~
te ou outros obrigados, que se locupletaram injustamenle com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2
(dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta lei.
Art. 62. Salvo prova de nevação, a emissão ou a
transferência dQ_cheque não exclui a ação fundada na re·
lação causal, feita a_ prova do não-pagamento::
CAPITULO XI

Dgs -Üm.flitos-de--Leis -em--Matéria _de.. Oleques_
Art. 63. Os conflitos de leis em matéria de cheques
serão resolvidos de acordo_ com as normas constantes
das Convençõ_es aprovadas, promulgadas e mandadas
aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição
-Federal.
CAPITULO XII
Das Disposições Gerais
Art. 64. A apresentação do cheque, o protestQOU a
declaração equivalente só podem ser feitos o_u exigidos
em dia útil, durante o expediente dos estabelecimentos
de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protestos.
Parâgrafo único. O cômputo dos prazos estabelecidos nesta Lei obedece às disposições do direito corii.uri"l.
Art. 65. Os efeitos penais da emissão do cheque _sem
suficleriie provísão de fundos, na frustração do pagamento do cheque, da falsidade." falsificação._e da arte-
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continuam regidos pela legislação cri-

Os vales ou cheques postais, os cheques de

poupança ou assemelhados e os cheques de viagem
regem-se pelas disposições especiais- ã. eles referentes.
Art. 67. A palavra .. banco", para os fins desta lei,
designa também a instituição financeira contra a qual a
lei admita a emissão de cheque.
Art. 68. Os bancos e ca_sas bancãrias poderão fazer
prova aos seus depositantes dos cheques por estes sacados, mediante apresentação de cópia fotogrâfica ou microfotogrãfica.
Art. 69. Fica ressalvada a competência do Conselho
Monetário Nacional, nos termos e nos limites da legislação específica~ para expedir normas relativas à matéria
bancária relacionada com o cheque.
Parágrafo único. É da competência do Conselho
Monetário Nacional;
a) a determinação das normas que devem obedecer as
contas d.e depósito para que possam ser fornecidos os talões de cheques aos depositantes;
b) a determinação das conseqüências do uso indevido
do cheque, relativamente à cpnta do depositante;
c) a disciplina das relações entre o sacado e o optante,
na hipótese do art. 36 desta Lei,
Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 71. Revogam-se as disposições em contrârio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Esgotada a

matéria constante da O.r.d_em do Dia.
Vai-se passar. agora. à votação do Requerimento n<?
166, lido no Expediente; de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n' 44, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneç~m sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-·se à
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmarà n" 44, de 1985 (n" 5.539/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o prazo para pagamento do imposto de renda devido por pessoas jurídicas.
Solicito ao nobre Senador Álvaro Dias o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto, formulado pelo Poder Executivo (Mensagem n'i' 263/85), determina que "o pagarriento de cada
parcela de antecipação, duodêcimo ou quota do imposto
de renda das pessoas juridicas, a que se referem os
Decretos-leis n'i's. 1.967, de 23 de novembro de 1982, e
2.031, de 9 de junho de 1983, deve ser efetuado até o último dia útil do segundo decênio dQ mês correspondente
ao vencimento da parcela'~. Esclarece ainda o texto da
Proposição". que· o disposto aplica-se às parcelas vencíveis
a partir do mês seguinte ao da publicação da lei,
Na Exposição de Moth:os do.Ministério da Fazenda
ao Senhor Presidente da República, que íntegra o documentário da Mensagem, estão alinhadas as razões justificadoras da alteração prevista.
Observa o referido documento que os artigos 7~', 8'i', 99
e 12 do Decreto-lei n'i' 1.967t de 1982, e o artigo J'i' do
Decreto-lei n~" 2.031, de 1983, determinam que cada parcela de antecipação, duodécimo ou quota do imposto de
renda das pessoas jurídicas deve ser paga atê o último dia
útil do mês correspondente ao seu vencimento.
Segue a ponderação de que o vencimento de cada parcela do imposto se dá em função do mês em que a pessoa
jurídica encerra o período-base de apuração dos resultados. Assim o vencimento da primeira parcela ocorre no
mês seguinte ao do término desse período-base de apu. ração.
Excepcionalmente, observa o texto em referênica, para
as inStituições financeiras e outras pessoas jurídicas ligadas ao mercado financeiro, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela ocorre no curso do próprio
período antes do encerramento da balança anual, mais
precisamente no mês de julho de cada ano.

Pelo atual regime çie determinação do imposto das
pessoas jurídicas (são ainda palavras presentes na mesma
fonte citada a base de cálculo - lucro real, presumido
ou arbitrado - é convertido em nt1mero de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), mediante
sua divisão pelo valor. de uma PRTN no mês subsequente ao do têrmino do período-ba"se de incidência. E a alíquota do imposto incide sobre essa base de cálculo convertida em riú.ritero de ORTN.
O pagamento da primeira parcela, ou da totalidade do
ímposto pode ·ser feito, sem qualquer correção monetária, até o último dia útil do mês seguinte ao do encerraineflto do balanço, com defasagem, portanto, de um mês
em relação ao ato econômico que gera o crédito tributário. Se o contríbuínte pagã o imposto até o último dia
do segundo mês. seguinte ao do encerramento do balanço
pagará a correção monetária de apenas um mês e não de
dois meses que é Õ lapso de tempo que medeia entre o encerramento_do balanço e o pagamento do imposto.
Como o valor da ORTN_é fixado para vigorar durante
todo o mês. (~ ainda uma razão aduzida na Exposição de
Motivos em referência), o pagamento de um débito tributário no primeiro dia desse mês já é feito com a totalidade da correção monetária estabelecida para o período;
mas, se o pagamento ê feito no último dia, a correção
monetária não Se altera.
Assim, .. o encurtamento do prazo para recolhimento
do imposto, ou de cada parcela, do último dia útil do segundo decênio do mês de vencimento ê medida que se
afigura necessária para que a correção monetária inCida
de tal forma que não atribua vantagem financeira nem
ao Fisco nem aos contribuintes".
As freqüentes modificações propostas à legislação tri--butária-, p-artametaS de propostas de Poder Executivo
ou de iniciativas nascidas ·no próprio Congresso - s~o
mi:didas necessârias e normais, no limite em que visem
tornar mais juStas as obrigações impostas ao contribuinte e criar melhores condições para a maximização de receitas alimentadoras da Fazenda N acionaf.
A própria vigência de uma norma tributária evidencia
.su_as _impropriedades e o que nela pode e deve ser aper-feiço.3.do, dentro, aliás, do velho prinCípio de que toda a
legislação que impera no âmbito de uma nação exprime
a dinâmica. de .um processo interminável, no ajustamento
_necessário dos procedimentos legais impostos·ao· cida- dão, ao quadro de fatos e de situações em que se move e
SQ\)revive esse mesmo cidadão.
A medid;t_a que se refere o Projeto..de lei examinado
situa-se ex.atamente no âmbito de um aprimoramento
formal, com vistas à eliminação de impropriedade gerada pela redação ora vigente no texto legal visado.
As razões alegadas para a mudança sugerida são convincentes e no âmbito de análise que esta Comissão de
Economia cabe fazer, nenhuma objeção existe a_ opor.
Assim, nos termos do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n'i' 44j85. que altera
o prazo para pagamento do imposto de renda devido por
pessoas jurídicas.
~o parecer.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza, para proferir o pãre&rda· Comissão de Finanças.

que gera o crédito tributário. Se o contribuinte paga
o imposto até o último dia do segundo mês seguinte
ao do encerramento do balanço, pagará a correção
monetária de apenas um mês e não de dois meses,
que ê o lapso de tempo que medeia entre o encerramento do balanço e o pagamento do imposto."
Entende o Ministro Dornelles que deveria haver rateio
no saCrificio relativo à perda provocada pela concessão
de 30 dias de prazo, sem correção, para pagamento do
impõsto.t o que se conclui do final da Exposição de Motivosjâ
referida, verbis:
"O encurtamento do prazo para recolhimento do
imposto, ou de cada parcela, do último dia útil do
mês para o último dia útil do segundo decêndio do
mês de vencimento, é medida que se afigura necessária para que a correção monetária incida de tal
for~a que não atribua vantagem financeiras nem ao
Fisco e nem aos contribuintes."
Na Câmara dos Deputados houve parecer favorável
por parte do relator designado pela Mesa em substi~
tuiçã_o à Comissão de Constituição e Justiça, porém os .
pareceres das Comissões de Economia, Indústria e Comêrcio e de Finanças, ambas substitufdas, por relator designado, foram contrário à aprovação do projeto.
Do ponto de Vistã da Comissão de Finanças, foram
cumpridas as normas constitucionais relativas a competência da UniãO (artigo 21, item IV), às atribuições do
Congresso (artigo 43, item 1), ao processo legislativo (ar~
tigo 46, item III), à legitimidade de iniciativa (artigo 56 e
57, item I) e aos direitos do contribuinte (artigo 153, §
29).
O reflexo favorável nas finanças da União é evidente,
pois que a caixa ficaria em condições de atender mais facilmente o impacto das despesas com o pagamento do
pessoal, geralmente nO período de 20 a 30 de cada mês.
Se o imposto de renda, cujo prazo de pagamento .ora
se abrevia, viesse a ser recebido somente nos fi.ns.do mês,
o caixa da União teria de ser suprido com recursos
oriundos de empréstimos no mercado financeiro, a prazo
que nem sempre se conformam ao estritamente neces~
sário.
Assim, em lugar de ampliar a dívida pública, mais
vantajosa será contar com recursos próprios, constantes
do orçamento fiscal, para cuja disponibilidade não existe
qualquer estorvo legal, pois que basta, para tanto, a alteração do vencimento da obrigação tributária principal,
sem aumentar o valor do .tributo devido.
A única queixa por parte dos contribuintes será a de
ter de adaptar o seu fluxo de caixa, mas conta tal risco
tanto a Constituição Federal conl.o o Código Tributário
-Nacional (artigo 104) os protegem somente quanto a aumento ou criação de impostos.
Nessas condições, manifestamo-nos pela aprovação
do Projeto de lei ora em exame,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
emenda que serâ lida pelo Sr. l'l'-Secretário.

:t:

lida a seguinte

EMENDA N•l
(De plenário)

O SR. AM~RICO DE SOUZA (PFL -

MA. Para
proferir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: Projeto
de Lei em tela, encaminhado pelo Poder Executivo nos
termos ~o artigo 51 da Constituição Federal,objetiva re-du:âr o Prazo de pagamento do- imposto de renda das
pessoas jurfdicas, antecipando o seu final em cerca de 10
-dias~ ou seja, do último dia útil do mês de vencimento,
para o último dia útil do segundo decêndio do mesmo
mês..
A justificativa do projeto, de acordo com a Exposição
de Motivos do Sr. Ministro da Fazenda ~o encaminhar a
proposição ao Senhor Presidente da República, está sintetizada nos seguintes termos:
"O pagamento da primeira parcela, ou da totalidade do imposto, pode ser feito sem qualquer correção" monetária atê o último dia útil do mês seguinte ao do encerramento do balanço, com defasagem,
portanto, de um mês em relação ao ato econômico
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Ao Projeto de Lei da Câmara n' 44, de 1985 (n'
5.539/85, na Casa de origem), que ('altera o prazo
para pagamento do imposto devido por pessoas jurídi~

cas".
Inclua-se onde couber:
"Art. As importâncias recebidas em dinheiro,
por pessoa física, a título de pensão ou aposentadoria são isentas de qualquer tributação, contribuição
ou au_tra arrecadação compulsória promovida pela
adrnirifstração pública direta ou indireta.
Art. A remuneração proveniente de trabalho assalariado, até o limite mensaJ equivalente a 100
(cem) Obrigações Reajustáveis do Tesoqro- Nacional, não poderá ser objeto de retenção na fonte a
título de antecipação de rec()Jhimento de tributo de
qualquer natureza.
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Quinta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)~

Parãgrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se aos honorários percebidos por profissionais autônomos e demais rendimentos de trabalho
sem vículo empregatício."
Justitica('ão

O sistema tributário nacional é notoriamente injusto
do ponto de vista soci_al, quer porque penaliza as regiões
mais carentes, quer porque tende a agravar a miSéria dos
pobres. No que diz respeito especificamerite aQ. "imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza", chega
'a ser escandalosa a inigUidade que consagra~ Este tri~u
to, que em princípio se destinaria a redistribuir a renda e
propiciar o atendimento das necessidad~ bá~icas da população, funciona de forma inversa pois constitui mais
um fator de concentração de poder econômico. A legislação pertinente visa, sobretudo, atingir de forma particulamente aguda os proventos do trabalho enquanto as
grandes fortunas e o_s ganhos de capital escapam quase
que por completo à malha fiscal.
As próprias autoridades fazendãrias reconhecem que
os 1.000 (mil) maiores contribuintes do País, no exercício
de 1979, pagaram apenas 1,03% do total arrecadado enQllaõto dispunhã.lxid-e uma renda ffiédia declaradãdão-r·-·
dem de CrS 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de cruzeiros). Estimou-se que em 1982 esta privilegiada elite
auferiu rendimentos anuais em--torno ·ae Cr$
400,000.000,00 (quatrocentos milhões de .c.ruzeiros). O
especialista _em tributação, Luciano da Silva Amaro,
analisando o fenômeno ocorrido no Brasil ao longo dos
últimos anos concluiu:
. "Através da manipulação dos índic"es de-Correção
das tabelas do tributo, o Governo aumentou tremendamente os níveis de cobrança para as faixas
médias de renda, aumentando as vantagens para as
faixas mais altas. Ao mesmo tempo, cresceram os
privilégios para-as aplicações de capital."
Esta declaração fof feita em_ tJtaio do corrente ano, no
SimpóSiO de Avaliação do Sisú~ma Tributãrio Nacional,
realizado em São Paulo, para uma platéia constituída
basicamente de empresârios e eXecutivos. No -curso de
sua exposição, demonstrou o ilustre professor:
,. " ... em 1977, estavam isentos do imposto os ·c_ontribuintes que tivessem uma renda líquida anual de
até 45 salários mínimos sendo que, ilegalmente, esse
teta foi sendo reduzido ano a ano e, hoje, a isenção
só vale atê 32 salári"os míriimos."

A situação se revela verdadeiramente alarmante quando constatamOs que. •• ... o imposto só é prõgressivO para
as faliãS-médias- e não para as altas"~ TSto ê fácilmente
demonstrável, como bem ressalta o citado conferencista,
ao lembrar que a pessoa que disponha de umlJ.. " ... renda
líquida anual de Cr$ 480.000,00-{quatrocenfos e oitenta
·mil cruzeiros), ou seja CrS 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) mensais, pagou Cr$ 14.400,00 (quatorze mil e
quatrocentos cruzeiros) de Imposto de Renda, enquanto
quem ganhou o dobro, isto é, com uma renda líquida
mensal de Cr.S 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), sofreu
um aumento de nada menos de 620% (seiscentos e vinte
por cento), pagando ao fisco Cr$ t03.000,00 (cento e três
mil cruzeiros).
·· É, portanto, a classe média assalariada quem sustenta
os cofres públicos não s6 Coiri-ã1fib"utação direta como
com as inúmeras taxações disfarçadas que vêm embutidas nas tarifas co_bradas pelas empresas estatais, no
preça da gasolina; iias contribuições previdenciárias e
inúrrieras outras fórmulas qUe á adfufriistração encontra ·
para penalizar o trabalhador. Neste ponto, cumpre ressaltar que o sacrificado contribuinte nacional só participa no momento de recolher as importâncias exigidas. O
uso, o gerenciamento, o destino dado a_os _recursos aufe. ridos constitui sempre um insondãvel mistério para a população.
A perda de poder aquisitivo da grande maioria do
povo começa a_assu_s_tar também a classe empresarial. A
Fedetação do Comércio do Estado de Sãº Paulo, setindo
que o volume de vendas vinha caindo assustadoramente,
encomendou estudo analítico sobre as causas do fenômO:.
. no à sua assessoria técnica. A conclusão foi queo.achatamento das vendas encontra-se vinculado a uma spces- .
são de medidas governamentais que confiscaram pa·ne-da renda das classes média e baixa. Foram identificadas

três etapas na escalada de medidas utilizadas para neutralizar por via indireta, as vantagens que a correção semestral dos salários concedeu aos trabalhadores de p_equeno rendimento.
Até meados de 1981, utilizou-se a técnica das majorações indiretas do Imposto de Renda descontado na
fonte, segundo os cãlculos da FCoderação do Comércio,
um assalariado que ganhasse o equivalente a 5,1 salários
mínimos em novembro de 1979 (cerca de CrS 15.000,00)
estava sujeito a um desconto na fonte equivalente a 1,3%
de sua remuneração. Um ano mais tarde, os planejadores de Brasília aumentaram a participação do fisco para
5,5% ou seja, quatro vezes mais. Na faixa interirieâiáría,
de 18,3 salários mínimos (Cr$ 54.000,00haépoca), odesconto passou de 11,3% pã.ra 17,8% um ano depois.
A segunda etapa desta escalada tributária ocorreu em
1981, com a fórmula adotada de reajuste das tabçlas de
desconto na fonte. Com os limites das diversas faixas foram corrigidas em 50% (cinqUenta por cento) enquanto
que a inflação superou a casa dos 100% (cem por cento),
-··os salários que se mantiveram razoavelmente estâveis,
erii termos de poder aquisitivo, foram atii:Jgidos por aliquotas sensivelmente superiores.
A terceira etapa desta política de achatamento da rend:alíqtiida: foi a d~cisão de só reajustar os limites constantes das tabelas- de descontos na fonte uma Vt:Z por ano
enquanto os salários passaram a ser corrigidos semestralmente. COm este expediente, p"arte da correção sala·- rial auferida retorna aos cofres públicos. Acrescenta-se a
isto o irifpacto causado pelo recente. "pacote previdenciário" e ter-se-á delineado a perspectiva global do que
tem sido a política governamental em relação ao trabalhador assalariado.
A emenda ora apres_entada, que jâ foi objeto de iniciativa de nossa responsabilidade, encontrando~se hoje em
tramitação na Câmara dos Deputados, tem Por escopo
minorar as distorções decorrentes da atual sistemâtica
tributária, evitando que as categorias menos favorecidas
continuem a ser penalizadas. Em primeiro lugar, preconiza total isenção para os ganhos provenientes de aposentadoria ou pensão por serem os beneficiãrios de tais
prestações pessoas geralmente incapacitadas para o
ex_ercício de qualquer outra atividade. Medida de tal natureza não ê inédita no ordenamento interno: O Decreto~
lei n9 1.824, _de 22 de dezembro de 1980,_ que alterou a redação de diversos artigos da Lei n'i' 5.787, de 27 de junho
de 1972, que fixa os critérios de-remuneração d~s militares, contempla com a isei_Iç_ão_de q_~:~atqu_~r tributo parcela
-::- suDstancial dos proventos da inatividade cas~rense.
Nada mais justo do que estender tal privilégio aOs funcionários civis e trabalhadores em geral já que igualmente contribuem para o desenvolvimento e a prosperidade
da Nação.
A proposição estabelece, por outro lado, um limite,
reajustável de acordo com a variação das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional, abaixo do qual osganhos provenientes do trabalho assalariado não podem
sofrer a retenção. Foi tomando como critério para fixação da quantia a importância correspondente a cem
ORTN. A medida evitará que os burocratas da_ fazenda
Nacional resolvarn.. ''compensar" as melhorias salariais
com aumentos na tributação, neutralizando desta forma
as conquistas sociais da grande maioria. Estabelecido o
critério em lei, ficam automaticamente os ~dminis_trado
res impedidos de legislar sobre o assunto através de portarias ou circulares.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. -Itamar
Franco,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Em discussão
o prõjeto e a emenda em turno único.
--Con~do a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis~
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se- nadares:
- -O" projeto que pretende antecipação do duodécimo da
quota do Imposto de Renda merece reparos de nossa
parte.
Ainda há pouco, o líder Humberto Lucena e o Ministro da Fazenda tentavam me explicar a irripoi'tância do
mesmo. É claro que estranho, Sr. Presidente, porque hã
poucos dias o Senado da República aprovava um projeto
de 21 triJhões de cruzeiros, do excesso de arrecadação e
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nesses 23 _trilhQes de cruzeiros _do excesso de arrecadação, 39% eram decorrentes do Imposto de Renda~ O
nobre Líder Humberto Lucena e o Sr. Ministro da Fazenda esdareceram que esse projeto se torna fundamen~
tal para o pagamento do pessoal da União.
Podemos, então, face às informações do Sr. Ministro
da Fazenda e do nobre Líder do Governo nesta Casa,
concordamos com essa antecipação,_ mas apresentamos,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma emenda que visa,
em última anãlise, beneficiar aos aposentados deste País,
que diz que as importâncias recebidas em dinheiro por
pessoa fisica, a título de pensão ou aposentadoria, são
isentas de qualquer tributação. Não precisaria, Sr. Presi~
dente, buscar o alcance social dest~· emenda, jâ que o Senado _da República aprovou por unanimidade, em dois
turnos, o projeto de nossa autoria, beneficiando os apo~
sentados.
E vou mais além, Sr. Presidente, pedindo a V. Ex• para
que atente também para a outra parte da emenda peço, ainda, um pouco de silêncio ao Plenãrio devido à
dificuldade que estou tendo em falar, pelo fato de estar
afônic_o - que esta emenda não só beneficia os aposentados que precisam ser olhados no seu aspecto s_ocial,
pelo GovernO da Nova República, mas também não per~
mite que se incida o Imposto de Renda sobre o assalaria~
..óo que venha a receber até tOO Obrigações Reajustãveís
do Tesouro Nacional durante o mês.
As emendas apresentadas são consubstanciadas o_uma
só, não só em relação aos aposentados, mas, também,
aos assalariados. Espero que a liderança do meu Partido,
não só a liderança do PMDB, mas a liderança da Frente
Liberal e a liderança do PDS, venham dar acolhida a
esta matéria de Profundo alcance social.
Portanto, atendendo_ à solicitação do nobre Líder
Humberto Lucena e às ponderações do Ministro dª- Fazenda, passamos a compreender a importância dessa antecipação do recolhimento. que jã achamos ser uma antecipação por antecipação, porque o Governo, hoje, já
faz essa antecipação. Tsto é evidente, repito, que no ex~
cesso de arrecadação aprovado pelo Senado da República. dos 23 trilhões, 39% tenham se obtidos exatamente
"do Imposto de Renda. De qualquer forma fica aqui o
nosso apelo para que as nossas lideranças apoiem o projetO consubstaficiado nessa emenda que beneficia os aposentados e os assalariados.
Era o que eu_tinha a dizer, sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a pala-

vra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, para discutir.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Para dis.
cutir a matéria.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de fazer dois comentários. O primeiro sobre
a emenda apresentada ao projeto pelo nobre Senador
Itamar Franco e, o segundo, sobre o projeto em sí mesmo. Quanto à emenda, cabe dizer, Sr. Presidente, que a
despeito do seu aspecto social simpãtico, ela violaria uns
dos princípios da técnica tributãria, a sãber, a universidade do tributo.
No caso do Imposto de Renda) o critério decisivo para
se determinar a sua incidência ou não, deve ser exclusivamente a classe e não a natureza do beneficiário ou cOntribuinte. De outra maneira teríamos algumas situações pa~
radoxais. Aposentados de alta renda, beneficiando-se às
vezes de dupla ou tríplice aposentadoria, acabariam tendo um encargo inferior ao dos contribuinte de mais baixa r'erida,qtie- se -encontrassem na ativa. Isso claramente
criaria: ilrilã. iniqdS Didade fiscal.
Por isso, Sr. Presidente, a emenda não deve ser acolhida.
Quanto ao projeto em sf mesmo, enviado pelo Poder
Executivo, teria as segUintes ponderações a fazer. Quanto aci mérito: é inquestionável que o processo inflacionãrio provoca rápida erosão das receitas fiscais e a sim- t!!es postergação do recolhimento do primeiro dia útil do

mês para o úiÚmo dia útil, numa eco_nomia inflacionâria,
representaria uma real redução da carga tributãria. Esse
é o aspecto favorâvel.
Entretanto, Sr~ Presidente, a doutrina que o PDS estã
procurando firmar é a de que não deve ser acol~ida nenhuma proposta, quer da antecipa,ção de impostos, quer
de recolhimento_ de impostos, antes de serem satisfeitas

as condições preliminares de saneamento das finanças
públicas. A essas duas condições preliminares São: _l?_ri-

meiro, a apresentação de um programa de corte de gastos, programa que ~da responsabilidade da Secret~ria de
Planejamento; segundo, 11m programa de desesta(lzaç~o
das empresas públicas, re&ponsabilidade, também, da Secretaria de Planejamento em conjunto ~mo Mini~~ério
da Desburocratização.
Tendo em vista essas considerações, Sr. Presidente, o
nosso voto é contrário à mensagem e ao projeto de lei em
causa.
A experiência tem revelado ser inútil o aumento de impostos ou antecipação de receitas como um processo de
corrigir deflclts. No passado esse falso remédio foi testado vãrias vezes e os resultados foram inócuo.
Aumentaram-se os impostos, anteciparam...se os recolhzmentos e, não obstante, o deficit continuou implacãvel.

O SR. ÁLVARO DIAS .(PMDB- PR. Para emitir
Parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Esta Comissão, através do seu Relator, não vai sereportar às questões relativas ao mé~to da. pr~posi.tura do
nobre Senador Itamar Franco, p01s, à pnm~ra VISta, me
parece, quanto ao mérito, nada esta Comissão teria a
contestai-. Nos reportamos, apenas, à questão da oportunidade. Sabemos da impossibilidade que teríamos de ver_
esse projeto novamente analisado pela Câmara dos Deputados, em tempo de vi'gOrar e atingir os objetivos propugnados pela Mensagem do Governo.
Por esta razão, em runção da oportunida_de, já que o
nobre Senador Itamar Franco terá oportumdade de vetar a matéria proximamente, o nosso parecer é contrário
à-Emenda.
f: o parecer, Sr. Presidente. (Muito beni!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza, para emitir
o Parecer da Comissão de Finanças.

O SR. AMf:RICO DE SOUZA (PFL -

MA. Para

emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A emenda apresentada pelo eminente Senador Itamar
Franco deve ser rejeitada pela Comissão e damis o nosos
parecer contrário, tendo em vista a inoportunidade da
matéria no pres~nte momento.
t. o parecer, Sr. Presidente.

Não deve ser acolhida a proposta do Gov_C?!'~O, Sr.
Presidente, antes da apresentação de duas medidas que
cabem à Secretarià de Planejamento. Ao invés de discutir
taxas de juros, que são da responsabilidade de um outro
órgão do Governo, o Banco Central, Secretaria de Planejamento deveria concentr<!r-se na tarera de apresentar
a este Congresso indicações concretas sobre o corte de
gastos e a desestatização de empresas públicas. Antes
disso, não consentiremos, _quer em aumentos de impostos, quer em antecipação do recolhimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade e juridicidade da emenda e do projeto.
Os demais pareceres são contrãrios à emenda.
Co.mpletada instrução da matéria, passa-se à votação
do proj~to sem p~juízo da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) -Continua em
discussão. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dlscus-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador M u_rilo Badaró, pAra encaminhar a votação.

sã~ matéria depende de parec~;-das ComiSsões de Constituição e Justiça sobre a emenda e o projeto, e de Economia e Finanças sobre a emenda.
Solicito ao nobre Senador Martins Filho o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre a emenda e o
projeto.
O SR.
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FILHO (PMDB- RN. Para emi-

tir parecer. (Sem revisão do orador.)- Sr. PresW.ente,
Srs. Senadores:
_ ,-·--:-·:-"" _
Ao Projeto de Lei da Câmar!l n9 44, de 1985, foi" aPresentada emenda pelo ilustre Senador Itamar Franco no
~guinte teor:
Inclua-se onde couber:
"'Art. As importâncias recebidas em dinheiro,
por pessoa fisica, a título de pen~ão ou aposentadoria são isentas de qualquer tributação, contribuição
ou ~utra arrecadação compulsória promovida pela
administração pública direta ou indireta.
Art. A remuneração proveniente de trabalho as~
salariado, até o limite mensal equivalente a 100
(cem) Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional, não poderã ser objeto de retenção na fonte a
título de antecipação de recolhimento de tributo de
qualqúer natureza.
Parâgraro único. O disposto neste artigo
aplica-se aos honorãrios percebidos por profissional
autônomo e demais rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício."
A Emenda é constitucional e jurídica, e não encontramos nenhum óbice que possa obstacular a sua trami- -tação.
Quanto ao projeto, ê constitucional e jurídico e de_ bo'l,técnica legislativa.
~ o parecer, Sr. Presidente._

O SR. PRESIDENTE (José FragellQ - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Ájy_aro_ Dias, para emitir o
Parecer da Comi.$são de Economia,- sobre a emenda.

O -Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O.sR.MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
O Senador Roberto Campos já antecipou o voto da
Bancada do PDS com relação a esse projeto cuja aprovação--estari~ na dependência da apresentação pelo Governo, tanto quanto possível e melhor seria se rosse antes
da apresentação do projeto, de um programa de corte de
despesas e de gastos públicos em um programa concreto
de desestatização.
---.ocorre que são visíveis as dificuldades que a ârea econômica do Governo encontra para o ajustamento de
pontos de vista. :t'. visíVil a ralta de unidade do Governo
_.com relação a essa matéria. Ficamos nós diante de uma
-circunstância de natureza politica- deliCa:da. A un1 só
tempo não nos seria possível aprovar matêria comO essa,
mas também não seria razoável recusarmos o pedido de
urgência que nos foi solicitado pelo nobre Líder do Governo, no sentido de permitir ao Senado a defiberação
sobre a matéria.
Pelo que, aSsim procedendo, concordando com a urgência, entendemos ser da nossa obrigação manirestar
ponto de vista contrário ao projeto e contrário à emen-

da.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena para encaminhar a votação.

O SR. HUMIIERTO LUCENA (PMDB - PB. Para

·encaminhar a votação.)~ Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
- "-Eifs"e projeto de origem governamental, conforme Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Fazenda ao Senhor Presidente da República, pretende apena-s que "a
antecipação do recolhimento do duodécimo ou quota do
Imposto de Renda das pessoas jurídicas que no momento deve ser paga atê o último dia útil do mês correspon-aente ao seu vencimento, passa a ser recolhidO atê o último dia do s_egu_pd~ d_ecênio do mês correspondente ao
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vencimento da parcela", o que equivale a dizer que apenas há uma diferença de dez dias em favor do Tesouro_
Nacional.
A razão principal desta proposição, segundo o Sr. Ministro da Faze"rida, é que o Governo precisa de recursos
para razer face ao pag-amento dos vencimentos dos servidores públicos civis e inilitares, a partir do próximo mês
de julho, sobretudo tendo em vista, como jã foi salientado várias vezes, que o Governo anterior, nos dois últimos meses do mandato do Presidente João Figlleiredo,
concedeu diversas vantagens aos servidores públicos civis administração di reta e indireta, da União,- quais sejam, 80% de gratificação a todo o pessoal de nível superior, 40 a 60% de Gratificação ao Pessoal de nível médio
e 20% ao pessoal de apoio. Ora, isso em termos financeiros, significou um aCi'éSCimo na Despesa de Pessoal no
Orçamento da União, em 1985, da ordem de7 trilhões de
cruzeiros.
Esta, por OOnseqaínte, é a principal justificativa do
Governo para solicitar ao Congresso Nacional a aprovação desse, projeto de lei.
Era o qtie tinha a dizer. (Muito bem!)

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como autor
da proposicão, V. Ex• pode razer uso da palavra.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
Entendi as ponderações do nobre Senador Murilo Badaró, Líder do PDS, e do próprio Ministro da Fazenda,
Francisco Dornelles. Apenas não concordo com o Senador Roberto Campos quando ele estranha esta nossa
emenda.
Pediria a S. Ex• que se recordasse do Decreto-Lei n'i'
1.824, que alterou a Lei n'i' 5. 787, Sr. Presidente, porque
tanto esse decreto-lei- e o nobre Líder Murilo Badaró
também se esqueceu disso - quanto essa lei beneficiaram os militares. Os militares na inatividade jã têm a
isenção. Portanto, nada mais justo, Sr. Presidente, que se
desse também, por uma questão de isonomia, a isenção
aos aposentados brasileiros.
Eu estranhei, Sr. Presidente, o voto do nobre Senador
Murilo Badaró, porque esse principio da isonomia deve
ser obedecido no aspecto constitucional. Não podemos
esquecer que jã hã o decreto-lei que beneficia os milita~
res. Nós não somos contra isso, ao contrário, que sebeneficie os castrenses na sua inatividade, o que não é justo
é que não venha se beneficiar o aposentado civil, tambêm, da mesma maneira.
Razão pela qual apresentamos esta emenda. Lamentamos o parecer dos nossos doutos colegas elogiando o parecer do nobre Senador Martins Filho que entendeu a
sua juridicidade e esperamos que o Senado da República
possa aprovar a nossa emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto- Solicito verificaçilõ, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se proceder a verificação.
Soli<;ito a_QS Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.)
Solicito aos Srs. Senadores que votem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vo(a o
Sr. lfder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena -

(PMDB - PB.) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O Sr. Murilo Badar6 (PDS- MG.)- Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?

O Sr. Carlos Chiarem (PFL -

RS.) - Sim.
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O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o
· Uder do l'DT?

O Sr. Roberto Satumlno (l'DT c- RJ) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii)- Como vota o
Líder do PTB?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelii)- Os Srs. Senadores jâ podem votar.
(Procede-se à votação)
VOTAM SEM OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema

qualquer tributação, contribuição ou outra arrecadação
compulsória aos aposentados e pensionistas.
O Sr. Itamar Franco -

V.

Ex~

me permite.

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não.

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não acredito que V.
Ex.• receba apenas 100 ORTN mensais, sem querer en~
trar no mérito do seu imposto de renda.
O SR. NELSON CARNEIRO- Eu não acredito que
receba 100 ORTN mensais, eu não recebo nada. Mas em
todo caso posso vir a reCeber.

Albano Franco
Alberto Silva
Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Altevir Leal
Álvaro Dias
Amêrico de Souza
Benedito Can_t~las_
Carlos Chiarem
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Fernando Henrique Cardoso
Gastão Müller
Hélio Gueiros
Humberto Lucena
Itamar Franco

O Sr. Jutahy Magalhães- Pela ordem, Sr. Presiderite.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Com a palavra o eminente Senador Jutahy Magalhães, para uma
questão de ordem.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a V. Ex• que faça chegar às minhas mãos a fita com o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Josê FrageUi) - Serã providenciado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a
emenda.

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda_ queiram
permanecer como se encontram.
Rejeitada a emenda.

João Lobo
Jorge Bornhausen
José Ignácio Ferreira
José Lins
Lourival Baptista
L uiz Cavalcante
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gad_elha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Oalla
Nelson Carneiro
Nivaldo Machado
Roberto Saturnino
Roberto Wypych
Severo Gomes

O Sr. Carlos Alberto -Sr. Presídente, solicito verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será feita a

_verificação solicitada pelo nobre Senador Carlos Alberto.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
_
.
Como vota o Líder do PMDB?

o- Sr. ~~mbert~ L~cena (PMDB -

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O Sr. Murilo Badar6 -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fra.g_elli) -Como vota o

Líder do PFL?

0- Sr. Carlos Chiarelli -

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
Carlos Alberto
Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior
MurHo Badar6
Roberto Campos

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~-Como votã o
Líder do PDT?
O Sr. Roberto Saturnino -

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alt_eyj:r Leal
Álvaro Dias
Américo- de Souza
Benedit_o Canelas
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fãbio Lucena
Gastão MOiler
Hélio Gueiros
Humberto Lucena
José Lins
Jutahy_ Magalhães
Lourival Baptista
Luiz Cãvalcante
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mãrio Maia
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Roberto Campos
- Roberto Wypych
ABSiEM-SE DE VOTAR:

Fernando Henrique Cardoso
Luiz Viana
Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai ser feita a
apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 8 Srs. Senadores e NÃO, 28 Srs. Senadores. - -- - --- Houve 3 abstenções.
A Emenda foi rejeita_da.
A matéria vai à sanção.
O SR. PR~IDE.NTE (Jos_é Fragelli)- Sobre a mesa,
redação final áe- prôposição ãprovada na Ordem do Dia
da presente, e que nos termos do parágrafo único do art.
355 do Regiment~ Interno, se não houver objeção do
Plenãrio, serâ lídã-pelo Sr. 1<?-Secretârio. (Pausa.)
É lida a seguinte

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Frageli~ -:::... 0 'nobre
líder do PTB vai se alJster de votar. _

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai ser feita a
apuração. (Pausa._)
Votaram SIM 37 Srs. Senadores e NÃO 5 Srs . .SeOadores. Não ho_uve _a_bst~nção.
O projeto foi aprovado.
Passa-se agora à votação da emenda. __ O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

PB) -
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Concede_a

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (l'TB- RJ. Pela ordem. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O meu voto seria favorável à Emenda Itamar Franco,
nela, porém, no parágrafo único consta (ftie essa iserição
se estende a honorários percebid_os por profissionais autónomos e demais renclimentos de trabalho sem vínculo
empregatício.
Estou, Portanto, impedido de votar porque, sendo
profissional autônomo e percebendo honorário- dQS.
meus clientes, estaria votando em causa própria.
Peço a V. Ex~ que consigne a minha abstenção quanto
à emenda, que se não fosse esse paràgrafo único teria o
meu voto favorável, já que eu sou favo~rãVCI a isenção de_

O Sr. Nelson Carneiro- Exatamente. Porque o PTB é
representado apenas pm mim. Se existissem dois, eu falaria pelo Partido. Mas sendo eu próprio, ao mesmo
tempo Líder e eu próprio achando que, eventualmente,
eu posso um dia receber honorários, que Delis permita
-de 100 ORTN, eu não poderia votar a favor nem contnt.
Daí a minha abstenção.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Eu vou acompanhar o Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli)- Os Srs. S_enadores já podem votar (Pausa.)
(PROCEDE-SE À VOT4ÇÃO)
VOTAM "SEM" OS SRS. SENADORES:

Albano Franco
Itamar Franco
João LoboLomanto Júnior
Nivaldo Machado
OctáVio CardoSo
Roberto Saturnino
Severo GOmes

PARECER

N• 200, de 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do substitutivo da Cimara ao Ptojeto de Lei do Senado nCJ118, de 1977 (O{' 3.228j80,na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o cheque e
d_á outras providências.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Coniissão, nos termos do disp-osto no § 29 do art--,

352 -do -Regimento fnterno, propõe seja considerada

como

nnal a redação do texto do substitutivo da Câmra
dos Deputados, oferecido ao Projeto de Lei do Senado
n9 118, de 1977 (n9 3.228/"80, naquela Casa), úma vez que
aprovado sem emendas e em condições de ser adotado
_em definitVO.
-SSla d(! Reuniões da Comissão, em 26 de junho de
198_5_. -::- Américo de Souza,_ Presidente - Jorge Kalume,
Relator - José Ignácio Ferreira.
O SR._ PRESJDENTE (José Fragelli)- O parecer vai
à publicação. (Pau_sa.)
Sobre a rnesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!<?~Secretário.
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e. lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 168, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de lei do SenadQ __n!_118, de 1977 (n~' 3.228, naquela Casa), de autoria do Senador Jessé Freire, que dispõe sobre o cheque e dã outras providências.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985.- Mário
Mala.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto -

Sr. Presidente, peço verifi-

cação_ de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serâ feita a
verificação solicitada pelO nobre Senador Carlos Alberto.
__
A Presidência vai suspender a sessão --ãcionando as
campainhas, para chamada dos Sr!!. Senadores ao plenário.
Estã suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às 12 horas e 56 minutos e
reaberta às 12 horas e 57 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta_
a sessão.
_
Persistindo a falta de quorum o requerimento fica prejudicado.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- St. Presidente, Srs. Senadores:
A cada dia, a cada hora, através da imprensa ou daqueles que nos cercam, tomamos conhecimento da violência reinante nos grandes centto_s_ urbanos. Pasmos,
indagamo-nos sobre as causas de todos esses horrores
praticados por seres humanos- humanos como nóscontra outros seres humanos. E buscamos adivinhar, ern
nosso medo, para onde caminham os homens e até onde
rolarão por este despenhadeiro de violência em que se
atiraram.
Em pesquisa realizada pelo Projeto Flecha, de São
Paulo, ficou constatadq qlle a população da Grande São
Paulo considera o item segurança como sua maior preocupação, acima mesmo da inflação, da carestia, do desemprego.
__
Posicionamentos- análOgoS São encontrados nas mais
diversas cidades das chamadas "grandes", não apenas
em nosso Pais, mas em tod_o o mundo dito civilizado.
E um grande desafio, uma grande interrogação mergulha homens e mulheres, ricos, pobres, cultos, analfabetos, em um mar de perplexidade: o que fazer? CuTpa-r o
quê? A quem?
-·
Homem - animal racional, Mas racional apenas
quando seus instintos bãsícos são satisfeitos. E animaltão-somente anim-al- qllando acuado pela miséria, pela
fome, pela opressão e pelo medo. Porque os mais fortes,
os mais básicos instintos do homem são os da conservação, da sobrevivênt::ia e da liberdade. São instintos geradores da compulsão que leva ao ataque, visando a defesa; ao matar, para evitar o morrer.
O ser humano - gerado por seres humanos e, pelos
seres humanos, criado e influenciado - nasce trazendo
em si as sementes do ódio_ e do amor, da violência e da
paz, da tirania e da liberdade, do mal e do bem_. E, grandioso no seu doar ou odioso no seu exigir, desenvolve-se
de acordo com o meio em que vive- _bem adubado e regado, ou pisado e violentado, homem ou fera, racional
ou apenas animal.

De_ntro de tal enfoque, urge pesquisar as raízes do negativo em uma sociedade Sllpostamente civilizada, supostamente sadia em seus anseios, sequiosa de paz, carente de tranqUilidade.
Embora não nos devamos a, ter a limites estreitos, sugeridos por compartimentos estanques rotulados de econômicos, sociais, p-olíticos, culturais ou análogos, é mister
que se busque disciplinar a pesquisa, para não _nos perdermos em atalhos vazios, que levam ao vazio do nada.
----Fácil seria concluir, superficial e erroneamente, que a
origem da violência nos grandes centros urbanos reside.
apenas, em fatores econômicos. Se assim fosse, como explicarfamos o clima de terror na Chicago do_s anos trinta,
proporcionado por "gangs" multimilionárias, embasadas em sólida economia? Sabemos, é bem verdade, que
os pobres são maioria nos presídios. Mas, como conclui
o Dr. Hélio Bicudo, Procurador aposentado da Justiça,
" ... a criminalidade pobre é maior porque estes não têm
dinheiro para ultrapassar as barreiras policiais". A esta
afirm8.tiva soma-se a do psiquiatra Dr. Nelson Candelária, quando concorda que os presos pobres constituem
a maioria da população dos presídios, mas considera
que, se a legislação fosse mais rigorosa, os ricos criminosos a eles se juntariam.
Errôneo seria. também, responsabilizar unicamente a
falta de cultura pelos atas bárbaros da violência urbana.
Como entenderíamos, então, a intraqUilidade gerada pelas explosões de_ bombas assassinas de inocentes, pelo ódio entre grupos violentos, lutando em nome de religiões
e, hã poucos dias atrás, pelo massacre de dezenas de torcedores de futebol, todos esses atos praticados por ingleses, homens nascidos em um reino de secular cultura,
berço de Shakespeare, Spencer, Chaucer, de Aldous
Huxfey, Joyce e Bernard Shaw, para nos atermos apenas
à cultura literária?
Tampouco seri!l_~orreto culpar, apenas, a desigualdade social e o subdese.nvolvimento pela impulsão que leva
. sere.s humanºs a a tos de ~est_ruição. A Suécia, por exemplo, equipara Presentemente seus altOs índices de d6se"O:"
volvimento aos indices, sempre crescentes, de autodestruição do seu povo pelo consumo de drogas e pelos
suicídios.
Então, eliminada a responsabilidade exclusiva dos fatores-econômicos, culturais e sociais na geração dos conflitos urbanos, resta-nos indagar de quem é a culpa. Será
da opressão, da falta de liberdade? Será dos pr~conceitos
levados a extremes de desumanidade, sejam eles raciais,
ideológicos oU ·religiosos?
Senhores Senadores, todas e cada uma das causas até
agora citadas podem ser - e são - fatores de desagregação e de violência. Mas nenhuma delas detém o triste
privilégio de ser a causa primeira. Porque todas elas são,
além de causas, também conseqilêncJas. E porque a causa primeira Perde-se longe, no tempo, perde-se nas ori~
gens Oo homen, no muíto que ele tem de anjo e dedemônia.
Analisando cada uma das possíveis causas da violência urbana no mundo moderno, terminamos por concluir que todo o mal reside no fato de o homem estar, a
cada dia que passa, afastando-se mais e mais dos seus semelhantes, fechando-se ern si mesmo, isolando-se em sua
solidão. SOmOs, hoje em dia, homens-ilhas, vivendo em
sociedades-arquipélagos - um conjunto de seres que o
recusam a lançar, entre si, as pontes que poderiam "transformar os núcleos lacrados em comunidades fraternas e
sOlidárias.
Utopia? Um sonho louco? Talve:t. Mas, muito mais
louca não será a realidade urbana que se nos apresenta
ao-s -olhos? Insanos não serão a omissão e o comodismo
que levam sociedades inteiras a aceitar a neurose da an. gíistia, a tensão ·pãtOlógica que jamafs relaxa, a histeria
coletiva de massas humanas que acordam e dormem sOb
o massaCre do pavor de assaltos, estupros, atropelamentos, violência gen~ralizada?
E quem são, afinal, aqueles que geram tamanho terror? Na sua maioria são joVens - crianÇas talvez_amadurecidos à fOrça, temperados ·no cadinho das ruas,
fofjad9s em aço, porque somente como aço poderão resistir- eles mesmos -à violência que geram e a que estão expostos.
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Trombadinhas, punguistas, pivetes ... Não importam
nomes, denominações alcunhas, rótulos. Importa, isto
sim, é saber quem são, corno são·; de onde vêm, para
onde vão~ Importa ê ter consciência de que são seres humanos, de que são gente. E que sentem, que sofrem, que
respiram, que vivem. Mas que nada esperam, porque esperança é sonho, e a eles jamais foi dado o direito de sonhar. Surgem, hoje, aos nossos olhos, como os marginais
que são. Mas, se assim o são e se assim os vemos, é porque jamais os enxergamos como as crianças que foram,
um dia, quando ainda teria sido possível impedir a sua
queda até o fundo de abismos insondáveis.
Teria bastado, talvez, um simples gesto de ajuda e solidariedade. Não gesto piegas, de sentimentalismo puro.
Não uma atitude paternalista, de proteçào mutilante de
personalidade. Mas a atitude daquele que constrói uma
ponte, que atravessa esta ponte, que conversa, que transmite, que comunica.
O Professor Manoel Pedro Pimentel, ex-Secretârio de
Segurança Pública de São Paulo, acredita que os aspectos sócio-económicos são fatores, mas não causas da criminalidade. E define fator como algo que contribuí para
que a_lguma coisa exista e causa como algo que faz com
que uma coisa exista.
Poderíamos, então, concluir que a miséria e a inju_stiça
social contribuem para a proliferação da criminalidade,
mas a causa, ou seja, as circunstâncias que transformam
o homem em um ser frio, insensível, violento a ponto de
agredir e tirar a vida de seu semelhante, esta causa é o
egoísmo, que Ísola cada_J.!,m--em si mesmo..
Ainda é o Profe~~or Manoet Pim~Iiiel ~ue;n-eX'piiGa._ __
que os fatores que conduzem ao cnme existem para todos, sejam ricos ou pobres, e "posicionam, igualmente,
todas as pessoas". Diz ainda que "não há relação
pobreza-causa, mas elementos interiores de repressão ..•"
A ausência desses elementos transforma o homem em
um ser sem freios e sem controle. E quais poderiam, entre outros, constituir-se em elementos de repressão? Continua o Professor Pimentel: "Um estende a mão armada
de revólver e o outro estende a mão suplicante ... " Mas,
concluímos nós, nenhum estende a mão aberta e generosa, porque entre eles ergue-se a barreira imensa, quase
intransp-onível, do "eu", do "meu", do interesse individual que esquece o vizinho, o companheiro. E o calor
fraterno, que poderia constituir-se em elemento de repressão da violência, inexiste em uma sociedade escravizada aos interesses mesquinho~ de cada um.
A-o--receber o Prêmio Ncbel, Aleksander Soljenitsyn
ma:nifestou-se dizendo que a "violência não existe- e não
pode existir por si só: ela está invariavelmente entrelaça~
da com a mentira". Mas não só com a mentira. Ela se encontra indissoluvelmente ligada à indiferença, ao abandono, à solidão que enjaula o homem em seu ego e atira
longe a chave que poderia libertá-lo.

Nestes_ últimos três meses temos sido platéia de um
terrível drama desenrolado em palcos próximos de nós.
Estarrecidos, assiStimos aos assassinatos repetidos, de
homens literalmente enjaulados, não apenas em si mesmos, mas em duas prisões de Belo Horizonte- o Centro
de Tiiagem da Secretaria de Segurança Pública, na Lagólnha, e a Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte.
E arregimentam-se muitos - sociólogos, psicólogos;
psiquiatras, assistentes sociais- em busca de uma explicação, de um caminho que leve a compreender o porquê
de tantos atas de tamanha selvageria, encapada pela lógica_ ilógica com· que os presidiários procuram justificar
seus bãrbaros crimes.
"Matam porque vivem como bichos", diz o Delegado
António Lara Rezende, diretor da Delegacia de Vigilância Ge~:al, onde se instala o Centro de Triagem, no bairro
da Lagoinha. E um dos principais líderes dos presidiários, Severíno Ferreira de Lima, confirma tal afirmativa, quando declara: •• ... quando mato um, sinto é raiva
mesmo, que só passa depois que eu matei ele bem matadinho". Ou quando desabafa: "Quem já matou um, tanto faz matar dez ou mil. b. tudo a mesma coisa".
Os__moti:VQS para este extermínio de presidiárioS, sorteadOs para a morte, não são, apenas, como invocam os
criminosos, ós-de superlotação das cadeias. Evidente-
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mente, o fato de cerca de trezentos presos encontraremse confinados em onze celas e dois alojamentos que, pela
Lei de Execuções Penais, poderiam conter apenas quarenta pessoas, é motivo de revolta, de protesto, de indig-

nação. Mas a solução para tal problema jamais poderia
ser a da violência insana que leva ao assassinato.
Os motivos verdadeiros desta chacina são outros, Senhores. No caso da morte de Edson Rodrigues da Silva,
por exemplo, os presos da cela 17 da Delegacia de Furtos
e Roubos declararam, com a tranqailidade dos que já
mergulharam na insensibilidade total, que o haviam matado apenas por estarem irritados com suas maneiras autoritárias.
E, quanto ao assassinato de Carlos Roberto Martins,
jovem de 24 anos, cumprindo pena por uso de drogas,
justificou-se Severino de Lima, dizendo: "Eu não fUi
com a cara daquele Carlos".
Reparem, Senhores Senadores, no ponto em comum
de todas essas declarações- o desprezo pelo ser humano, enfim, mais uma vez, o homem ilhado na solidão de
seu individualismo.
Já data de trinta anos a construção da mais recente
cela erguida em Minas Uerais, afiriria o SeEretãriO-âo Interior e Justiça do Estado, Sílvio Abreu Júnior, explicando que não eXistem, ein- Minas, recursos financeiros para
as obras.
Hã poucos dias, o Ministro da Justiça, Fernando Lyra, decidiu liberar uma verba de vinte e um bilhões de
cruzeiros para constrUção de novos presídios em Minas e
para reforma dos presídios jã existentes. Perguntamos,
Senhores Senadores, se seriam realmente necessârias-dezesseis mortes, cruéis e violentas, para que tais providências fossem tomadas. Porque, é certo, não importam -os
motivos verdadeiros que levaram presidiârios a se sortearem para a morte. o rato é que, fosse qual fosse a sua
re8I motivação, seus atas alertaram o País para o descalabro do abandono, da miséria, das condiçõeS subornanas em que sobrevivem os presidiários de Minas Gerais.
E, mais uma vez, compreendemos que as soluções são
encontradas apenas quando os problemas começam a incomodar- seja pela propaganda negativa, seja pelo clamOr pújJiico- o conforto e o comodismo daqueles que
têm, nas mãos, o poder de decisão. Por que, Senhores Senadores, as mãos não foram estendidas a tempo de evitar
tão graves acontecimentos?
O jurista VirgíJio Donicci, ex-Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil e criminalista conceituado,
aponta, entre as razões que geram a violência, uma "que
ele considera a mais destacada: a insensibilidade e a imprevidência das..autoridades.
E o psicólogo Luiz Carlos da Rocha, após três anos de
pesquisa entre presidiáriaS, apresentou sua tese-de mes--=
trado sob o título "Vidas Presas", onde analisa a criminalidade e tenta compreender a personalidade do criminoso, o qual ele considera um oprinlido. Luiz Carlos da
Rocha afinna que, convivendo com os presos, ganhou a
sua confiança "a ponto-de ser considerado "gente fina" e
de ter sido brindado _com a desconfiança dos funcionários do presídio".
Rei'arem então, Senhores, que um pouco de atenção,
um aceno de fraternidade, um mero esboçar de ponte
bastou para que o homem-fera se transformasse no amigo, no ser humano confiante,
uRevolto-me: portanto existo", declarou ''t"àhius.
Revoltam-se _os presos, na solidão de sua desesperança, e
isto é sinal de que ainda vivem. Gérard Bauer a tal fato
se referiu, quando afirmou: "Hã uma coisa ainda pior do
que a infâmia das cadeias: é não .mais lhe~ sentir~ peso".
E não mais enxergar as grades, e não ma1s acreditar que
exista um mundo, .. lã fora", onde ainda valha a pena habitar. Não~ isto que desejamos para os homens encarcerados. Nãcr é a descrença, não é a desesperança e-o conformismo. f:, pelo contrário, uma oportunidade para
reabilitarem-se e poderem, um dia, retornar ao convivia
da sociedade que agrediram.
Como alcançar tais objetivOS se riOS mesmos
encarregamo-nos de implantar a revolta nesses homens,
tratando-os com um abandono e descaso injustos para
qualquer ser humano? Não impOrta se tais injustiças
existem em algumas ou em todas as cadeias. ~'A injustiça
em Qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda a
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parte", disse um paladino moderno dos direitos humanos, Martin Luther King.
SomOs nós que devemos dar o primeiro passo, oferecer o nosso exemplo de fraternidade e de Justiça. Não podemos esperar que homens, já desconfiados e descrentes,
reabilitem-se como seres humanos se lhes oferecemos, a
cada dia, exemplos de desinteresse e de hostilidade, se
lhes negamos a mão que os poderia levantar do chão.
É preciso, Sellhores Senadores, que construamos cadeias erguidas para abrigarem homens e não chiqueiros
para conterem porcos. É preciso que reformulemos o sistema penitenciário, neste País de tão vastas proporções
territoriais, onde os presidiários poderiam ser distribuidos por prisões-agrícolas, aprendendo a cultivar o solo, a
produzir alimentos, a sentirem-se útCis e a terem o direito de respirar ar puro, de conviver com a terra e a natureza.
Soluções existem, Senhores, cabem a nós descobri-las,
estudá-las e colocâ~las em prática. o importante é que
algo seja feito e seja feito com urgênCia. "Não podemos
esperar pelo amanhã, pois, se esperarmos, talvez o amanhã não venha a existir para nós.
~ preciso·, também, que amparemos, agora, a criança
abandonada e carente, jogada pelas ruas, cursando a escola do crime, preparando-se para ingressar, em breve
tempo, nas superlotadas cadeias do Brasil. b ali, é naquele embrião de homem, é na criança, que reside o cidadão de bem ou o marginal criminoso. Depende de nós,
em grande parte, a escolha que ela fará, seremos nós que
lhe indicaremos um ou outro caminho.
Nas mão!' _da sociedade de hoje está o futuro desta
Nação, está a educação, a cultura, a saúde e o bem-estar
do homem de amanhã. Vamos, Senhores Senadores, amparar a criança que estâ nascendo agora. Vamos
permitir-lhe crescer livre, útil, realizada. Vamos evitar,
enquanto podemos fazê-lo, que a criança de hoje venha a
ser, algum dia, o nosso juiz e o nosso algoz.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Seandor Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES PDS- RO. Pronuncia o
seguinte diScurso.) -. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Estado de Rondônia é o único no País onde ainda
não existe agência do Banco Nacional da Habitação e
este fato estâ trazendo sêrios prejuízos ao desenvolvimento de Rondônia, especialmente porque, sendo um
Estado recentemente criado, demanda justamente de
providências nos setores basicamente atendidos pelo
BNH, como sejam habitação popular, saneamento e água.
Até o momento, Rondônia ê atendida pela agência do
Amazonas; com sede em Manaus, distante uma hora e
dez minutos de avião a jato.
Somente pela distâ.ncia jâ Se pode depreender a quantas dificuldades - além das despesas com deslocamentos
dos interessados até a capital do Amazonas -todos os
que-necessitam tratar de assuntos no BNH estão sujeitos.
A distância traz como conseqüência, ainda, a demora no
atendimento e no encaminhamento dos papéis, aliás uma
burocracia enorme, que continua a mesma.
Mas não é somente isto, Senhor Presidente, Senhores
Senadores: todos nós sabemos - e é_ natural, porque é
humano - que quem estâ mais perto se beneficia mais
do que os que estão distantes. Nada temos contra o
Amazonas. Mas temos tudo a favor de Rondônia. ~ claro que a manutenção desta situação não favorece Rondônia. E nem é justa com Rondônia, pois ao" menos Rondônia não pode pleitear junto ao BNH com a mesma
igualdade que os demais estados da Federação.
Também nada temos contra o Acre - eu que sou
acreano, estado de gente valorosa, de gente brava e so~
fredora, que luta com enormes dificuldades para vencer
os obstáculos que até a própria Natureza lhe impõe,
como as chuvas que destróem as estradas de acesso. Mas
é notói"io que, hoje, Rondônia está com uma economia
mais volumosa e dema"i1da muito mais junto ao BNH do
que o próprio Estado do Acre. E, no entanto, no Acre
existe uma agência do BNH, funcionando normalmente.
Desejamos que essa Agência do BNH no Acre continue.

Mas também queremos que Rondônia, por todas as razões, tenha também a sua Agência.
Senhor Presidente,
Senhores Senadores;
Chamo a atenção de Vossas Excelências, também,
para um fato financeiro de grande importância. b que a
Agência do Amazonas atende tanto ao Estado do Ama~
zonas quanto ao Estado de Rondônia e ao Território Federal de Roraima. O Orçamento Financeiro da Agência
do Amazonas é um só e se destina a atender a três unidades carentes de habitação, de saneamento e de água. Todos sabemos que o Estado do Amazonas cresce e se desenvolve economicamente e que Manaus está recebendo
muitos habitantes do interior, em busca de emprego e de
outras facilidades decorrentes do progresso que a Zona
Franca levou para aquela capital. Todos sabemos que
Rondônia teve certamente o maior crescimento relativo
do País nos últimos tempos. Houve uma migração muito
grande de gente de todas as partes do Brasil,· sobretudo
do Paraná, de Santa Catarina, de Mato Grosso e -ãO
Nordeste, tudo porque Rondônia se transformou, graças
ao Governo do Presidente Geisel e do Presidente Figueiredo e a obras importantes como a BR-364, Cuiabá~
Porto Velho, Rondônia, eu dizia, se transformou no
novo Eldoràdo brasileiro. Todos sabemos que Roraima
também vai no mesmo canlinho, pelas potencialidades
naturais existentes naquele Território, pelas riquezas
sobretudo na área de mineração que estão começando a
ser exploradas.
Ora, em face de todas essas circunstâncias e características, ressalta aos olhos, mesmo às pessoas mais insensíveis, que uma agência não está em condições de atender,
a contento, a unidade da Federação como o Amazonas,
Rondônia e Roraima, tão distantes entre si.
Também é natural que os amazonenses busquem obter
as maiores fatias desses recursos para atender as necessidades do seu próprio Estado. E nós, como é que fic_amos? E Roraima, como é que ficã? Entendo que a implantação, urgente e imediata, da Agência do BNH em
Rondônia, num primeiro passo iria resolver em grande
parte o problema. Daria a Rondônia o atendimento necessâ.rio e aliviaria o atendimento para o ainda Território
de Roraima. Defendo, aliás, desde já, Senhor Presidente,
Senhores Senadores, que o BNH comece logo a estudar a
implantação da Agência de Roraima, pelas mesmas razões que acabo de relatar.
Mas as razões que justificam a implantação rãpida da
do BNH em Rondônia não se limitam a atendimento de ordem habitacional, de saneamento básico e de
abastecimento de água. Estes, são aspectos importantes e
prioritários. Mas há outro grande problema, relacionado
com a fiscalização do BNH quanto ao recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E isto diz respeito a todos os que trabalham, aos que são assalariados.
A fiscalização do BNH é feita, também, por Manaus. E
para que as empresas localizadas em Rondônia obtenham o certificado de regularidade do FGTS têm que
enviar o funcionário responsável a Manaus, de avião,
com passagens, como se sabe, pela hora da morte, para
poder tramitar os papéis junto -à-Agência do BNH em
Manaus. Isto é um absurdo, como se vê. Porque a distância é enorme. São cerca de mil quilômetros entre Porto Velho e Manausl
Agê~cia

Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Em nome do povo de Rondônia e permanentemente
preocupado com a melhoria das condições de vida, de
trabalho e de atendimento daquela população que trabalha incansavelmente pelo desenvolvimento do nosso
País, faço daqui desta Tribuna um veemente apelo ao
Ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto, Para que
determine ao BNH a realização de estudos visando a implantação, o mais urgente poss(vel, de uma Agência do
BNH em Rondônia.
Estou certo e_convencido de que somente uma Agência do BNH exclusivamente para atender o Estado de
Rondônia é que resolverá os problemas que hoje estamos ·énfrentando nos setores de habitação popular, de
saneamento básico e de abastecimento de água, e no tocante à fiscalização do recolhimento do Fundo de Ga-
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rantía por Tempo de Servi~_O por parte das empresas,
com a liberação do documento de regulariz3:ção no prazo desejado, sem permitir que sejam prejudicados nem os
assalariados nem as empresas.
Faço este apelo consciente de que mais uma vez estamos dedicando o nosso m_andato, outorgado pela maio-

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 931, de 1982, da
Comissão
- de Constituição e Justiça.

ria do Povo de Rondônia, à luta dos interesses da gente

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 103, de 1984 (n"' 281/79, na Casa de Origem), que
dá a deqominação de "Afonso Pena" ao aeroporto de
São José dos Pinhais, Estado do Paraná, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 573, de 1984, da
Comissão
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

da minha terra. E, também, porque estamos vendo que o
novo Governador do Estado, Angelo Angelin, nenhuma
iniciativa tomou neste S§ntido, mostrando sua total
omissão e desinteresse pelas coisas que realmente dizem
respeito ao Povo de Rondônia.
Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
designa para a Ordem d9 _Dia de hoje, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra nl' 37, de 1981 (n"' 1.795(79, na Casa de origem}, que
acrescenta parágrafo ao art. 65 da Lei nl' 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que "dispõe sobre o Estatuto da Ter~
ra e dã outras providências", tendo
PARECERES, sob n~'s 515 e5I6, de 1982, das Comis~
sões:
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n~' :52, de 1982 (n~' 1.076(79, na Casa de origem), que
veda novas inscrições no quadro de provisionados na
Ordem dos Advogados do Brasíl e, mediante alterações
da Lei n~' 4.215, de_27 de abril de 1963, assegura, aos
atualmente inscritos nesse quadro, o amplo direito de
exercício da profissão de advogado, tendo

Votação, em turno único, dO -Requerimento ri11 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Müller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos _do art. 3?1, c, do Regi~
menta Interno, urgência para o Oficio Sf2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, soUci~
tando autorizaÇão do Senado Federal para realizar ope- ração de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
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moo, que fixa percentual mínimo para aplicações em
educação pelas empresas em que o Estado tem partici~
pação acionârla majoritária, tendo
PARECERES, sob R"'s 19 a 22, de 1985, das Corriissões:
- de Consütuicão e Justiça, pela constitucionalidade e
ju-ridicidade; e
- de Educação e Cultura, de Economia e de Finanças,
faVorãveis.
7
Vatação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 53, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume, que di~põe sobre a realização de palestra, nos cursos
de 1~> e 2'1 GrauS dos estabelecimentos de ensino do País,
sobre personalidades que se destacaram no plano nacio~
nal ou estadual e dá outras providências, tendo
PAR.ECERES,_sob n"'s 492 e 493, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de "EdUcaÇãO e Cultura, favorável.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 58, de
1985; de autoria dos Líderes Gastão Müller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Ofício n~> S/8-, de 1985, através do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitu~
ra possa realizar operação de empréstimo externo no va~
Ior de USS 3,,500~000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.)
6

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 233, de 1981, de autoria do Senador João Cal~

8
Votação, em primeiro turno, do Pfojeto de Lei do Se~
nado n~' ,8, de 1984, de autoria do Senador Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria profissional do Conta~
dor no grupo das profissões liberais, tendo
PARECERES sob n~'s 9 e lO, de 1985, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerra~
da a sessão.
( Le_vanta~se a sessão à§ 13:00 horas.)

Ata da 1141J. Sessão em 26 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, João Lobo, Mário Maia e Martins Filho.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.-

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Odacir Soares- Aloysio Chaves -Gabriel HermesHélio Guciros- João Castelo- Américo de SouzaAlberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo -José
Lins - Virgílio Tâvora - Carlos Albc!"tO - Moacyr
Duarte- Martins Ftlho- Humberto Lucena- Mar~
condes' Gadelha- Milton Cabral- Aderbal JuremaCid Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista- Heráclito Rollemberg- Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana -João
Calmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla Nelson Carneiro - Roberto Saturnino ~ Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos --Fernando
Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferrei~
ra - Henrique Santillo - Mauro Borges- Benedito
Canelas -·Gastão MUller~ Roberto Campos --José
Fragelli - Álvaro Dias-- Jorge Bornhausen - Alcides
Saldanha - Octavio Cardo_so.
O SR. PRESIDENTE (Joõo Lobo)- A lista de presença acusa o comparecimentQde 50 Srs. Senadores. H a~
vendo número regimental, declaro aberta a Sessão.

Sob a_proteção d~.P.'?us, iniCiamos nossos trabalhos._
O Sr. I~'~Sec_retário irá -proceder à leitura do Expedien~
te. _

-E lido o

seguinte-

. EXPEDIENTE

O FI CIOS
Do Sr. 1"'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetas:

(>RQJ:E'i'O DE LEl DA CAMARA
N,v 54, de 1985
(N.• 5.685/$5, na casa de origem)
De

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA

Autoriza o

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
Nl' 136/85 (n~ 315/85, na origem}, de 25 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 46, de 1985 (n"'
5.345/85, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a transpor recursos para implementação e funcionamento dos Ministérios que especifica e dá outras pro-vidências.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.328, de 25 de
junho de 1985.)
-

lnicla!J~va

do

Sr. Presidente da. República
P~r

Executivo a abrir

.ao Ministério da Educação o crét}ito eslí!iêtal.d c:t1 6.~-9110;00(1 '<ljels bllliiíell.

llilzlm't.J::e::qúâ.i'ep.ta; .,·dois nillh.~··.,:
novecentos' mil "cruzeiros), para o tbD
que especifica.

o

C<>ngr~

.Naclona1 decJ;eta:
Poder Executivo autori~ado ,·a abrir· ao Ministério da. Educação, em
.Arte 1_o

Flea o

2170

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feíia 27

!avor da Secretaria-Geral Ent!da.des
Supervisionadas, crédito ~special no valor
de Cr$ 6.242.900.000 (se!s bilhões, duzen-

tos· e quarenta e do!s milhões e novecentos
mil cruzeiros), na dotação orQamentária
do J?OO)eto abaixo especificado:
Cr$ 1.000

1500 - MINISTli:RIO DA EDUCAÇAO
1503 - Secre tarJa-Gera! - En t!dades Supervisionadas
1503.08442081.873- ProJetos a _cargo da_:Uplversidade Federal do

Espiri to San to

6.242.900
6.242.900
- 6.242.900

Junho de 1985, -

Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
ou de ~:mtras para ESse fim destinadas.
Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publ!cação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
LEGISLAÇlf.O CITADA

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 2.0 os recursos necessárloo à execução desta !e! decorrerão de operaQão de
crédito Interna contratada pela União Federal junto à Caixa Econômlca Federal CEF.
-Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na da-

ta de sua publlcaQão.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em
contrário.
MENSAGEM NP 291, DE 1985
Excelentl.ssimos Senhores Membros do
congresso Nacional:
Noo termos do arl!go 51 da Constituição

Federal, tenho a honra de_ .sulJ_m_eter à ele-

vada deliberação de . Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, o anexo projeto de l!ei que "autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação, o crédito especial de
Cr$ 6. 242.900.000 (seis bilhões, duzentos e
quarenta e do!s milhões e novecentos mil
cruzeiros), para o fim que especifica".
Brasília, 31 de maio de 1985. ney.

José Sar-

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 242, DE 28
DE MAIO DE 1985, DO MINISTRO DE
ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO DA PRESID>JNCIA DA
REPúBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Com a final!dade de Incluir no orçamento do Ministério -da Educação, recursos
provenientes de operação de crédito firmada com a Caixa Econômica Federal, torna-se neces.sária a >abertura de crédito ea""
pecial no valor de Cr$ 6. 242. 900.000 (s_e!S
bilhões, duzentos e quarenta e do!s milhões
e novecentos m!l cruzeiros) .
2. Tais recursos serão u.pll~ no
prosseguimento das obr~ a~ )l'lo.p}lá.çijo ao
Hospital Universitário "Cassiano Antonio
Moraes", da Universidade Federal do ESpírito Santo.
3. A autorização preflendida vl8a 1ncluir
na Lei de Orçamento· vigente, program,...
ção que viabilize a aplicação desses recurc
SOS.

4. Após examinar o assunto, oota Secretaria manifesta-se favoravelmente à coneessão do crédito, esclarecendo que as despooas resultantes serão a.tendidas conforme prevê o arti!!O 43, § 1.0 , item IV, da Lei
n.0 4.320, de 17 de marQO de 1964, obedecidas, assim, as prescrições do artigo 61, 1 í.0,
letra "c", da eonsttiuição.
c) a abertura de crédito espoecial ou suplementar sem prévi-a autorizaQão legl.slativa e sem Indicação doo recursoo correspondentes; e

LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 4.320

DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatul Normais Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle
dos orçalnentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito FederaL

TíTULO I
Da Organização Nacional

CAPíTULO VII
Do :Poder Executivo

J).rt. 43. A abertura doo créditos suplementares e especiais depende da ex!stên-

.ólll- de recursos disponíveis para. ocorrer à

doopesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1. o_.. - -C~nstóera.m--~ recursos para o fim
deste L:lligo; tlelide' qiíe não comprometidos:
IV - o produto de operaQõeS de crédito
autorizadas,. ~m. forma que juridicamente
possibilité ao· Pl>der ·Éxecutivo realizá-las.
CONST=ÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇAO VI
Do Orçamento
Art. 61.. A Lei .Federal dispara sobre o
exerclc!o financeiro, elabOraçã.ó .e a organização dos orçamentos públle%.
§ 1.0 :li: vedada:

! A Comissão de Finanças.!

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.9 55, de 1985
(n. 0 4 980/85, na Casa de origem)

De Iniciativa do Tribunal
Superior Eleitoral
Dispõe !SObre a criação de cargos no

Quadro Permanente do Tribunal Regionai Eleitoral do Estado de São Paulo e
dá outras providências.
O CQngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam criados~ no Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo, no Grupo-serviços de
Transporte Oficial e Portaria, 40 {quarenta)
cargos na Categoria Funcional de Agente de
Portaria.
Parágrafo único. O preenchimento dos
cargos de que trata este artigo far-se-á de
acordo com as disposições do § 2.0 do art.
108 da Constituição Federal, com servidores
cujos deveres, direitos e vantagens sejam
os definidos em estatuto próprio, na forma
do mesmo art. 108 <la Constituição Federal.
Art. 2.0 As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal

SEÇAO VIII
Dos Funcionários Públicos

Art. 109. Lei federal, de inici)itlva exclusiva do Presidente da !República, reSpeitado o cj!sposto no art. 97 e seu § J.o e no
§ 2. 0 do art. 108, definirá:
lo-- o regime jurídico dos servidores públ!cos da União, do Dlstrl to Federai e dos
Territórios;
n - a forma e as condições de provim€nto dos cargos públicos; e
m - a.s condições para aquisição de e-stabilidade.

OFíCIO TSE/SCA/SP-OF. N.O 24/85, DE 6
DE FEVEREIRO DE 1985, DO TRIBUNAL
Stl'PERIOR ELEITORAL
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Flávio Marcil!o
Dlgn!ss!mo Presidente da Câmara dos
Deputados
Brasilia - DF
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhlir a V<J.ssa
Excelência, nos termas dos a'rts. 58 e 115
II, da Constituição Federal, o Incluso -ante~
projeto de lei, acompanhado de justificativa~ que trata da criação de -cargo no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional E 1eltoral do Estado de São
Paulo.
Na elabora_ção do anteprojeto, foram Observadas as diretrize.s a que se refere a Lei
n. 0 5.6'45, de 10 de dezembro de 1970 e
atendidas as exigências constantes dos
arts. 98 e .108, § 1. 0 da Constituição e da Lei
Complementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971.
Valho-me ·do ensejo para apresentar a
V:õssa Excelência os protestos do mais alto
ápreço e distinta éonslderação. - Ministro
Bafael Mayer, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
r M Co1ftissões de Serviço Público Civil e 'de Finbtzças.!
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PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.V 56, de 1985
(n.• 4.975/85, na Crusa de origem)
De ln!clatlva. do Sr. Presidente
da República
Altera a Estrutura da Cotegoria Funcional de Sociólogo, do Grupo-Outras

intermecUárlas da Categoria Funcional de
Sociólogo far"se"á mediante progressão
funcion1l.! ou outras formas regulares de
provimento.
Art. 2.0 A nova estrutura da classe da
Categoria Funcional de Sociólogo não pr""
judicará a tramitação e a solução de pedido de transferência ou movimentação de
servidore,>;~ apresentados até ,.. data da vigência desta l!el.

Atividades de Nível Superior, e dá outra~ providências.

Art. 3.0 A despesa com a execução desta
·· lei correrá à conta das dotações próprias

O congresso Nacional decreta;:
Art. 1.0 A categoria Funcional de Soció"
logo, código NS"929 ou LT~NS"929, do Gru"
po"Outras At!vidades de Nlvel Superior, a
que se refere ,.. Lei n.• 5.646•. de lO de. de"
zembro de 1970, fica alterada na forma
constante do anexo desta lei.

do Orçamento da União e das autarquias
federais.
0

Art. 4. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5.0
contrário.

Parágrafo único . O preenchlmen to dOS
cargos e empregos da classe especial e das

Revogam-se a.s disposições em

ANEXO

(Art. 1.0 da Lei n.O

, de

de 198)

de

Categoria.
funcional

Gmpo

Outras Ativldade.s
de N!vel Superior
(NS"900 ou
LT-NS"900)

Código

NS"929 ou

LT~NS"929

h) Sociólogo

Referências de
vencimento ou llalário
por class9

Especial - N~ 20 a NS"25
ClaSse B- NS- 12 a NS"l9
Classe A- N~ la. NS-11

cadas nie<liMlt,e pro:;rressão funelonal, eom
a observãnda-<ras normrus legals e regula-

Excelentí&s!mos Seiilhores Membros <lo __ --=..=.,.ntªres ll.ePtlnentes, as .quals exigem, inNacional:
alooive, a •comprovação <le existênci.a de reN<>s termoo do artigo 51 da Constituição
cursos orçammtárlos suficientes e a sua
Federal tenho a honra de submeter à eleliberação pela Secret...r!a. de Planejamento
vada. deliberação de Vossas Excelências,
da Presid~nela da República.
acompanhado de Exposição de Motivos do
s. Càbeainda destacar que os efeitos !lSenhor Diretor-Gro-al do Departamento
na;neelros decorrentes da lei não re·troagiMminlstrativo do 8e"'viço Público, o Mléxo
rão, ·não ensej<IJlldo, pois, o pagamen<to <le
projeto de lei que <~altera a estrutura~·cra_---- _quªiaqu1er__ _Q.tfªJ;en_g_~ __dff -~~e_trtbuição a.traca.tegoria Funcional de Sociólogo, do Grupo- _
sadoo.
outros Atlvidades de Nivel Superior, e dá
6 . Nésta.s c<mdições, submeto à ·elem<la

eongni=

outras providências".

consi-deração de Vossa: ExCelência_ o anexo.

Brasília, 30 de jMlelro de 1985.. Figueiredo.

.T!>ã.o· -

EXPOSJt:ÃO DE MOTIVOS N.O 026, DE 22
DE J'ANEIRO DE 19,&5; 00 Dl!iPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO

anteproje.to de lei que consubstancia a medida proposta, para o devido encaminha-

meto ao Congresso_ Nooion,aJ.1

acompanha~

Q.o __!!_e,_:r;:n@SJtgem, caso mereç_a a a;prov::t_çã_o
d_e __yos.:;~ E}melênoeia.

Exce,entis&imo Senhor Presidente da República:

_oAproveito a oPQrtupidade pa·ra renovar a
Vo&Sa. Excelência probestos de e.levado Jl'esc
pel_to. -:-:-:'J~ê Ca.rl9s__ Soares Freire,_ Di:reto,r~
Geral.

DMldo continuidade a estudos que vem
sendo realizados por Seus órgãos. tê<:nlcos,
propôs este Departamento a <lltero.ção da
estrutura da Categoria Fúncionalde Sociólogo código NS-929 ou LT-NS-929, do Grupo-Óutras Atlvldades de Nlvel Superro.r:··· 2 . A estrutura oo Categoria;. Funcional de
SOCiólogo, tal como·'*' enoontra.hoje fixada,
c<mvém ser corrigida com. o fim de manter
simll!tude com outra.s categorias <le Igual
!Oivel de dificuldade e compl~dade.
3. Na conformidll.de do wnteproje·to de lei
apresentado, foi acre•elda de quatro ref~
~ênci:as a classe •especial, amplimldo-re, asslan, o horizonte funeional .dos sen!d~,
de.. tal modo que os respeetlvoo ocupantes
_poss!im atingir a referêncla NS-25.

_LEGISLAÇAD. CITADALEi N.o 5. 845
_DE 10 D.E: DEZEIMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classificação de earg&s do Serviço Civil da
União e das autarquias federais, e dá
outras providências.
O Presidente da República:
Faço sãber que ó CO:hgresso Naciónal decreta e eu sanciono a .seguinte Lei:
Art. 1.0 A . classificação de cargos do
Serviço .Q.Ivil da União e das autarquias federals obedecerá às diretrizes. estabelecidas
na presente iéC
--

.

-

··-··

>• .._~.,..-.,-cr~~~.-~.

,~_-·--~-;ó<-::-o---~----·=---

·
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Art. 2.o Os cargos serão classl!lca.dos como de provim-ento em com~ssão e de provimento eretivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comissão
I -

D1reção e AsSe.ssoramento SuperloDe Provimento Efetivo

II - Pesquisa Clen tiflca e Tecnológica
III...- .Diplomacia

IV -

Magistério

V -"Policia Federal

VI ---Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesanato
vmr -·· Serviços Auxillares
.JX ~ Olitra.s a.tividade.s de nível superior
X _..:; outras atlvldades de nível médio.
Art. 3.0 Segundo ·a correla!;ãO e afinidade, a natureza dos trabalhos ou O- nível
de conhecimentos . aJ)lica.dos, cada Grupo,

abrangendo

4. -As referências acrescidas oor_ij.o. alca.:n,.

MENSAGEM N.O 089, DE 1985
DO PODER EXECUTWO

PúBLICO.
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~árias

atividades, compreen-

derá:
~Í'::~-í)if~Çã~- e-CA.sseSSoràmento Superio-

res: os cargos de direção_ e assessorameilto

superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamentei.
·
I+.'-- Pesquisa Cientifica e Tecnológica:
os cargos com atribuições exclusivas ou
oo_mpr_ovactamente principais, de pesquisa
cientifica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior
de ·ensino ou habllitação legal equivalente
e não estejam abrangidos :gela legi&lação do
Magistério Superior.
m·- Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomática.
IV - Magistério: os cargos com atividades de magistério de todos os níveis de en-

sino.

V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial.
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atlvidades de tributação, ··arreca;dação e fiscalizaçãO de tributos federais.
VII- Artesànato: os cargos de atlvidades de natureza permanente, principais ou
auxiliares, relacionadas com os serviços de
artífice em suas várias modalidades.
VIIIir -serviços Auxlllares: os cargos de
atlvldades admin.lstrativa.s em geral, quando não __de nivel superior.
rx.-...:.. Outras atividades de nlvel superior:. os demais ..cargos para cujo provimento se exija diploma de curso superior
de.. ensino. ou habilitação legal equivalente.
X - outras at!vidades de nível médio:
os demais cargos para cujo provimenOO se
exija diploma ou certificado dff conclusão
de curso de grau médio ou habilitação equivalente.
Parágrafo único. As atlvidades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de el€vadores, limpeza e outras assemelhadas serão, d-e preferência,
objeto. de execução indireta, mediante contrato, de acordo com o artigo 10, § 7.0, do
Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de
1967.
Art. 4.0 Outros Grupos, COm caracteristlcas próprias, _diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão s.,r e.sta-.
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belecidos ou desmembrados daqueles, se o
lW!tltlearem as necessldades da Admln;straçil<l, mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5.° Cada Grupo· terá sua própria es"
cala de nivel a ser aprovada pelo Poder
Executivo, atendendo, primordialmente ao.s
seguintes fatores:
I - In;qomtâncla <'(a ativldade para o desenvolvlinento nacional.
II --, Complexidade e responsabilidade
das átribuições exercidas; e
m - Qualificações requeridas para o desempenho das atribuições,
Parágrafo· único. Não haverá correspondência entre os nlvels dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
Ari. a;o· A as·censão e a progressão· funcionais obedecerão a critérios seletivos; a
sellenr · ~tabelecidós pelo Poder Executivo,
associados a um sistema de trelnamen to e
q\iallf!caçil<l destlnádo a assegurar a permanente· atualização e elevação do nivel de
eficiência do funcionalismo.
Àrt. 7.0 o Poder Executivo elaborará e
expedirá o novo Plano de Classificação de
Cà.rgos, total ou parcialmente, mediante decreto obsen-adas as disposições desta 1~1Art. 8.0 A implantação do Plano será
feita por órgãoS, atendida uma escala de
prioridade na qual se levará em conta prepçmderantemente:
I: - . a lmplantaçãb prévia da· reforma
administrativa, com base no Decreto-lei n.0
200, de 25 de fevereiro de 1957;
U' - o estudo quantitativo e qualitativo
da lotação dos órgãos, tendo em vista a
nova estrutura e atribuições decorrentes da
providênei_a mencionada no item anterior;

e
m - a existência de recursos orçamentários para faZer face às respect;vas des~
pesas.
Art. 9.0 A transposição ou transformação do.s q_argos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei, processar-se-á
grada_tlvamente oonsfdera_ndo-se as neces_sldade3: e conveniências da Adm!nlstraçã.o,
e; quando .oooupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos
integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento int~nsivo e obrigató-

rio.

Art. 10. O órgão·. central do. Sistema de
Pessoal expedirá · as normas .e Instruções
necessáriaS e coordenará a execução do novo Plano, à ser proposta ·pelos Mlnistérios,

órg[os ·integrantes da Presidência da .R.e~
públlcá e autarquias, dentro das respeetijurisdições, para aprovação mediante
decreto,
· § 1. 0 o õrgãõ central do sistema de
Pessoal promoverá ail medidas necessárias
psra que o plano seja mantido permanentemente atuallzado.
§ a.o- Para· a 'Correta e uniforme implantaçãó ·do Plano, o órgão central do Sistema de P-essoal promoverá gradativa e abril?)atorlamente o treinamento de todos os
servidores que particillarem da tarefa, segundo programas a serem estabelecidos
com esse objetivo.
Art. 11.- Pãra ãSs-eguiar a unifonnidã.cte
de orientação dos trabalhos d,e elaboração
e execução do Plano de Classificação de
Cargos, haverá, em cada Ministério, órgão
Integrante da Presidência da República ou
autarquia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão
de pessoal respectivo, com a incumbência
de:
vli.s
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I. - determinar quais os Grupos ou ,..,.:.
peetivQS cargos ·a serem abrangidos pela
escala de prioridade a que se refere o art.
8. 0 desta lei;
n - orientar e supervisionar os Ievan-·
tamentos, bem como reali!ir.ar os estudos ~
análises indispensáveis à inclusão. dps cargo.s no novo Plano; e
Illi -.=.... --manter com o órgão cen trá.l do
Sistema de Pessoal os contactos necessários
para correta elaboração e implantação do
Plano.
Parágrafo único. Oi; membros das Equipes de que trata este artigo serão designados pelos Ministros de Estado, ~i!:i~;entes
de órgãos integrantes da Prooidenma da
República ou de autarquia, devendo a escolha recair em servidores que, pela sua
autóridade administrativa e capacidade t.écuica, estejam em condições de exprimir os
objetivos do Mln!st.érlo, do órgão integrante da Presidência da República ou. da autarqÚia.
Art. 12 . O novo Plano de Classificação
de Cargos a ser instituido em aberto de
acordo com as d!rettizes expressas nesta
lei ootabelecerá para cada Ministério, órgão integrante da Presidência .da Repúb!lca ou autarquia, um número de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos atualrnente existentes.
Parãgrafo único. A não observância d~
norfna contida neste- artigo somente sera
permitida:
a) mediante redução equivalente_ .em .outro __ grupo, de modo a não haver aum~nto
de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente
justificados perante o órgão central do
Sistema de PeSsoal, se inviável a providência. indicada na alínea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção
V1!II da Constituição e em particular, no
seu artigo 97, as formas de provimento de
cargos, no Plano de Classificação decoro
rente desta. lei, serão estabelecidas e di&ctplinadas mediante normas regulamentares
específicas, não se lhes apl!cando as <lisp<>sições, a respeito, contidas no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 14. O a tua! Plario de Classificação
de· Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei n. 0 3. 780, de 12
de julho de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. A medida que for sendo implantado o novo Plano, os ca._rgoo remanescentes de cada categoria, elass!f!cados coriforme o sistema de que trata este
artigo passarão a ln tegrar Quadros Supletrient~res e, seni prejuízo das prom~s e
acesso que couberem, serão suprimidos,
quando vagarem.
Art. 15. _Pll.ra ereito dQ disposto no art.
108, § J.o, da Constituição, as dlretrlzes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto
no artigo 14 e seu parãg:rafo único, se aplicarão à: classificação dos cargos do Poder
Leglslatlvo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do Distrito
Federal, bem como à classificação _dos cargos dos Territórios e do Distrito FederaL
Art. 15. Esta lei entrará em vigor na
data de sua public-açãó, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 19'TO; 149.0
da Independência e 82.0 da República.
(As co-m-issões de Serviço Público Civil e de Finança..!

PRO.JETO DE LEI DA CAMARA

N.l' 57, de 1985
(N.O 4. 504/84, na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe __sobre a ~X.ecução do § 4.0 do
art. 176 da Constituição Federal e dá
outras prOvidê-ncias.
O Congresso Na~ional decreta:

Art. 1.0 An·ualmente, a União aplicará
DU:lllCa m€nos de 13% (treze _,por cento), e os
Estados, o Distrito Federal e os Municlpios
25% (vinte e _cinco por- cento), nq. mínimo,
da receita resultante de Impostos, na manutenção e no desent'olvimento do erusino
(§ 4.o do art. 176 da Constituição F'ederal).
Art. 2.o Os il"eouroSQs destinados' à manuterição- é ao dMeilVolviitJ.ento do ensino,
resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos ,no § 4.0 <lo art. 175 da Constl,tulção Fed:eral, visam a assegurar pl'leferencialmente o -cumpdmento do .preceito da
escolarização obrigatória e garantir:
a) as ·mais amplas oportunJ:dades educacionais, proporcionando a todos o aces:so à
escola e a permanência nos estudos;
b) a melhoria oresoente da qualidade do
ensino;
c) o desenvolv!m,ento da pesquisa educadona!;
d) e aperfeiçoamento rdoo recursos humanos ·necessários à manutenção e ao deBenvolvimento- do ensino;
e) o progresoo quantitativo e qualitativo
do serviços de educação;
f) o estímulo à educação e a justa distribuição de >Se'US benefícios.
Art. 3.o A União, os Estados, o Distrito
Fe.deral e os Municípios deverão aplicar, no
eilsino_ de 1.0 grau, er-esCenrtes percentuais
de participação nos recursos de que tmta o
caput do artigo 'anterior.
· Art. 4.0 - _Os reeursos menclonactoo no
art. l.0 desta lei orlginar-se-ão:
a) na União, da receita de impostos que
venha .a arrecadar;
b) nos Estados e no Dls1lrito Flederal, da
receita de Impostos que venham a arrecadar, a&s!m como da que lhes seja transferida pela União, por for~a de mandamento constitucional;
c) nos · M1lnicfplos, da receita de Impostos que venham a arrecadar, assim como
da qu<> lhes seja transferida pela União e
pelos Estadoo, por força dos respectivoo
mandamentos oonstltuclonals,
§ I-0 Para os fim previstos neste artigo,
excluir-.'le-ão das receitas auecadadas pe1a
União e pelos Estados e do cálculo do.s respectivos percentuais de aplicação as parcelas dos rec=os que hajam transferido
aos Estados, ao· Distrito Federal e ao.. Municípios, por força das dlspo,sições oonsti tuclonais.
§ 2.° Conslderar-se-ão excluidas da.s receitas de Impostos mencionados no caput
deste artigo:
a) as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos;
b) as entr-adas compensatórias, no atlvo
e passivo financeiros, quando a-elativas à
receita de Impostos.
§ 3. 0 Para fixação dos valores correspondentes aos mínimos estabelecidos no
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art. 1.0 desta lel, oon.slderar-se-á a reeelta.
estimada na Lei do Or<;amento Anual, ajustada, quando for o caso, :por lei que autorizar a abertura de créditos a.dic!onals com
base no evel..tual excesso de arrecadação.
§ 4.0 As diferenças entre a receita e e.
despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não-atendimento
dos percentais minimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas no último trimestre do rooercício e, ainda havendo "-O seu
término diferença, esta será compensada
no exerc!cio seguinte.

Art. 5.0 Para· e[eito do cumprimento do
preceito estabelecido no § 4.0 do art. 176
da Constituição )!'ederal, não serão có!llputadas as aplicações de receitas oriundas de
con_trjbuiçõe$ gu tributos que não sejam
propriamente õ.i:tos~ especialmente as referentes ao Fundo de Investimento Social FINSOCIAL e ao salárioceducação.
Os reeuroos previstos no caput
do art. 1.o desta lei destinar-se-ão aq ensino de todos os graus, regu1,ar ou ministr.a;go_JleJ~ 1~~ _l?'l;tP}etl~a . ~plaz:r;ent.e ~~n
slderada, ai ineluidas. a ed.uca_çao pre-escolar, ·a eduC9.çãO de excepcionais e a pósgraduação.
§ 1.o Considoera.m-:se despesas cmn._ manuterrção~e de.senvolviment.o dó ensino todas
as -que se !açam, dentro ou fora da.s instituições de ensin_o, com vista ao _disposto
neste ar~igo, desde que .aS corre.spondentes
atividades estejam abrangidas na Ieglslação.de D\;et~izes e. Bases da Educação Nacf:opal e seiam, su~~rvisionadas pelos comp~tentes sistemas de ensino ou _ain-da 34_
que:
Art. 6.0

a) resultem da manutenção doo colégios
militares de L 0 e 2.0 graus;
b) resultem em ben.s ou serviços que se
illteirem, nas programaçOes de ·ensino;
·c) consistam e.ni. levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, levados a efeito
pelas insti-tuições tde _:ensino ou _por outros
órgãos e entidades. desde que visem pr_ecipuamente ao aprimoramento da qualidade
e à expansão. racional do ensino;
d) correspondam à amortização e ao
custe-io de operações d~ crédito ·destinadds
ao "financiamento de programações· ãe ensino, nos termlls ·do COI1p0 deste parágrafo
e s-ua alínea b;
e) importem em concessão de bc.lsas de
estudo;
f) assumam a forma de atividades-meio
de estabelec~.me"ntb de norzn..as-' gestão, supervisão, controle, fiscalização e ou.tras,
neces.sária_s ao ·regular funcionamento .do.s
sistemas de ensino;
·

g) decorram da manutenção de pessoal
inativo, estatutário, originário da.S instituiçõe.c:; de ensino, •e,m a:-azão de a:pos~nta,.óor_i_~.

§ 2. 0 Não se con&ictera.m despesas cod:n. a
manutenção e o desenvolvimento do ensino:
a.) as efetuadas com pesquisa quando não
vinculada esta ao ensino ou, quando efeti:vada fora dos sistemas de ensino, não
vis-e, pre'Cipuamente, ao apl'Lmoramento da
qualidade e à expansão racional do elllSino;

b) as que .se- __traduzam em,_ subve_nções a
instituições .privadas, de <nu-ãter assistencial ou -cultural;
c) as que se- de$tinem à _formação espe.cifica de quadros para a administração pú-
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blica, sejam civis, nnrilitares ou diplomátlcos.
Art. 7.0 (),s órgãos e entk!aides integrat)tes dos sistemas <le plane)amento e orçam-ento detalha;rão seus programas de tr_abalho, de mOdo que as ações, defintdas nesta
lei corno de -manutenção e desenvolvf.rn..,ento
do ensino, sejam identifieadas em seus aspectos operacionais, a nível de subprojeto e
subatividade orçamentários, para efeito de
consideração nas fases da elaboração e execução do o:rçamen-to.
Art. 8.0 Os órgãos centrais dos sistemas
de pl~nej amento e orçamento e de administração financeira, contabilidade e auditoria, em suas áreas de atuação, estabele.cerão meean!smos e meios .de gereneiar,
controlar e apurar os resUlt.ados que i(i.s@:P'l
a da;r .cumprlmento às d,eterminações expressas nesta lei.Art. 9. 0 A prestação de assistência técnica e financeira, prevista no § 1.0 do. art.
·rn <Ia ()onstitu!ção Federal, ficará condidanada ao efeti'" cumprimento ;pelos Estados e pelo Distrito F1ederal do dlspool:o
nesta lei, sem prejuiz<i de outras cominações legais.
Art. 10. No primeiro ·ano da aplicação
desta lei, deVel!'ão a União,· os Estados -o
Distrito Federal e oo MünlC!plos, per reu
Pod~ Ex-ecutivo, ajustar os respectivos. orçamentos às_ normas aqui fixadas.
Art. 11. ·:&sta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12.
contrário.

Revogam-se as disposições em

MENSAGEM N.0 369, DE 1984
Excelentissimos Senhores Membrós do
Congtesso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição
Federal, tenho a honra de submBt.ef à- elevada deliberação de Vossa.s Excelências~
.llil<nnpanhado de Exposição de Motivos dos
SenhQres Ministros de Estado da Educacão
e Cul.tura e Chefe da Secretar!ade Planelamento da Presidência da Repúólicà, o
anexo proji!to de lei que "dispõe 'sobre a
execução do § 4.o do art. 176 da Constituição Federal.e. dá outras providências".
Brasília, 15 d·e outubro de 1984, ~. ;toi\.o

Quinta-feira 27

2173

o

novo d!sposi~vo constitucional, resJiltante da Eri:lenda_ n.0 24/83, -aprovada: pe.Is:.
unanimidade· do ()ol).gresso Nacional, viabilizará a correção de distorções. e carênçias
que persistem na educação brasileira, refl~
tindo-se negativamente no desenvolvimento
do Pafs. De outra parte, n·a medida em. que
enseje o- cumprimento do preceito d-a ~sc_o
larização.obrigatórla para as crianças e adolescentes de 7. a 14 anos de idad•e, a1tipliàrá
gl'Mativamente o nivel de participação politica dos cidadãos brasileiros, com o que, se
completará a projeto democráticQ que, ~
bo~ hora, passou a -ser conduzido -e- imi>Ié-m~11tà.do. por vossa Excelência.
Apresenta-se ao G<lverp_o, em conseqüência, a necessidade de disciplinar, com precisão, a aplicação do novo e festejado mandamento constitucional, com base na -exata
conceituação q.as c.b,ama.da.s ((d~sas com
man"!J.tenção e desenvolvimento do ensh}o~.
CUmpre,· da· mesma forma, delinlltar nitlda..:mente o campo de incidência dos percentuais ,nele fixados, ou ~ja~ identificar, em,
sua·natureza e extensão, a.s·receitas s<:Jbre
as quais &e aplicarão os ref~ridQ.\:1. pere~n
tt!alS. Cabe, enfim, esclarec·er que. aplicações ae· receitas hã.verão de !Ser computadas
Para o efeito de se ver)ficar o fiel cumP.lmento do moencionadu mandamento.
Há a considerar que a incorreta colÇ:ca~~

das- três questões acima_ -e-nunclad~·- ·pode'rá

redundar na inocu,idade ou no desvirtua...
menta do ·novo preceito constitucional. A
ressaltar, ainda, que a lei ordinária cUjo
projeto .ora encaminhamos, a· Vossa Excelência terá também o ·mérito de orientar é
hármonlzar proc<Ídlmentos relativos à ·!fuL..
téria, na.s esfera$ administrativas da Uiiiáó-,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
·

o tel<to do anexo proj1eto de' lei é resultado de longo e cuidadoso .trabalho levado a efeito pelo Ministério da Educação e
Cultura que, por duas vezes, se valeu das
luzes do egrégio Conselho Federal de Educação, e pela Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.
Desdobra-se o projeto em 10 Jdez) artigos cujo texto passamos a justificar.

O art. 1.o reproduz, ipsis littelis, o preceito contido no l 4.0 do <l.rt. 176 da Constitüição Fed•eral, segundo o qu!i.J cumpre à
União, de um ladO, e d·e ·outro _ao.$ Estados,
Figueiredo.
ao Distrito Federal e. aos Municípios, aplicar, respectivamente, 13% e 25%, no miEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.0 153, pl]l .8_
DE OUTUBRO DE 1984, DOS SENHOREl! ·.;_:J;llmo dajece!ta resultante de impostos na
fuailt1tenção e ·no -desenvolvinrentci do ensiMINISTROS DE ESTADO DA EDU(JAÇAO
no. Trata-se, como é-evidente, d·e mais uma
E CULTURJLE CHEFE DA SECRETARIA
exceção à regra .geral contida no § 2.o· do
DE PLANEJAMENTO DA PRESID:Jl:NOIA
art. 62 da Constituição :Federal, ou seja, de
DA REPúBLICA.
mais um caso em que· o produto· dá. arreExcelent4simo Senhor Pr-esidente da RecadaÇão. de determinado tributo fica vii:l.pública:
eulado, ·em parte, a uma despeSa tatnbém
determinada.
·
Temos a honra de submeter à el•evada
consideração de Vossa Exc-elência o anex;o
O art. 2.0 firma o princípio norteador
projeto de lei, mediante o qual se objetlva
~~gunq_o _o- qual? na aplicação desses_ recurexplicitar objetivos e estabelecer normaS de
S<is vin.culitdos, objet!var-se-á, preferencialprocedimento para a aplicação do disposto
mente. assegurar o cumprimento do preceito
no § 4.o do art. 176 da Constituição Fed·eral,
da _escOlari~a(:ã.o obrigatória (e gr;ttuita, nas
que_ fixou percentuais mínimos da receita
escolas oficiais) para as crianças e pré-adoresultante de impostos a serem obrigatorialescentes de sete a quatorze anos de \dade.
mente aplicados pela União, peJos Estados,
Além dessa prioridade, que se justifica por
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na
si própria, outras vêm enumeradas nas seis
manutenção e. des-envolvimento do ensino,
'!llneas do artigo, inserindo-se num conassim -revigorando principio contido na
junto em que fica subjacente a distinção
COnstituição de 1946 e reiterado na Lei de
.~nttie ed~ca_ção_ e e!lSilio, entendido este
D!netrizes e Bases da Educitção Nacional de
-com_o parte do processo educativo. A norma
1961 (arts. 92 e 93).
OOn.stltucional tem por destinatário especí-
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fico o ensino, cuja manutenção e· cujo desenvolvimento. se objetiva prestigiar.
O art. 3.0 1 coerente c.om a linha firmada
no artigo anterior, alude à necessidade de
se refletir, em termos orçamentários, a
prioridade assegurada ao ensino fundamental. Estabelece, em conseqüência, que as várias esferas da administração deverão aPlicar, nesse_e.nsino~ crescentes percentuais de
participação nos re-cursos vinculados de que
trata o art. 1.0
O art. 4.o e seu § 1.0 explicitam o con-

ceito- 'jreceita resultante de_ impostos"para tornar claro que a receita de _que se
trata compreende tanto a direta como a
derivada, esta última signlflcando a que de-

corre da transferência de parcela de impostos arrecadados- por outra pessoa de "direito públlcoJ como é o caso do imposto solbre circulaçao de mercadorias, do impo.o;;to
sobre a renda, do imposto sobre produtos
industrializados, e outros. O § 2.0 indica as
receitas que, por sua natureza, devem ser
excluídas das ,reee_itas de impostos meneionados no caput do artigo. E o § 3_.(1 estabelece que__ a receita será tida em consideração quando se _fixarem. os valores correspondentes aos minimos estabelecidos no artigo 1.0

o art. 5.0 firma princípio d-a maior importância, tendo em vista o exato cumprimento do preceito contido no § 4.o do art.
176 da Constituição: não serão computadas,
para esse efeito, as aplicaçõe_s de receitas
oriundas de outras fontes que não sejam
os impostos propt?.-ª-mente ditos. Em outras
palavras: na composição do_ quantum, resultante da aplicação dos ~Percentuais indicados no art. 1.0 , não --serão "levadas em
consideração as aplicações _de receitas p_roveriientes das taxas e das contribuições de
melhoria, embora sendo anibas tributos no
sentido próprio, e menOs ainda as que se
originem das chamadas HContribuições Sociais", entre elas o Salário-EducaÇão e o
FINSOCIAL. Fosse intuito do legislador permitir que, ao lado dos impostos propriamente ditos figurassem todas essas outras
receitas para o efeito de se apurar se teria
ou não- sido cumprido o preceito con.stitudonal, e outra haveria de ser, certamente,
a redação- dada-- ao dispositivo em causa.
Redigindo-o, porém, como o redigiu, o legislador deixou __ meridlanamente claro que
só os impostos é que seião computados na
composição dos minimos vinc_ulados aos ·encargos de ensino. Receitas .originárias_ de
outras fontes 1 que necessária ou eventualmente venham a ser aplicadas no ensino,
somar-se-ão a esses _mínlmº~ mas de forma
alguma serão neles integradas.
O art. s.o caput, indica -o destino a .ser
dado- aos recursos objeto da vinculação-constitucional: é- o ensino ein todos os seus g!-aus,
ministrado jYela via regular ou pela supletiva em sentido amplo, aí compreendidas
(enten_ct.eu-se conveniente esclarecer) a educação 1Jré-escolar, a educação de excepcionais e a pós-graduaÇão. Os §§ 1.0 e 2.0 ex-·plicitam que despesas podem ou não ser
eon:sideradas de _m_anutenção _e desenvolvimento do ellsino, orientando-se ne~e particular pelo que dispunha a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, em seu art. 93. Para
que assumam aquela qualidJ>de, é indispensável que- as de.spesas, além de se fazerem.
sempre. tendo em .vista o dis]iosto no caput
do artigo, digam respeito a âtividades taxativamente indicadas no -parágrafo ou ém
snas alíneas a a h. Saliente-se que as_ atividades definidas na _alínea a e no corpo
do parágrafo são colocadas no mesmo __pla_-. __
no, por força de sua equivalência (é o caso,

por exemplo dos colégios mi!ltarec.s: e das
academias militares, inequivocamente cursos regulares de 2.0 grau ou de nível superior, equivalentes aos do sisiema civil).
Os artS. 7.0 e a.o_ estabelecem normas de
controle_ para os órgãos orçamentários .do
correspondente setor financei~o; e o art. 9.0
dispõe sobre a eventualidade de algnns dos
Estados ou do Distrito Federal não darem
cumprimento ao novo dispositivo -constituCional: deixarão de fazer jus à assistência
té.cnica ·e financeira a que alude o § 1.o- do
art. 177 da constituição Federal.
Senhor Presidente
A cotweniênc!a de dellmitar o ânibito de
a·:PlicaÇãO dos recur.sos Viilculados pelo nôvo
dispositivo _constitucional, _evitando sejam
eles estendidos ao custeio de outros serviços
o~ encargos- públicos~ rec-omendou _a elaboração do presente Projeto_ de Lei. Há um
illteresse em que seja preservada de desvios
a -destinação dessa receita orçamentária,
interesse tanto 'mais releyante quanto o
próprio texto cunstituciona]~ a tem _como
uina quOta "miníma", insuficiente parã cobrir as notórias deficiências do.s nossos sls~mas _de _e:qsino.
Não -po-demos ·esquecer que a educação é
certamente o maior_ desafio dos novos tempos, má.is dO que nunca a lbase da harmonia
e do progresso dos· povos. Disto, aliás, Se
deu conta na UNESCO, quando o ·célebre
Re.latório Faure acentuou: "a educa(;ão tornou-se o maior ramo de atividades do_ mundo. . . e suas tarefas, cada vez mais vastas,
cada vez mais eornpl_exa.s, não têm paralelo
com as que lhe lnc_umbiam no passado~--pe
la primeira vez, na historia da humanidade,
o desenvolvimento da Educação .cons~dera
da à escala planetária, tend·e a preceder o
nível do desenvolvimento económico" (Relatório- Faure - Livraria Bertrand - Lisboa- pp. 54 e 55).
Remete;ndo ·ao Congresso Nacional o ane:..
xo Proje-to de Lei, .estará vossa --Exc-elência,
Senhor Presidenie, dando um passo gigantesco em direção à meta ambicionada ·por
todos os .nossos educadores, por Vossa Excelência muito particularmente, também um
educador além de Chefe <te Estado, que é
a de assegurar sempre mais e melhor equ_c-àção para o _povo brasileiro.
Aproveitamos o ensejo para .,_presentar a
Vossa EXcelência nossos protestos de res_pêitosa e.stüna e_ admiração. Antônio
Delfim Netto - Esther de Figueiredo Ferraz.

lei poderá, toda via, estabelecer que
cadação parcial ou total de certos
çonstitua receita do orçanrento de
proibida sua ap!lcação no cusieio
pesas cOrrentes.

TíTULO IV
Da Familia, da Educação e da Cultura
~ Art. 176.
A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e no.s ideais de
· liberdade e so!ldariedade humana, é direi to
de todos e dever do. Estado,·e. será dada ..no
lar .fl na =Ia:•• :.--• • • • - • • • • • • • • • - • • • -.- •• - • • • - • • • • • • • • ..,.- . . . . . J< • ., •••

~ § ~.o

· Anu:t!mente a; União ap!lcará nun-

ca menos de treze pOt:-ee:tl.to, e .o.s Estadas,

o :Dlstrl~o Federal e os Munio~pios vinie e
cinço .P9r c~nto, nu,m!Íiliúo; da. i'éqei~q. '):ede im]Josti>.S, na manutenção e .desenvólvime:ritO d<i eruilnó.'
sultab,~e

Art.)7'r, O.S,. E.<;taqo.s e o, D~~to .lf'ederãl organizarão os seus sist~IJl!l.S ·de. .ensino, e ·.a União, os ·dos Territó,J;!ós,:a.Srun
oomo o:$i.Stema f<><l.eral, que téra.éarãteisupletivo re se estenderá a todo o Pà$i'nos
estritos limites ·das deficiências looa1s;
§ ).0 A \Jl)iãl) rp:restará, as&istência Menica é fiüancé!ra aos Esta<las e ao t>istrlto
dos. seus: &!s-

F.eclera!para~ desfnyo)v!mento
de.~e~!n<;>.

tema.s.

•••••••••• A ••.••••••••

.;_ • • • t ' 0 0 0 0 . 0 ' 0 0 0 • 0 . . . . . . , ..... , " " .

LEI N. 4:024
0

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação· Nacional.
TiXULOXII
Dos recUl"S()s para a Educação
Art. 92- A Uníão aplicará, anualmente,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, 12% (doze :por cento), no minlmo de
sua receita de impostos e os Estados, o -Distrito Fedeéral e os Municípios, 20% (vlnie
por cento), no mínimo.
§ L° Com nove décimos dos recursos federais . destin~ados à educação, serão CQMtituídos, em ,pa:rcelas iguais, o Fundo Naeional do Ensino Primário, o Fundo Nacional do Ensino Médio e o Fundo Nacional
do Ensino Superior.

LEGISLAÇÃO CITADA

§ 2.0 o COnselho Federal de Educação
elaborará, para execução rem prazo deierminado, o Plano de Educação referenie a
'cada -Fundo.
§ 3.0 os Estado.s, o Distrito Federal e os
municípios, se deixarem de aplicar a percentagem prevista na Constittúção Federal
para a -manutenção e de.s:envolvimento do
en.sino, --nãb poderão solicitar auxU-io da
União para esse fi~

CONSTITUIÇAO ~ DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇAO VI
Do Orçamento
Art. 62. O orçamentl? anual compreenderá obrigatoriamente aS despesas e receitas relativas a todos os Poderes, órgãos e
fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, excluídas apenas as entidades que não recebam subvenções ou traru~
ferências à conta do orçamento.

o---! 2.o Ressalvados Os.imposto.s meil.donados nos itens VIII e IX do art. 21 e as disposições desta Constituição e de leis complemle·ntares, é veda9,a a vinculação do produto da arrecadação de qualquer tributo a
determinado órgão, Iundo ou despesa. ~· A

a arretributos
capital,
de des-

~

Art. 93. Os recursos a que se refere o
art., 169 <;la C9n.%ltulção Federal serão ap!lCJ>,dOf~ P,refe,encl,alm,en,ie na manutenção e
desenvolvimento do sisiema públlco tle ensino de acordo com os planos estabelecidos pelo COnselho Flederal e pelos comelhos estaduais de educação, de sorte que se
-assegurem:
:1. o acesso à esco)JJ. do maior número
:pOssível de educandos;
2. _a melhoria ·progressiva do en,sfuo :e o
~p-etfeiçoamento dos -serviços de_ educaçã'o;
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3. o desenvolvimento do ensino técnlcoclentifico;
·
·
4. o· de-senvolvimento das ciência.s, letta.s e artes.
§ .1.o_ SãÔ eon.sielt>l'ada.s despesas com o
etisinô:a) · n.s. de _manuteJ;J.~lio e expansão do ensino;
hl á.s de concessãP de boLsa.s. de estudo;
e) àJI. de aprere!çi>amento 'de professores,
incentivo à pesquisa, e realização de con.gressos e conferêncl~;
d) a.s de administração federal, estadual
ou municipal de ensino, incln.sive a.s que se
relacionem com atlvldades extra-escolares.
0

!,!i.,0 ~lio são consideradas despesas com

a) a.s de ·assistência social e ho.""Pltalar,
mesmo quando ligadas ao ensino;

b) as realizadas .por cohta das verba.. previstas nos arts. 199, da constituição Federal e 29, do Ato das Disposições Constitucionais Trans!tórla.s;
c) os auxilias e subvenções para fins de
assistência e cultural (Lei n. 0 1.493 de
13-12-1951).
'

······(A.; c~,;;k~;;~;-~·Éa~~~,;~- ~ ·e:~i;~~~
e ãe FinançasJ

EXPOSIÇAQ DE MOTIVOS ~.0 0104, DE 5
DE DEZEMBRO DE 1983, DO SENHOR
MINISTRO- DE ESTADO :00 INTERIOR.
Excelentíssimo
República:

Senhor

Presidente

da

Tenho a honra de submeter à elevada

consideracão de Vossa Excelência o anexo

projetO- ,J<,-lel que visa a provar a pârtlclpação acionária. da Centrais Elétrlcas de
Roraima S.A. - CER, no capital social do
Banco de Roraima S.A.
Pelo disposto no § 1.o do art. 237 da Lei
n. 0 6-.404, de 15 de dezembro de 1976, a

companhia de economia mista somente

poderá participar de outras sociedades

quando autorizada por Iei7 ou no exercício

legal para aplicar Imposto de renda em
investimentos para o desenvolvimento. regional ou setorial.
Na oportunidade) cumpre salifmtar que,
em 25 de fevereiro de 1977, a Centrais Elétricas de Roraima S.A., com o intuito de
contribuir para o fortalecimento do mencionado Banco, àdqulrlu 2o:ooo (vinte mil)
ações nominativas daquela Instituição bancária, no total de cr$ 200.000,00 (duzentos

anil cruzeiros), sem obserwar a restrição
prevista

n~

aludida lei.

-~1m sendo, tor:t).a-se necessária a regularização dessa participação, o que deve
ser Jeito: através de expressa autorização
leg!.Slativa:
-Essas as razões do projeto de lei, que ora
submeto à decisão final de Vossa Excelên-

cia e, ao mesmo tempo, solicito seja enca-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.9 58, de 1985

minhado, para deliberação, ao Congresso
Nacional.

(N.0 3.012/84, na Casa de origem)
de iniciativa do
Sr. Presidente da República

Queira aceitar, Senhor Prestdente.. os
protestos do meu mais profundo re-speito.
- Mário David Andreazza.
LEGISLAÇli.O CITADA
LEI N.o 6.404, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as sociedades por ações

Aprova a participação acionária da
"Centrais Elétricas d~ RA>I."aima. S.A."
no capital social do· Banco de RA>raima S.A.
O Congre,ro Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a participação
aclonária da "Centrais Elétrlcas de Roraima S.A. - CER" no c-apital .social do Banco de Roraima S.A., repre.sen ta da pela
aqulslção, em 25 de fevereiro de 1977, de
20.000. (vinte mil) ações nominativas no
valor global de Cr$ 200. 000 (duzentos mi!

cruzeiros) .

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se aa disposições em
contrário.

MENSAGEM N.0 67, DE 1984
Excelentíssimos Senhores .Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Mlnlstro de EstadO do Interior, o anexo
projeto de lei que "apro'\'a a participação
acionáría da Centrais Elétrlca.s de Roraima S.A., no capital social do Banco de ROraima S.A.".
Bra.s!lia, 28 de fevereiro de 1984. Figueiredo.

João

Art. 237. A companhia de economia
mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as atividades pre-~
vistas na lei que autorizou a sua constituição.
§ 1.o A companhia de economia mista
sPmente poderá participar de outras so]il.edades quando autorizada por lei ou no
,e>:ercicio de opção legal para aplicar lm·pasJ:ó de ren-da em Investimentos para o
de-senvolvimento regional ou setorlal.

..

-~-·-·--..--.'-~~·

ráS

-·. ..... -· .................. .
~

~·

~

r.:Om"tõ~bes de Econorrita e de Mi-

nas e Energia.!

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.9· 59, de 1985
(N.0 4.958/85, na Casa de origem)
De lrilciatlva do
Sr. Presidente da Itepúblíca
Reajusta a pensão .especial concedida
pela Lei n. 0 6. 6101 de 7 de dezembro de
1978, a Walter dos Santos e dá outras
providências.

·- _q

Ç~gresso

Nacional deel'leta:

Art. 1. A .pe_nsão especial co:p.cedida
através da Lei n. 0 6.610, de 7 de dezembro
0

2175

de 1978, a Walter dos Sàntos S!quelra, fica
reajustada no valor corresponcLente a 4
(quatro) vezes o salário mínimo vigente no
País.
Art. 2:0 A despesa decorrente desta lei
correrá à conta de Encargos Previdenciários
da. União - Recursos sob a Supervisão do
Ministério da Fazenda.

. Art. 3._0 E:;ta lei entr~ em __vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em
oontrãrio .
MENSAGEM N.O 002, DE 1985
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Nos termos do art. fil da Constituição Federal, tenho a honra de _submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acorilpanhado de Exposição de Motivos do Senhor M:)nistro do Estado da Fazenda, o
anexo projeto de lei aue "reaj~ta. a p~n
são especial conelldlda WII!- Lei n.0 : 6,,6J,Q,
de 7 de dezembro de 19'78, a Walter dils"
Santos Siqueira e dá outras providências".
Brasilia, DF, 15 de janeiro de 1985. João Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 224, DE 27
DE DEZEMBRO DE 1984, DC MlNISTÉaiO DA FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Pre$ldente.da República,
Como é do conhecimento de voosa Excelência, foi concedida pensão especial ao Sr.
Walter dos Santos Slquelra em virtude de
sua invalidez, provocada pela explosão de
uma granada em manobras militares realizadas pró::ximo de sua residência.
~.
Tal beneficio fal formalizado pela Lei
n.0 6.610, de 7-12-78, publicada no Diário
Oficial de 12-12-78, no valor equivalente a
dua.s ve~es o maior salário minimo do Pais.
3. A propósito, levando-se em consideração as alegações formuladas pelo inter-essado - ponderando que o valor da pensão é atingido pelos lndlces Inflacionários,
apesar do reajuste do salário minimo torna-se necessário corrigir o seu valor, a
fim de que a proposição posa atingir seu
objetivo, ou seja, dar ao beneficiado condições normal.s para manter sua sobrevivência e garantir mna existência condigna.

4. Nessas condições, em face do exposto,
submJeto à !eLevada ·aP.reclação de · VOSS!a
Excelência o anexo projeto de lei, elevando
o _valor mensal da pensão para o equivalente a 4 (quatro), vezes o maior salário
mínimo vlgen~ no Pais .
Aprovelto a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência os protestos de meu mais
profundo respeito. -.Emane Galvêas, :MInistro da Fazenda.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.0 6.610
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978
Concede pensão especial a Walter dos
Santos Siq~eira, e dá. outras providen-

cias.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional .decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. !.0 lt concedida a Walter dos San--. tos Siquelra, !ilho de Walter de Oliveira
!lJ.queira e de Irene dos Sant,ós, inválido em
conseqüência de acidente ocorrido em área

2J 76
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de exercic.lo militar, pensão espeelal, mensal, equivalente a. duas vezes_ o maior sal'-

rto m!nimo do Pais.
Art. 2.o O beneflc.lo instituido por esta
Lei é intransferível e ina.cumulá.vel com
qual.squer rendlmen tos recebidos dos ca!res
pú'bllcos~ inclusive pensão previdenciária,
ressalvado o direito de opção.
Art. 3.0 A despesa decorrente desta Lei
correrá à conta de Encargoi Gerais da
'Qlllão - Recursos sob a supervisão do Mlúistérlo da Fazenda.
Art. 4.0 E.sta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
.. ./Ult-.5? Revo~am-se as disposições em
«m:jlt"árJp,

:projeto de lei, referente à concessão de
pensão e.speclal ao Padre Virginio Fistarol.
Nascido ~ 29 de setembro de 19_09, em
.A.scurm, 8anta Catarina, oonta hoje, o
Padre Vlrgin!o Fl.starol com a avançada
Idade de 76 anos, estando praticamente à
margem de qualquer proteção previdenciár!a e portanto, a mingua de recursos mínimos de sobrevivência.
Homem idealista e voltado para as obras
de caridade e para Deus, deixou de f!llar-se
ao INPS, na condição de facultativo, à
êpoca em que poderia !azê-lo e, depois, ultrapassado o !Imite de Idade (60 anO&), não
pôde mais valer-se da Lei n. 0 6.006, de 8 de
outubro de 1979, que equiparou os religiosos
a trabalhadores autônomo.s.

-va.1émo-nos do en.c:..eJo para
vossa. ~celÇ.ncia a expressão do
t\mdei. respeito. - Esther de
Ferrâ~· Mluistra da Educação e

Jatttas'vPB.sSarinho, Ministro da Previdência

e Assistência Soc.lal.
I A, Comiss!lo de. Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N9 61, de 19S5
(N.0 4.985/85, na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente da República

ae

Fixa -os valores
retribUição das
Categorias Funcionais de Zootecnista e
Terapeuta OcupacionaJ, do GrupoOutras Atividades de Nivel Superior a

Bra.sllia, 7 de dezem.bro de 1978; 157.0 da

Independência e 90.0 da República - ERNESTO GEJSEL .- Mário Henrique Simon-

sm

I A Comissão de Finanças.)

PROJETO DE' LEI DA CAMARA
N,l'. 60, de 1985
<N-l!'":(.'9piliss;:·.na. Casa. de origem)
(Qe,:,lnieiatlva. do
da. República.)
Coneede· .perlsão. e:ipecial ai> Padre
Vlrgínio Fistarol (Ordem Sa.lesia.na).
o Oongrêsso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica concedida ao Padre Virgílio Fistarol, da Ordem Sale&ana, pen.são
especial, mensal, equivalente a 3 (três) salários mínimos vigentes no Pais. Art. 2-0 O beneficio Instituído por esta
lei é intransferível e !nacumul<!-vel com
quaisque$- o-utros- Fe:aà.Hr...all-t.as --recebidos dos
cofres públicos, Inclusive pensão previdencS~<.·l'resltW>Ite

ciária, ressai vado o direi to_ de opção, e- ex:..

tingulr-se-á com a morte do beneficiário.
Art. 3.0 A despesa decorrente desta !e!
~rá à co:!'ta de Encargos Prev!aenc.láO
rios da Uniao-Recursos· sob a supervisão
do Ministério da Fazenda.
Art. 4.0 l'l$ta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. S.0 Revogam-se as di'lpos!ções em
contrário.
:MENSAGEM N.0 130, [)E 198S
Excelenti'lslmos Senhores Membros d9
Congresso Nacional:
Nos termos do art. S1 da Constituição Federa.!, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Eicelêneias, acompanhado de ·Exposição de Motiros doo Senhores Mlnl.stros de Estado da Educação e
Cultura e da Previdência e Assl.stência SOcla.l, o anexo projeto de lei que "concede
pensão esPecial ao Padre V!rginio Fl.starol
(Ordem Salesiana)t'.
Brasilla, 26 de fevereiro de 1985. FiguclredQ.

que se

Pelo exame de seu curricalum vitae ressalta vasto elenco de obras de cunho reHgioso, social e educacional, que enobrecem
seu Idealizador pelo que dele exigiram em
termos de criatividade, sacri!!cio, trabalho,
dedicação e. sobretudo, amor aos pobres.
Possuidor de vasta cultura e muito p!edooo, dedicou ;-ários anos de sua vida taml>êm ao magistério em que se destacou pelo
dOmínio da filosofia e da literatura, princ!:pa.lmente a latina e grega.
Como diretor do Colégio Salesiano Santa
Rosa ae N!teról, fundou~ ali a Escola NO&Sa
Senhora Auxiliadora, (gratuita), para
crianças oo.rentes, bem como obras social.s
destinadas a ass!.stir famílias pO'bres das re-.
dondeza.S, estendendo seu campo de ação
ao morro do Atalaia e à favela do VIradouro.
Em 1~55, como Provincial da Inspetoria.
São João Bosco, abrangendo os Estados dO
Espírito santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais~ Goiás- e Di...strito Federal, levou a. Pro ...
víncla da qual era oonse-Ihetro· a fundar a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letra.s de
São João del-Rey, na quallec.lonou f!losof!a
durante 4 anos. Fundou ainda o Instituto
Dom Bosco, em Campos - RJ, o Instituto
Tenente Ferreira~ em Barba-cena - MG, o
Ginásio General Macedo SOares (Aceslta)
- MG, o Patrono Afon.so Pena de Santa
Bárbara - MG, e o Colégio Sale&ano de
Rocha Miranda - R.J.
A esse incansável real!zador deve-se também a fundação da Obra de Dom Basco em
Brasília - DF, e, oom o apoio de Israel
nheiro, a criação do primeiro ginãsio e
s Colégio Dom Bosoo, da nova Capital
ainda hoje, não obstante a provecta
, dedica-se às obras do Santuário Dom

Com essa longa fDlha de relevantes ser~ pr}'!'ta!lps::.Ja<>, Pai'l, não sena justo
de>ldlol-, p1Jdques~ã6 ·de Imprevidência e desapego pessoa.!, o septuagenário Padre ao
desabrigo de qualquer amparo do Poder Públlllo.

renovar a
nosso proFigueiredo
Cultura -

l'l~fere

a Lei

n.u 6.550,

de 5 de

julho de 1978, e dá outras providências.

O

COn~re.SSo

Nacional decreta:

Art. t.o As classes integrantes das Categorias Funcionais de Zoote<:nista e T-erapeuta Ocupadonal, inclufdas no Grupo Outras Ativ!dades de Nlvel Superior, d~
signada.s, respectivamente, pelos aódigos
LT-NS-535 e LT-NS-:-536, correspondem às
referências de salário 1JOI dasse, estabele-

cidas no anexo d·esta lei.
Art. 2.0 o ingresso nas categorias funcionais l."e:feridas no artigo anterior far--se-á na

referência inicial da dasse A mediante
concurso público de provas. no regime da
legislação trabalhl.sta, observadas as norma.s
Iegã.is e regulam,~ntares pertinentes exigindo-se- dos candidatas, no ato da inscrição,
em cada caso, o correspondente dip~onia ou
certificado cte curso de nível sul}erior de
Zootecnista ou de Terapeuta Ocupacional
ou habilitação legal equivalente ~e o registro
no.s Conselhos ·Regionais respectivos.

Art. 3.0 Os integrantes ~ da.s Categorias
Ful'lcionais de ~otecnista e Tera;peuta
Ocupacio:O.ai ficarão sujeitos à prestação
mínima de 40 (quarenta) horas semanal.s de
trabalho.
Art. 4. 0 Poderá haver ascensão para as
categorias funcionais constantes nesta lei
de ocupantes de outras categorias da sistemática de classificação de cargos .de que
trata a Lei n.O 6. 550, de 5 de julho de 1978,
obEerv~ado o disposto~ na r.egulamenteção
específica~ desde que possuam as qualificações exigidas para os seus provimentos.
AXt. 5.0 A despesa decorrente da apl!cação
desta lei correrá à conta das dotações próprias dos Territórioo F'ederais do Amapá e
de Roraima e do então Território Federal
de Rondônia.
Art. 6.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publ!cação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em
contrãrlo.

João
0

EXPÓSl'ÇAO Il!ITER.MINIS'l'ElÚAL N. 1;
DE 2S DE FEVEREIRO DE 1985, DOS M!·
NISTR.OS DA EDUCAÇAO E CUL'l'UR.A
E DA PR.EVID1i:NCIA E ASSIST1i:NCIA
SOCIAL.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o Incluso

(Art. 1.0 da Lei n.o
Grupo
Outra.s Ativldades
de Nível Superior
(LT-NS-500)

Categoria
Funcional
zóotecnl.sta
rerapeuta
Ocupaclona.I

ANEXO
de

de 198 )

de

Código
LT-NS-535
LT-NS-536

Referências de Vencimentos
ou Salários por Classe

Classe Especial Classe

c

-

Classe
Classe

B
A

-

NS-22
NS-17
NS-12
NS-05

a
a
a
a

25
21
16
11
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MENSAGEM N.O 124, DE 1985
Excelentlssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição
Federal, tenho a honra. de submeter à elevada deliberação de V
Excelências,
acompanhado de Ex
e Motivos do
senhor Dlretor Geral d
ento Administrativo do Serviço
co, o anexo
projeto de lei que "fixa os valores de retribuição das Categorias trunc!onais de zootecnista e Terapeuta OCupacional do Grupo-Outras Atlvidades de Nfvel Superior a
que se refere a Lei n.o 6.550, de 05 de julho
de 1978, e dá outras providências". ·
Brasllla, 25 de fevereiro de 1985. - João
Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVoS N. 61, DE 8 DE
FEVEREffiO DE 1985, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO FttBLIOO
0

Excelentisslmo senhor Presidente da República
Pela Exposição de Motivos DASP n.O 060,
de 08 de fevereiro de 1985, foi submetido à
elevada consideração de vossa :E:x,celêncla
projeto de decreto, consubstanciando proposta formulada :pelo Minis~lo do Interior,
que dispõe sobre a criação das categorias
Funcionais de zootecn!l!ta e Terapeuta
OCupacional e a sua inclusão no Grupo-OUtraJI Atlvldades de Nlvel Superior_ de que
trata a Lei n.o 6 .550, de 05 de julho de
1978.
2. De conformidade com o artigo 15 da
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezemb;o de 1970 e

tendo em vista os estudos levados a efeÍto
pelos órgãos técuicüs deste Departamento
torna-se necessária a edição de lnstrumen~
to legal para adequar a proposição à escala salarial que estabelecerá os valores de
retribuição das referências dos cargos e
empregos que Irão integrar M categoriM.

3. A par disso, a retribuição que se propõe objetiva manter_ similitude com a já
fixada para !dêntlcaJI categorias prevlstM
na área da União pelo Decreto n.0 72.493,
de 19 de julho de 1973, e Lei n.o 7. 218, de
1~ de setembro de 1984.

4. COnforme ficou esclarecido no Item
4 da Exposição de Motivos n.0 060, de 1985,
a medida só se tomarã efetlva após a necis;;_ár!a liberação dos recursos orçamentá~
rios próprios pela Secreta]! a de Planej amenta da Presidência da República.

5, Nestas condições, tenho _a honra de
submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo_ ante,projeto de lei elaborado por este Departamento em substituição ao apresentado pelo MiniStério do
Interior, que consubstancia a medida proposta para o devido encaminhamento ao
cong~ess:o Nacional acompanhado de men::- _
sagem, caso mereça o beneplácito de Vossa Excelência.
.A:provelto a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência, meus protestos de elevada estima e consideração. - J"osé Qulos
Soares Freire, Diretor-Geral.

LEGISLAÇl!O CITADA
LEI: N. 0 6.550, DE 5 DE JULHO
DE 197lf

Estabelece diretrizes para a classificação de carps, empregos e funções
do Serviço Civil dos Territórios Federais~- e dá outras providências.

O Presidente da Repúbl!ca:
FaçO saber que o CQngresso Nactonal decreta e eu sanciono a seguln te Lei:
Art. 1.0 A classificação de cargos. empregos e funções do serviço ctv!l dos Territôrios Federais, excluído O- de Fernando de
Noronha, obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente Lei.
Art. 2.0 os cargos serão c!aJisificados.como de provimento em comissão e de provi-

mento efetivo, as funções, como de confiança e os empregos, como permanentes,

enquadr-ando-se, basicamente, nos seguintes
_ Grupos:
- -~

~

~
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Magistério: os empregos permanen-

tes com atividades de magistério de todos

os niveis de eusino; ·

VII - serviços Auxiliares: os emprega..
de atividades admlnlstratlvas,
quando não de iil.frel ,superior;

~ermanentM

VIII- Outras.Atividades de Nível Médio:
os empregos permanentes para cujo provimento se exija ·certificado de curso de
primeiro ou ""gundo grau de ensino ou habilitação legal equivalente, além de, quan-do fm o_ e;aso, curso de especialização;
IX - Serviços de Transporte Of!ctal e
Portaria: os empregos permatllelltes de atlvidades de transporte oficial de passageit:as
e cargas e de portaria;

X - Artesanato: os empregos permanentes oom at!vldades, princtpals ou auxiliares, relactonadM com os serviços de artlfice em, Vár!M modalidades.

Parágrafo único. .As atlvidades relaeiocom transporte, conservação, custó-

~nadas

De provimento em comissão ou de confiança:
I - Dlreção e Assessoramento Superiores;
IL ~ Direção e Aaslstência Intermediá_rias;
De provimento efet!vo:
III-;;;_ :Tributação, Arrecadação e Fiscalização;
rv - POliCia c!v!l;

De empregõS perúllinentes:
V- Otttras Ativ!dadM de Nivel Superior;
VI - Magistério;
VII - Serviços Aux!liares;
VIII - Dutras Aitlvidades de Nível Médio;
IX , - Serviços de Transporte Oficial e
Portaria;
X --' Artesanato.

Art. &.0 • cada Grupo, a.brengendo várias
ativl<ladies, segundo a correlação e aflnl_d,.de, a natureza dos tr9cbalhos ou o nlve1
de conheclmen tos aplicados, compr~nderá:
I - Direção e Aasessoramento Superiores:
os cargos e funções de d!reção e ·a;saeSsoramen to superiores, cujo provimento deva ser
regido pelo critério de confiança, observadws aJI normal! vigentes na Administração

dia, operação de elevado,..,, limpeza e outras assemelhadas serão, de pre!erêncta, ob-

jeto de execução lndireta, mediante contra.to, de acord() com o art. 10, 1 7.0, do
Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de
1967.
Art. 4.0 Outros Grupos, com c8ll'8.CteristicM próprias, diferenciados d<JS re!aciona,dos no artigo anterior, Poderão ser estabeleelda8 ou desmembrados daqueloo, se
o justif!ca.rem as ni!OOSB!dades da Admlnlstração Civil dos Tenr!tórios Federais, mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5.0 Cada Grupo terá sua 'PfÓpria
escala de níveis de classificação, a ser .estai>el.e<l!da pelo Poder Executivo, atendendo,
primordialmente, aos seguintes fatores:
-I -- importâncta da B.tlvldade para o desenvolvimento econôm!co e social do Território Federal;
II '--- : comp1exldade e responsab!l!dades
da;s atribuições;
IIT --qualificações requeridM para o de- _
sempenho das atribuições.
Parágrafo úuico. Não haverá correspondência entre os nlvels dos diversas Grupos,
para qualquer efeito.
~ Art. 6.0 Os vencimento.. e oalár!OO correspondentes à escala de nive!s rerão fixados em lel.

I I --'- Direção 1e Allststêneia Intermediárias: as funções de direção e a$l.stênc!a
intermediárias, cujo provl!nento ou exercicio deva ser regido pelo critério de confiança e ~estrito aos ocupantes de cargos
ou empregos incluidos no Plano de Classificação dos Te.rritórios Federais;

Árt. 7.0~ ·A-~ e a progressãO funcionais obed<!Cerão a critérios seletlvos, a
serem estabelecidos pelo órgão Central do
Sistema de Pessoal Civil da Admiulstração
Federal - S!PEC - associados a um ,sistema de trefnamento e qualificação destinado a MsegUrar a permanente atuallzação · e
elevação do nlvel de eflctêncta dos servidores.

m -~Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os ca.rgos com atlv!dades de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos da competência dos Tle·rrltórios Federais;

Art. 8.0 O ~Poder Executivo elaborará e
expedirá o novo Plano de Cla&s!flcação de
Cargos, Empregos e Funções dos Territórios Federais, mediante decreto, observadas
as dispos!çÕM desta. Lei.

IV - Policia Civil: os cargos com atribUições de natureza pollclal;

Art. 9.0 A implantação do Plano de ClMs!ficação de Cargos, EmJ\regos e FunÇões
dos Territórios~ F<ldeta!s dependerá de:

-Federal;

V - Outras Atlvidades de Nivel Superior:- os empregos permanentoo -paTa cujo
provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habllltação legal equi-

,.. -valente;

I - adoção de medid"" para a reforma
atlminlstra,tiva, _ com bMe no Decreto-lei
n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, com as
àlterações posterioroo;
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II - estudo quantitativo e qualitativo da
lotação dos órgãos, tendo em Vista- a nova
estrutura e atribuições decorrentes da providência citada no item anterior;

existência de recursos orçamentários para fazer face à.s .respectivas despesas.
III -

Art. 15. Esta Lei entrará em vl,gor na
data de sua publicação.
R!evogam-se as disposições em

Arl. 16.

contrário.

Bras!J!a. 5 de julho de 1978; 157.0 da Independência e 90.0 da República.

Art. 10. Os atuals funcionártos pertencentes aos quadros dos Territórios Federais
pode,rão concorr-er, sem alteração do respectivo regime jur!dlco e nos ·limites da lo-

tação aprovada~ aos Grupos pTevistos no
art. 2.0 desta Lei, a serem constituídos de
empreg<Jil permanentes, sob o 11egime da legislação trabalhista.
Parágrafo único. · O pe.s.sos.l de que trata
este artigo integrará o quadro permanente
dos Texritórios Federais, a ser extinto, piogresslvamente, mediante supressão ~uto

mátiea dos cargos que _vagarem, ressalvados os que se destinarem a progressão JB aScensão funcionais.
Art. 11. Os funcionáiri.os públicos fe-

derais, com exercício nos Territórios a serviço destes, e os servidorres federais ou _a..utárquicos, requisitados na foxma da legislação em vigor, poderão optar, no prazo de
trinta dias, a partir da data em que for
aprovada a lotação, pela sua inclusão no
Quadro Permanente do Território <m que
servir, desde que não tenham sido, ainda,
enquadrados na sistemática de classificação de cargos de que trata a Lei n.o 5.645,
de· 10 de dezembro de 1970.

Art. 12. A Inclusão de servidores no Plano de Classificação de Cargoo de que trata
esta Lei, mediante transformação ou transposição dos respectivos cargos ou empregos
far-se-á slmult..,.,..mente em relação a todos os Grupos de Categorias Funcionais e
a todas as ·unidades civis Integrantes da
organização dos Territórios Federais.
Parágrafo

único~
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Haverá proCesso SeBe-

tive entre os ocupantes de cargos e empregos. submetidoo à transposição ou transforinação, segundo os critérios estabelecidos pelo Ministério do Inte.rlor, em articulação com o~·órgão Oantral do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - _
SIPEC.
Art. 13. Obrervado -o disposto na Seção VIII do Capitulo VII, Título I, da Constituição e, em particular, no seu art. 97, as
formas de provimento de cargos, no . Plano
de Classificação decorrente desta Lei. serão estabelecidas " d!sclplinlldas mediante
normas regulamentares especificas, não .se
lhes aplicando as · disposições a resf>eito
contidas no Estatuto dos Funcionários Públlcos · Civis da União.
·
· ·
Parágrafo único. O dl&posto neste artigo abrange os rervidores regidos pela legislação trabalh!.sta.
Art. 14. A atual sistemática de ·classificação de cargos é Co.ruliderada extinta, observadas as disposições desta Lei.

A medida que for sendo implantado o novo Plano, os -cargos remaneseenbes de cada Categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo,
passarão a integrar Quadros Suplementares e, sem prejuízo das promoções e am~s;so
que couberem, "serão suprimidos, quando
vagarem.
§ 1.0

§ 2.0 O disp{)sfu ·no· parágrai<> anterior
se aplica aos empregos permanentes cujos
ocupantes já tenham il;dquirldo estabmdade.

LEGISLAÇJI.O CITADA

. LEI N. 0 5.845

DE

lO :ÓE DEZEMBRO DE 1970

Estabelece diretrizf!S para a classificação de cargo-s do Serviço Civil da
União e das autarquias federats, e dá
outras providências.
O Pr-esidente da Repúbli..ca,

Faço sabei que o Congresso Nacional de. creta e: eu sanciono a_ seguinte Lei:_
Art. 1.0 A classificação de cargos do__ Serviço Civil da União e das autarquias fe·üerals obed.ecerá às diretrizes estabelecidas
na_ presente _lei.
Art. 2.0 Os cargos serão classificados como de provimento em comissão ·e de pro-

vimento efetivo, ·enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De
I -

Provi~~nto

em Comissão

Direção e A.sses.soramel'l;to Superiores.
De Provimento Efetivo

II -

Pesquisa Cientifica e Teenológica

III -

Diplomacia

rv -

Magistério

V VI zação

Policia Federal
Tributação, Arreclldação e Fiscali--

VIr- Artesanato

VIII .:,.. Serviços Auxiliares
IX - Outras at!vidades de nivel superior
outras aüvldades d.!' n!vel médio.

---x -

-~Art. 3.0 Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos.ou o nivel de
c·onhecimentos aplicãdos, cada Grupo,
abrangendo várias atividades compreenc
derá:_

r -=- Direção e Assessoramento Superiores: os, cargõs de direção e as.sessoramento
..superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo crité.rlo da confiança, segundo for estabelee!do em regulamento.
--II ....,. Pesquisa Cientifica e Tecnológica: os
e&J:gos Com atrlbuiçóes, exclusivas ou oomprovadamente principais, de pesquisa -científica, pura ou a:plicada, p~ra cujo provimento se exija diploma de curso superior
de ensino ou habilitação legal equivalentp,.
e__ não estejam abrangidos pela legislação do
Magistério Supérior.
·
III- Dlplomàeia: os cargos que. se destinam a represent~ção diplomática..
IV - MagistériO: oo cargos com atividades de magistério i:le todos os niveis de ensino.
V - Policia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial.
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de _trlbu-

tação, arreeadação e fiscalização de tribu. tos federais.
VI!- Artesanato: os cargos de at!vldad.eo
de natureza permanente, principais ou auxliíares, rela_cionadas cOm, os serviços,de ar... tiflce em suas várias modalidades.
VIII - Serviço$ Auxiliares: os cargos· de
atlvidades administrativO& em geral, quando não de ni~el superior~
- --IX.,.....,... Outras ati_vidades de hivel superior:
os demais _cargos pa-ra cujo provimento se
exija diploma de curso superior de ensino
ou habilltação legal equivalente.
X - Outras atlvidades de n!vel médio:
os demais cargos para cujo. provimento se
exija diploma ou certificado de conclusão
de curso de grau médio ou hab!lltação equivalente.

Parágrafo único. As atividades relacionadas com transporte, conservação, custó-dia, op~ração de elevadoreS, limpeza e outras assemelhadas serão, de. preferência objelo de exeeução indlreta., mediante contrato, de acordo co-m o art. 10, § 'lP, do Decreto-lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4.o Outros Grupos, com cara.étertsti"as próprias, diferenciados dos relaelona.dos
no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as neces&idades da Administração,
mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5.° Cada Grupo terá sua própria
escala de nível a ser aprovada pelo Poder
Executivo,
atendendoO,- · prtmordialmente,
aos _seguintes fatores:
I - impOrtãncia da atividade para o desenvolvimento nacional.
. I I . - .complexidade e r.esponsabllldadê
das atribuições exercidas; e
nr - qualificações requeridas para o de_...
sempenho das atribuições.
Parágrafo- único. Não haverá correspondência entre os n!ve!s dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
Art. 6.0 A ascensão e a progressão funcionais obedecerão ·a crltérios seletlvos; a:
serem estabeleç,üdos pelo ?odet Executivo,
associados- a um .sistema de treinamento e.
qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de
eficiência do funcionalismo.
- Art. 7.0 o Poder Executivo. elaborará -e
expedirá o novo Plano de Classificação de
Cargos, total ou parcialmente, mediante
decreto, observadas as disposições desta;Jei.
Art. 8.0 A implantação do Plano será
feita por órgãos, atendida uma escala de
Qrioridad€ na qual re levar em _conta preponderantemente:
I .....:..... a impÚmtação prévia da reforma
administrativa, com base no Deeret.o-lei n.0
200, de 25 de fevereiro de 1967;
II --o estudo quantitativo e qualitativo
.da. lotação dos órgãos, tendo em vista a
1}"9VR estrutura e atribuições decorrentes da
p!Ovidência meneionada no item anterior;

e

m . . . . a existência de recursos orç-amelltãrios para fazer face às respectivas Despesas.
Art. 9.0 A transposição ou transrormação dos carg<Jil, em decorrência da s!ste·mátlca. prevista nesta lei, proces.>ar-se-á
gradativamente ·co~Jnsiderando-se as n~es
sidades e conveniências da Administração _e,
quando ocupados. segundo critérios seletl-

vos a $erem

~tabelecidos

para os cargos

integrantes de cada Grupo, inclusive atra-

V'és de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. lO. O órgão central do Si.stema de
Pessoal expedirá a.s normas e instruções necessárias e coordenará a execução do novo
Plano, a ser proposta pelos MinistériOs, órgãos integrantes da Presidência da,_ República e autarqula.s, dentro das respectivas
jurisdições, para aprovação mediante decreto.
·
§ 1.0 O órgão central cto Slstema de Pessoal promoverá as medidas necessárias para que o pla.no seja mantido permanentemente atualizado.

§ 2.0
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Para a correta .e_ un,iform.e implan-

tação do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá gradativa e obrigaP<>riOI!llente o .treinamentO de. todos .os
servidores que participarem da tarefa, segundo programas a serem esta.belectdos com

esse objet!vo.
. Art. 11. Para assegurar a unlformidnde
de orientação dos tralmlh<J;S de elaboração
e execução do Plano de Olasslf!cação de
Cargos, haverá~ em cadã. :M:iíilsté_rio, órgão

Integrante da Presldên!lla da República ou
autarquia, uma Equlpe Técni!l'a de alto nivel ,sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a Incumbência d":
I - determinar quais os Grupos ou respectivos i>argos a serem a,brangldos pela
escala de prioridade a que se retere o art.
s.o -desta lei;

n - orientar e supervisi~nar os levantam·errtos, bem oomo -reali'l.:'ar os estudos e_
anáJJ.oos indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; _e
m "'- manter com o órgão central do
Sistema de Pessoal os. contatos necessários
para corr,ta elaboração e Implantação do
Plano.
Parágrafo único. Os membros das Equipes de que trata este artigo serão d"siguados pelos M!ni.stros de Estado, dirigentes de
órgãos integrantes da Presidência da '!tepública ou de auta.rqula, devendo a escolha
recair em servidores que, pela sua autoridade admini.strativa e capacidade técnica, estejam em condições de eX;primlr os objetl- vos do Mln!stério,- do órgão Integrante da
Presidência da Repúbllc_ll,. ou da autarquia.
Art. 12 . o novo Plano d" Classificação
de Cargos a ser !nstituido em aoort<i :de
acordo com as · dlretrizes expressas nesta
1,1, estabelecerá, :para ca.âa IMlnistério, órgão integrante da Presidência da República ou autarquia;-_Uii1-fiUmer()__ ({~ c:;~~os inferior, em relaçao a cada grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo único. A não obServancla da
norma contida neste artigo som_ente será
permitida:
a.) mediante reduçij,o_ equivalente em outro grupo;-de modo a niio llaver aumento
de. despesas; ou

b) -em ca.sos excepcionais, devidament~
justificados perante o órgão central do Sistema. de Pessoal, se inviável a providência
indicada na alínea anterior.
·
Art. 13. Observado o di.s,Posto na Seção
V1lli da ConstltuJção e <>m particular, no
seu artigo 97, as formas de provimento de
cargos, no -:Plano d" ClassJ!icação decorr~n
te desta lei, serão est,.belecidas e disc!pl!-

nadas mediante normas regularrtêntares e-specifica.s, não se lhes aplicando as disposições, a respeito, contidas no __ Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União.

Art. 14. o atual Plano de Classificação
de cargos do Serviço Civil do Poder Exe- ..
cutivo, a que se refere a Lei n.0 3. 780, de
12 de julho de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as dispo:s~
ções dasta !e!.
Parãgrâfõ- úiiiCô. A medida que for sendo impl3.lltado o novo Plano, os carg1Js remanescentes de cada categoria, classificados confonne o· sistema de- que trata este
-m-tigo, passarão a Integrar Quadros Suple-·
mentares e, sem prejuízo da~ promoções e
aceSso que couberem, -serão- suPrimidos,
quando vagarez;n..

Art. 15.-. !Para -efeito do di.sposto no Artigo 108, § 1.0 , da Constituição, as dlretrizes e.stabelecld!is nesta lei, inclusive o dis-

_pesto no ·ati;. ,14 e_ ~eu p~rágrafo ·único, se
aplicarão ã: clà.Ssificação dos ·cargas do Po-

der Legi.slatlvo, do Polder .Tudiciárlo1 dos
Tribunai.s de Contas da União e do Di.strito

Federal, bem como à classificação dos car-

gos dos Territórios e do Di.strito Federal.
tAxt. 16. IEst~ Lei ·entrarã em vigor na
data d<> sua publicação, revogadas as dls_posições em. .contrário.

Brasilia, .10 de dezembro de 1970; 149.o
da Independência e 82.0 da }l,epúblic!'· EMíLIO G. M!J!:DICI - Alfredo Buza1d Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel - :Mário Gibson Barboza - Antônio
Delfim Netto - Mário David Andreazza -·
L. F. Cirne Lima - Jarbas G. Passarinh&. .Júlio Barata - Márcio de Souza e Mello ·F. Rocha Lagõa - Marcus Vlnícius Pratini
de Moraes - Antônio Dias Leite Júnior João Paulo dos Reis Velloso - José Costa
Cavalcanti - Hygino C. Corsetti.
-D!IOORETO N.O 72 .493
DEl 19 DEl JULHO DEl 1973
='-

Dispõe sobre o Grupo ... putras Ati.
vidades de Nível Superior, a qUe se refere o ~~t. 2.o, da Lei n.0 5.645, de 10
de_ dezembro de 1970, e dá outras providênci~s.

b Presidente da República, usando da

atribuição que lhe confere o art. 81, item

III, da Constituição, e tendo em vi.sta o

disposto no art. 7.o, da Lei n. 0 5.645, de 10
de dezembro de 1970, decreta:
CAPíTUWI
-Do Grupo-Outras Atividades
de ~ivel Supe~i<Yr

Art. 1. 0 o Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior, designado pelo Código ..
NS-900, abrange Categorias Funcionais integradas de cargos de provimento efetivo, a
que são inerentes atlvidades compreendidas
nas áreas biomédica, de ciências e tecnologia e de ciências hum·anas, sociais, letras
- e artes, para cujo desempenho é -exigido di-__
ploma -de curso superior de ensino ou ha. b!litação legal equivalente.
Art. 2. AS clas~es integrantes das Categorias Funcionais do Grupo a -que se refe-re
este decreto_ d1st.ribuir-se--ão, na forma do
disposto no art. 5. 0 , da Lei n.O 5.645, de 10
de dezembro de 1970, em 7 !sete) níveis
hi-erárquicos, com as segujnte.s caracteristicas, dentro de cada esp-ecialidade.
0

Nível 7 - Atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução ~p_e
cializada, em grau de maior complexidade,
refe:tentes: n - a traba,lhOs de defesa e
proteção aa .sàúde individual ou coletiva,
incluind.o medidas de profilaxia, terapêutica e saneamento do meio; II) - a estudos e trabalhos relativos a assis_téncia buoo~
dentário; rrn - a trabalhos de defesa sa_ni_tária, _proteção, aprimoramento e desenvolvimento da agronomia e da pecuáffa e
=P.e fiscalização do comércio e da indústria
de produ tos de origem vegetal e animal;
l!V) a projetos, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras estruturais, transportes,
_desenvolvimento__ inÇiustrlal, prleservação e
exploração de riquezas minerais;- melhoram-ento das condições de navegação marlti- ma ou interior e aperfeiçoamento da técnica e da indústria nacionais, especialmente_ no _que se refere -ao selJ. aspecto físicomecânico; V) ~ a -,estudos traQalhos· e projetas relativos a levantamentos geofislcos
e geoquímicos; VIl - a projetas de pesqui.- sa -e análise econõmica.s nacionais e inter-nacionais, sobre comércio, indú_stria, finanças,_ estruturas patrimoniais ~ investimentos nacionais e estrangeiros; VII) - a es. tudos, pesqui.sas, análise e projetas sobre
administração de pessoal, material, orçamento, organização e métodos; vnn - a
trabalhos de pesquisa ·e estudos pedagógicos, visando à solução dos problemas da
edUcação, à- oi'ieiftação. e técnicas educacionai.s e à administração escolar; !X) a trabalhos_ de administração financeira. e
patrimonial, contabilidade e auditoria,
compreel_ldencto análise, registro e pe-rScia
. contábe!S; X) - a trabalhos, estudos e projetas relativos à técnica atuarial; XI) a projetas ·e trabalhos de fiscalização da
observânc~a das Iei.s do trabalho~ nas instituições de direito privado.
Nível 6 -

A) -

Atlvidades de

superv~.>ão,

coordenação, programação ou execução especiallzad·a em grau de maior complexida-

de, referentes; I) - a trabalhos e estudos
relativos_~ métodili) e técnicas de produção
controle e análise clínic~ e toxicológica de
medicamentos; n; .c.. a proj etos relativos à
construção e fiscall!Zação de obras da União
e à elaboração de normas para a conservação ·e -reconstituição dós próprios nacionai.s; II!) --a estudos e projetas vi.sando
ao- aperfeiçoamento da técnica e da Indústria nacionais no campo da química ·e da
fíSico-química e na parte relacionada com
novos produtos e técnicas de exfração; IVl
- a estudos e racionalização dos problemas relativos à- ·exploração e conservaÇão
de recursos florestai.s; V) - a estudos, pesquisas, projetas, anãli.se e controle estatistico dos fenômenos ooletivos nos set.ores
ééonômlco, social, finariceir0 1 agricola, industri·al e científico; VI) - a trabalhos e
implantação de programas relativos aos fe-nômenos sociais; VII - a trabalhos de relações públicas, redação, revisão, coleta e
\l)reparo de Informações, para divulgação
. oficial falada, escrita ou televisionada.
B) Atlvidades de coordenação, orientação
ou execução especializada em grau de complexidade média, referentes aos trabalhos,
estudos
e .,Prol]~s
indicados no INivel 7.
·-::-·-~----

'Nível ~ - Ativldades de supeoi.são, co_ordenação, programação ou execução ·especializada -em grau de maior complexidade, referentes: I) ·:..._ a_ trabalhos relativos
à observação, ~ cuidado, à educação sanitária dos doentes, gestantes e acidentados, ao cumprimento <las prescrições médicas e aplicação de medléta.s destinadas à

~180

Quiilta~f~ira

27

prevenção de doenças; ll) - a ·estuâ.os so..;
br-e o co-mportamento humano e a dinâmica da personalidade, envolvendo dlagnó.stioo psioológioo, orientação psico-pedagógica
e solução de pf9ble<mas de ajustamento do
ser humanO; IlJI) - a trabalhos, estudos
e projetos relativos a reconhecimentos, lev:antamentos, estudos e pesquisas de caráter flsicogeográfloo, biogeográfico, antropogeográfioo e geoeconômico necessários ao
conhecimento do Pais e das reg!óes e áreas
do território naelonal, destinados a servir
de apoio à politica soda!, ooonômlca e admlnlstrativa de órgãos públioos; :UV) - a
trabalhos de difusão e aprimoramento de
assuntos culturais, na área de letras, música, artes plásticas, teatro e conservação e
restauração de obras históricas ~~e art!Stl-

cas.

Nível 4 - A) Atlvldad"" de S]Ipervisã.Q.
coordenação, prograMação ou exeCução especla:IIzada, em grau de maior complexidade, referentes: I) - a trabalhos de levantamentos topográficos .e geodésicos, vistorias, arbitramentos, per!clas e. avaliações
concernentes à agrimensura; nt :- n trabalhos e projetos relativos à avallação dos
recnTSO.s naturais da atmosfera, ao estudo
dos fenômenos meteorológicos· e às prevl00... do tempo; IID - a ·trabalhos relacionados com a aplicação dos procea.sos d"" fabricação e manutenção da qualidade da
produção, nos diversos ramos da engenharia; liV) - a trabalhos de pesquisa, estudo
e registro bibl!ográfioo de documentos e inrorma~<ões culturnlmente Importantes; V)
~- a trabalhos relativos à utili2ca~ã<Y de mé·
todos e técnicas fisioterápicos, terapêutico•
e recreacionais, para a reabilitação física
e mental do Indivíduo.
B) Atlvidades de orientação ou f'xec-q.~.ão
especializada em grau de complexidade me--diana, referentes aos trabalhos, estudos .e_
proj·etos indicados na alínea A, itens m,
:UV, V e Vl[ do N!vel 6.

C) !Atlvidades de execução qualificada,
sob supervisão superior, referentes aos trabalhos, estudos e proj e tos indicados no Nível 7 e nos .;itens r, II e VI da -alinea A <l-o
Nivel 6.
Nível 3 - A) AtivWades de supervlllão,
coordenação, programação_ ou execução especializada, referentes: I) - a trabalhos
relacionados com o desenvolvimento, diag·nóstioo e tratamento da comunidade, em
seus aspectos sociaiS; II) - a trabalhos relativos à educação aUmentar ,nutrição e
dietética, para Indivíduos ou ooletividades.
B) At!vidades de orientação ou execução
especializada ,em grau de mediana complexidade, referentes aos trabalhos, projetos e
estudos Indicados nos !tens II, m e IV do
Nível 5.
Nível 2 - Atividades de execução_ nuallflcada, sob supervisão .Superior, referentes
aos trabalhos e estudos indicados na alínea
A, itens m, rv, V e VII d'O Nivel 6; nos
!tens II, rm e rv do Nivel 5 e na alínea A
do Nivel 4.
Nível~ 1 At!vidades de execuç:\t.J qualificada sob supervi.São suPerior, referentes
aos tr~balhos indicados na alínea A do Nível 3.
Art. 3.0 O Grupo-OuM-a.s Atividades de
N!-.el Superior é oonst>tmdo pelas Categorias Funcionais abaix-o indicadaS':
Cód)go NS-901 ~ Médico;
Código NS-902 ~- Médico de Saúde PúOl!ca;

DIÃRIODO CONGRESSONACIONAL (Seção II)

Código Ns-903 - Médico do Trabalho;
Código NS-904 - Enfermeiro;
códlgo NS-905 -Nutricionisra;
dódlgo NS-906 - Técnico em Reabilitação;
Código NS-907 - Psicólogo;
Códig-o NS-908_ - Farmacêutico;
Código NS-909 - Od®tólogó;
.Códlgp NS-910 - Médico Veterinário;
Código NS-911 - Zooteenista;
Código NS-912 - Enijenheiro-Agrônomo;
-código Ns-913 - Engenhclro Florestal;
Código NS-914 - Engenheiro Agrimensor;
c6dlgo NS-915 - Meteorologista;·
Código NS-916 - Engenheko;
Código :NS-917 - Arqu!teto;
Código NS-918 - Engenheiro de Operações;
. Código NS-919 - Geógrafo;
Código NS-920- Geólogo;
Código Ns-921 - Qulmlco;
c'6dlgo6~ NS-922 - Economista;
Código NS-923 - Técnico de Admiu!stra-

ção~

___Código NS-924 - Contador;
Código Ns-925 ~ Atuário;
Código NS-926 - Estatístico:
Código NS-927
Téenico em Assuntos
Educaclonai.s;
Código NS-928
Téen!co em Assuntos
Cultura)s;
Código NS-929 - Sociólogo;
Código NS-93G - Assistente Social;
Cólligo NS-931 - Técnico em comunicação Social;
qódigo NS-932 - Bibliotecário;
Código NS-933 - Inspetor do Trabalho.
P·arâgrafo único. As _classes da.s Crutego- rias Funcionais prev1stas neste artigo são
distribuídas pela escala de níveis, na forma
do Anexo.
CAPíTULO II Da Composição das Categorias
Fnncionals

Art. 4.0 As C"'tegorias Fmtcionais do
Grupo - Outroo AtivWades de Ni\'el Superior -'deverão atend& à.s UeiCessida-d:es de
recursoS humaonoo dos Ml:nis-térios, órgãos
integrantes da Piresldêncla da RepúbliCa,
órgãos do Ministério Público, Auta·rquia"
federais e Tribunal Marit!mo.
Art. 5.0 Poderão integrar "" Categorias
Funcionais a qUie se Tefere este· decreto, mediante transposição, os cargos vagc.s e
ocupados, cujas 3.1tividades se ldentiiiq.ut:m
-com as fndicadas no artigo 1.0 , obse.:.", &.das
as re.spootiv-as especialidades, de acv·rd.o com
o seguinte critério:
r - Na categoria Funcional de Médico,
os cargos ~e Médleo, Médico Puericultor,
Médieo Nutrólogo, Médico Psiquatra e Médico Legista.
II - Na Categoria Funcional de Médico
de Saúde Púb!lea, os de Médioo Sanitarista.
i l l -'-- Na. Oategorll> Func!onà.J de Médioo
do Trabalho, os de Médico do Trabalho.
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IV -'- Na CaJtegorla Funcional de Enfermeiro, os de Enfermeiro e, por transformaf(ão, os de AuxiUaor de Enfennagrem e de

Pa.r·teira, .cujo.s ocupa-ntes po.<:suam diploma

de· Enfe·rmeiro ou de curso sUperior d·e 0~-s

tetriz, devidamente registrados.

V - Na C:.tegoria Funcional de Nutricionista, oo de Nutrlcioni·sta e TtScnico de
__Nutrição.
VI - Na; categoria Funcional de Técnico
em Reabilltação, os de Fisioterapeuta e Terapeuta O"cupaeio:!l~a.I e. por transformação,
os de Jl,uxil!ar de Fis!OteTapia e Auxiliar de
Praxi.terapia cujos ocupantes possuam. di- ploma d.-e Fisioterapeuta ou Terapeuta
Ocupn.c!9na1 devidameutte registrado, ou habilitação legal equivalente.
VII - Na Categoria Funcional de Poicólogo, os de Psicólogo, ressalvado o ·dl&posto
no item XXV deste arllgo, e o.s de Ps!cologhsta.

VIII - Na categoria Fu!n<llona! de Farmacêutico, os de Farma-cêutico e, por tra-nsformação, os de Prá,tico de Farmácia cujos
ocupantes possuam o diploma de Odontótieo ·de;idamente reg!Bbrado.
DC- Na C.,tegoria Funcional de Odontólogo, "" de De11tlata e Cirurg!ão-Derutista
e, por transfor.mação, os de Protético cujos
ocupantes .po=am diploma de Odontólogo devidamente Tegistrado.

X ~· Na Categoria Fu!nciona!
~Veterinário, os de Veterinário e,

de Médico
por transformação os de Técnico Rural, cujos ooupantes possuam diploma de Médico Vetertnár!o
devidamente registrado.

XI - Na-Categoria Funcl®al de Engenheiro-Agrônomo, os de Engenheiro-Agrônomo e, por transformação, os_ de Técnico
Rural cujos <J.Cupam. teiS po.s.suam diploma de
Enge·:::heir-o-Agrônomo1 devi-damente ·registrado.
XII - ~Na Qategorla Funcional de Engenheiro-Florestal, os de Engenheiro Florestal.
XIII -~Na Crutegorla Funcional de Eng_enheiro-Agrimenoor, os de Agrimensor o,
_por .transformação, os d.'e Auxiliar de En~ genheiro cujos ocupantes possuam diploma
<:!e Engenheiro-Agrimensor devidamente
regWtrl>do ou habilitação legal equivalenrte.
XIV - Na Catel!<>ria Funcional de Meteorologisota, os de Meteorologista.
XV - Na categoria Fuooional de Engenheiro, os de Engenheiro, Engenhei-ro de
Minas e Me~talurgia, Engenheiro de Portos e
Vias NavegáveiS e EngenMiro-Tecnologlllta
e, por transformação, os de Auxll!ar de Engenheiro, In.spetor de Telecomunicações,
Técnko de Telecomunicaç9es. Assessor de
Eletrônlca, Técnico de Eletrônica, Inspetor
Eletro!iécnico e Eletrotécnieo cujos ocupant"'s possuam diploma de Engenheiro devidamente registrado.
XVI - Na Categoria Funcional de Arquiteto, os de Arqwteto e Engenheiro-Arquiteto e, por tramsformação, o.s de Desenhista
e Auxiliar de Engenheiro cujos ocupante.:>
posooam diploma de Arqulte<to devidamente
registrado.
XVII - Na Ca.tegor!a Funcional de Geógrafo, oo de Geógrafo.
XVIII - Na Categoria Funcional de G:ólogo, os de Geólogo.
- XIX - Na Categoria Fmtcional de Químico, os de Químico e Qu>mlco-Tecnologista.
XX- Na categoria Funcional de Economista, os de Economista, Técnico de Econo-
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mia e Finançae e, por transformação, os .(!e
Inspetor de Prevldên"Cia do Mi,nistério do

Tra,balho e Previdência Social, e do Iru;tituto de PrevidênCia e Mslstência dos Servidores do Estado, Os de Inspetor -de I.ndús.:
tria e Comércio .e os_ de Técnico de Migração
cujos ocupantes possuam diploma de Economista dev!dame!Ilte regi;>ilrad<>.
XXI. - Na Categoria Funcional de Técnico de 1\.dmlnl.stração, os de Técnico de
Administração e os de AsseSSOr para Assuntos Legislativos, e, por transformação os de
Assistente de Administração~ Oficial de Administração, Assiste·nrt.e comerei~~- e Insp~
tor de Indústria e Comércio, eujos ocupantes possuam diploma de Técnico de ll.dl11inistração ·devidamente regi&trado ou habilitação legal equiv-alente.
XXII -

Na
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C~tegoria

Funcional de Con-

tador, os de COntador e por transformação,
os de Inspetor de Previdência do Mintstério

do Trabalho e do Insti~tuto de P_revidên_cia
e Asststência dos Servidores do Estado os
de mspetor de Seguros deSISa úl<tima Autarquia os de Inspertor de Indústria e Comércio e os de Técnico de Contabilidade,
cujos ocupantes pos.suam diploma de contador devidamente registrado.

XXIII - Na Categoria Funcional de
Atuário, os de AtuMio e, por trarnsformação. os de Inspetor de Indústria e Comércio
e de Auxiliar de ,&t.uá.rio cUjos O·cup:mtes
;possuam diploma de Bacharel em Ciências
Contábeis e Atuarials.
XXIV - Na Ca;tegoria Funcional de Esta.tíotico, os de Estatístico e, j)Or transformação, os de Auxlliar de Esta>tístico cujos
ocupantes possuam diploma de Estati•~ico
devidamente regtstrado ou habillta~ão legal
equivalente.
. XXV - Na Categoria Funcional <le Técnico em Assun·tos Educacionais, os de Técnico de Educação, Sociólogo, Psicólogo, In,spetor de Erusino e Instrutor de En:slno Superior~ do Ministério da: Educação e Cultura,
bem como, pOr transformação, os de .AJssi:.stente de Educação cujos ocupantes possuam
diploma <le Bacharel em Pedagogia devidamente registrado.
XXVI - Na Ca;tegoria Funci<>nal de Técnico .em Assuntos Culturais, os_ de conservador do Pattromônio Histórico e Artístico
Nacional. C'onservador de Museu, Orientador MU!Sical, Musieista, Produtor Radiofóni-

co, bem como, por transformação, os de

Preparador de Textos cujos ocupa·lllb<;s possuam diploma de curso sruperior de Letras e
os de Arquivista cujos ocupantes possuam
diploma do curso superior de História ou
Mut&eOlogia devi<da·mente registrados.
XXVII - Na Ca:tegoria Funcional de Soc~óiDgo, os de SQ.ció.Iogo e, por úr~nsforma
çao, os de Técnico 1de Migração -cujoo
oc_upantes possuam diplom.a do curso super~or de Olêucias Soci•ais, devidam.e-nte TegJStmdo.
XXVIII - Na Cãitegoria Funcional de Assistente Social, os de .Assi&tente Social e
por transformação, os de Té<:,n!co de Migra~
ção e de Age>nte SOcial cUjos ocupantes possuam diploma de Assistente SOclai devid.a~J~~k~gtstrade, otr habilitação legal equiXXIX - Na Categoria Funclonal·de Té<:nioo em. Comunicação Social, os de Redator
e Revisor.
XXX - Na Categoria Funcional de Bibliotecário, 0\S de Bibl.lotecál'io e Documentariota e, por transformação, os de ArquiVI6ta e de Au><illar de Bibliotecário cuios

ocupa·ntes possuam diploma de Bibliotecário
de>idamente regtstrado, ou habilitação legal equivalente.
·XXXI --'-Na Categol'ia Funcional de Inspetor do Trabalho, os de Inspetor do Trabalho e, por transformação, os de Assistente
Sindical que possuam diploma dJe bacharel
em Direito ou em Ciências Con_tábeis e
.MuariaiG.
§ 1. 0 Poderão concorrer à inclusão na
Categoria FunciQIIlal de Zootecn1sta, ·mediante transformação dos-c-argos respectivos, o.s Engenheiro.s-AgrônomoS' e Médieos
Ve-terinários que poo,S.uam habilitação legal
para o e~ercício da p-ro.fiissão.

§
Os ocupantes de cargos de P·rofessor, do Quadro de Pessoal do Ministério da
Equcação .e CUltura, que não foram ·transfe1·iâos pa-ra os- -quadros das Autarquias
educadonais, poderão concorrer- a tramformação dos respe·ctivoo .cargos para a Catego1'ia d·e Técnico em Assuntos Educacionais.

2.0

~ ~.o Poderão, tamb~m, _concorrer, or:iginirlamente, à inclusão no GruPO --=. Outras
Atividades de Nível Superior:

a) os funcionários que tenham sido agregados, na forma do a;rtigo 60, da Lei n.O
3. 7.8G, de 12 de julho de 196G, e enquad·rados

em símbolos de cargo em comissão ou fp.nção .gr.!litifica'da de atribuições básicas correlã.ta:s com as indicadas no artigo_ 1.0 1çl~ste
decreto;
b) o agregado cujo ='? ,efetivo, '!"~'Pado
- imediata e anteriormente a agregaçao, deva
ser incluído nas categorias de que trata este
decreto, desÇl.e que poSsu~_ dip}~ma ?-~ COErespondente ounso supe'l'lor ou hã.bihtaçao
legal equivalente;
c) os ocupantes efetivos de cargos de TesOU:veiro, TeSoureiro-~uxiliar e Fiel_ do Tesouro, qu-e--po-s.sua.m diploma ~~e curso superior ou habilitação legal equ1valente, para
o ex_~rcicio das atividade·s do Grupo.
Art. 6.0 Os ·cargos ocupad:OS serão t:ranGposto-s ou transf<;nmadas. median~ a_ inclusão na Categorla F1unCIOnal propna, dos
respectiVO$ ocupantoo que possuam.<Jiploma
do corre&pondente cunso superior. ou habilitação legal equivalente_ e far-tSe-a do mru_9r
pal'ã o menor nív-el, nos D:mites ·da lotaçao
e.;;tabelecida para cada área de especialida.de, por ordem rigorosa de classificação dos
habilitados no processo ISeleti"Ç~ a que se
refere o Capítulo Ill deste decreto.
· § L o Os cargos que, de acordo com a orde-m de das.s.iff.cação dos respectivos ocupantes, excederem ao número fixado para a
classe superior da C:a tegoria Funcional serão trall'liSJ)OISto.s ou tr8Jnsform·á'dos para a
c!asse imediatamente inferior, ou, se ·ainda
ocorr~r_ a hipótese prevista neste parágrafo,
para a claiSIS>e inferior IS~_guin~e.
§ 2.0 A transformação óe cargos a __q-ue
são a-tualmente afetas atividades auxiliares
de nível supe·rior, indicados no ar·tigo 5.0 ,
deste decreto, far-•e-á somente para a classe inicial da correspondente Categoria FUncional e no limite de a;té 60% (sessenta por
cento) da lotação dru cllliSISe, fixada para
cada área de especialidade, dev1endo realizar-se -em_ etapa sttbseqüen:te à da .transposição dos cargos de nível superior e anteceder a transformação prevista no artigo 15,
do Decr~to n. 0 70.320, de 23 de março de
1972, a que s•e refere o parágrafo seguinte.
§ 3. 0 Se a lotação :aprovaüa para a Cate_gl?ria Funcional for superior ao rnúmero
de funcionários habilitados no processo ISeletivo, será el<a oomple1tad·a na forma esta-
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_te.:l-ecida e-ln Ins~rução Normativa baixada
pelo órgão cent1·a1 do Slstema de Pessoal
Civil da Administração Federal - SIPEC,
observado o dispo!Sto nos__ artigos 9. 0 , §- 3.0 e
15, do De~reto .n.O 70,320, de 23 de março
de 1972.

··

·

..

·

Art. 7. 0 -A transposição ou traooformação de cargos, ·a que se vefere o artigo 5.0 ,
deste decTeto, .somente será processada após
a aprovação da l{l1tação com base no resultado dos estudos relativos à fixação qualltativ·a e- quantita;tiva dos eargos n_e~oosá
rio.s às novas unidades organizacionais.
CAPíTULO III

Dos CritérioS Seletivos
ll.rt. a.o Os critérios seletivos para a
tran.spooição ou transformação de cargos,
obj etivando comprovar a eapacidatle pctendal do funcionário cOm vj.s.tas ao desem:..
penha das a.tivldactes Inerentes ás Crutego~
rias ~uncionais do Grupo - Outras Atividades de Nível Superior, serão, basicamente,
os seguintes:
I - ter ingressado em virtUde de concurso
público, na série de clrusses ou claflse siugular a que pertencer o ca:rgo a ser transposto oU -transformado;
II - ter ingressado em virtude de concurso ·público, ou prova pública de habliltação de carãter competitivo, ·na earl'leka ou
série funcional que tenha legalmente antecedido a ~Série de classes ou classe ~ingular
a que pertencer o cargo a ser trans.posto ou
t-~~_nsfor·mado;

IU.- ter ingressado em virtude de concurso público, ou prola de hab!Utação de
caráter competitivo em série de classes~ -classe singular, ca!'ll"eka ou série. fundon-al de
atribuições cor!I1e1atas ou afins com as da
Crutegoria FUincional para a · qual deva o
cárgo Ser taTnsp.osto ou tra~sformado;
IV - para os que ·não satisfizerem oo requisi.tos _inillcadoo nos itens anteriores verificação de desenipenho, segurtdo critérios
prâticos e objetivoo, compatíveis com a natureza e espreialidade das !litivlda:des da
Categoria Funcional, estabeleeidos pelo órgão Central do Sistema de Pesso·al Civil da
AdministraÇão Federal, em al'ticulação com
as_ unida<les especializadas onde s:e desenvolvam as aJtividades e com os órgãos de
pf:!_ssoal dos lv.U.nistérios, órgãos _inte-grantes
da Presidência da República e Autarquias
federais.
Art. 9.0 Pa-ra efeito do disposto no artigo
6P e seu § 1.0 deste decreto, a classificação
dos ocupantes dos cargos a ser-e~ txànspostos ou transformade>s, habilitados de
acordo com Q artigo ·alOJteriOr, far.,...se..á cla:sse por classe, a começar pela mais elevada,
obse·rvada a segui·nte ordem de preferência:
a) quanto à habilitação:
1. 0 o habilitado na forma do item I de,;te
artigu;
2.o ·o habilitado ·na forma do item II;
3.0 o habilitado na forma dos itens m.
e IV.
b) em igualdade de eondlçi'ies de habllltação:
1. 0 o de maior tempo na cl·asse;
2.0 o ·de maiDr tempo na série .de cl:.ss:n
ou cla.sEe singular a que J;:.ert.encer o cargo
a ser transpo.s.to ou tra·nsformado;
3.0 o de maior tempo de serviço público
federal;
-- 4.0 o de maior tempo de serviço público.
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§ 1. 0 O tempo "d_e_ ~erv~ço correspondente
à agregação será somado ao da classe a que

per.tencia o cargo eí'etivO anteriormente
ocupad0 pelo agregado, para o fim do
dlsposto na alínea b deste artigo.
§ 2.0 Os critérios dé dc,::cmpot.e, na hipótes-e prevista no § 2.o do art. 6.o dest€ decre-

to são -os fixados_ nes_te a__rtigo.

§ 3. 0 Na apuração dos elementos :enurri-erados neste artigo, tomar-.:.e-á Por ba.<:;e a
situação funcionai existente à data da homologação do proces...;;o seletivo.

CAPíTULO IV
Do Ingresso
Art. 10 Ressalvado o disposto nos arts. 11
e 16 deste decreto, o ingr.esso nas Categ•urias
Funcionais do Grupo - Outras Ativ1d"ades
de Nive1 Superior, far-se-á t1a classe iniCial,
mediante concurso públíco em que ,gerão verificadas as qualificações essenciais exigidas, nas respectivas especificaGões,- para o
desempenho das atividades inerentes à
classe.
Parágrafo único. Somente p:dCrá inscrev·er-se no concur~o quem possuir:
a) diploma de curso superior, ou habilitação legal equi·valente, em relação às Categorias Funcionais a que sejam inerentes atividades correspondentes a ~rofissões regulamentadas;
b) diploma de conclusão do curso superior de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocu:Pacional, ou habilitação legal correspondente,
para a Categoria Funcional de Técnico em
Reabilitação, observada a respectiva espec!a:llda:de;
c) diploma de conclu,são dos cur.so·s superiores de Geografia, Geologia, Ciências
Soci,a:is e de Meteorologia ou Física para as
Categorias Funcionais de Geógrafo, Geólogo, Sociólogo e Meteorologista, respectivamente;
d) diploma de conclusão de um dos cursos
superiores de Direito -e Ciências Contábeis e
Atuariais, para a Categoria Funcional de
Inspetor do Trabalho;
e) di.ploma de conclusão de um do.s cursos
superiores de Teatro, Música, Artes Plásticas, Letras, História, Comunicação Social ou
.JOrnalismo e Museologia, para a Categoria
Funcional de Técnico e-m A~.suntos Culturais, observada a r·e.spectiva t.3pectalidade;
f) d~pl.oma do curso:;· .sup;:.rrm: d..:. CüllJ.Il.Llicação Social ou Jornalismo, para a C,.~go
ria Funcional de Técnico -t.:rn ComunicaÇd.o
Social. observada a respectiva esp-ecialidade;
g) dl1Jloma de bacharel em Pedagogia ou
dos cursos sup-eriores de Psicologia. Filosofia,
Ciências Sociais e Educação Física, para a
Categoria Funcional de Técni-co em A.S5U!1tos Educacionais.
Art. 11. Po<ierá ser -reservado até 1/4 (um
quarto) das vagas verificadas na classe inicial de Categorias Funcionais do Grupo Outras Atividades de Nível Superior para
provimento .por ocupantes de classes iniciajs
de outra..c:; Categorias do me::m·O G!:upo.
§ 1.0 Somen1'.e poderão concorr3r à :orogre.ssão funcional .pr.evista neste artigo os
funcionários que pre·encham os requ1sltos
legais e regul?.menf.9,rec:; e~tabelecit:"o.s para
ingresso, devenCa ~er_ submptldos _a treinamento adequado e ao mesmo processo seletive dos candidatas ir:scrito.s no _concurso
público para a Cat.ego_ri:t Funcional.
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§

2. 0 A cla.ssificacão dos

candidat~s

CAPiTULO VII
Disposições Gerais

habi-

litudo.s no 'C-Dncurio núblico é dl..':itintn da.

dos funcionários habilitado.<:; à progre.s-"Pí.'J
funcional podcnd:} realizar-se .si'multaneament_e__amba.s as competições.
§ 3. 0 No caso d.e insuficiência de habll-itado_s à progressão funcional, a.s vagas a
esta destinada.s po<ierão ser provida.s rpor
candidatos h~b1!1tad<Ís no concurso público.
CAPíTULO V
Da Progressão Fnricional
Art. 12. A _progressão funcional dos
ocupantes de cargos das Categorias Funcionais de que trata este decreto far..:se-á para
a classe imediatamente superior àquela a
que pertença, observada, quando for o caso,
a lotação fixada para cada área de eSipecialidade e obedecerá ao critério de merecimento na forma estabelecida. em regula- mentação especifica.
Art. 13. o- interstício para a progressão
funcional é de 3 (três) anos e será apur.ado_
pelo tempo de efoetivo exereício "na classe
a- que pertença o funcionário.
Art. 14. Constituem, ainda requisitos lndispensáveis para a ·progressão funcional:
I - à classe C das Categorias Funcionais
de Mé~dioo, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho, Od<mtó:ogo, Médicq Veterinário, Engenheiro-Agrônomo. Zooteenista.,
Engenheiro Florestal, Engenheiro, EcOnomista, Técnico de Administração, Técnico em
Assuntos Educacionais, Atuáriol Contador,
Químico, Técnico em Comunicação Social,
Sociólogo, e Ge.ólogo, contar o funcionário,
no mínimo, 7 (sete) anos de experiência
profissional ,e possuir d1ploma ou certificado
de conclusão de curso de pós-graduação ou
de especialização em níve~ equivalente;
II - à classe C daS demais Gategodas
Funcionais, oontar o funcionário, no mínimo, 7 (sete) anos de experiência profissional e possuir certificado de conclusão de
cu_rso -de especialização; e
III - à -das$e B de todas as Categorias
Funcionais de que trata este decreto, contar
o funcionário 4 (quatro) anos, n9- mínimo,
de exp-eriência profissional e possuir diploma ou certificado de conclusão de curso de
espec!a!izagã0 ou "'perfeiçoamento.
Art. 15. Os critérios de desempate no_ merecimento, a época da realização das progressões e as norr.1as para o respectivo proc·essrunento serão cstª'bele_cido.s ·em_ regulamentação garal ou específlca. ccn!o:·me o
caso.
CAPíTULO VI
Da Ascensão Funcional

Art. 16._Poderá haver ascensão funcional.
às cla.ss.es iniciais das Categorias Func~o
nals de_que trata este decreto, de ocupantes à e c1asses flnals de Categor!a.s integrantes de Qutro.s Grupos, desde ·que possuam o
corr,espondente diploma de curso superior,
ou_ habilitação legal equivalente, e se habilitem no proces.~o seletivo estabelecido, em
regulamentação específica, .para a categoriã
Funcional.
Art. 17. A é.poca a·a r-ealização e as normas
disciplinadoras do proc&samentcr da ascen:são funcional serão objeto de regulamentação geral.

Art. 18. OS ocupantes dos cargos integrantes do Grupo - Outra.s Ativ!dad<>s de Nível
Sup.e-rior ficam· sujeitos à jornada de t:r:abalho estabelecida pela repartição de c1nformidade com· o reSpectivo funcionamento,
observado o mínimo de 30 (trinta) horas sem-unais, poden-do ser convocados sempre que
o exigir o interesse do serviço.
Art. 19. o atO que aprovar a.s e~SJ:>eciflca
ções de classe do Grupo estabelecerá, no
grau hierárquico correspondente, as ·linhaS
de chefia inerentes aos eargos integrantes
das categorias Funcionais que o compõem;
Art. 20. Po<ierá ser rerervado até 1/4 (um
quarto) das vagas existen:te·s, ou que vierem
a o-correr; na classe inicl·al das Categorias
Funcionais de que. trata este decreto, para
$.erem providas pe!os ocupantes de ca·rgos
rela_c_i_pn_a.dos no art. 5.<', que não lOgrarem
habilitação no processo seleti.vo :para a
tranSpo-sição óu tmnsformação dos cargos
respectivos 1 bem como ;para os atuals
ceupantes .de empregos regidos pela Ieg!,sIação trabalhista a que sejam inerentes
idênt!ca.s ativldades.
§

1.0 Os c·andidatos ao pmvimento previs-

to neste artigo serão submetidos ao proces_so seletivo a que se refer.e o art. 10 deste decreto, devendo ser relacionados em classificação distinta da dos habllltados no concurso públlm.
§ 2.0 Os funcionários que não lograrem
habilitação continuarão em quadros suplementares, na forma estabel,ecida no art. 17,
do Decreto n. 0 _ 70.320, de 23 de março de
1972, e os empregados em tabelas extintas,
podendo, entretanto, concorrer, mais uma
vez, ao processo seletivo para o provimento.

Art. 21 Est--e. De·creto entrará. em -,.igor na
data de sua publicação, revogada:; a.s disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1973; 152.0 da Ine 85.0 da Repúblic,a.

dependên.~ia

LEI N.o 7.218,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Altera a estrutura e a denominação
da Categoria Funcional de Técnico em
Reabilitação~ do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras
provid'ências.
O Pr~idente da República:
Faço saber que o Congr-esso Nacionn.l decreta e eu sanciono a. seguinte Lei·:
Art. r.o A categoria Funcional de Técnico e.m Reabi!ltação, eód!go NS-906 ou LTNS-906, do Grupo - outra.s Ativldades de
Nível Superior, a que se rcfer·e a Lei
n. 0 5.645, de la de dezembro de 1970, passa
a denominar-se· Terapeuta Ocupacional,
conservado o mesmo código, com a alteração
da estrutura, na forma constante do anexo
desta Lei.
Parágrafo único. O preen-chimento dos
cargos ou empregos da classe especi-al e das
in·termediária.s da Categoria Funcional de
Terapeuta Ocupaclonal far-se-ã ·m·ediante
progress_ão funcional ou outras ~ermas legais
de provimento.
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A!t. 2.0 Os servidores atualmente posiclonadoo nas referências NS-1 a NS-4 ficam
automaticamente localizados na referência

Art. 5.0 A- despesa com a -execução

do Orçamento da União e das autarquias fe<terais.

~Art.

contrário~

B

PROJETO DE LEI DA CAMARA
· N9 62, de 1985
(N.• 4.974/85, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)

----·

Outras Atlvidades

-- mâitiO -~

ou Salário por Classe
NS-906 ou
·L--r-NS-.906

Classe Esp. NS-22 a 25 ·
Classe C NS-17 a 21

_ _ __ _JJ!ass."o. B

<NS-900 ou LT-NS-900)

Classe

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO N.O 90.962
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1985
Inclui categorias funcionais no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, código LT-NS-500, a que se refere
a Lei n. o 6. 550, de 05 il'e julho de 1978,
e dá outras providências.
o Presidente da República, usando da
atribuição que lhe qoniere o artigo 81, item
III, da Constituição, e tenao em -vista o
disposto no artigo 4.0 da Lei n.0 6.550, de
05 de Julho de 1978, decreta:
Art. 1.0 Ficam .incluidas no Grupo-Outras Ativldades de Nível Superior, código
LT-NS..500, eestruturado pelo Decreto
n. 0 83.989, de 18 de setembro de 1979, as
seguintes categorias funcionais:
Zootecnista, código LT-NS-535 e Terapeuta Oeupaclonal, código LT-NS-536.
Art. 2.0 A Categoria Funcional de Zootecnista compreende atividades de nivel superior, de natureza especializada, envolvendo-_ supervisão, planej~mento, C'Oorden·ação ou execução, em grau de maior e m-édia
complexidade, no que concerne à crla_ção
racional de técnica dos animais domésticos
de interesse econômico.
A Categoria Funcional de Terapeuta Ocupacional abrange atividades de
natureza especializada, envolvendo supervisão, coordenação, ptogramação ou execução em grau de maior e média complexidade, ;referentes a trabalhos relativoo à utl!1zação de técnicas e m:etodos· terapêuticos e
recreacionais, para -a- reabilitação _física e
mental do individuo.

NS-12 a 16

~;r~/;o~Íít;;'~r~ó'l~~;Jg, d~aai!f.rada na

A NS- 5 a 11

tribuir-se-ão na forma do anexo deste decreto.
1}J:t. ~-~- ~ O_ -~gresso_ nas categorias funcloilais- a que arua·e este .decreto Iar-se-á
nas respectivas classes iniciais, mediante
concurso ..Público de provas no regime da
legislação trabalhista, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
exigindo-se, em cada caso, do -candidato o
eorre.spondente certificado ,ou_ diploma de
curso .superior de Zootecnlsta ou de Terapeuta Ocupacíonal ou habilitação legal
equivalente e registro nos respectivos Conselhos Regionais.
-Art. 6.0 _Este decre-to entra em vigor na
data de sua p~blicação, revogadas as dis- posições _em co_ntrã.rio.
Brasilla, em 14 de fevereiro de 1985; 164. 0
da Independência e 97.0 da Repúbllca. ..fOliO FIGUEffiEDO, Mário David Andreaz-

P-.arágrafq único. O preenchimento dos
.cargos ou empregos a a classe especial e das
intermediárias da Categoria Funcional de
Tradutor_ e Intérprete far-se-á mediante
progressão funcional ou outras formas r_eglllares de provimento.,
Art. 2. 0 os sêl:Vldores atualmente posicionados nas ·referências KS-1 e NS-2 fl'cam
automaticamente localizados na referência
NS-3, Inicial da classe A.
Ar\. 3.0 Os servidores alcançados pelo
disposto nesta lei serão situados nas novas
classes da categoria funcional mantidas as
a.tuais ~efer~ncias de v~!!Ciménto ou saláno, ress~lvada a hipótese do seu art. 2.0
A-ft. 4. 0 A nova estrutura das classes da
Categoria Funcional de Tradutor e Intérpre_!;e não prejudicará a ti'amltação e a soluçao de pedidos de transferência e movimentação de servidores, apresentados até a
data da vlgência desta lei.

Art. 5.0 A despesa com a execução desta
lei correrá à oonta das dotações próprias do
Orçamento da União e das autarquias federais .

za.

ANEXO

Art. 6.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua _publicação, inclusive quanto a seus
efeitos financeirõs.

o(Art. 4. 0 do Decreto n.0 S0.962, de 14 de
fevereiro d€ 1985)

Art. 7.0 Revogam-se as dispDsições em
contrário.

(Art. 1. 0 da Lei n. 0

Art. 3.0

Art. 4.o .As c!J<sses integrantes das categg_rias funcionais previstas no artigo 1.0 dis-

Altera. a estrutura. da Categoria Fun.cionalc<le. _Tradutor e Intérprete, do
Grupo.:óú.tras- A.ti'vidades de Nível Superior, e dá outras providências.
- o COI)gresso Nàclonaraecuta:
~arl. Ú "'A Cat;,;,;;;,: FtÍilcional de Tradutor e Intérprete. Código NS-938 ou LTNSc938, _do (!rl)J?O-Outras Atlvidades de Nível Superior, a que Se refere a Lei n. 0 -5.645,

~-R~~itcias- de Ven-EirileDto

-Funcional

Oeupacional

A

FIGUEIREDO, lbrahim Abi-Ackel.

(Art. 1.o da Lei n.O 7.218, de de 19 de setembro de 1984)

De Nível Superior

Classes

Zootecnista
____ LT-NS-535 Especial
Terapeuta OcupacionalLT-NS..536
c

7.0 Revogam-se as disposições .em

ANEXO

· -- 'Th!rapeuta

Código

·J3r!l3Hia.l9 de setembro de 1984; 163.o da
Irrde]Mncdêhcia e 96. 0 âa República. - JOAO

transferência e movimentação de .servidores, RiJresentados até a _data de vigência
desta Lei.

Categoria

Categorias ·Funcionais

. Art. 6.0 Esta Lei, incluindo os seus -ef·eitos
flnanceiros -;entra em vigor na data de sua
- publlcação.

Art~ 4.0 A nova estrutura não ~prejudicarã
a tramitação e a sol.ução _de ;:redldo.s _de

Grupo

GRUPO-OUTRAs ATIVIDADES DE NíVEL
SUPERIOR;CóDIGO' LT-NS-500

Lei correr_â_ à conta das dota_ções próprias

NS-5, inicial da classe A.

Art. 3. 0 . Os servidores -alcançados pelo
disposto nesta Lei s_erão posicionados na.s
novas classes, .mantidas ,a:s atuais refer"ências de- vencimento ou salário, ressalvado-~o
disposto no art. 2.0 desta Lei.

de~ta

2183

Grupo
OUtras Atiyidades de Nivel Superi~>r (NS-900 ou
-- LT-NS-900)

, de

Categoria

Funcional

ANEXO
de

de 198 )
Código

Reférênclasde Vencimento
ou Salário par Classe

~r.:ciilt.:ir ·ê ·:r,;iérpr~té · · :Ns:933 ·,;u ci~~s;, · ·E:SP~DN's~:i:i ·à· 25
LT-NS-938 Classe
Classe
Classe

C
B
A

NS-17 a 21
NS-12 a 16
NS- 3 a 11
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MENSAGEM N.0 - 88, DE 1985,
DO PODER EXECUTIVO

Noo termos do art. 5.1 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas ExcelênCias, acOmpanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Públioo, o anexo projeto
de lei que "altera ·a estrutura da categoria
Funcional de Tradutor e !'ntérprete, do
Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior,
e dá outras providências".
Brasllia, 30 de janeiro de 1985. -

João

Figueiredo.

EXPOSIÇ.íl.O DE MOTIVOS N.O 43, DE 23
DE JANEIRO DE 1985, DO DE:;'ARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SElRVIÇQ PúBLICO.

Em 23 de janeiro de 1985.

Exoelentlsslmo Senhor Presidente da Repúblioa:
Dando eontlnuldade a estudos que vêm
sendo realizados por seus órgãos técnicos 1
propõe este Departamento a alteração da
estrutura da Categoria Funoional <>e Tradutor e Intérprete, código LT-NS-938, do
Grupo-Outras Ativldades de Nível Superior.
2. A estrutura da Categoria Funcional
de Tradutor e l'lltérprete, tal como se encontra hoje fixada, convé_m ser corrigida
com o fim .de manter ISimUitude oom ou.tr-as_
categorias de igual nível de dificuldade e
complexidade.
3. Na oonformldade do anteprojeto de
lei apresentado, foi elevada a referência. da
classe inicial, permitindo-se que os atuais
servidores posicionados nas referências NS-1
e N8-2 possam ficar automaticamente lo-calizados na referência NS-3, inicial da
elasse A.
4. Consta, ainda, qo anteprojeto que a
referic\a Categori·a passará a ser constituí.
da de quatro classes, mediante a- inclusão
da ela.sse C e o_ acréscimo· de _quatro refe.
iência.s na estrutura, ampli-ando-se, assim,
o horizonte funcional dos servidores, de tal
modo que os respectivos ocupantes possam
atingir a referência NS-25.

5. A par disso, a.S referências aorescidas
serão .a.lcançada.s medi-ante progressão funcional, com a obs·ervã.ncia das normas legais e regulamentares pertinentes, as quais
exigem, inclusive, a comprovação de existência de recursos orcamentários suficientes e a sua llberaçãÓ pela Seoretaria de
Planejamento da Presídênoia da República.
6. Cabe ainda destacar que oo efeitos
financeiros decorrentes da lei não retroagirão. não ensejando, pois, o -pagamento de
quaisquer diferenças de. retribuições átrasadas.
7. Nestas co-ndições, submeto à el-evada
consideração doe Vossa- Excelência o anexo
anteprojeto de lei que oonsubstancia a
dida proposta, para o devido encaminhamento ao Congresso Nacional, acomp.an:Q.~
do de m·ensag-em, ca.so mereça a aprovação
f. e Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Exoolência protestos de elevado
respeito. -·.José Carlos Soares Freire, Direter-Geral.

me-

LEGISLAÇAO CITADA
LEI- N.o 5.845, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1970
Estabelece dlretr!zes para a classifi-cação de cargos do Serviço Civil da
União e das a.utarqulas federais, e dá
outi-as providências.
O Presidente da Repúblloa:
Faço saber que o Congresso Nacional deene-ta e eu sanclono a seguinte lei:
Art. 1.0 A c!assl!loação de cargos do Serviço Civil da Uulão e das autarquias federais obedecerá às diretrl~es estabelecidas
na presente lei.
Art. 2.0 Os cargos setão classificados como de provimento em comissão e de provimento efietivo! enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comtssão
I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
II - Pesquisa Cient!floa e Tecnológioa
III - Dlplomaoia
IV - Magistério
v - Polioia Federal
VI - Tributação, Arreoadação e Fiscalização
VII - Artesanato
VIII .~ Serviços :Auxiliares
IX - Outras atividades de nivel superior.
X ~ Outras atlvldades de nlvel mécllo.

Art. 3.0

Segundo a correlação e afinld!l-

de a na tu_reza. dos trabalhos ou_ o nível de

coi:iliecimento.s aplicados, cada. Grupo,
abrangendo várias atlvldades, oompreenderá:
T - Dlreção e Assessoramento Superiore_s; os cargos de dlreção e assessoramento superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo critério da
confiança, segundo for estabeleoido em regulamento.
~esqU!sa

Clentífloa e Teonológiea:
os cargos--- com -atrlbuições1 exclusivas ou
comp-rovad:amentie principais, de ;pesquisa
científica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior
de ensinll ou llabllltação legal equivalente
e não estejam abrangidos_ pela legislação
do Magistério Superior.
II -

III - Dlplomaoia: os oargos que &e destinam a representação diplomática.
IV - Magistério: o.s cargoo oom atividades de mag!stério de todos os niveis de ensino.

. V-

Poliola Federal: os cargos com atrinatureza policial.

buiçõ~es d_!!:

VI - Tributação, Arreoadação e Fiscalização: os oargoo com atlvidades de tributação, arrecadaÇão ·e fiscalização de tributos federais.
VII - Artesanato: os cargoo de atlvldades de natureza permanente, principais ou
auxiliares, relacionadas com oo serviços· -de
artífice em suas várias modalidades.
VIII - Serviços AUXiliares: oo cargos de
ativldades administrativas em geral, quando não de nível superior.
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IX - Outras atlvidades .de nível superior:
os demais cargos para eujo provimento se
exija diploma de curso superior de ensino
ou habilitação ]1egal equivalente.

X - Outras atlvldades de nivel mêdio:
os dema.i.s cargos para cujo provimento se
exija diploma ou certificado de conclusão
de curso de grau médio ou habilitação equivalente.
Parágrafo único. _As atividadeS relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de ~Ievadores, limpeza e out.ras assemelhadas serão de preferência, objeto de execução indlreta, mediante oontrato de acordo com o art. 10, § 7. 0 , do Decreto-lei n. 0 200; de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4.o Outros Grupos, com caracterfstlcas pró!'rias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior} poderão ser estabelecidos ou desmembradOs daqueles, se o
justlfioarem as neoessida<>es da Administração, mediante ato do Poder Executivo.

Ait. 5.o Cada Grupo terá sua própria esoa.la de nível a ser a,provada pelo Poder
Executivo, atendendo, primordialmente aos
seguintes fatores:
I - Importância da ativldade para o ~
senvolvimento nacional.
II - Complexidade e responsabilidade das
atribuições exercidas; e
III - Qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
Parágrafo único. _ Não haverá -·~rrespon
dência entre OS- niv_eis dos diversos Grupos,
para nenhum efeito.
Art. 6.0 1!, ascemão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a
se:r-em estabelecidos pelo Poder Executivo,
associados -a um sistema de treinamento e
qualific_ação destinado a assegura:r a permanente atualização e elevação do nível de
·eficiência do funcionalismo.
Art. 7.0 O P.ad,er Executivo relaborará e
expedirá o novo Plano de Classificação de
Cargos, total ou parcialmen:~e, mediante ~de
Cl"eto, observadas as disposições desta lei.
Art. 8. 0 A implantação do Plano será feita
por órgãos. atendida uma escala de prioriCs.cl-.2: na -qual se 12-vará em ·conta preJ)Onderantemente:
I a implantação prévia da reforma
administrativa. com base no Decreto-lei
n ° 200, de~-25 de fevereiro de 1967;
II -_o estudo quanti-:ativo e qualitativo
da' lotação dos órgãos tendo em vista a
r.ova estrutura .e atribuições decorrentes da
providência mencionada no item anterior; e
III - a t-xiStência de recursos orcamentários para fazer face às respectivás despesas.
Art. 9. 0 A transposição ou transformaç~-o dos cargos, em decorrência da sis:emá tica preyista nesta lei, prooessar-se-á
gradafivament..e. considerando-se as necessida·des e conveniências da Administração e,
quando ocupados, segundo ·-critérios .se1~ti
v-:- .;; a ,serem estabelecidos para os cargos
.integra-ntes de cada Grupo, inclusive atra1·&- de treinamento intensivo e ohr'iga·~ório.

Art. 10.. O órgão central do Sistema de
Pe.::-soal expedirá as normas e ins.truções
necessárias -e coordenará a execução do
nov·o Plano,- a ser proposta pelos Ministé]jos, ól'gãoo- integrantes da Presidência da
Re;--úb~iça e autarquias, dentro das re.sp.ec-
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tlvas jurisdições, para aprovação mediante
decreto.
§ 1.0 o órgão central do Sisoema de
Pes.soal promoverá as medidas necessárias
para que o plano reja ~nantido permanentemente atualizado.
§ 2.0 Para a correta e unit~rm.e implantação do Plano, o órgão ·central do Sistema
de Pzssoal promoverá gfadativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os. servidores que participarem da tarefa, .segundo
programas a serem e.stabeleci-do.s .com esse
objefjvo.
c

Art. 11. Para assegurar a uniformidad,:!
de orimtação dos trabalhos de_ ~laboração e
execução do Plano de Classificação d~ Gare
gos. haverá, em cad{l,. Mln~té.rio, órgau ln:-tegrante da Presidência. da _República ou
aut.arquia. uma Equipe Técnica de alto
nível, sob a presidência do dirigent~ do
órgão de pessoal respectivo, com a incum~
bência de:
I - determinar quais os Grupos ou respectivos ·cargos a serem abrangidos pela
e.'5cala de priorida;de a que se ref.ere o art. 3.f'
desta lei;
II -orientar ~supervisionar os levantam·en:~os. bem como, realizar os estudos e
analises indi..spensáveis_ .à. .inclusão dos cargos no novo Plano; e
III - manter com .o órgão central do
Sistema ·cte Pessoal os contatos necessários
para correta elaboração e implantação_ do
Plano.
- Parágrafo único. Os membros <las Equ.ipes de que. trata este artigo ser~o designados pelos Ministros de Estad<?, dlrlgentes ge
órgãos integrantes da Presidenma da Republica ou de autarquia, devendO" a· es.colha
recair em servidores. que, pela sua ~u :aridade administrativa e capacidade técnica
estejam em condições de exprimir os objetlvos do Ministério, do órgão irltegrante da
Presidência da República ou da autarquia ..
Art. 12. O novo Plano de Classificação
de Cargos a ser instituído em· aber..to .de
acordo com as dir~trizes . expressas n.e.sta
lei, estabelecerá, ij)ara cada Ministério. órgão !n'egrante da Presidência da República
ou autarquia, um número de cargos inf.erior, em relação' a cada gTupó aOs · atualmente existentes.
Parágrafo único. A não obsservância da
norma ·contida neste artigo somente será
permitida:
. a) mediante redução eqtrtvalente em ou.tro grupo, de modO a não haver aumente
de despesas; ou
b) em casos exeepciona.is, devidamente
jm:tificados perante o órgão cen~ral do Sistema de Pessoal, se Inviável a providência
Indicada na alínea anterior.

Art. 13. Observado o disposto na Seção
VIII da Constittúção e em [particular. no
seu art. 97, as formas de provimento de
c'::..rg·Os, no· Plano de CJ.a.ssificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante nonnas regulamentar-et
especificas, não se lhes aplicando as di.'5t;:"'Sicões a respeito. contidas no Estat;uto
dos Funcionários Públic.os Civis da UniãO.
Mt. 14. O atual Plano de Clas.sificação de
Cargos do Serviço Civil ..dQ Poder E.""i'='cutivQ,
a que :--.e refere a Lei n. 0 3.7SO, de 12 de julho
;3e 1960 ~ legislaÇão posterior, é considerado
extinto observadas as llisposições desta lei
Parágrafo único. A medida que for sendo
implantado ·o novo Plano, os cargos remanescentes de cada categoria. classificadoo
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c.onfonne o sistema de que trata este a:D~f
g-o, passarão a integrar Quadros Suple_mentares e .sem prejuízo das promoções ~ ace~o
Qne coubm-em, serão suprimidos, quando
vagarem.
·
Art. 15. Para efeltó-do disposto no
0
art. 108, § 1. da Const!ttrtção, as dlretrlzes
A-.'1tabelecidas nesta lei. inclusive o disposto
no art. 14 e seu pàrágr:afo. único. :s~ ap!icar,:io-à c.Ia.ssificação dos cargos do Poder. Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais
çle Oontas da União e do· Distrito Federal.
hem como à cLassificação dos cargos do."S
Territórios e do Distrito FederaL
Art. 16,~ Esta Lei entrará em vigor .na
qa ta. de sua ptibllçação,. I_"evogadas as disJ?.Q.~j_ções ~1!! ·~ çQ~rã~o. -··.
Bras!lia, 10 de dezembro de .1970; 149.0
da Independência. e 82. 0 da Repúbllca.
1As ·comissões de Serviço Público Cic

vil e de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N<' lZ, de 1985
(N'i' 98/SS, na Câm!'fa doS Deputados)
_Aprova o texto do Protocolo Adicional entre o Goveino dQ Repúbtica fe~er!ltiYa_do Brasil e o Reino da
Espanha a~. Acordo Cultural de :ZS de junho de 1966,
- -.~inado -em Biasília, em 19 de feYereiro de 1984.
O C'?ngresso Nacional decr~ta:
. ,
Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo Ad!ClD:nal entre o Governo da República Federativa do Brasil e
-Q R~Ino da Espan)la ao Acor~.o Cultural de 25 de junho
de 1960, assitiado eril Brasília, em 19 de fevereiro de 1985.
Art. 29 Este decret.o legislatiyo entra em vigor na
data_ de sua publicação.
MENSAGEM N• 146, DE !985
Excelentíssimos Senhores !Vlembros do.Congresso Nacional:
_
~Em cmifomidade com o disposto no art. 44, inciso l,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas. Exec.elências, acampa~
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das ·-Relações Exteriores, o textO do Protocolo
Adicional e.t;t.t,re o GQ.yerno dª.R,epública Federativa do
Brasil e o Reino dã~spanha.ao"ACoido Cultur.al de.fS
dejunhQ.d_c; 1960, assinado em Brasília, em f9 de fevereiro de 1985.
Brasília, 5 de março de 1985. -João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/DIM/ DEI/D·
PI/CAI/4lj64ll(B46) (F4), DE 27 DE FEVEREIRO
DE 1985, DO MINIST~RIO DAS RELAÇÕES EX·
TERIORES.
A. Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração. de
Vossa Excelência o anexo Protocolo AdicionaLao Acor~
do Cultural Brasil-~panha, de 25de junho de 1960,
_ ~ubsçrito, em-Brasília, em 1'i' de -fevereiro do corrente.
2. Tendo em visU!. qge o referido acordo não regula~
- mentava a, s_ituação jurídica dos direto~es, pro~essores e
funcionários· administrativos designados por seus respec,
tivos· Governos para exercerem funções nos estabeleci~
mentas de ensino de origem do País acreditado, as Partes
Contni.tantes decidiram firmam .o anexo Protocolo Adi~
ciollãl. Este ao alterar .o artigo V do aludido acordo, concede privilê[tio e facilidades, Com base no príncípío da
eqUidade e reciprocidade de tratamento, aos diretores,
professores e funcionários admfnístrativos de nacíonalí~
.dade· brasileira e espanhola, os quais passariam, doravante, a gozar da mesma situação jurídica concedida 'a
docentes de outras nacionalidadç:~~
3. CUmpre assinalar que, deit.tre os privilégios e as
facilidades contempladas pelo anexo Protocolo, consta a
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isenção dos direitos e demais tributos incidentes sobre a
importação de mobiliãrios e artigos de consumo de uso
pr6prio ou doméstico, quando destinados à primeira instalação, expedição de carteira de identiQade pelo respectivOs Ministérios de Relações Exteriores; a aquisição de
um veículo brasileiro ou espanhol, livre do pagamento
de -impostos, desde que o interessado permaneça na Espanha ou no Brasil, por prazo superior a dois anos, não
tendo, porém, o direito de substituí-lo; a isenção para diretores e professores brasiteíros e espanhóis, extensiva a
seus familiares, de todos os impostos e gravames fiscais
que incidam sobre sua renda proveniente do exterior,
bem como das taxas de previdência social; além da concessão de visto oficial para diretores e professores e seus
familiares.
4. Em face do exposto, permito-me encarecer a Vossa EXCelência a Conveniência de o Governo brasileiro ratificar o anexo Protocolo Adicional para que, nos termos
do art. 44, inciso I, da Constituição Federal, faz-ze necessária prévia autorização do Congresso Nacional.
5. Nessas condições, tenho a honra de submeter o
anexo projeto de Mensagem Presidencial para que, se assim por bem houver, Vossa Excelência encaminhe o aludido Protocolo Adicional para aprovação do Poder Legislativo.
AprOVeito oportUnidade paraotenovar a vo·ssa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo fespelto. -

·a

PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O REINO DA ESPANHA
AO ACORDO CULTURAL DE
25 DE JUNHO DE !960

o

Governo da República Federativa do Brasil
e
O Reino da Espanha,
Considerando que se mant~m os motivos que levaram
à celebração do Acordo Çultural, de 25 de junho de
1960,
Inpirados no espírito de amizade que rege as relações
·mútuas dos dois países,
Convencidos de que as relações entre os dois povos
poderão intensificar-se através .de um intercâmbio regular de professores,
Concientes de que as relações entre seus povos devem
encontrar caminhos de atualização e desenvolvi_mento
que estejam de acordo com as _f!_ecessidades e as possíbílidades de um maior intercâmbio cultural,
Resolvem celebrar um Protocolo Adicional ao Acordo
Cultural de 25 de junho de 1960, nos seguintes termo~:
ARTIGO.!

O Artigo V do Acordo Cultural de 25 de junho de
1960 passa a ter a Seguinte redação:
ARTIGO V
I. As Altas Partes Cofitratantes conceder"ãQ toqas as
poS"SíVeiS raCllidàdt:s {CõiTiO~Ts.enções fiscais, alfandegárias·etc.) à entrada, nos seus respectivos território, de
livros, jornais, revistas, publicações musicais, repro~
duções artísticas, destinadas a instituições de caráter
educativo e cultUral sob a condição de que tais artigos
não sejam objeto de operações comerciais.
2. Cada Parte Contratante concederá aos diretores,
professores e funcionários administrativos enviados pelo
Governo de uma Parte para exercer funções em estabelecimentos de ensino de origem deuma Parte no território
da outra Part~ os privilégios e as facilidades a stguir enumeradoS:
.
. a) visto oficial grátis aos di retores e professores, bem
como aos membros de suas respectivas famílias, com o
que seassegurarã residência pelo prazo do exercício das
atividades inerentes às suas funÇÕes;
~).expedição de ~arteira. de Ldentidade pelo Ministério
das RelaÇões Exteriores de cada Parte Contratante aos
diretores,e professores, seus cônjuges, seus filhos entre 16
e 10 anos e a seus serviçais não nacionais .da. Parte Contratante Onde éxerceln"IU.n.Çã..o Os di retores e prgfesso"res;
c) importação, 1ivre de direitos e demais tributos
aduaneiros, para os diretores e professores, de mobiliário e artigos de consumo de uso próprio ou doméstico.

21&6

Quinta-feira 27

--bt>;RiõDOCONGRESSO NACIONAL(Seçiío II)

destinado à primeira instalação, no perío_do..rle seis meses
a contar da data de ch.egada;

d) direito de aquisição de automóvel de fabricação da
Parte Contrata_nt_e,_com isenção de impostos, de acordo

com a legislação em vigor em cada Parte, no período de
seis meses a contar da data de. chegada, desde que o prazo previsto para permanência no território de cada Parte
seja superior a dois anos. Fica proibida a substituição do
veículo adquirido com isenção de impostos;
e} isenção, para os di retores e professores, e extensiva
aos membros de suas respectivas famílias, durante o
perfodo de sua estada oficial no território de_cada Par.te
Contratante, de_ todos os impostos e gravames-fiscaili"_que

incidam sobre sua renda proveniente do exterior, bem
como de taxas de previdência sociãl;
f) expediçãO aos portadores de carteira de identidade
mencionada na letra b, de carteira de habilitação, desde
que possuam documento equivalente de cada Parte Con~
tratante ou internacional~
g) os funcionários admin_istratiVos e os membros"_d_ç __
suas respectivas famílias gozarãO dos privilégios ·-enunciados nas letras, a, b, c, d, e, e f;
h) os di retores, professores e fUncionárioS administrativos, bem c_omo os membros de suas respec_tivas
famílias, não gozarão de qualquer imunidade dipl_omática, pessoal ou funcional, e não terã_o imunidade de jurisdição civil e penal, no exercício ou não de suas funções
no território de cada Parte Contratante,
ARTIGU-H
Os demais Artigos do Acordo Cultural, de 25 de junho
de 1960, continuam a viger com a redaçã_o original.
ARTIGO III
OlKa tiriill" das Partes Contratantes notificlirá a outra
do cumprimento das respectivas formalidades constitucionais necessáríãs a aprovação do presente Protocolo
Adicional, o qual entrará em vigor na data do recebimento da_ segunda dessas notificações.
O presente Protocolo Adicional permanecerá em vigor
até o término da vigência do Acordo Cultural, de 25 de
junho de I %0.
Feito em Brasília, ao li' dia do mês de fevereiro- d~
1985, em dois originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos_ igualmente autênticos._
PeLo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Reino da Espanha:
(Às Comissões__ -de Relações Ex{eriores e de EâUcaçrão e Cultura.)

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Repúb!ica Gabonesa firmado, em Brasília, a I~' de
agosto de 1984.

N' 13, de 1985
(N"' 81/85, na Câmara dos Deputados)
Aprol'a o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Gabonesa, firmado em Brasília, a 1"' de
agosto de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Pica aprovado o texto do Acordo COmerCial
entre o GovernO da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Gabonc!:ia, firmãdõ em B"rasília, a
}I' de agosto de 1984.
Parágrafo único. Quaisquer atas ou ajUstes Conlplementarcs, dequepossam resultar revisão ou modifiCação
do presente Acordo, ficam sujeitos à aprOVação do Congresso Nacional.
Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N> 326, DE 1984
Excelcntíssimos.Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de V, Ex•, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Ac_ordo_ Comercial entre o

e obedecerã as leis e regulamentos em vigor que regem a
importação c a exportação em cada um dos dois países.

Brasília, 12 de setembro de 1984.- João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DAF-1/211/830 (B46) (A48), DE lO DE
SETEMBRO DE 1984, DO MINISTÉRIO DAS
RELAÇi)ES EXTERIORES.

A S. Ex• o Senhor
João_ Baptista de Olíveira Figueiredo,
Pr~sidente da.República_.

ARTIGO IV
Os produtos originários de uma ou de outra Parte poderão ser reexportados para terceiros países. No entanto,
cada uma das Partes se_ reserva o direito de proibir a
reexportação de certos produto_s a terceiros países, no
momento da conclusão de operações.
ARTIGO V

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de V.
Ex• o texto d_o Acordo Comercial entr~ a .arasil_e_ o Ga~
bão_,_assin_ado em Brasília, em _li' de agosto de 1984, por
_QcaSião da visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros
do Gabão, Senhor Martin Bongo.
2. .O refé_rido documento_ vtsa__a incremen~ar o in_~C1':"-_
CâmbiO conl.erci3.1 entr~ o Brasil e aquela república africana, recomendando a a dação de todas as medidas capazes de _expandir e diversificar as trocas comerciais ao
nível mais elevado possível.
3. O Gabão, dentre os paíseS daÁfr_iç_a Qçidental, ê,
pela sua estabilidade política e pelo seu p-otencial económico, um dos parceiros que mais se ajustam aos objetivos de desenvolvimento das relações comerciais entre o
Brasil e o Contihente AíriCànO.4. Detentor da mais alta renda per caplta rla Âfrica
subsaáricã, superior a cinco rriit d6fares, o Gabão ê forte
exportador de petróleo, produto que, em 1982, gerou a
quase totalidade da receita de US$. 2,5 bilhõeS auferida
naquela ano.
5-. Permito-me encarecer a V. Ex~ a conveniência de
o GOverf!O brasileiro ratificar o ·presente Acordo, para o
que será necessária a autorização prévia do Congresso
Nacional conforme oS termos do Artigo 44, inciso I, da
_Constituiçã.o Federal.
6. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mensagem Presidencial, para que V, Ex•, se assim
houver por bem, encaminhe o texto do Acordo anexo à
aprovação- do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex•. Senhor Pi-esidente, os pro"testos do meu mais Profund6 respeito;-- Ramiro Saraiva Guerreiro.
ACORDO COMERCIAL ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA GABONESA
O Gõverno da República Federativa do Brasil e,
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O Gol<:erno da Republica Gabonesa, a seguir denominados Partes Contratantes,
Des__ejosos de desenvolver as relações_ comerciais diretas entre os dois países, com base no equilíbrio e no interesse mútuo,
Convêm no que segue:

As Partes Contratantes autorizarão a importação e a
exportação com isen-ção de direitos alfandegários, conforme as leis e regulamentos que regem a importação e a
exportação em cada uma das Partes, de:
a-l amostras_ d~ mercadorias e materiais publicitârios
-·' dest!Q_a9 ~s à $J!!l Qr_ç_m_oção_ e não à venda:
- b) oP$tos e mercadorias destinadas a mostras em fei~
rase exposiçõeS iriternacionaís que serão realizadas em
cada país;
c) produtos e mercadorias importados sob o regime
de_ admis_são temporária.
ARTIGO VI
Os pagamentos que dizem respeíto ao intercâffibio ccr
mercial, ofietO do presente Acojdo, realizar-se-ão, CII)_
"princfpio, em moeda conversível. Qualquer outra forma
de_ pagamento será objeto de negociação específica.
ARTIGO VII
A fim de estilnlllar o desenvolvimento do cOmércio entre seus países, as Partes Contratantes conceder-se-ão, na
medida do possível, as. facilidades necessárias à organização de feiras- e exposições internacionais. de aco-jdo
com as leis e os regulamentos em vigor -em cada país,
ARTIGO VIII
As Partes Contratantes.intercambiarão todas as informações úteis ao desenvolvimento do comércio entre seus
países.
ARTIGO IX
As Partes Contratantes consultar-se-ão sempre que
necess:ârio, çie mqdo a promover o comércio entre _os
dois países.
ARTIGO X
O presente ACordo entrará em vigor na data da troca
dos instrumentos de ratifíCaÇãO pelos dois Governos,
obedecidas as respectivas disposições constitucinais.

ARTIGO I

ARTIGO XI

As duas Partes empenhar-se-ão em-promover o desenvolvimento equilibrado de suas trocas comerciais e em
adotar, de acordo com as. leis e regulamentos ein vigor
nos seus pafses, todas as medidas necessárias visando à
expansão e à diversificação das trocas r_ecíprocas ao nível
iriãiS elevado passivei em concordância com seus objetivos de_desenvolvimento.

O presente Acordo terá validade por um período de 5
(cinc_o) an~~· Será tacitamente renovado, por períodos de
igual duraçã,o, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar à outra, por nota diplomática, e com uma ante<:edência de 6 (seis} meses, sua decísão de denunciá~lo.
ARTIGO XII

ARTIGO II
As partes Contratantes conceder-se-ão ao tratamento
mais favorecido no que concerne aos direitos alfandegários c todos os outros impostos e taxas equivalentes,
bem como às regraS, às formalidades e Procedimentos relativos aos produtos e mercadorias destinados ao intercâmbio recíproco, sem prejuízo de seus respectivos compromissos, com o objetivo de desenvolver seu co~ércio
no quadro do fortalecimento da cooperação entre os países em desenvolvimento.
ARTIGO III
O intercâmbio comercial entre as Partes Contratantes
realizar-se-ti conforme as di posições do presente Acordo

Cada Parte pode propor a revisão Oil emenda do presente Acordo, As cláusulas revisadas ou emendadas de
comum acordo entrarão em Vigor na data de sua aprovação por ambas as Partes, obedecidas as respectivas dis~
posições constítr.icíon<iís.
Fei10em Brasília, no dia l~' de agosto de 1984, em dois
exemplares origiilais, em português e francês~_sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Govern-o da República Fe_derativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Gabonesa: Martin Bongo.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Econo-

mia.)
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da cultura e da educação, e orientados pelos princípios
de respeito mútuo à sober~nia e independência de cada
uma das Partes:
Convieram no seguinte

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 14, de 1985
(N9 89/85, na Câmara dos Deputados)

Artigo I

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govenro da
k.epública Democrática de São Tomé e Príncipe, concluído em :Srasilia, a 26 de junho de 1984.

As Partes Contratantes encorajarão-e desenvolverão a
cooperação entre os seus dois países nos campos da culturã~- e-duCação, artes e esportes, bem como o intercâmbio de professores universitários e secundários e de estudantes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'i' Fica aprovado o texto do Acordo Cultllral
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República pemocrãtica de São TOmé e
Príncipe, concluído em BrasHia, a 26 de junho de 19~4~
Art. 2'i' Este decreto Jegislativo entra em vigor na
data· de sua publicação.
MENSAGEM N• 273, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso T,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Excelências, acampa·
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de _
Estado das Relações Exteriores, o-texfo do Aco_fÇo_CulturaLentre o Govenro da República Federativa do Brasjl
e o Governo da República Democrática de São Tom_~ e
Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 198~.
Brasília, }9 de agosto de 1984. -João Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT /DAF- 11/DAI/171/640 (B46) (A21), DE 25 JULHO DE 1984,
DO MINISTI':RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor,
João Baptista de Oliv_eira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência o anexo texto_ do A. corda Cultural entre o
GÕv~rnO diR~ública FederaÜva do Brasil e o Governo
de São Tomé e Príncipe, celebrado em Brasília, em 26 de
junho do corrente ano.
2. O presente Ato visa a criar instrumentos capazes
de fortalecer os vínculos cult~raís entre os doís países de
expressão portuguesa. O objetivo básico do Acordo é o
de promover a cooperação nas áreas da cultura, das artes
e dos esportes, disciplinar e orientar o intercãmbio de
estudantes-convênio de gradução e pós.graduação e facilitar o- reconhecimento de diplomas e títulos expedidos
por estabelecimentos de ensino de uma das Partes Con:
tratantes e nacionais da outra.
3. Dispõe ainda o instrumento sobre a promoção do_
intercâmbio de atividades artísticas de livros, publicações, filmes e materiais alldió\ifs-ual.
4. Em face do exposto, permito-me ressalvar a Vossa
Excelência a conveniência de ser ratificado o presente
Acordo. Sendo para tanto necessária a prévia ãprovação
do Poder Legislativo, tenho a honra de submeter o anexo
Projeto de Mensagem, para que Vossa Excelência, se assim houver por bem, encaminhe o texto do Acordo ao
.Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.
ACORDO CULTURAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVO DO
BRASIL E O GOVERNO DA_REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOM~ E
PR!NCIPE
·O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe (doravante denomiriados "Partes Contratantes");
Desejosos de fortalecer Os laços çomuns de amizade e
compreensão existentes entre seus dois paÍses, e, ademais, de promover e desenvolver as relações nos campos
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instituições da outra Parte, respeitadas as disposições legais vigentes em cada país.
5. Ambas as Partes Contratantes reconhecem que o
retorno ao pafs de origem, ao término de seus estudos, _
do- estudante beneficiário das facilidades previstas neste
artigo ê coildição essecial para que haja vantagens mútuas no intercâmbio de estudantes previsto neste Acordo.
6. Cada Parte Contratante fornecerá à outra Parte,
por via diplomática, particularidades sobre a regulamentação de seus respetivos programas de intercâmbio estudantil nos níveis de graduação e_ pós-graduação.

Artigo II

Artigo VI

-Cada Parte Contratante se esforçará por tornar mais
conhecida _.a sua cultura aos nacionais da outra Parte,
através da organização de conferências, concertos, exposições e maliifestações artísticas de repre"sentações teatrais, exibições cinematográficas de caráter educativo,
bem como de programas de rádio e de televisão e da promoção do estudo da histórja e da literatura da outra Parte rios estabelecimentos educacionais adequados de seu
país.

Cada Parte Contratante facilitará aos nacionais da outra Parte o acesso a seus monumentos, instituições científicas, centros de pesquisas, bibliotecas, coleções de arquivos públicos e outras instituições culturais controladas pelo Estudo.
Artigo Vli

_Ar(igo III

>
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1. Com vistas à melhor ~ompreensão e ao_ melhor co-nlíeCimentO das respectivaS culturas e ciVilizações, as
Partes Contiãtantes orga"nizarão, dentro dos limtes das
sUas respectivas leis, programas para o intercâmbio de n:
vro-s, pú16dicos, fotografLas, jornais, publicações _culturaiS, ·revistas e fLtas magnêticas, assim como de informações sobre os dados estatísticos referentes ao desenvolvimento geral dos seus respectivos países.
2. Com a finalidade de cooperação no domínio da
comunicação de massa, as Partes Contratantes se com~
prometerão a organizar programas para o intercâmbio
de filmes, de. material jtJrnalístico, de rádio e televisão,
bem como de material cinematográfico.
3. Com a mesma finalidade mencionada nos parâ~
grafos ant~ri_ores, as Part~s Contratantes facilitarão o in~
tercâmbio de informações sobre seus respedivoS museus,
~ibliotecas e o~tras instit:'ições _culturais.
Artigo IV
1. Cada P_arte Contratante concederá, na medida do
possível, aos cidadãos da outra, as mesmas facilidades
educacionais que são concedidas aos seus próprios nacionais. adotando-se para tal critêrios equivalentes.
2. Cada Part~; Contratante concederá aos estudante_s
e alunQS da outra os mesmos prvilégios e vantagen.s que
são normalmente concedidos aos seus próprios nacionais.

As Pudes Contratantes favorecerão a cooperação esportiva e a realização de competições entre equipes dos
dois patses.
Artigo VIII
Para dar_-cxecuçãO ·ao presente Acordo, as Partes Contratantes elaborarão conjuntamente, por via diplomáticit;"planos concretos de intercâmbio cultural e educacional. Para tal fim, as conversações realizar-se-ão, alternadamente, no Brasil e em São Tomé e Príncipe.
Artigo-IX
Os assuntos financeiros referentes à execução do pre- _sente Acordo serão regulados por consulta mútua.
Artigo X
Qualquer emenda ao presenta Acordo, ou a sua revisão, deverá ser proposta por escrito e entrará em vigor
depois da aprovação por ambas as Partes Contratantes.
Artigo XI
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca
de notas que confirmem sua ratificação pelos respectivos
Governos-de acordo com os procedimentos constitucionais das Partes Contratantes, e permanecerá em vigor
por um período de quatro anos a partir da data da con~
clusão da_r:eferida troca de notas. Após esse peóodo, a
validade do presente Acordo será automaticamente re~
nova da pOr~ períodos adicionais de um ano e por a.cordo
tácito, a menos que uma das Partes Contratantes comunique à outra, por escrito, com a antecedência de seis
meses de sua expiração, a intenção de denunciá~lo.

Artigo V

Artigo XII

L Cada Parte Contratante se comprometerá a facilitar a cidadãos da outra Parte, na medida de suas respectivas possibilidades, o · ingresso, para cursos de graduação e de pós-graduação, em suas universidades e outras instituições superiores de ensino, desde que exigênctas de qualifiCação educacional sejam atendidas.

Expirado ou denunciado o presente Acordo, suas disposições conti nuar~ão a reger_ q~a~sq uer obrigações não
CõiléfUícfâs, ãSS-UffiiââS-OU 1fiiciadãs sob a égide do presen_~e Acordo. Tais obrigações serão executadas até seu
término.
Feito em Brasília, aos 26 do mês de junho de 1984, em
dois exemplares, ambos em língua portugUesa, fazendo
os dois igualmente fé.
Pelo Governo da República Federativa do Brasi_l: R!lmiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe: Maria de Amorim.

2. Pã.ra esse fim-, no ·que se refere a estudas· de graduação, cada Parte Contratante comunicará à outra,'
anualmente e-por via diplomática, a oferta relativa às
areas de est~d.o e ao número de estudantes da Parte beneficiária que serão aceitos para ingti=sso na série inicial
do C!,lr_;;o deg_raduação esColhido nas iilstituiÇões de ensino superior da Parte Ofertante. Os estudantes a serem
beneficiados por essa medida serão selecionados de con\Um acordo e de conformidade com as disposições legais vigentes em cada país. Tais estudantes, após selecionados, gozarão dos seguintes privilêgios e vantagens:
a) isenção de exame de admissãq; e
b) isenção de taxas_ e gravames escolares.
3. Cada Part~ Contratante reconhecerá, para fins de
exercício profissional, em seu território, os títulos e os diplomas concedidos a seus naciOnais por instituições da
.uu.tta Par_te Contratante, respeitª-._da a legislação vigente
sobre a mat~ria e!!-1 cada país.
4. Ç~_da, Parte Contratante r:e_c_onhecerá; para fins de
proseguimento de estudos em suas instituições superiores de ensino, os títulos e os diplomas concedidos pelas

(Ãs Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultura.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 15, de 1985
(n9 93/85, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo relativo i. Emenda à
Convenção sobre Aviação Civil Internacional, concluído em Montreal, a 10 de maio de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"

Fica aprovado o texto do Protocolo relativo

à Emenda à Convenção sobre Aviação Civil Int_ernacio-

nal,

conclui~o

em Montreal, a 10 de maio de 1984.
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Art. 29 Este decreto legislativo enüa em vigor- riil
data de sua publicação.

Aproveito a OPOrtunidade pafa renov-ar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meus mais
profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.

MENSAGEM No 399, DE 1984
Excelentíssimos-$enhores Membros do Congresso
cional:

Na~

De conrormidade_com_a disposto no artigo 44, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Excelências, acampa~
nhado de Expo:;.ição de Motivos do Senhor MiniStro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo re.
lativo a uma emenda à Convenção sobre Aviação CiYif
Internacional, concluído em Montreal, em 10 de maio de
1984.

Brasília, 29 de outubro ôe 1984. -

Joãq Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTCjDAl/24f7680A
(017), DE 19 DE OUTUBRO DE 1984, DO MINISTÉRIO DAS REtAÇOES EXTERIORES.

A Sua excelência o Senhor
João Baptista de Oliveirri- Figueiredo
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de
Vossa Excelência o anexo textO do Protocolo relativo à
emenda à Convenção sobre Avíação CiVil Internacional,
aprovado pela XXV Sessão Extraordinária da Assembleia da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), em lO de maio de 1984.
2. O referido Protocolo foi elaborado no âmbito geral dos trabalhos realizados pela OACI, objetivando evitar a reincidência da trágica ·ação ocorrida em 19 de
stembro de 1983, em que_uma aeronave-civil, engajada
em serviço aéreo internacional regular, foi destruída pela
aviação militar de outros Estados, resultando na morte
de 169 vítimas inoCeiüf:s de vãrias naCiOnalidades.
3. Constitui.;:se um legítimo anseio da comunidade
mundial, assim, como uma tarefa prioríHrria para a OA~
CI, a questão de se emendar a Convenção de A viação Civil Internacional (Convenção de Chigago de 1944), para
inserir dispositivo, estabelecendo o compromisso-dosEstados de se absterem de recorrer ao uso da força contra
aeronaves civis.
-- - --- -

·4. O Protocolo prevê a inclusão do a_rt. 39 bis na
Convenção, o qual foi elaborado com base em propostas
apresentadas pela Áustria, França, Estadõs Unidos da
América- e União das Repúblicas Socialistas SoViéticas.
O texto acordado logrou manter o deseJado equiHbr~o
entre o prindpio da soberania dos Estados sabre o es~
paço aéreo situado acima de seus territórios e a necessidade de se assegurar a segurança da aviação civil, havendo incorporado os seguintes preceitos: (a) a obrigação de
os Estados não recorrerem ao emprego ele armas contra
aeronaves civis, ressalvado o exercício do direito de legítima defesa consagrado na Carta das Nações Unidas; (b)
o dire'ítà do Estado exigir o pouso de toda aeronave, que
viole a sua soberania, ou que seja utilizada, com propósitos-ihcompatíveis corii oS fins de'Convenção; e (C) a necessidade de os Estados incorpOrarem a suas legislações
internas as disposições necessárias, para que seja obrígatório, para as aeronaves civis, acatarem as instruções de
pouso em outro Estado, de conformidade com o princípio anterior.
5. Importa ressaltar que o texto do novo art. 39 bis
mereceu a aprovação unânime das 107 Delegações de Estados contratantes da Convençãõ de Chigago, presentes
à XXV Assembléia Extraordiilária da OACI, havendo a
Delegação brasileira participado atlvamente das deliberações., e concorrido para aquele resultado tão significativo.
6. Em Aviso que me dirigiu, o Sênhor Ministro dã-Aeronãutica m<i.nifestou o desejo de qui sejam tomadas
as providências para a ratificação pelo Brasil do apcnso
Protocolo, com vistas à entrada em vigor do novo art. 3"'
bis da Convenção sobre Aviação Civil Internacional.
7. Nessas condições, perrrlito-me submeter a Vossa
Excelência o anexo projeto de Me!Jsagem ao Congresso-Nacional, a fim de que o referido Ato Internacional seja
encaminhado à apreciação do Poder Legislativo.

PROTOCOLO
RELATIVO A UMA .EMENDA A
CONVENÇÃO SOBRE AVIAÇÃO
CIVIL INTERNACIONAL
A ASSEMBLÊIA DA ORGANIZAÇÃO
DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL
Tendo-se reunido em sua vigésima quinta sessão (Ex~
traordinãria) em Montreal em 10 de maio de 1984,
Havendo tomado nota de que a aviação civil internacional pode ajudar significativamente a criar e preservar
a amizade c a compreensão entre as nações e os povos do
mundo, enquanto o seu abuso pode constituir-se numa
ameaça à segurança geral;
Havendo tomado nota de que é desejável evitar atritos
entre os povos e as nações e preservar entre os mesmos a
cooperação sobre a qual depende a paz do mundo;
Havendo tomad<? nota de que é necessário que a
aviação civíl internacional possa se desenvolver de ma~
neira segura e ordenada:
Havendo tomudo nota de que, consoante considerações humanitárias elementares, a segurança e as vidas
das pessoas a. bordo das aeronaves civis devem ser preservadas;
·Havendo tomado nota de que, na Convenção sobre
Aviação Civil fnternacional, concluída em Chigago, em
7 de dezembro de 1944, os Estados C:_ontratantes
- reconhecem que cada Estado possui comPleta e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo situado acima do
seu território;
-comprometem-se a levar em conta a segurança da
navegação das aeronaves civis, ao estabelecerem regulamentos aplicáveis às aeronaves do Estado;
-acordam em não utilizar a aviação civil para propósitos incompatlveis com os objetivos da Convenção.
Havendo tomado nota de que os Estados Contratantes resolveram adotar medidas apropriadas, para evitar
que se. viole o espaço aéreo de outros Estados e que se
empregue a aviação civil para fins incompatíveis com os
objetivos da Convenção, e para reforçar a segurança da
aviação civil internacional.
-----Ba\Let1do tomado nota do desejo geral dos Estados
Contratantes de reafirmarem o princípio de não recorrer
ao emprego de armas contra aeronaves civis em vôo;
I. DECIDE, por conseguinte, que é desejá.vel emendar a Convenção sobre A viação Civil Internacional, concluída em Chigago, em 7 de dezembro de 1944.
2. APROVA, em virtude do disposto no art. 94 (a)
da referida Convenção. a seguinte emenda proposta à
mesma:
INSERIR, após o artigo 39, o novo artigo 39 bis:

ARTIGO 3• bis
i.) Os Estados Contratantes reconhecem que
todo Estado deve abster-se de recorrer ao uso de ar---mas-cõ-ilú-2 aeronaves cívi.s em vôo e que, em ca-so de
interceptação, a vida das pessoas a bordo e a segurança--das aeronaves não devem ser colocadas em
perigo. Não se deve interpretar que a presente disposição modifica, _de_ modo algum, os direitos e as
obrigações dos Estados, em virtude da Carta das
Nações Unidas.
b) Os Estados Contratantes reconhecem que
todo Estado, no exercício de sua soberania, possui o
direito de exigir o pouso, em um aeroporto designado, de uma aeronave civil, que sobrevoe o seu território sem autorização, ou a respeito da qual existam
razões fimdamentaís para se inferir qUe a· mesma está sendo utilizada para fins incompatíveis com os
objetivos da presente Convenção; o Estado mencionado pode, igualmente, dar outras instruções necessárias, para pôr fim a tais viOiãções. Para tal efeito
os Estados Contratantes poderão recorrer a todos
os meios apropriados compatíveis com os preceitos
pertinentes ao Direito Internacional, inclusive as
disposições atinentes da presente Convenção, especificamente, a alínea a deste artigo. Cada Estado
Contratante concorda em publicar seus reguhn:nen~

Junho de 1985

_ tos vigentes, em matéria de interceptação de aeronaves civis.
c) Toda aeronave ciVil acatarã uma ordem dada,
!!ffi---..@_nformidade com a alínea b do presente artigo.
Para tal fim, cada Estado Contratante incorporará
em sua legislação, ou em seus regulamentos, to_das
as disposições- necessárias para que toda aeronave
civil, matriculada no referido Estado, ou utilizada
por um operador, cuja sede principal ou domícmo
permanente se situe em seu território, seja obrigada
a acatar dita ord~m. Cada Estado Contratante tomarã as medidas apropriadas, para que toda violação de leis, ou regulamentos aplicáveis, seja punida com sanções severas e submeterã o caso as autoridades competentes, em conformidade com as leis
nacionais.
d) Cada Estado Contratante tomarã aS medidas
apropriadas para proibir a utilização deliberada de
aeronaves civis, matriculadas no mencionado Estado, ou empregadas por um operador, cuja sede principal ou domicílio permanente se situe no referido
Estado, para quaisquer fins incorilpatíveis com os
objetivos da presente Convenção.
Este dispositivo não afetará a alínea t, nem derrogará as at1neas b e c do presente artigo".
3. Fixa, de acordo com o disposto no referido Artigo
94 (a) da mencionada Convenção, em cento e dois o número de Estados Contratantes, cuja ratificaÇã<fê necessária para que a dita proposta de emenda entre em vigor,

4. DECIDE que o Secretãrio-Geral da Organização
de Aviação Civil Internacional redija um Protocolo, nos
idiomas inglês, francês, russo e espanhol, t9dos igualmente autênticos, que contenha a proposta de emenda
acima mencionada, bem como as disposições que se se-guem:
a) O Protocolo será firmado pelo Presidente e pelo
Secretário-Geral da Assembléia.
b) O Protocolo ficarã aberto à ratificação de (rido Estado que tenha ratiftcado a citada Convenção sobre
Aviação Civil Internacional, ou a ela haja aderido.

c) Os instrumentos de ratificação se depositarão na
Organização de Aviação Civil lnternadonal.
d) O Protocolo entrará em vigor com relação aos Es~
tados que o hajam ratificado, n·a data do depósito do
centésimo segundo instrumento de ratificação.
e) O SeCiefârio-Geral notificarã, imediatamen-te, a todos os Estados Contratantes a data do depósito de cada
ratificação.
f) O Secretárío-Geral notificará, imediatamente a entrada cm vigor do Protocolo a todos os Estados--partes
da dita Convenção.
g) O Presente Protocolo entrará em vigor, com relação a todo Estado Contratante que o ratifique, depois
da data mencionada, desde o momento em que deposite
o seu instrumerito de ratificação na Organização de
Aviação Civil Internacional.
PORTANlO, de acorao com a mencionada decisão
da Assembléia
O presente Protocolo foi elaborado pelo SecretãrioGeral da Organização.
-Et\1 TESTEMUNHO DO QUE, o Presidente e o
Secretário-Geral da mencionada Vigésima Quinta Sessão (Extraordinária) da Assembléia da Organização de
A viação Civil Internacional, devidamente autorizados
pela Assembléia, assinam o presente Protocolo.

FEITO em Montreal, a 10 de maio de mil novecentos
e oitenta e quatro, num único exemplar, redigido nos
idiomas ínglês, francês. russo e espanhol, sendo cada texto igualmente autênttcO. O presente Protocolo ficará de-positado nos arquivos da Organização de Aviação Civil
Internacional e o Secretário-Geral da Organização transmitirá cópias autenticadas do mesmo a todos os Estadospartes da Convenção sobre Aviação Civil Internacional,
feita em Chicago, a 7 de dezembro de 1944.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Transportes, ComunicaçõeJ e Obras Públicas.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 16, de 1985
(Nt 94/85, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Adenda ao Acordo para funcio-namento do Escrit(jrlo de Área da Organização Pan--

Americana da Saúde - OPAS/Orgaoizaçio Mun-dial da Saúde - OMS no Brasil, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Re-partição Sanitária Pan-Americana, assinado em
Brasffia, a 21 de dezembro de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. IY Fica aprovado o texto deAdendoaoAcordo
para funcionamento do Escritório de Área da Organização Pan~Americana da Saúde - OPASfOrganizãção
Mundial da Saúde- OMS no Brasil, celebrado entre o
Governo da ~epública Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Pan-Americana, assinado em Brasília, a
21 de dezembro de 1984.
Art, 2V Este decreto Iegislati~-0 -~n-t;:;: em vigor na
data de sua publicação.
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do ao Acordo para o que nos termos do art. 44, inciso I,
dã"Constituição Federal, se faz necessãria a prévia autorização do Congresso Nacional.
:5. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mensagem Presidencial, para que Vossa Excelência,. se assim por bem houver, encaminhe o texto do anexo Adenda ao Acordo à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos dO meu mais profundo respeito - Ramiro Saraiva Guerreiro.
-ADENDO AO ACORDO ENTRE A
REPARTIÇÃO SANITÁRIA
·-PAN-AMERICANA E O GOVERNO DA
RAEPÜBLJCA FEDERATIVA DO
BRASIL PARA O FUNCIONAMENTO DO
ESCRITÚRIO DE ÁREA DA ORGANIZAÇÃO
· PAN-AMER!CANA DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE NO BRASIL

A Organização Pan-Amerícana da Saúde(Organi-za.ção Mu,ndial da Súde (doravante denominad~.-"0PAS/OMS''), e
MENSAGEM No n, de 1985
O Governo da ""República Federativa do Brasil (dor~~
vante
denominadQ, ••o Governo"),
Excelentíssimos senhores Membros do Congresso Na~
Considerando
que o Conselho Diretor da Organicional:
zação Pan~Americalla da Saúde, em sua XXIX Reunião,
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
adotou a Resolução II relativa ao Estudo das Funções
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
dos Escritórios de Á.rea, em virtude da qual se aprovou
elevada consideração de Vossas Excelências,- acampa·
que esses Escritórios fossem eliminados a partir de tq de
nhado de Exposição de Motivos. do Senhor Ministro dé
janeiro de 1984;
Estaao dat Relações Exteriores, o_ texto do Adenda ao
Considerando__g ue, em consequência do anterior, o EsAcordo'para funcionamento âo Escritório de Ârea_4a
critório de Área V da OPAS/OMS passou a sCr RepreOrganização Pan-Americana da Sa.Jide (OPAS)/Organi~
sentação no Brasil, sem solu_ção de continuidade;
Considerando_qu_e o Acordo que por esse meio se adização Mundial da Saúde.(OMS).ilO'~rasit celebrado en::
ciona,-e o Acordo Bâsico de Assistência Técnica, assinatre o Governo da República Fedeiaiíva:· dp Brasil e aRedo em 29 de dezembro de 1964 entre o Governo do Brasil
partição Sanitâría Pan-AIDeriCari;:~, as1Úi1:ado em Brasflia,
e diversos organismos da família das Nações Unidas, ina 21 de dezembro de 1984.
- --- cluída a-Oigariiz-ã:Çãõ ~undial da Saúde, constituem um
Brasília; :5 de fevereiro de 1985. - ,Joílo Figueiredo.
quadro jurídico .adequado para o funcionamento daRepresentação da QPASJOMS no Brasil;
Subscrevem o seguinte Adendo ao Acordo para o funEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DEA/DIE/cionamento
do E_scritório _de Área, assinado em 20 de jaCAI/027f92I (040) (B-46), DE31 DE JANEIRO DE
neiro de 1983:
I985, DO MINISTERIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
CAPITULO I
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
J)a Representaçilo da OPAS/OMS no Brasil
Presidente da República.
ARTIGO l
Senhor Presidente,
-.A OPAS/OMS exercerâ suas funções llo Brasil por
Tenho a ho~ra de submeter à alta~ consideração de
meio de sua Representação no País.
Vossa EAxcelência_ o texto do Adend o ao Acordo para
funcionamento do Escritório de Area da Organização
Fan-Americana da Saúde (OPAS)/Organização MunARTIGO 11
diàl da Saúde (OMS) no Brasil, concluído com a ReparO Governo reconheçe a Representação da
tição Sanitâria Pan-Americana, em Brasília, em 21 de deOPAS/OMS no Brasil com a mesma capacidade jurídica
zembro de 1984.
e os mesmos privilégios e imlinfdades do antigo Escri2. O referido Adenda visa· a regulamentar o funciotório de Área V na Cidade de Brasília, sem solução de
namento do antigo Escritório da Area V, ~ Brasflia,
continuidade para todos os efeitos legais.
agora designado Representação da OPASfOMS no Bra~
sil, porquanto pela Resolução II da XXIX Reunião do
ARTIGO III
Conselho Diretor da OPAS foi adotàda a eliminação dos
Escritórios de Área daquela Organização, a partir de }\"
A Representação será dirigida por um Representante
de janeiro de 1984, para transforrriá::.los em Represenresidente de~~do p'elo Diretor _da Repartição Sartitações da OPAS/OMS.
târia Pan-Americana. Este Representante terá a seu_cargo,-por delegação do Diretor, a representação legal da
3. A deciSão a que se ·-refere o pa"râgrafo anteriOr
O~ASfOMS
.. nCI' Brasil e gozará, no tocante aos atas próbaseou-se em estudo realizado por mandato do CQ_o.se:: _
prios do exei-cíciO Cfe suasJunções, de todas as imunida~
lho Diretor da OPAS. As razões, entre ou~ras, que a insdes,
privilégios
e franquias reconhecidas aos Chefes de
piraram, visam a aumentar a capacidade operacional da
Missões Diplomâticas credenciadas junto ao Governo.
OPAS, compatibiliZar a CláSSfficação e a descrição dos
programas da Orgánização e da OMS. melhorar a !Jtilização dos recursos humanos daOPAS, bem como a plaARTIGO IV
nificação e execução dos programas a nível nacional,
-o Representante terá como funções principais: reprealém de diminuir os custos operativos e administrativos ..
sentar o Diretor da Repartição Sanitária Pan~Americana
Ademais a medida teve como objetivo a melhoria i:: a
jJ(:rafite as ·autoddades nacionais, sendo para tanto o
simplificação do proc.esso .de fonnulação, coordenaçãO e:principal canal de comunicação e de relações entre o Goexecução dos orçamentos para os países, bem como uma
vaemo e a OPASJOMS em todo assunto relacionado
coordenação mais fâcil e eficaz entre os países e a sede da
Com os programas de cooperação técnico-científica da
OPAS, em Washington, D.C., Estados Unidos da
OPASfOMS 'e cumprir as outras tarefas que melhor sirAmérica.
V<!-J!l ao cumprimento dos fins e propósitos da
4. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveOPASfOMS em geral e do país em particular.
niência de o Governo brasileiro ratificar o apensõ Aderi-
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CAPITULO II
Dos Programas de

Coopera~ão

Técnica

ARTIGO V
1. Os pedidos de cooperação técnica serão apresentados pelo Governo à OPAS/OMS por intermédio de
seu representante no "Brasil e se ajustarão às prioridadC$
nacionais e às resoluções e decisões dos Corpos Diretores da OPAS/OMS.
2. O Governo colaborará ativamente na obtenção e
compilação de resultados, dados, estatísticas e outras in~
formações que permitam à OPAS/OMS analisar e ava~
liar esses pedidos e os resultados dos programas de cooperação técnica.
ARTIGO VI
Baseando-se nos pedidos recebidos do Governo e
aprovados pela O PASJO M S, e de acordo com as Jjmitações orçameiltárias e a disponibilidade de recurso, as
Partes formlilaião planos de trabalho mutuamente aceitáveis para levar a cabo os programas de cooperação técnica.
ARTIGO Vil
L Para fortalecer e facilitar o desenvolvimento das
atividades de cooperação técnica realizadas no Brasil, a
OPAS/OMS poderá celebrar, com a aprovação do Governo, convênios de cooperação com instituições nacionais públicas, ou com instituições privâdas, em áreas, temas ou disciplinas relacionadas à saúde.
2. A OPASJOMS também poderá celebrar, com a
aprovação do Governo, convênios c-om as instituíções
assinadas no parâgrafo anterior para levar a cabo atividades de cooperação técnica entre pafses em desenvolvimento. Para esse propósito buscará mobilizar recursos
dos países participantes da cooperação.
ARTIGO VIII
A pedido da OPAS/OMS, o Governo brasileiro envidará os possíveis esforços no sentido de proporcionar os
serviços de funcionârios nacionais para colaborar no dosenvólvímento de atividades de Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD).
ARTIGO IX
O Governo poderá consignar recursos financeiros nos
orçamentos de seus organismos centralizados ou descentralizados a serem transferidos à Organização para sua
administração na execução de projetas e atividades previamente aprov-a?os.
CAPITULO III
Das, Disposições Finais
ARTIGO X
O presente Adenda entrarâ em vigor na data em que o
Governo notifique a OPAS/OMS do cumprimento dos
procedimentos constitucionais brasileiros necessârios à
sua vigência.
ARTIGO XI
O presente Adenda poderâ ser revisto por solicitação
de qualquer das Partes. Em tal caso, haverá consultas
prévias sobre as modificações a serem feitas, as quais entrarão em vigor mediante o procedimehto no Artigo X.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para tanto, assinam o presente Adendo.

Feito em Brasília, aos 21 dias do mês de dezembrp de
1984, em dois exemplares originais no idioma português.
Pelo Governo da República Federativa do Brasi.J: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pela Orga-tlizaÇaO Pan~Amerícana da Saúde/Organização Mundial da Saúde: Florentino D. Garcia Scarponi.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Saúde.}
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PARECERES
PARECERES
N•s 201, e 202, de 1985
PARECER N• 201, DE 1985

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "s", n9
6, de 1985 (Aviso n9 009, de 18-1-SS, na origem), do
Senhor Governador do Estado de Goiás, solicitando
autorização do Senado Federal para contratar emprestimo externo no valor de USS 25,000,000.00 ( vinte e cinco milhões de d61ares norte--americanos), des-

tinado ao Programa Rodoviário daquele Estado.
Relator: Senador Carlos Lyra
O Senhor Governador do Estado de Goiâs solicita a-o-Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a competente autorização para que aquele Esta-

do possa contratar uma operação de emprêstimo externo, no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e c1nco milhões
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o
Programa Rodoviário daqllêle Estado, conforme discriminado na folha 35, do processado.
2. Constam do processado a autorização da Assembléia Legislativa Estadual (Lei n' "9.723. de 5 de junho de 1976); manifestação do Senhor Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República
quanto à prioridade e capacidade de pagamento do Estado (A viso n9 009/85); e, ã.inda, os documentos indispensáveis ao perfeito conhecimento da operação e dos recursos existentes para a satisfação dos compromissos assumidos.
O empréstimo deverá ser feito em desembolso único e
seu pagamento serâ em nove anos, com quatro anos de
carência e 5 anos de amortização.
De acordo com as informações contidas no processado,--a situação geral da dívida fundada do pleiteante,
apresenta-se conforme quadro abaixo:

(Cr$ milhÕes)

Limile:s do

Posiç5o
Cr$ milhões

nrL 29 cb

Rl?.s. 62/75

r-bntantc Global

anual

1es:795; 4

anual máxi.rro

14L598,B

Crcscim.:;nto
Disp..~.ndio

oGO. 794,4

J~cal

da Divida

úpet"ação
sob

"""""

tr.::ttação

855.836,6

125.000,0*

980-836,0

340~430 1 8

6.25010**

US$ 25 milhOO.S_,_ ã :taxa. camblal. ele Cr$ 5.000/dolar.

(**)

I::st.irrotiva de juros de

Com a documentação apresentada posteriormente, o
Senhor Governad_or do Estado esclarece que, do montante global da dívida do Estado, apresentado no quadro
anterior, deveriam ser abatidos US$ 50,709,871.11, ara:..
zão de I dólar por Cr! 3.184, perfazendo, aproximadamente, Cr! 160 bilhões de cruzeiros, pagos no dia 15-385.
Ademais, com as novas estimativas_ apresentadas, 6
orçamento daquele Estado, para o ano em curso, prevê a
realização de uma recei_t_a líquida de CrS 2.108 trllhões
(receita total menos operações de créditos por antecipação de receita) a sua margem de poupança real (Cr$
537 bilhões) mostra-se superior ao maior dispêndio (Cr$
341 bilhões) que sua dívida apresentará após a realização
da operação pretendida.
O exame das qondições creditiCíaS- da operação será
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. !9, inciso II, do Decreto n9 74_.157. de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva minuta de controle do
grupo financiador.
Do ponto de vista das finanças públicas, entendemos
que a assunção de tal compromisso não deverá acarretar
ao Estado em questão, maiores pressões na execução
orçamentária de seus ftJturos exercí_cios, tendo em vista
que os encargos financeiros da presente operação de crêdito serão financiados pela própria margem de poupança
real apurada à luz do reestimado orçamento do Estado
de GoiãS.
-- - -No mérito, o financiamento da expansão da fronteira
agro pastoril, com a oc_J,Lpação da área de elevad.o P?tencial e a fixação do homem a sua terra, tem m~rec1do a
acolhida da Casa, até m~mo porque se trata de investimento produtivo que faz retornar aos cofres públicos o
capital empregado em montante superior _ao seu custo,
afora os grandes benefícios sócio-econõmi!'!O~ subjacefl.~
tes no Projeto.
A'nte o exposto, e tendo em vista que foram atendidos
os dispositivos regimentais pertinentes à matéria, opín:i-

p5s-

terior à con-·

Fundada

{*)

.~ência,

Si tUãç5o

346.680~8

à t.axa cíl?tiva ae-10% (9 1 05/sernt!stre).

mos pelo acolhimento da solicitação nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 34, DE 1985
Autoriza- o Governo do Estado de Gol4s ~ realizar
operação de empréstimo externo, no valor de US$
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte~
americanos).

O Senado Federal resolve:
Ar't. J9 É o Governo do Estado de Goiás autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente
em outras mQedas, de principal .• ju~to a grupo fina.:nciador a ser indicado, destinada a financiar OPrograma Rodovíârio daquele Estado.
Art. 29 A operação realízar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições-creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. J9, item II, do Uecreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n"' 9. 723, de 5 de jun_ho de 1985,
autorizativa da operação.

Junho de 1985

PARECER N• 202, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 34, de 1985, da Comissão de
Finanças, que "autoriza o Governo do Estado de
Goiás a realizar operação Pe empréstimo externo, no
valor de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de
dólares norte--americanos)".
Relator: Senador Henrique Santlllo
O presente Projeto de Resolução, da.Coriíissão de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre o oficio ..S" n9 6, de 1985, autoriza o Governo
do Estado de Goiás, a contratar empréstimo externo, nó
valor de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de
dólares norte-americanos), destinado ao Programa Rodoviário daquele Estado.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza:

..Art. 42.
Federal:

Compete privativamente ao Senado

IV :- autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer n-atureza, de interesse dos
Estados•. do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."

O Processo está instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer, perfeitamente. a operação,
os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem como os demais instrumentos legais conforme exige o art. 403, do Regimento Interno do Senado
Federal.

No mérito, a matéria foí examinada pela Comissão de
Finanças que concluiu pelo Projeto de Resolução em tela, após uma acurada análise das finanças daquele Estado, particularmente, sobre a sua capacidade de pagamento.
Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elabl.
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicâM
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento faVO-rável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente - Henrique Santillo, Relator - Severo Gomes - Raimundo Parente - Helvídlo
Nunes - Luiz Cavalcante - Hélio Guelras - Américo
de Souza.

PARECER
N• 203, DE 1985
(Da Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
14, de 1984 (n9 47 j84, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Jorge Kal;me

A ComisSão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 14, de 1984 (n9 47/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto dos Protocolos Adicionais à ConStituição da União Postal Universal (UPU), negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de
1979.
Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de junho de
1985.- Améric'o de Souza, Presidente- Jorge Kalume,
Relator - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N' 203, DE 1985

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua-pliblicã.Ção.

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo IJ9
14, de 1984 (n9 47/84, na Câmara dos Deputados).

Sala das Comissões, em 13 de junho de 1985. -João
Castelo, Presidente eventual- Carlos Lyi-il, RelatorAlbano Fra~co- Octávio Cardoso- Jutaby Magalhães
- Marcelo Miranda - Américo de Souza - Roberto
Campos - José Lins.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
lermos do art. 44, item I, da Constituição, e eu,
---,,---Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
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Junho de 1985

RESOLUÇÃO No

DECRETO LEGISLATIVO
N•
DE 1985

Aprova o texto dos Protocolos Adicionais à Cons-tituição da União Postal Universal (UPU), negociaw
dos no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 é aprovado o texto dos Protocolos Adicíõ=nais à Constituição da União Postal_ Universal (UPU),
negociadosno Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
Ar( 2~' · Este_ Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

PARECER
N• 204, de 1985
Da Coritissio de Redaçio

Redação do vencido, para o 2~' turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado o'? 122, de 1980.
:Rêlator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 29
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 122, de
1980, que dispõe sobre a colocação em caderneta d_e poupança de depósitos judiciais.
Sala de Reuniões da Co_missão, em 26 de junho de
1985. -Américo de Souza, Presidente- Martins Filho,
Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No ?_04, DE 1985
Redaçilo do vencido, para o 2'~' turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n'~'l22, de 1980, que dispõe sobre a aplicaçio da correçio monetária em dep.S..
sitos judiciais.
O Cong-resso Nãcional- decret~:
Art. }9 Nas ações ou recursos judiciais _que e_x;ijam,
para sua p_ro,posi~~!.~-~eró.~~o prévl~ ~ d~pll:~_iro. ;;~.s
quanti<1s sefão recolhidas a instituições oficiais de crêdito, que as corrjgirão mon~~~i~~-_
Art. 2"' O Poder Executivo, IJO prazo de 60---rsessentà)
dias, re_gulamentará esta Lei, inclusive a forma pela sua!
serâ efetuado o cálculo da correç~o monetária.
A-ii:~ .39 ~Êst-U Lei entra em vigor na data de sua pub!i·
_ --._ __ _ ____
. _
cação.
Art. 4? Revogam-se as disposiçõeS em contrãr!O.

PARECER

, DE 1985

Aprova~ Relatório, a Conclusão e Recomendação
da Comissão Especial destinada a examinar e avaliar
os fatos relacionados com as denúncias do Jornal O
Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o Gove:r- no da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Polónia.
O Senado Federal resolve:
Art. __ l9 São aprovados _o Relatório. a Conch,!s,ão e
Recomendação da Comissão Especial destinada a..exa·
minar e avaliar osJatOs relacionados com 3$ denúncias
do Jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Polónia.
Ar.L 29 SerãO ·enviados ao Poder Executivo, para as
devidas medidas saneadoras, todos os depoimentos e documentos sobre a- disputa entre o Instituto do Açúcar e
do Álcool---::- IAA e a Trading Costa Pinto e o envolvimento da Mã-pa-ComérciO e Empreendirilentos Internacionaís.
Art. 3'i' A Mesa do Senado Federal editarã o Relatório, a Conclusão c Recomendação, bem como os Anexos referentes ao presente Projeto de Resolução.
Art. 4? Esta ResoluçãO entra em vigor na data de
Sua publícação,

·PARECERES
N•s 207 e 208, de 1985
PARECER No 207,

m; !985

Da Comissio d~ Finanças sobre o Ofício "S" fi\'
4/85 (n9 GG-067 /8S, na origem) do Senhor Governa-- dor do Estado de Santa Catarina, solicitando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo
externo no valor deUS$ 28,800,000.00 (vinte e oito
milhões e oitocentos mil dólares oorte.americanos),
destinado à liqüidatão dos Compromissos externos
---vencidos em 1984. Relator: Senador Virgüio TâYõrao--senhor Governador do Estádo de Santa Catarina
solicita ao_Senado Fe~eral, nos termos do art. 42, item
IV, da Coristítuição, 3 cõmpetente autOrização pa-ra:· c:jue
aquele Estado possa contratar uma operação de emp_rés·
timo externo, no valor de USS 28,800,000.00 (vinte e oito
l!:lilh(?es e oitoc_ent~s -mil dólareS}'JOrte-amerlCanos) destinãda' _i Ílqdidação -de comprOmissos exterrlos vencidOs
em 1984.
'-- 2. ~Constam dO processado a autorização da Assembléia Legislativa Estadual para o Poder Executivo
contrair a dívida com a finalidade proposta; a manifes-

tação do Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja~
menta da Presidência da República sobre a prioridade
do Projbto e a capacidade de pagamento do Estado, além
de documentos indispensáveis ao perfeito coilhecimeqto
da operação e dos recursos existentes para a satisfação
dos compromissos.
3._ O empréstimo deverã ser sujeito a desembolso Ú·
nico, e se prevê que será amortizado em 6 prestações trimestrais, com 2 anos de carência.
4. Em atenção a gestõe:s desta Comissão, o Estado,
apresentou, entre outros elementos, relação detalhada
das dívidas vencida!l e não pagas nos exercícios de 1983 e
1984, que alcançam a USS 39,187,061.06 (trinta e nove
milhões, cento e oitenta e_scte mil, sessenta e um dólares
norte-americanos e seis centãvos de dólar.L
5. A inadimplêncía no exercício de 1984, i cujo pagameiito destina-se a- OPeração pleiteada, ascende a USS
27,958,764.62 (vinte e sete milhões, novecentos e cio~
qtienta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro dólares
none~americanos e sess.enta e d0.1S centavos de dólar) O
que, acrescido dos juros, totaliza USS 28,321,033.74
(vinte e oito mnhões, trezentos e vinte e um mil, trinta e
três dólares norte-americanos e setenta e quatro centavos
de dólar.)
6. Tais compromissos decorrentes de contratos de
çrédito externo firmados a partir de 1977, foram quitados, junto aos credores.e.xternos, pelo Banco do Brasil
S.A., sob o regime dos Avisos de 030 (R) e 09 (R), dirígidos pelo Sr. Minlsfro da Fazenda à Presidência daquela
instituição oficial.
; . Pela sistemática neles preconizadas, na hipótese:
de inadimplência em contratos de crédito externo deresponsabilidade de Estados, Municípios ou sociedades sob
controle do poder público avalizados pela União, o Banco do Brasil é autorizado a fazer os pagamentos no exterior ·com recursos do Tesouro Nacional, e, posteriormente, a bloquear os recursos que os devedores inadimplcntes ali mantiverem, até completa satisfação dos desembolsos pela União,
8. De acordo com as_ informações contidas no processado, a dívida fundada do pleiteante que, incluindo a
operação sob exame, monta a Cr$ 2.879.951.350..117
(dois trilhõ~. oitocentoS_!;_setenta e nove bilhões, nov_e- .
centos e cinqUenta e_ um milhões, trezentos e cinqUenta
mil, cento e dezessete cruzeiros), está assim d~vídjda:
1 -:-__Dívid.a lntralimite:
-Cr$ 1.220.397.929.606
2 - Dívida Extralimite:
Cr$ 400.973.829.536
3 -_Divida_ Externa:
CrS 1.114.579.590.975 ( 1)
-4- Operação sob exame:
Cr$ 144.000.000.000 (I)
{') considerad<l USS 1.00 = CrS 5.1:'00,00

Analisando-se a capacidade de pagamento do requerente sob o ângulo da Resolução n'i' 62(75, cujos limites, Como se sabe, aplicam-se apenas à dívida interna intralit'nite, teríamos a seguinte situação:
9.

r--------------1---'-'"_':_::_;_::_2~_,;_:· ''--+--'-'"_~;_;~_,_~_~~_:_'·---t·---'-?:_:_~_;:_"_:·_·_~:::;~o~[

N• 206, de 1985
Da Comissão de Reda.ção

__

Redaçào final do Projeto de Resoluçio n'i' Z, de
1985.
Relator: Senador Américo de Souza
A, Comissão apresenta a red3Ção -final do Projeto de
Resolução n'i' 2, de 1985, que aprova o Relatório, a Conclusão e Recomendação da Comissão Especial destinada
a examinar e avaliar os fatos relacionados com as d~nlbn·
cias _do_ Jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go·
_v~r129 da ReP.ú~l.ic~t PQP_IfJ!!' ~_pq_Iônia._
Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de junho de.
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza,
Relator - José Ignãcio Ferreira.-

ANEXO AO PARECER No ?06, DE !985
Redaçio final do Projeto de Resolução n'i' 2,
!985.

d~

Faço saber que o Senado Federal aprovou e
eu,
, Presidente. nos termos do art. 52_..
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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10. Ou seja, enquanto a Resolução n'i' 62/75 autoriza
um diSpêndio anual máximo de ·cr$ 165.079.850.952
(cento e sessenta e cinco bilhões, setenta e nove milhões,
oitocentos e cinqUenta mil, novecentos e cinqUenta e dois
~nizeiros}; o pleiteante. terá que despender, em 1986, a
quantia de Cr$ 307.110.963.985 (trezentos e sete bilhões,
cento e dez milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e _Oitenta e cinco cruzeiros), que atingiria a Cr$
324.282.963.985 (trezentos e vinte e qu-atro bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e
três mil, novecentos e oitenta e cinco cruzeiros) com a inclusão do empréstimo em exame.
11. Repita-se, por oportuno, que os limites estabdecidos na referida Resolução n'i' 62/75 são aqui ufilizados

pa-ra efeitos meramenfe Comparativos; ·na ausencm: de limites estabelecidos por esta Casa, aplicáveis a operações
da espécie em estudo.
12. Ocorre, contudo, que o orçamento do Estado,
para o anO em curso prevê a existência de uma capacidade de poupança real da ordem de Cr$ 27l.l55.700.000
(duzentos e seteqta e um bilhões, cento e cinqUenta e cinco milhões e _setecentos mil cruzeiros), insuficiente, por~
tanto, à cobertura do maior dispêndio anual com a
amortização da divida, antes e depois da contratação
pretendida.
13. A celebração da operação de crédito pleiteada,
portanto, acarretaria pressões insuportãveis ao orçamento estadual.
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14. No entanto, conforme já exposio -acima, à falta
de recursos de outras fontes para satisfazer ós -Comj>romissos externos do Estado que, quitados com recursos
do Tesouro Nacional, implicarão em bloqueios dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, mantidos
junto ao Banco do Brasil S.A., não se vislumbra outra
saída que não a autorização para ·a endividaffiento Pleiteada.
15. Vários sãO os fatOres reSpoii.sáve1S pelo enfraquecimento das finanças estaduais, entre os quais destaquese, por sua importância, o exCessivo centralismo provocado por uma distribuição constitucional de rendas incompatível com o federalismo.
16. Com efeito, o atual Sistema Tributário Nacional,
ao atribuir à União o monopólio de utilizar a tributação
como instrumento de política econômica, retira dos Es~
tad_os membros a arma maior. par·á~ atraidnveStimentos
e, conseqüentemente, elevar suas arrecadações.
17. Por outro lado, há decisões reiteradas, destaComissão, no sentido de se_ aprovar, em caráter excepcional, os pedidos de contratação de empréstimo externo,
quando destinados exclusivamente ao pagamento áe
dívidas vencida~.
18. Ante o exposto, opinamos pelo acolhimenfo da
solicitação;- nos termos- do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1985

Autoriza o Go_verno do Estado de Santa Catarina a
realizar operaçio de empréstimo externo, no valor de
USS 28,800,000.00 (vinte e oito milhões e oitotentos
mil dólares norte--americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a rea!i~ar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de USS
28,800,000.00 (vinte e Oito milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos) ou ·equivalente em o_utras moedas,
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado,
destinada à liqUidação de compromissos externos vencidos em 1984.
_
Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos e-nCarregados da execução da política
econômico-financeira -do Governo· Fe<l~r~I. e, ainda, odisposto na Lei n9 6.470, de 30 de novembro de 1984, autorizativa d2 operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1985. -Senador
Lomanto Júnior, Presidente- Senador Virgnio Ttvora,
Relator -Senador Marcelo Miranda- Sensdor João
Castelo - Senador Alcldes Saldanha - Senador Jutahy
Magalhães - Senador Américo de Souza - Senador Cid
Sampaio - Senador Alexandre Costa.

PARECER
N• 208, de 1985
Da Comlssio de Constituição e Justiça sobre o
Projeto de Resolução nQ 35, de 1985, da Comissão de
Finanças, que "autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 28,800,000.00 (vinte e oito milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos).

Relator: Senador Lenolr Vargas
O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina,
solicita ao Senado Federal, nos termos ·do art. 42, item
IV, da Constituição, a competente autofiza'Çãô' para ·que
aquele Estado possa contratar uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 28,800,000.00 (vinte e oito
milhPes e oitocentos mil dólares norte-americanos), des~
tinada à liquidação de compromissos externos vencidos
em 1984.Constam do processado a autorização da Assembléia
Legislativa Estadual para o Poder Executivo contrair a
dívida com a finalidade proposta; a manifestação do Sr.
Ministro Chefe da Secretaria de Plan;jamento da Presi-_
dência da República sobre a prioridade do Projeto e a
-o.
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capacidade de pagamento do Estado; além de docutl_!.,t:E-·
tos indispensâvels ao perfeito conhecimento da operação
e dos recursos existentes para a satisfação dos compromissos.
A Comissão de Finanças analisou minuciosamente a
matéria concluindo pela aprovaçãp do parecer do ilustre
senador Virgflió Távora Com a adoção de Projeto de Resolução, a nosso ver elaborado dentro da melhor técnica
legislativa, perfeitamente jurídico e constitucional.
No mérito a proposta, ao objetivar especificamente os
recurSos pleiteados para a liquidação de compromissos
exter_nos jã existentes e vencidos em 1984 o faz dentro do
permissivo constitucional o que, entedemos, deve mere=cer a aprovação desta comissão.
Isto posto opinamos favoravelmente ao Projeto de Resolução da Comissão de Finanças do Senado Federal.
1:: o parecer.
Sala das Comissões, em 25 de junho de l985.- Jo~
Tgnáclo Ferreira, Presidente - Lenoif Vaigas, Relator
- Helvídlo Nunes- Hélio Gueiros- Américo de Souza
- Luiz Cavalcanti - Severo Gomes - Octávio Cardoso
- Henrique Santillo - Raimundo Parente.

PARECERES
N•s 209 e 210, de 1985
Sobre o projeto de Lei da Câmara n"' 245, de 1984
(Projeto de Lei n9 3.858-B, de 1984-CD), que ''autoriza a transferência de Participação da Uniilo Federal
No Capital da Companhia Nacional de Álcalis"
PARECER N• 209, DE 1985
Da Comissilo de Economia

Relator: Senador José Lins
O projeto de lei examinado, de iniciativa do Poder
Executivo, autoriza, no seu art. 19, o Ministério da Fazenda a transferir, para o patrimôriio da sociedade de
-economia mista federal Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRÁS, a totalidade das ações, de propriedade do
Tesouro NacionaJ, representativa do capital da sociedade de economia mista federa] Companhia Nacional de
·Álcalis, bem como os créditos do Tesouro Nacional jâ
contabilizados nesta última Companhia à conta de futuros aumentos de capitaL
-Seguem parâgrafos com disposições complementares
ao que estâ determinado no caput do artigo.
O art. 2"' da proposição determina que as ações e créditos referidos no art. I"' serão utilizados pela Petróleo Brasileiro S.A - PETRO~RÃS, para integralização de ca-·
pital, na Petrobrãs Quúnica--S.A .....: PETROQUISA.
O art. 39 estabelece que, efetuadas as operações referidas nos arts. '"'e 2"', a Comapnhia Nacional de Álcalis
passarâ à classe de sociedad~ controlada pela Petrobrás
Química S.A - PETROQUISA.
A Exposição de Motivos sobre a matéria, dirigida ao
Senhor Presidente da República- firmada pelos Senhores Ministros da Fazenda, da Indústria e do Corriércio,
das Minas e Energia, e _Ministro, Çhefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência _da RepúbliCa - alega que
o obietivo da proposição é integrar a Companhia NacionaJ Alcalis, sociedade de economia mista, ao complexo
petroquímica em operação no País, na órbita do Governo Federal.
Nesse complexo, a PETROBRÁS desempenha papel
relevante, por intermédio da sua controlada especializa~. a Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA
A transferência do controle da Ci-a Nacional deÁICaiis
para _Q Siste_ma PETROBRÃS -prossegue a Exposição
-ensejará o fortalecimento daquela ~mpresa, ora em dificuldades •. "jâ que a tua isoladamente num setor da eco• nomia onde a integração a outras indústrias comStiVidades correlatas é a tendência atual".
Fica ainda esclarecida que a transferência proposta
não provocarâ aumento nas despesa.s públícas, porque a
atual participação acíonária, detida pela União Federal
na Companhia Nacional de-Ãlcalis, será substituída por
participação equivalente na Petróleo Brasileiro S.A PETROBRÃS, sem qualquer desembolso do Tesouro
Nacional.
O projeto obedece a uma convivência de interesse
_público, qual seja a de integrar emp~~~~.~~_,_pe_l~_~p_o
de a_tividade que desenvolvem: A integração visa, _no ca_-
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so, melhoria de produtividade no setor e maior rendi~
mento dos recurSos públicos nele investidos.
Do ângulo de anâlise da Comissão de Economia, o
Projeto é tecnicamente defensável e oportuno, motivo
pelo qual opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1985.- Álvaro
Dias, Presidente em exercício - José Lins, Relator Lenoir Vargas - Carlos Lyra - Severo Gomes - Amaral Furian.
PARECER N• 210, DE 1985

Da ComiSsão de Minas e Energia
Relator: Senador Alberto Silva
O projeto ora exa~inado autoriza o Mi~istério da Fazenda a transferir para o patrimônio da Sociedade de
Economia Mista federal Petróleo Brasileiro S/A.- PETROBRÁS a totalidade das ações de propriedade do Tesouro Nacional, repreSentativo do capital da Companhia
Nacional de Álcalis.
A proposta do projeto ê de autoria do Poder Executivo, encaminhada à consideração do Congresso N acional, nos termos do art. 51 da Constituição, em 20-6-84.
Veio acompanhada de Exposição de Motiv_os dos Senhor~Mi"niStrôd"a.Fazenda,-das Minas e E"nergia, da Indfrs-tria e do Comércio e da Secretaria de Ptanejamento ao
Presidente da República, enfatízando e justificando a necessidade da providência por eles surgida.
A Exposição de Motivos dos Srs. Ministros de Estado
enfatiza que ..A transferência do controle.~ da questão
maior da Companhia Nacional de Álcalis para o Sistema
PETROBRÁS ensejarâ fortalecimento daquela empresa
que urge providências, pois atualmente se encontra em
extraordinárias dificuldades, jâ que atua isoladamente
num setor da economia onde a integração a outras in--dústrias com atividades correlatas é a tendência atual".
Ainda segundo a Exposição, ~ fórmula proposta para
a realização da transferência das ações de propriedade
·da União Federal para o Sistema PETROBRÁS, objetiva evitar o desembolso financeiro entre as entidades envolvidas, além de não provocar aumento na~ despesas
públicas, "porque a atual participação acionâria detida
pela União Federal na Companhia Nacional de Álcalis,
será substituída por participação equivalente na Petróleo
Brasileiro S/A - PETROBRÁS, sem qualquer desembolso do Tesouro Nacional".
O Projeto em pauta transitou pela Câmara dos Deputados, tendo sido aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de Economia, Indústria e Comércio, .;om aprovação unânime nas- duas
primeiras; foi aprovado pelo_Plenârio daquela Casa em
27-11-84, tendo sua redação fina( sido também aprovada
em 27-11-84. Encaminhado ao Senado, jâ recebeu a
aprovação- da Comissão de Economia.
"'litei'to do prOJeto, enl SCu'""ãrtígõii>~~autoriza o Ministêrio da Fazenda a transferir, para o patrimônio da sociedade de economia mista federal Petróleo Brasileiro
S/A - PETROBRÁS, a totalidade das ações, de propriedade do Tesouro Nacional, representativa do capital
da Sociedade de economia mista federa( Companhia Nacional de Álcalis, bem como os créditos do Tesouro Nacional já Contabilizados nesta última Companhia à conta
de futuros aumentos de capitaL
Os 4 parágrafos que se seguem ao caput do artigo encerram as disposições complementares necessárias à operacionalização da transferência.
O art. 2"' determina que as ações e créditos referidos no
··ãrc ]9 serão utilizados pela Petróleo Brasileiro S/APETROBRÁS, para integralização de càpital, na Petrobrás Químicã S(A:.... PETROQUISA. _
- O art. 3"' estabelece que, efetuadas as operações referidas nOs-artigos 19 e 2", da Companhia Nacional de Álcalis passarâ à- classe di sociedade controlada pela Pe·
trobrás Química S/A- PETROQUISA.
O Parecer da Comissão de Minas e Energia é de que,
representando o_Projeto uma conveniência de interesse
público, pois, pela integração obter-se-ã maior produtividade e otimização dos recursos públicos investidQs na
área, deva o Projeto ser aprovado.
Sala _das Comissões, em 25 de junho de 19.85. -Albano Franco, Presidente - Alberto Silva, Relator - Alte- vir Leal - Milton Cabral - João Castelo.
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PARECER~<a

N•s 211 e 212, de 1985
PARECER N• 211, DE 1985
Da Comissão de Finanças, sobre o oficio "s" o'
1!/8! (n"' 024-CG/85 na origem) "do Senhor Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorlzaçio do Senado Federal para contratar operaçilo de
empr&tlmo extHno DO yaJor de USS d,OOO,OOO.OO,
destinado a financiar proa:rama de infra-estrutura

ptograma de infra-estrutura econômico-social, na área
de transportes- ferroviários daquele Estado.
Embora documentos essenciais à apreciação do presente pedido tenham sido anexados. alguns documentos
não foram remetidos; tal deficiência pôde ser sanada
através de informações contidas em pedidos posteriores
de empréstimo. Deve-se esclarecer ainda que a taxa de
câmbio utilizada foi de CrS 3.184/USS, vigente em 28 de
dezembro de 1984.
A situação geral da dívida fundada do pleiteante
apresenta-se conforme quadro abaixo.
POSIÇÃO DA OlVIDA FUNDADA
(em Cr$ milhões)

econômlcHoclal, oa 'ru dos transportes ferro"rilirlos daquele Estado".
I.

Relator: Senador Marcelo Miranda

2.

O Senhor Governador do Estado de São Paulo solicita
ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da
Constituição, a competente autorização para que aquele
Estado possa contratar !lma operação de emprêstimo externo no valor de USS 45,000,000.00 (quarenta e cinco
milhões de dólares americanos) destinada a financiar

3~

4.

Dívida intra-limite
Dívida ix.tra-limite
Dívida externa
Operação sob exame

-

6.658.843,9
-169.265,4
1.972.540,4
143.280,0

Montante Global
- 8.943.929,7
Para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:

em Cr$ milhões
Limites do

Posição da

Operaçio

Situação

art. 2Vda

Dívida

sob

posterior à

Res.62f75

Fundada

exame

contratação

Cr$

Ct$

Cr$

Cr$

Montante global

5.568.063,9

Crescimento real anual

1.590.875,4

8.80().~49,7

143,280

8.943.929,7

Dispêndio anual
mãximo

1.193.156,6

* valor
relativo· a 1986
_
valor calculado pela aplicação de uma taxa de juros

**

de 15% sobre o total da operação (pressuposto que
1986 ainda esteja no período de carência do emprêstimo).
Con!i:iderado o quadro anterior, verifica-se que antes
mesmo da realização da operação sob exame o endiVfda-'
menta total do Estado já ç~trapolava os limites fixados
pelos itens I e III do art. 29 da mencionadã Res_olução n9
62/75. Uma vez incluída a presente operação aumentaria
tal exploração. Deve-se eiifatfzar, todavia, que tais limites não se aplicam a empréstimos externos, servindo apenas como referência. -

2.514.199,0'

21.492*"'

.2.535..691,0

Ante o exposto, opinamos pelo acolltimento do pedi- do, nos termós do seguinte:
·
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 36,_DE 1985

---=----

Autoriza o GoVernO do Estado de SiÕ Paulo a realizar op(Jração _de empréstimo ex temo_ no valor de
LlSS 45~000,000.00 (quarenta e cinco· milhões de
=dólares americaDos).

O Senado Federal resolve:
Art. !9 1:: o Governo do. Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação

l~ões.

de. empréstimo eXterno no vaiar de usS ·45,ooõ,oo0.oo
(quarenta e cinco milhões de dólares americanos) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar programa de infra-estrutura econômico-social na área de
tran~portes ferroviários daquele Est~do.

Verifica-se pois que, a-despeito do alto grau de endividamento do Estado, a contratação do presente empréstimo não com prometerá os exercícios financeirOS fUturos
do Estado, face à capacidade de poupança demonstrada
pelo mesmo._
Cumpre ressaltar amaa que, através dos Avisos n9s
853/84 e 1.083 f84, a Secretaria do Planejamento da Presidência da República- SEPLAN, reconheceu o caráter
prioritário do programa, bem como a capacidade de pagamento do tomador.

Art. -29 A operaçãO rf:âfízar-se-â. nos termos aprova~
dos pelo Poder Executivo Federa], inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil; nos termos do art. 19, iiein II, do Decreto
n9 74.[57, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei n" 3.570. de 26 de outubro de 1982, autorizativa da operação.

Não obstante, o orçamento daquele l;stado, para o
ano em curso, prevê a realização de uma margem de
poupança real de Cr$ 2.930.301,7 milhões, superior a_<J_
maior dispêndio anual, previstO em Ct"$~~535.691 m1~
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Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, em 13 de junho de 1985.- Senador Carlos L_yra, Presidente - Senador Marcelo Miran-da Relator - Senador José Lins - Senador Roberto
C;mpos - Sei:iadõr':' "iutai:i'y Magalhies - Senador
Américo de Souza - Senador Joio Castelo - Senador
Albano Franco - Senador Octávio Cardoso.
PARECER N• 2!2, DE 1985
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o
Projeto de Resoluçio n9 36, de 1985, da Comissão de
Finanças, que "autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a realizar operaçio de empréstimo externo, no
valo-r de USS 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos)'\
Relatl)r: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de ReSolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal. como conclusão de seu Parecer sobre o Oficío ''S" n9 15, de 1985, autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar empréstimo externo, no valor deUS$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco
milhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar programa de infra-estrutura económico-social na
área dos transportes ferroviários, daquele Estado.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza:
''Art. 42.
Federal:

Compete privalivani.ente ao Senado

IV- autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
-Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."
O processo será instruído com todos os do_cumentos
que o habilitam a conhecer, perfeitamente, a operação,
os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem como com os demais instrumentos legais,
conforme_exige o art. 403, do Regimento Interno do Se-nado Federal.
No mérito, a matéria foi examinada peta Comissão de
Finanças, que concluiu pelo Projeto de Resolução em tela, após uma acurada análise das finanças daquele Esta-do, particularmente sobre a sua capacidade de pagamento.
Ante O exPosto, verifica-se qu"e a propoSi:Çiô rói elaborada consoante as prescrições legais e regímentais ã.plicãveis ã espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha~
menta favorável, no que tange aos aspectos de constitucionaJidade, jurídícidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões. em 25 de junho de 1985~ -José
Ignácio Ferreira, Presidente- Severo Gomes, Relator~
Nivaldo Machado - Hélio Cueiros - Américo de Souza
-- LuiZ Cavalcante - Jutahy Magalhies - Raimundo
Parente - Hen,rique Santillo.

PARECERES
N•s 213 e 214, de 1985
PARECER N• 213, DE 1985
- Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n9
14/85 (n9 98/85, na origem), do Senhor Go-vernador
do Estado de Santa Catarina, solicitando autorização
do Senado Federal para contratar empréstimo externo no valor de USS 15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos), destinado ao Programa de
Investimentos do Estado.
Relator: Senador Virgílio Távora
O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina
solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item
IV, da Constituição, a competente autorização para que
aquele Estado possa contratar uma operação de emprés~
timo externo no valor de USS 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) destinada a financiar
O 'Programa de Investimento do Estado, mais especificz.mente "obras de infra-estrutura urbana e rural que têm
por objeto a contenção e prevenção de cheias e os meiho-
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ramentos urbanos no Território do Estado de Santa Catarina".
2. Constam do processado a autorização da Assembléia Legislativa Estadual para o Poder Executivo
contrair o débito com a finalidade proposta; a manifestação do Sr._Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República quanto à prioridade
do programa e a capacidade de pagamento do Estado; e,
ainda, os documentos indispensáVeis ao perfeito coflhecimento da operação e dos recursos existentes para asatisfação d_os c-ompromissos assumidos.

3. O empréstimo 'êleverã ser feito em dois desembolsos, e a previsão é de que serâ amortiZado em oito anos,

com dois anos de carência e seís anos de amorti:Zã,Ção, em
parcelas semestrais.
4. De acordo com_ as informações contidas no processado, a situação geral da dívida fundada do pleiteante
·apresenta-se conforme quadro abaixo~

Posição da Dívida Fundada (31-12-84) Cr$ LOOO1- Dívida Intra-limite--._•. ··---~·. Cr$ 863.214.983
2 - Dívida Extra-limite .._. -· .... Cr$ 320.065.724
3- Dívida Externa ... -.. , . . . . . . Cr$ 795.2,69.485
4 - Operação sob exame ...... Cr$ 75.000.000 (l)Montante Global .... -.. ,_, .. Cr$ 2.0_53.550.192

americanos), ou o equiyalente em outras moedas, _de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, destinada a financiar o Programa de Investimentos do EstadO, obedecido o seguinte cropograma de
conti-iitaÇões:- em- [9-83, · USS 10,000,000.00 (dez milhões
de dó lares norte-americanos); em 1986, USS
5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norteamericanos).
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias a ser efetuado pelo Ministério da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil,
nos ternios do art. 1~, item II, do Decreto n'>' 74.157, de 6
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política económicofinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n'>' 6.482, de 4 de dezembro de 1984, autorizadora da operaç~o.
A.rt. 3'>' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, em 13 de junho de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente - Virgflio Távora, Relator Carlos Lyra - Américo de Souza- Marcelo Miranda João Castelo- Albano Franco- Jutahy MagalhãesOctâvio Cardoso- Roberto Campos - José Uns.

(I)= co11siderado USS 1.00"' Cr$ 5.000

PARECER N• 214, DE 1985
5. A anãlise do quadro supra, à luz dos parâmetros
estabelecidos pela Resolução n'>' 62/75, do Senado Federal, apresenta ligeira extrapolação da dívida intralimite,
(12%), decorren.te, não de_ ampliação da mesma, mas de
um crescimento proporcionalmente maior da correçãO
monetária em relação ao crescimento da receita pública
do Estado. Como se sabe, este fól duramente afetado,
nos anos de 1983 e 1984, por duas enchentes de dirriensões seculares, que prejudicaram o sistema prOdutivo Catarinense, com perda superior a US$ 1,5 bilhão. A anãlise mais recente das finanças do Estado de Santa Catarina, especialmente a partir de o_utubro de 1984 até_ apresente data, evidencia um crescimento da receita superior
à inflação no perfoôo, o qti"e -demOnstra a recuperação
evidente da economia estadual e a conseqüente melhoria
da capacidade de endividamento.

6. Os demais aspectos da dívida estadu.al_têm sido
objeto de_ autorizações específicas deste SeJ;Iado, obedecendo critérios que coadunam os prazos dos empréstimos à capacidade previsível de poupança do erário.
7. O presente pleito, no valor de USS 15;000;000.00
(quinze milhões de dólares norte-americanos)., se aprovado, terã sua amortização iniciada no final de 1987, quando o cronograma da dívida mostra condições "adequadas
de pagamento, sem pressão maior sobre as finanças
públicas do Estado de Santa Catarina.
8. O exame das condições crediticias da operação será efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
com o Banco Centra( do Bi"aSH; noS termos do art. 1~, inciso II, do Decreto n'>' 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva minuta de contrato do
grupo finanCiador.
Finalmente, e tendo em vista que foram at"endidos
os dispositivos reginíe-rifais pertinentes à matéria, opinamos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte
9.

Da Comissão de Comtltulçílo e Justiça, sobre o
Projeto de Resoluçil.o n"' 37, de 198S, da Comissão de
Finanças, que uautoriza o Governo do Estado de Sa•
ta Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 15,000,000,00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos).
Relator: Senador Lenoir Vargas

O presente Pr~jeto de Resolução, da Comi_ssão de Finanças do Senado Federal. como conclusãO de seu Parecer sobfe O-Oficio, "S" n9 oi4,de -19ss, autorizli o Governo do Estado de Santa Catarian,a contratar empréstimo
externo, no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões
de dólareS- norte-americanos) destinado ao Programa_ de
investimentos do _Estado.
__
O Pedjd_o foi formulado nos termos do preceit~do no
it~ IV, do art. 42, -~a~ ConstituiÇãó.Federal, que reza:
.. ''Art. 42.
Federal:

O Senado Federal resolve:
Art. I'>' É o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de emprésti~o externo,- rio valor de US$
15,000,000.00 (Q.uinze milhões de dólares norte-

Ante o exposto, verifiCa-se que a-Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecei).dO, por isso, o nosso encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade. iuridícidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 25 de JUnho de 1985.- dOJé
lgnácio Ferreira, Presidente - Lenoir Vargas, Relator
- Luiz Cavalcante- Hélio Gueiros- Nlvaldo Machado
- Raimundo Parente -Henrique Santillo - Severo Go-

mes.

PARECERES
N•s 215 e 216, de 1985
PARECER N,- 215, de 1985

-Da Comissíto d" F'manças, sobre o Oficio us" nv
7/85 (n'>' 30/85, na origem), do Senhor Governador
do Estado do Amazonas, solicitando autorlzaçlo do
Senadq Federal para contratar empréstimo externo
no valor de USS 79,000,000.00 (setenta e nove mi·
liiões de dólares norte-americanos), destinados a financiar o Programa de Investimentos daquele Estado.
Relator: Senador Martin~ FIIbo
O Senhor Governador do Estado do Amazonas solicita ao Senâ.cí"o Federal, nos termos do art. 42, item IV, da
ConstitUição, a competente autorização para que aquele
Estado possa contratar uma operação de emprêstimo externo, no valor de USS 79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dólares norte-americanos) destinada a financiar
o programa de Investimentos daquele Estado, conforme
discriminação nas folhas 11 a 15, do processo.
2. Para atender as disposições do Regimento Interno
e da Legislação pettinente, foram anexados ao pedido
tQdos oS doc_umentos Jlecessârios ao perfeito conhecimento da operação, os recursos para satisfazer ·os compromisSos e a sua finalidade, bem como as informações
Complementa-res que reãvaliam a capacidade de pagamentO-àâqtiele Estado, em função da diligência solicitada.
3. O cronograma da contratação da operação pretendida serã o seguintr
·
US$ Milhões
1985 .......................... " .......... 40,0
1986 .................... " ................ 39,0
Total .. , .......-....... r• • • • • , ••• , • • • • • • • • • 79,0

Compete privativamente _ao Senad9
-

IV -autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."

· 4. De aco;do com as informações contidas no processadQ, a situação geral da divida fundada do pleiteante, apresenta-se_ conforme quadro abaixo.

Posição da

O Processo está instruído com todos os documentos
que _o habilitam a conhecer. perfeitamente, a-operação,
os r_ecursos para satisTazer Os compromissos e a sua finaiidaàe, bem comõ com os demais_ ins_trumentos legais,
ex.igidos pelo art. 403, do Regimento Interno do Senado
Federal.
No mérito, a ~at~a foi exam~p.ada p_ela Comiss~_o de
Finanças _queconcl~iupelo Projet_ô de Resoluç_ão em tela, após uma acufaãfãlll[)se dª-s fíriã"""nÇas daq'uele &ia:
do, particularmente, sobre a sua capacidade de paga.;.
menta.
·

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 37, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 15,000,000.00 (quinze milhões de ~ólares norteamericanos), destinado ao Programa de Investimen·
tos dp Estado,

J~nho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC[ONAI,. (Seção II)

l51.925.013
Crescimento real anual
lli~·u1S9anualmáxi9&805.536

(\)
(2)

tnclulda

11

CrSI.OOO

• - Em

tramitaç~o ~o

Stnado Federal.

---s-:--

Pa~a ~feito de anãlise sobre a capacidade de paga~
menta do postulante, teríamos a seguinte situação:

Posiçio da

Cr$

CrS

685:171.014

406.850.000
(')
60.227.()47

Divida

Fundada

operação deUS$ 100,000,000.00, sob exame do Senado Federal.

r uss· = crS s.tso.

Fuildada

1 -Dívida Tntralimite
5.869,605
2 ~Dívida Extralimite
52.861.409
3____, Dívida Externa 111.440.000 + 515.000.000 (*)
4 - Operação sob exame
406.850.000
Montante Global
1.092.021.014

limites do
Art. 2"da
Res.62/75

53.983.931

DMd~

·· ÜperaÇio
sob
exame
Cr$ mil
1.092.021.014
(')

S1tuaçio
pqsterior à
contratação
CrS

Junho de 1985

6. Considerando o quadro anterior, verifica~se que
antes mesmo da realização da operaçãos sob exame o endividamento total do Estado já extrapolaria os limites fi~

xados pelos itens I e III do artigo 2Q da mencionada R~
solucão 62/75. Com a inclusão da aludida operação aumentaria tal extrapolação.
De outra parte, as informações prestadas pelo Senhor
Governador do Estado esclarecem:
.. Para o ano de_ 1985, o orçamento do Estado foi
estimado inicialmente para uma receita da ordem de

Cr$ 580.693.ooo.ooa: ocorre, nq~~f!1a~lto-; q~Je estamos tomando algumas medidas como reaparelhamento fiscal, redução de gastos em atividades nãoprioritárias, incentivos ·e ·orif!1ltação à exploração
mineral de nióbio, cassiterila entre.outros ·minerais,
que redundarão num iriCremento de receita fiscal na
ordem de CrS 200,000,000.000~Até o mês Oe maio-dà preSente·exercfcio, a receita
do _Es_tado do Amazonas já ·anngiu o montãnte de
Cr$ 293.612.466.000, ou seja, cinqUenta e hum por
cento (51%) da receita estimada íniCiahnente, sem
contudo serem computados neste montante os recursos do Imposto Unico sobre Energia ElêtricaI.U.E.E, Imposto sobre Trans-porte Rodoviário,
PROGRESS, Progr_ama çla ~o_bilizaçã_o Energêti~a
P.M.E., e, outras transferências no mcmfante de Cr$
112.873.000:aoo,--por não terem sido repassadas as
respectivas cotas, que adiciOnadas aos recursos arre-cadados corresponde a setenta por cento .00%1 do
orçamento.
__ __ __
_
-· As operações ·de crédito no exercfcio de 19&5_
equivalente a USS 90,000,000; para· a aplicação nosse tores de Transporte e Saneamento, proporcionarão um incremenro-nã receita fiScal da ordem de Cr$
75.000.000.000. Teremos ainda, os incrementos gerados pelos investimentos do próprio Governo e da
iniciatíva privada da ordem de USS 150,000,000,
que redundarão num incremento açHcional de Cr$
305.000.000.000'':- Portanto, o orçamento reestimado daquele Estado,
para o ano em curso, prevê a realização de uma receita
líquida de Cr$ 890 bílhões e sua margem de poupança
real mostra-se, agora, bastante superior ao maior dispêndio que a sua divida cons_oli_dada total apresentará após a
realização da operação pretendida.
· DesSa forma, do ponto de vista das finanças públicas,
entendemos que a assunção de tal CQ_mpromisso não de.verã acarretar <lO Estado em questão maiores pressqes na
execução orçamentária de seus futuros exercícios, tendo
em vista que os encargos financetros- da presente operação de crêdito serão financfados pela própria margem
de poupança real orçamentária.
·Ante o exposto, e tendo em vista que as ínformações
complementr~res, juntadas ao processado, esclarecem totalmente a matéria, concluo pela desistência de outras diligências, opinando pelo acolhimento da solicitação nos
termos do seguinte;_

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• )8, DE 1985
Autoriza o Governo do Estudo do Amazonas a
realizar operaçflo de empréstimo externo, no valor
de US$. 79.000,000".CJ<r (setenta e nove milhões de
dólares norte-americanos.)
O senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar com a garantia da União, uma operação
de empréstimo externo no valor de US$ 79,000,000.00
(setenta milhões de dólares norte-americanos) ou o equi~_
valente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi-nanciador a ser indicado, destinada a financiar o Programa de Investimentos daquele Estado obedecido o seguinte cronograma:

USS Milhões
1985 .......••..... ----.- -~ ------~ 40,0
198L............ · - - · · - - ,0.Ait. i~> A operação realizar-se-à nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfdas da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artig_o l~', item II, do Decreto nl'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi-
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DIÁRIO DO CONq~ESSO NACIO}jAL (Seção II)

~enCías-·dôSOfgãos encarregados d"a execução da política

econômico-financeira do Governo Federal,_ e, ainda, o
disposto na Lei Especial n9 1.598, de 12 de julho de 1983,
autorizativa da operação.
ArL~ 39 E$t!1 resolução entra em vigor da data de sua
publicação,
Sala das Comissões.. em 20 de junho de 1985. -Lo~
m~JDtP Júnior 1 Presi_d_enle Martin!f Filho, Relator ~
Marcelo Miranda- Alexandre Costa --Carlos LyraAlbano Franco - Alcides Saldanha -Hélio Gueros João Calmou.

PARECER
N• 216, de 1985
Da Comissi\º 6e CoustiM_çãa: e; Justiça, sobre o
---;;.--:- P.roleto d!::.Re_soludo n'i' 38, de 1985, da Comissão de
Finanças, que "autoriza o Governo de Estado do
Amaz~II_tu! a ~ealizar operação de empréstimo exter~
no, no valor de USS 79,000,000.00 (setenta e nove
milhões de dólares norte-americanos)".
Relator: Senador Hélio Gueiros

O p·resenté Projeto de Resolução, da ConiíSsã·o-de_ Finanças do Senado Fede_ral, como conclusão _de seq parecer sobre o pleito do Senhor Governador do Estado do
Amazonas, autoriza aquele Estado a contratar operação
d.~--~iê9i.to e-XtiçOg, __il~l va-!or deUS$ 79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dólares i-tarte-americanos), destinàôã ã fíriãncíiú-;·o- Programa d"eTnveStimentos daquele Estado.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
item IV, do art. 42, da ConstituiçãO Federal, que reza:
"Art. 42.
Federal:

CQmpete privativamente ao Senado

IV --autorizar empréstimo, operáções ou acor·
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios, ouvido o Yoder Exec-utivo FederaL"
O mérito da proposição foi analísado pela Comissão
de Finanças que a entendeu merecedora do acolhimento
da Casa, tendo em vista o seu caráter prioritário para o
desenvolvimento do País e a capacidade de pagamento
do- pleiteante,
De_ outra pa_rte, constata-se _que a solicitação veio
acompanhada de toda a do_cumeOtação necessária e exiglda pela legislação, no que diz respeito ao perfeito co, nbecimento da operação, os recursos para satisfazer os
compromissos e a sua finalidade, bem como, o texto da
autorização legislativa e o parecer do órgão competer>,te
do Poder Executivo Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con·
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcic, mereceUdo, por issà, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos uspectos de constitucionalidade,. jurídicid<.tde e técnica legislativa,
-Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985. -José
-lgnácio Ferreira, Prt!sidente :_Hélio Gueiros, RelatorNivaldo Machado - Raimundo Parente ~Américo de
Souza- Nelson Carneiro - Octávio Cardoso --Jutahy
M"agalhà~~ ~-~i~ Cavalcante.
Limitesd.Ô
Art.2~>da

Res. 62/75
CrS
MoriúOte a·lobal
CreSCJinétliõ-real anual
Dispêndio anual
máximo

770.372.637.778
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PARECERES.
N•s 217 e 218, de '1985
PARECER N• 217, DE 1985
Da Comissão df Finanças, sobre o Oficio "s" n9
066L85, na origem) ''do Senhor Governador
do Estaodo de Santa Catarina, solicitando autorização do Senado para contratar empréstimo externo
no valor de USS 11,000,000.00 (onze milhões de dólares norte.;ãmericanos), destinado ao Programa de
Trabalho do Estado".
RelatOr: SeDador Jutahy Manlbães
o-senhOr ffoVern~ador do Estado de Sã.ilta Catarina
soücita ao Senado Federal. nos termos do_ art. 42, item
IV, da Constituição,_-a cmllpdenie·a~torização para que
aquele Estado possa contratar uma operação_de empréstimo externo, no valor de US$ ll,OOO,OO.QO_ (onze milhões de dólares norte-americanos) destinada a financiar
o Programa de Trabalho do Estado, com amparo na Lei
Estadual nl' 6.470, de 30 de novembro de 1984.
2. Constam do Processado os Avisos de Prioridade
nl' I. 163 e l.l64, de 20 de novembro de 1984, do Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Planejamnto da Presidência da República, dirigidos ao Sr. Governador do Estado
e-ao-Sr-.- Ministro da Fazenda, respectivamente, ncrs·quais
sã9 reconlleddos a prioridade do Programa de Trabalho
e a capncidade de pagamento do Estado, alêm dos documentos considerados indispensáveis ao c-onhecirilento da
operação, de sua finalidade e dos recursos necessários à
satisfação dos compromissos-com a mesma.
3. A Asse:mbléía Legislativa do Estado, contudo,
pela Lei n<7.6.470j84, autoriza a contratação de operação
de crédito" externo destinada: ''à folagem ejou resgate de
dividas externas vencidas ou vincendas nos exercícios de
1983 e 19~4". (art. 1~>, Lei n'~ 6.470/84).
~· Com a fí?alidade de evitar poSsíveis dúvidas, esclareci OSerl.hor Governador do Estado de Santa Catarina, en1 telex de 3 do corrente: dirigido ao Senhor seDador Presidente da Comissão de Finanças, que o emprês-tlffiõ Sedestlna, efetfvament~ à cobertura da rolagem do
serViç-o dU aívlcraex.Tefi:iU do Estado, conforme exposto à
Secretaria de Planejamento da Presidência da República
no Oficio n~> CG-749/84, e autorizado pela Assembléia
Legislativa do Estado.
5_ O empréstimo deverá sujeitar-se a desembolso único.
6;- De acordo com informõJções contidas no processado, a situação geral da dívida fundada do pleiteante, cujo
montante global, incluindo-se a operação em exame,
atinge a Cr$ 2.790.951.350.117,00 (dois trilhões, setecentQs, e nov~ntª bilhões, novecentos_e cinqUenta e um milhõ.es, trezentos e ciilqüenta mil, cento e dezessete cruzeirõsy;·-apre-senla-se có-nforme qundro abaix_o:
3j8_S__(n~'

PosiçãO -da DíVida Fundada
Em 31-3-85
I -Dívida Intrn-limite:
2- Dív"ida Extra-limite~
3 --Dívida Externa:
4- Operação sob exame:
Montante global:

Cr$ 1.220.397.929.606
Cr$ 400.973.829.536Cr$ 1.114.579.590.975
Çr$ 555.000.000.000
(')
Cr$ 2.790.951.350.117

l") Consid<!r;~Uo USS l,OO =Cr$ 5.000.00

7. Dados extmídos do Orçamento do Estado, para o
ano em curso, permitem determinar que a sua margem
de poupança real: Cr$ 27l.\55,700 (duzentos e setenta e
um bilhões, -cento cinqüenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) mostra-se insuficierite para cobertura
do maior dispêndio anual com a dívida fundada, após a
contratação do empréstimo em causa, o que deverá ocorrer em 1986, como demonstrado no quadro abaixo:

e

POsição da
Dívida
Fundada
Çr$

OPeração
sob
exame
CrS

Situação
posterior à
contratação ( 1 )
Cr$

2.735851.350.117

55.000.000.000

2.790.951.350.117

307.11 0.96H85
(em 1986)

12.309.405.000
(em 1987)

313.667.723.985
(em 1986)-

220.106.467.937
165.079.850.952

(1) Considerado USJ 1,00 = CrS 5.000

2196

Quinta-feira 27

8. No entanto, tendo em vista que o empréstimo objeto de análise destina-se à rolagem das dívidas do Estado, hipótese cm que cs_ta Comissão tem reiteradamente
decidido pela aprovação, considerando-se a situação em
que se encontram as finanças do Estado, ainda não refeitas das conseqUências das enchentes que o atingiram em

1983 e 1984, e, abaladas, ainda, pela recessão que atingiutoda a economia nacion-al, somos pela aprovação do pedido, em carãter excepcional, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 39, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 11,000,000.00 (onze milhões de dólares norte-americanos).
O Senaao Federal resolve:
_ _ __ _ ___ __ _
Art. I~ f: o liove_rno do Est_adQ_de Santa Cªtarina,

em caráter excepcional, autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprêstimo externo
no valor de USS 11,000,000.00 (onze milhões de dólares
norte-americanos) ou equivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada à liquidação de débitos externos vencldos nos
exercícios de 1983 e 1984.
-Art. 2'>' "A 'Operação reaifzar-se-ã nos terinos apioVa_dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministé-rio da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo I~', item II, do Decreto n~
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos ó_rgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do G.overn.o Federal, e, ainda, o
disposto na Lei n'i' 6.470, de 30 de novembro de 1984; autorizativa da operação.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, em 13 de junho_ de 1985.- Carlos
Lyra, Presidente em exercício - Jutahy Magalhies, Re-lator - Albano Franco - João Castelo- Marcelo Miranda - Octavio Cardoso -Roberto Campos - José
Lins - Americo de Souza.

PARECER N' 218, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça~ $Obre o
Projeto de Resolução n~' 39, de 1985, da Comissão de
Finanças, que "autoriza o Govemo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo exter~
no no valor de USS 11,000,000.00 (onze milhões de
dólares norte-americanos)''.
Relator: Senador Lenoir Vargas
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal, c::omo conclusão de seu Parecer sobre o oficio "S" n9 3, de 1985, autoriza o Governo
do Est<!do de Santa Catarina, a contratar empréstimo externo, no valor de USS 11,000,000.00- (ÕilZe milhões de
dólares norte-americanos), destinado à rolagem efouresgate de dívidas externas_ vencidas ou vincendas nos
exerc[cios de 1983 e 1984.
""
__
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
item IV do art. 42, da GQns_tit_u_ição Federal, que reza:
"Art. 42.
Federal:

Ante o exposto, verifia-se que a Proposição foi elabo~
rada consoante as prescrições legais e regdimentais apli~
cãveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985. -José
lgnácio Ferreira, Presidente - Lenoir Vargas, Relator
- Helvídio Nunes- Hélio Gueiros- Américo de Souza
- Luiz Cavalcante - Severo Gomes- Lenoir VargasOctávio Cardoso - Henrique Santillo - Raimundo Parente.

PARECER
N• 219, DE 1985
Da Comissão de Minas e Energia, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n'i' 129, de 1982 (n9 2.451-B, de
1979, na origem), que "confere à Usina da Companhia Energética de São Paulo - CESP, em construção no Porto Primavera, a denom.lnaçio de "Hf~relétrica Domingos Leonardo Cerávolo".
Relator: Senador Altevir Leal
Após aprovação pelo Plenário da Câmara dos Deputados em l'i'-l0-82, foi submetido à aprovação da douta
Comissão de Minas e Energia do Senado Federal, Projeto de Lei n~ 129/82 daquela Casa, de autoria do Deputado Antônio Zacharias, conferindo a denominação .cte
"Hidrelétrica Domingos Leonardo Cerávolo" à usina
em construção, pela CESP, em Porto Primavera, no Es~
tado de São Paulo.
O Projeto é constituído de dois parâgrafos, sendo que
o primeiro especifica a hidrelétrica que deverá homenagear o Dr. Domingos Leonardo Cerâvolo.
Na justificativa apresentada pelo Autor do Projeto, é
ressaltada a ..grandeza indimenSionável" do Dr. Domin~
gos Cerávolo, homem que serviu como Vereador em Pre·
sidcnte Prudente c Prefeito daquela cidade por dois
períodos e Cjue, por mais de meio século, dedicou-se às
causas-altas_ de sua comunidade_ Seus méritos na área
política e médica teriam repercutido não s6 pela região
Alto Sorocabana, mas por todo o território bandeinmte.
O autor conclui que tal perfil justifica amplamente a homenagem pretendida.
Para explicar a sua iniciativa de batizar uma hidrelétrica _construída pela CESP, o Deputado Antônio Zacharias argumenta que aquel<~ companhia é subsidiária da
- ELETROBRÁS que, por sua vez, é controlada pela
União. Apesar de este não constituir argumento plenamente satisfatório, uma vez que u administração da
CESP é diretamente subordinada ao Guverno paulista,
não há dúvida de que o emérito político e médico Dr.
Domingos LeOnardo Cerávolo merece o reconha:imento
de seus con_terrâneos, não apenas hoje, mas também em
geraçõe·s·TuturaS. Em função das considerações acima, opinamos--peJa
aprovação, no Senado, do Projeto de Lei n<? 129, de 1982.
Sala das Comissões, 25 de junho de 19g5_.....:.... Albano
Franco, Presidente - Altevir Leal, Relator - Milto~
Cabral - João Castelo - Alberto Silva.

PARECER
N• 220, DE 1985

Compete privativamente ao Senado

IV -autorizar empréstimo, operações ou acordos externos, de qualquer nat_ureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo FederaL"
O processo está instruído cOm todos os document9s
que o habilitam a c::onh~__g_,_ perfeitamente, a operação,
os recursos para satisfazeros:comprorii1Ssos e a sua finalidade, beth como os demais instrumentos IegaiS,-exigidos pelo art. 403, do Regimento Interno do Senado Fe-deral.
No mérito, a matéria forex.am1nada pela Comissão de
Finanças que concluiu pelo Projeto de Resolução em tela
1 após uma acurada anãlise das finanças daquele Estado,
particulannente, sObre a sua capacidade de pagamento.

Junho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl- (SeÇ':io II)

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
projeto de Lei do Senado n~' 242, de 1983, que "assegura aos aposentados, pelo sistema previdênciário,
uma renda mensal equivalente ao salário mínimo da
respectiva região".
Relator: Senador Octávio Cardoso
De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro,
examina-se, nesta assentada, o Projeto de Lei indi~_ado
na epigrafe, que estabelece que ""o valõt- mensal da aposeritadoria, paga põf órgão integrante do stSü:ffii-previdênciârio federal, não poderá ser inferior aO-Salário regiona_l vigente na localidade.onde o segurado teve seu último domicílio, quando no exercício da atividade".
Conforme consta da jus~ificação, a medida tem por
objetivo instituir ..norma de carãter geral", pois ..se por
definição legal é o salário mínimo a quantia mínima ca-

paz de satisfazer as necessidades vitais do trabalhador
brasilelfo, não vemos como negar ao aposentado o direito de receber, pelo menos, quantia idêntica, já que a sua
manutenção está a merecer o mesmo tratamento".
A proposição, data venia, em que pese o seu elevado
alcance social, não encontra meios de prosperar, de vez
que, deixando o autor de indicar a fonte por onde correrão as despesas, dela decorrentes, fá-Ia esbarrar em óbice
de índole constitucional.
Referimo~ nos, no particular, à regra insculpida no parágrafo único do artigo 165 da Constituição da República, segundo a qual .. nenhuma prestação de serviço de assistência ou de beneficio conipreendidos na previdência
social serã criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio total".
Em conclusão, pois, nosso parecer ê pela rejeição do
Projeto de Lei em exame, porque eivado de inconstitu~
cionalidade.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, Relator
- Fábio Lucena- Alfredo Campos- Nivaldo Machado
- Helvídio Nunes- Moacyr Duarte- José Lins.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - O Expediente
lido vai à publicação.
Do Expediente lido, constam os Projetas de Lei da Câmara n9s 54,_ 56 e 69 a 62, de 1985, que receberão emen~
das, perante a primeira comissão a qUe foram distribuidos, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos
do art. 141, II, b do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
projeto de -lei que serã lido pelo Sr. l~'·Secretârio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 191, de 1985
"Altera dispositivo da Lei n'>' 6.091, de 15 de agosto de 1974, na parte em que permitiu o exercício do
direito de voto aos eleitores residentes no DF. mas
~se-ritos em outros Estados, com vistas a estender tal
prática aos eleitores residentes em quaisquer municípios."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' O art. 17 da Le·, n~' 6.091, de 15 de agosto de
1974, já alterado em seu caput pela Lei n"' 6.961, de 19 de
dezembro de 1981, passa a vigorar com as seguintes modificações:
"Art. 17. O eleitor residente em qualquer município onde se realizem eleições poderá requerer ao
Juiz Eleitoral de seu novo domicílio a remessa de
sua folha individual de votação, pura sufragar candidatos nas .eleições simultâne<~s renlizadas· no município onde conserva a sua inscrição.
§ I•
.
, , .. -,,,,.,,,
§ 2'
§ 31' No título eleitoral, ao ser devolvido, será
anex-'ada indicação da seção eleitoral do município
de residência a que ftcmá vinculado o eleitor."
Art. 211 Para as eleições municipais a se realizarem a
15 de novembro de 1985, a permissão de que trata esta lei
será deferida tão-somente aos eleitores que se encontrem
inscritos, nos municípios de origem, até 30 de junho de

1985.
Art. 3"' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contráiío.
Justificação
Trata a presente proposição, como está dito expressamente em sua ement~. de ampliar o alcance de uma expe-riência realizada com todo sucesso -no Dístrfto Federal a
partir de 1974, qual seja a de permitir que o eleitor residindo em um novo municlpio possa votar em candidatos
às eleições do município de onde provém e onde está inscrito eleitor.
A medida beneficia, evidentemente, aqueles eleitores
que se mudam inas conservam a inscrição eleitoral erigi-

I
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nãria, por motivos de ordem sentimental ou q~aisquer
outros e que, com a mudança, ficam praticameii.le impossibilitados do exercício do voto, máxime cm raz_ão do

alto custo atual dos tra._nsportes.
A regra consubstanciada no art._29_c!_a proposição visa
a ser um empecilho a que a medida aqui pleiteada, justa

sob todos os aspectos, se transforme em inusitado estímulo à movimentação de eleitores, _atravês de transferências, nas vêsperas do próximo pleito municipal a ferir-se
nas capitais dos Estados.
Sala da$ Sessões, em 26 de junho de 1985. - Nelsoll
Camelro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.09!
DE IS DE AGOSTO DE 1974
Dispõe sobre o fomet:lmento gratuito de tansporte,
em dias de eleição, a eleitores red.dentes nas zonas rurais, e dá outras providências.

----···-----· -- ...
O eleitor que residir no Distrito Federal Po~

~ ·-·-~~-----·-·-·-··

.-.

·--~···;-·~-.

··-~-~

Art. 17.
derã requerer ao Juiz Elejtoral do seu novo doritic!lio ~
remessa de sua folha individual de votação, para sufragar, nas eleições para o Senado Federal e Câmara dos
Deputados, candidatos do Estado ou Território em gue
seja -eleitor.
§ 1'>'0 pedido poderá ser formulado atê 45 (quarenta e
cinco) dias antes da eleição, por meio do preenchimento
de formulário próprio, imPresso·ou datilografado, apresentado ao cartório eleitoral, ou aos _postos criados para
esse fim.
§ 2'>' Na apresentação do formulário será exibido o
titulo de eleitor, ou certidão de inscrição eleitoral, e um
documento de identidade, que serão devolvidos '?-_0 ato.
§ 3'>' No título eleitoral, ao sei' devolvido será anexada indicação_ da, seção eleitoral a que ficarã vinculado o
eleitor no Distrito Federal.

····'/.i ·c~:n·i;;ã~ d--:c;;~ti~i~â;~~i~;7z-~~-T~---·
O SR. PRESIDENTE (João Lobo}- O projeto de loi
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento de informações que serâ
lido pelo Sr. l?~Secretârio.
~ lido e deferido ·o seguinte

REQUERIMENTO
NP 169, de 1985
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal.
Em conformidade com o disposto na alinea c do art. 30, da COnstituição Federal,
combinado com o art. ~39, do Regimento
Interno, e a fim de contribuir para o- esclarechnento dos trabalhos realizados pela
Comissão Parlamentar de Inquérito criada
através do Requerimento n.0 1, de 1985, destinada a apurar irregularidades no Tra~
porte Maritlmo Brasileiro e Estaleiros Nacionais. requeiro a Vossa Excelência que,
através da Chefia do Gabinete Civil da Presidência da República, sejam solicitadas as
seguintes informações ao Ministério dos
Transportes:

o

que sabe o Ministério dos Transportes .sobre a criação, por empresa brasileira de navegação, sobre .similar em· Montreal, canadá, com a finalidade de operar,
no Brasil, como sua associada, explorando
bandeiras de conveniência em afretamentos?
1.
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2. Que o Ministério dos Tran~sportes
identifique os armadore_s brasileiros proprietários das empresas operadoras dos navios "Ouro do Brasil" e "'Sol (,to Brasil", em
associação com empresas estrangeiras de

navegação marítima, Informando os ter-

mos dos contratos; pareceres dos órgãos
técnicos e Jegislação pertinente.

3. Quantos navios próprios possuem as
COmpanhias braslleiras de navegação marft!ma e quantos navios foram por elas
fretados em 1984 e de janeiro a mala ile
1985? Nomes dos navios, sua origem, tonelagem, finalidade e, finalmente· a "brookerage" <comissão pelo afretamento) recebida?
4. Qual a razão social das companhias
brasileiras de navegação marítima, com
l"espeetivos nomes dos diretores e se, dentre eles, há servidores públicos, civis e Inilitares, já aposentados ou da reserva remunerada e, em caso afirmativo, seus cargos e
!unções de origem.
5. As empresa.s 'brasileiras de navegação maritima têm navios parallsados?
Quais foram vendidos? Em easo positivo,
os nomes, pot quanto e a quem; se esses
navios, se financiados com recursos públicos, já estavam devidamente quitados? Se
as empresas brasileiras cancelaram encomendas ou recusaram-se a receber navios
encomend-ados e, em caso afirmativo, as razões desse procedimento?
6. Em razão da paralisação, venda ou
recusa de recebimento de. navios encomendados, quantos marítimos brasileiros, das
diversas categorias prof!ss!onais, foram desembarcados ou desempregados pelas empresas brasileiras maritimas?

.Justificação
A proposição em tramitação, que torna

admissivel ·este requerimento de informações, tratando de disciplinar a transferência de embarcações mercantes para outras
bandeiras, cuida, principalmente, de estabeleeer restrição incontornável a qualquer
tipo de transferência, quando a embarcação for construída mediante a utilização
de dinheiros públ!cos para empresas estatais da administração dlreta e !ndlreta, ou
por essas adquiridas.
Consigna, outrossim, no parágrafo único
de seu art. 1.0, que dita restrição se aplicará, ainda, às empresas privadas, quando
"recebam, do Estado, financiamento ou outra forma de incentivo para a construção
naval".
O obJ etlvo da proposição é, como se percebe claramente, adotar medida de nítida
defesa dos interesses nacionais no âmbito
de atuação da Marinha Mercante, de modo a reduzir ao máximo possível a utilização da ehamada ''lband-eira de conveniência", expediente que, se por um lado transfere as frotas comerciais a. paises de alta
tolerân-cia ffscal, por outro tem evidentes
·reflexos frustrantes no esforço nacional relacionado com o desenvolvimento da Indústria da construção naval.
· ·
Em verdade, através de.sse citado expediente, as _empresas estatais de navegação,
assim c9mo as privadas, deixam de ter navios próprios ~ na prática, deixam de ser
armadoras, transformando-se em meras
agenciadoras de carga., na meq.ida _em que
o Brasil vai deixando de ter, efetlvamente,
uma Marinha Mercante, ca_minhando para
a r-epetição do que já aconteceu com outros
países latino-americanos.
É de se notar que as empresas, ao afretarem navios, sob a alegação de maior lucratividade, agem egoisticamente, esquecendo-se de que a indústria de transporte
marítimo deve ser vista como um todo, integrada ao próprio PaiS.
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Essas empresa.s, beneficiadas pelas facilidades de financiamento através da
:pagamento de suas enco..,.
mendas em longos quinze anos, dos quais
três anos de carência - agem, pois, impatrioticamente: cancelam encomendas aos
estaleiros nacionais e com isso, provocam
o desemprego de mais de 100.000 trabalhadores - entre empregos diretos e indiretos
gerados ·pela construção naval, além de desempregarem 5. 000 marítimos brasileiros.
Tudo isso apesar dos benefícios que receberam para se implantarem e se con.oolldarem.
Consoante informações, tais afretamentos atingiram, somente em 1984, à casa dos
600 milhões de dólares. E eles continuam
neste exercício. tanto pelas empresas estatais quanto pelas particulares.
Nesta conformidade, tendo em vista o
que aqui foi dito, é importante que utlllzássemoo as pranogat!vas do Congresso N&cional (dentre; ~ a do requerimento de
informações a autoridades do E_xecutivo)
para exigir, na oportunidade adequada, sejam apuradas eventuais denúncias.
Tais as razões que inspiraram -esta proposição que, temos convicção, merecerá acolhimento.
Sala das Se.ssões, 26 de junho de 1985. Nelson Carneiro.
SUNAMAM -

Documento anexado pelo autor do

requerimento:

RESOLUÇAO N.o 1, DE 1985
Cria OomiSsfu> Parlamentar de In-

quérito para apurar irregularidades no
. transporte marítimo brasileiro e estaleiros nacionais.
É consti~Uída, nos termos do art. 170~ alínea a, do Regimento Interno, no Senado
Federal,_ uma Comissão de Inquérito, composta dé 7 membros, para, no prazo de 120
dias, Investigar:
1). o aludido processo _<je desnacion~za
ção que atinge.. o .transpor:te :rn:;trí.timo brasileiro;
2) asrazões da difícil situação ecohôínico·..:.nnanceira em que se encontram os estàIeiros n.ac_ionais ;_
3) as irregularidades cometidas .n~ ap~
cai;ão do Fundo de .Mar)nha Mer<l;1.Ilte:.

4) as causas da· lnadi!Jlplência de
sas de navegação para com ó FMN.

elllp~e

Tendo .em vista a proposição de )Ilediilàs
càpazes de: a) fazer justiça, rio joc"-'!t.e ....
irregularidades cometidas, e b) reCUperar
as importantes · ativldades. de. transporte
maríti~o e_ de construção na:val gravemente afetadas.
A referida CPI será constituida de 7 (sete) membros e·. terã
prazo de •t:io dlàs
para apresentar seu relatório.
Sala das áessões, 5 de março de 1985. Roberto Saturnino - Carlos Chiarem Henrique Santillo· -. Humberto ··Lucena ....._
Gastão Müller - Jorge Bornhausen - Sal-danha Derzi - Fábio Lucena .-- Pedro. 'Simon -- Severo Gomes - Guilherme Pai..
meira - Itamar Franco - Nelson Carneiro
- Cid Sampaio - Luiz ()a.valcanti -'- Manro Borges - Eunice Michil!es ..:.. Mário
Maia - Claudionor Roriz - João Lobo Alfonso Cam.aZ.go - : Alexandre Co"sta ·
P3.ssos· Pôrto . .:. . _ José· Ignácio Ferréira."

wn

~
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Serão solicita~
das as informações requeridas.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~'
Secretário.
~ lida a seguinte

ExmY Sr. Senador José FrageHi
DD Presidente do Senado Federal
Senado Federal
Brasítia- DF

Cumprimentando ilustre presidente e atendendo dispositivo feglmental, comunico a V. Ex' que nesta data
estou me ausentando do País para, em carâter particular,
visitar o Estado de Israel. Informo que a programação
de visita, à convite daquele Pais, se estenderá por doze
(12) dias.

Sem outro particular reitero a V. Ex• protestos de elevada consideração e apreço. -Senador EneRS FariL
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -A Presidência
fica ciente. (Pausa.)
A Presidência recebeu as Mensagens n\ts 137 e 138, de
1985 (n9s 326 e 327/85, na origem), pelaS quais o Senhor
Presidente_ da República, nos_termos do art. 42, item VI,
da ConstituiÇãO, e de acordo c_om o_art. 29 da Resolu_ção
N9 93/76, do Senado Federal, solicita autorização para
que as Prefeituras Municipais de Itapecuru-Mirim e
Grajaú (MA), possam contratar operações de crédito,
para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia. de Constituição e Justiça e de Municlpiós.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Há oradores
-inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL -A L. Pronuncia
o seguinte-discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
Conquanto persista recusando a oliclalização do
, "jogo-do--bicho", o que é louvãvel, o Governo banca a
Loteria Federal, a Loteria Esportiva e, mais recentemente, a Loto, que, em cerca de trezentas extrações, arrecadou quase dois trilhões de cruzeiros.
Não contente com o fabuloso montante até agora extorquido da economia popular, a Caixa Econôrriica Federal anuncia o seu propósito de, dentro de sessenta dias,
iniciar uma segunda extração semanal da Loto, alegando
a função social desse jogo, vez que trinta por cento da arrecadação destinam-se a creches, escolas e hospitais, enquanto vinte e -cinco por cento São ãbsorvidos pelo Imposto de Renda,
Antigame-nte esse tributo, caracteristicamente direto,
absorvia um percentual so_bre rendimentos de capital;
depois, passou a atingir qualquer- provento, rilesmO de
pensionistas; agora, com a instit~ição da Loteria Esportiva e da Loto, o Imposto de-Ren~aé pago também pelos
miseráveis, como acentuou o humorista M1llor Fernandes._
Fazendo a cada semana a aposta mínima, recentemente elevada para 700 cruzeiros, ao cãbo de um ano o pobre
sonhador com os bilhões da Loto terã desembolsado Cr$
36.400.

Atualmente, estão sendo vendidos cerca de 35 milhões
de cartões a cada rodada da Loto. Admitindo que apenas um décimo dos 35 milhões de apostadores pe-rtença à
faixa do salário mínimo e do sub-salário, ao fim do ano
eles terão jogado 182 milhões de cartões e despendido
127 bilhões de cruzeiros. Ou seja: o Imposto de Renda
pago pelos miseráveis ascende pelo menos a 127 bilhões
de cruzeiros! Isso só com a Loto. Com a Loteria Esportiva, serão outros muitos bilhões.
O Sr. Aderbal Jurema --Permite-me V, Ex• um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- -Com muita honra!
O Sr. Aderbal Jurema -Como sempre, V.-Ex• traz ã
esta casa os seus argumentos baseados em estudos, onde
os números têm eloqi.lência positiva. Em verdade, as
ponderações ·que V. Ex' está fazendo merecem ser ouvidas não apenas pelo Senado da República, mas também
pelos responsáveis por essas loterias, porque sabe V. Ex'
que mais de 65_% de brásileiros não_ chegam a perceb_er
um salário mínimo completo, sabe V. Ex• que o número
de subempregos talvez supere o número de empregos
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neste País, porquanto, certa vez, quando Deputado,TU.í a
uma Com-issão de Inquérito em São Paulo, sobre o desemprego, e, para espanto nosso, naquela época em São
Paulo não havia desemprego- ainda estávamos na fase
''juscelínica" do des_envolvimento e não havia desemprego; mas havia, Ex•, um número pavoroso de subemprego, subemprego, sobretudo, para a força de trabalho do
Nordeste que, por falta de mão-de-obra, emigrava para
São Paulo, e São Paulo aproveitava-se do nordestino e
pagava um salário inferior ao s-alário mínimo~ Ora-; Ex•,
diante disto, restam duas coisas ao homem brasileiro mal
pago pelo salário mínimo, no subemprego ou, de braços
cruzados, no desemprego: ou se submeter a essa escravidão do subemprego ou tomar cachaça para esconder a
sua misêria, provisoriamente. No meio disso, as loterias
que agem quase que morfinicamente junto a esses grandes sacrificados que são, sem dúvida, a maioria do povo
brasileiro. Por isso, ê muito oportuno que, corajosamente, V. Ex' traga para este plenârio os números - dizia
um jornalista socialista da França. chamado Henri Barbeusse, que oS números têm uma eloqUência satânica.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado,
meu eminente colega, pelo substancioso aparte _com que
V.Ex•_rechciou o meu discurso. Agradeço também as li.sonj~íras ~~ferências que V. Ex~ fez aos assuntos que trago a este Plenãri~. Ao fazê-lo, eu me ifi:S_plro numa c!:tistosa quadra de um conterrâneo seu, do século passado,
quadra que V. Ex~ conhece de cor:
;-,"De círcunlocuções, eu nada sei,
Na minha frase de constante lei
O caso c-onto como o caso foi:
O ladrão é ladrão, o boi ê boi."

U Sr-:-- AdenJaf-.Tufema - Essa quadra, EX•, estã no
prefâcio de um livro meu, de I 954. "0 Sobrado na Paisagem Recifense".
Eu a transcrevi e, depois, serviu para o escntor socialista aproveitar em um dos seus lívros, como título e
subtítulo. É, de fato, uma frase muito interessante porque tem aquela verve herdada de um Gregório de Maltos,
O SR. LUIZ CAVALCANTE- E foi justamente do
livro de V. Ex• que eu a roubei.
-continu.ando:
O mal vem de longa data e tem sido reiterada a crítica
da imprensa contra a prática dajogatina fomentada pelo
Governo Federal. O EstadodeS•.fllqlo, de 16 de abril de
1977, assinalava que, no mês de março daqúele ano, os
itens que mais contribuíram para a elevação.do custo de
vi-da, então de 4,8%, naquele Estado, foran;t.: a Loteria
Esportiva, com 39%; os ônibus urbanos, com 13%; o leite, com 17%; o aluguel, com 3%. Isso aconteceu em 1977,
an-o -em ·que a inflação ficou em 39% e somente havia a
Loteria_ Esportiva. No ano passado, com inflação de
224%, que tremenda corrosão a Loteria Esportiva e a
Loto terão feito na bolsa dos mais pobres apostadores!
Cada aumento de arrecadação nessas duas bombas de
s_uc.ção significa rq,eq__os pãO na ritesa dos necessitado§,
menos-leite para os seus filhos, mais fome, mais subnutrição, mals doença e mais ciimina1idade.
Diante disso, não é estranho ouvir-se falar na reabertura dos cassinos como incentivo ao turismo; na regulamentaÇão ao jogo do bicha, para aumentar a oferta de
empregos; e na ampliação do leque dos jogos bancados
pgla Caixa ECoilõmlca Federal, sob o pretext? de q1:1e os
ra:ursos advindes se destinam à assistêncía social.
Por tudo isso, o jogo clandestino se torna, a cada dia,
mais ostensivo, proliferando os Cassinos em todo o P.aís,
sob o olhar complacente das autoridades, desde que é o
próprio Governo quem promove a estatização_ do azar.
No entanto, ainda tenho esperanças de que a Nova
-República não consentirã que a Loto se transforme
rluma prâtica diária, como Q, "jogo- do bicho", poupando, assim, os miserãveis de mais contribuírem para o Imposto de Renda.
Para finalizar, permitamme lembrar~lhes, Sr. Presidente e Srs . .Senadores, esta máxima que Ovídio nos legou;, "Para não perder, o jogador nunca cessa de perder". Se hoje vivesse, _Ovídio acrescentaria;, •· ...e o Governo nunca cessa de ganhar".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR •. PRESIDENTE (José FrageJli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, por cessilo do
Senador Martins Filho.
·

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso;) -_Sr. P_residente, Srs. Senador~:
Dois fatos de extrema gravidade despertam grande
preocUpaÇão no seio da spciedade paraense, especial~
mente da população de Belém.
Durante muitas décadas a cidade de Belém foi suprida
de energia elétrica gerada pelo processo térmico.
A empresa estadual enfrentou condições duras e adversas para manter o abastecimento normal, não conseguindo evitar o obsoletismo da maquinAria que se não
renovou, nem se modernizou ao longo do tempo. Belém
enfrentou gravíssima crise -de fornecimento de energia
elétrica na década de 70, agravada, sobretudo, a partir de
1974, pelo colapso que quase paralisa esse setor. Enfrentamos, no Governo do Pará, no perfodo de 1975-78, esse
grave problema, superando-o totalmente, porque no
-quatriênio de nosso governo renovou-se totalmente o sis~
tema termoelétrico, sendo instaladas 4 novas usinas a
gãs, de 26.500_ Kva e mais uma de 21.000, totalizando
127.000 K v a c-ontra 142.000, instalados ao longo de todo
o período que antecedeu noss? governo.
A partir de 1979, consoudou-se o sistema passando à
responsabilidade da Eletronorte a geração de energia ter~
moelétrica em Belém, A empresa estadual- CELPAfico_u operando apenas os sistemas isolados no interior
do Estado e com :i- distribuição e comercia1ização de
energia em todo o território paraense.
As turbinas a gás adquiridas e instaladas permitiram
correto plano de manutenção e recuperação das velbu
caldeiras e de todas as unidade_s termoelétricas até que,
-construída a linha de transmissão do Nordeste a Belém,
a princípio ~om utilização de energia gerada pelo sistema
da Chesf e de Boa Esperança, entrasse em Tuncionainento a Hidrelétrica de Tucuruí. A consolidação do sistema
energético de Tucurui assegurou pleno e regular abastecimento de_Belêm e rle_vârios municípios do interior do
Estado, encerrando-se o ciclo de geração de energia elbtrica pelo processo térmico.
Ocorre, Srs. Senadores, que somente uma linha de
transmissão foi construída. Cuida-se, agora, de uma segunda linha, para assegurar confiabilidade ao sistema,
tendo em vista sobretudo a implantação do Complexo de
Alumínio da Albrãs, no Município de Barcarena. Sem a
segunda linha, a confiabilidade ê precária e a interrupção
no fornecimento de energia aos fornos de alumínio, por
mais de I Ohoras, pode causar dano irreparável a essa indústria. Mas, segundo informação idónea que chegou ao
meu conhecimento, dois fatos graves despertam grande
apreensão no seio da população de Belém e do interior
do Estado. O primeiro, é que a segunda linha de transmissão que está sendo construída, é estendida na mesma
torre da primeira linha, não havendo, portanto, segurança física. Não sei como se poderá evitar uma catástrofe, uma verdadeira calamidade pública, se um vendaval
ou qualquer outro fenômeno da natureza, danificar, essa
linha, destruindo torres de transmissão e interrompendo,
.em conseqilência, o fornecimento de energia a Belém e a
cidades do interior do Estado. t preciso considerar que o
sistema de abastecimento de água de Belém, a cargo da
Companhia de Saneamento do Parâ, depende do fornC..
cimento de energia elétrica, que aciona bombas e motores, não tendo ela geração própria.

Do fornecimento regular de energia eiétilca, portanto,
depende_, em Belém, não só o comércio, e a indOstria, escol_as, hospitais, mas, toda a população Paraense.
E um fato que precisa ser esclarecido com urgência.
porque se relaciona com a Construção da segunda linha
_9riunda de :ruc_uruí, passando por Vila do Conde e' alcançando Belém, para se ter certeza da conHabilidade do
sistema.
O segundo fato, Sr. Presidente, não menos grave é
que,- enfi"ãDdo ein-TU.ndonamentó a hidrelétrica de Tu curu-í~- a· EL ETRONOR TE está cUidando de desativar todo
o parque térmico de Belém, com a transferência das suas
unidades, das suas caldeiras, das suas turbinas para outros Estados da Federação.
Ora, Sr. Presidente, não é possível deixar uma Cidade
como Belém, com a sua indústría, com o seu comércío,
com os seus hospitais, um parque industrial da maior importância nacionaJ como o complexo de alumínio de

0 SR. V!RGIL/0 TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO

Barcarena, sujeíto a esse riSCo iffi.enso. Há nece_ssidadede
manter em Belém, para uma emergência, na hipótese de
uma fatalidade que intetrompa o fornecimento da energia de Tucuruí, uma usina para suprir às necessidades

ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR-

MENTE.

mais essenciais da população. 1:. preciso dispor de uma
reserva, no caso da interrupção dessa únic~ linha atê
hoje existente, que conduz a energia elétrica de Tucuruí à
Belém, para a Cidade não ficar sem o suprimerito deSSa
energia.
O Sr. Aderbal Jurema -
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O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. P_RESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
pal~vra

nobre Senador?
O SR. ALOYSIO CHAVES -

-- -

- . res=·
DeseJo que V. Ex~ faça cumprir o disposto no art. 181
do Regimento Interno do Senado!

Com muito prazer,

nobre Senador Aderbal Jurema.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Quero
lembrar ao nobre Senador Fábio Lucena que após a Ordem do Dia, os Líderes solicitando a palavra, podem falar a qualquer momento. Então, veja V. Ex• como essa
fronteira entre Expediente e Ordem do Dia é p!iltiCa~
mente invisível quando se trata da solicitação da palavra
pelos Srs. Líderes; por isso eu concedi e vou ter que conceder ...

O Sr. Aderbal Jurema- Como sempre, os discursos
de V. EX' são feitos dentro de um critério de seriedade e
mesmo que eu discorde de alguns pontos de vista, tenho
que respeitar a seriedade com que V. Ex• toca nos assun-

tos. Essa suplementação, no caso .da falta de energia, é
um problema que no Brasil não tem sido cuidado. E temos em nossa memória o que aconteceu em Nova York,
há alguns anos, quando faltou energia e de lá para cá o
governo americano, imediatamente, procurou resolver
tecnicamente o problema, Porta._nto, tem razão V. Ext
nessas considerações e, além disso, o meu apoio.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Agradeço a V. Ex•, e
isto é um alerta. Mas, vou citar alguns exemplos- para
mostra que, com relação às outras rCgiões, ç_a!Jtelas têm
sido adotadas para evitar uma calamidade dessa natureza: mesmo depois que as cídades de São Paulo e Rio de
Janeiro passaram a ser supridas com a energia hidrelétrica, o parque termoelétricO -não foi totalmente desativado, tanto no Rio como em Sã~ Paulo. No Rio, com a
Usina de Santa Ct"uz e em São Paulo com a Usina de Piratininga. E posso acrescentar que também em Recife e
em Salvador algumas usinas térmicas. foram mantidas
em reserva, sem serem desativadas, para atender pelo
menos às necessidades essenciais no caso de calamidade,
í~t<? é, no caso de interfllpção.
Portanto, no Pará, em relação a- cid_ade de Belé_tn,, o
governo não deve desativar mais do que 100 mil kw, gerados com a energia térmica. Mas, uma parte desse parque não pode ser desativado. O Parque de Miramar, que
tem capacidade de gerar 80 mw ou 80 mil kw, deve ser
mantido em perfeito estado de funcionamento para uma
emergência Poderá ser utilizada, como já foi sugerido,
mediante convênio, para a· i'ealização de curso de treina~
mento de pessoal da CIABA, da Escola Técnica Federal,
da Universidade do Pará; e poderá, sobretudo, manter o
seu pessoal em Belém sem neces!!:i_dade das demisse;c;~.em
grande esc~a.. que vêm sendo f.c::it_as, há alguns meses.
~-· A des_éõntinuídade administrativa da ELETRONOR. TE, desde 1980, no Pará, quando ela assumiu a resporisabilidade pela geração de energia elétrica, tem causado
grandes danos à empresa e gerado uma grande e profunda intranqUilidade no seio dos seus servidores. Uns. estão sendo levados para Barcarena a pretexto de que serão absorvidos pelo parque que a ALBRÁS vai manter
naquela cidade para uma emergência. OutroS, têm sido
puramente dispensados. É preciso, em primeiro lugar,
olhar para os servidores antigos e dedicados dessa empresa, alguns com muito mais de dez, quinze ou vinte
anos de serviço. ~ preciso olhar para Belém, para a sua
indóstria, para o seu comêfcio;-para os seus hospitais,
para as suas escolas, para o seu povo, mantendo uma
usina em caráter permanente, Com cápacidadc: para entrar em funcionamento em caso de emergência, como se
fez no Rio de Janeiro, como se fez em São Paulo, como
se fez em Recife.
É este o alerta que trago ao conh~mento do Sen;do,
movido, única e exclusivamente, pelo interesse público,
com o propósito de colaborar para prevenir um dano irreparável à Cidade de Belém, à economia e ao povo do
;.;~~9 do Pará,
Era o que Cu tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo _a__
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falarâ
como Líder.

ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente_, Srs. Senado-

Permite V. Ex'- um aparte,

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, mas a letra
do Regimento é v~sível.
O SR. PRESIDÉNTE (José Fragelli)- Não é visível!
0- SR. FÁBIO LUCENA - -V o Ext tem vista sadia!
-~SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tenho! E por
isso mes·mo, V .. Ex~ que tem tambéril, veja o artigo do·
R"eg!mento que díz que eu sou obrigado a dãr a palavra
ao-Líder, quando a solicita.
-

O SR. FÁBIO LUCENA--Eu estou lendo o art. 181
do Regimento e pedindo a V. Ex• para cumprii- o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Mas a qualquer momento tenho quedar a palavra ao Líder, mesmo
vencida a hora do Expediente e se passando à Ordem do
Dia.
O SR. FÁBIO LUCENA - Quer dizer V.' Ext rlão Vai
cumprir o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há outra
solução.
O SR. FÁBIO LUCENA- Não vai ser mai~ cumprido,o Regimento ·nesta Casal

.

O SR. PRESIDENTE (,J;>sô"Fs~~&elli) -"Não. Está
sendo cumprido quando o Regiménto me ol:ff.iga a dar a
p~l~':_ra, a qualquer momento, ao Uder de Bancada.
O SR. FÁBIO i.UCENA - Era a informaÇão que eu
queria~ o Regimento não _mais vai ser cumprido. Muito
obrigado.
O SR. PRESII>ENTE (JQsé Fragel!D - Concedo a
palavra, como Lídet-, ao nobre Senador AderbalJurema.
O SR. ABERBAL JUREMA (PFL - PE. Como
Líder, Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
OBSERVAÇÕES SOBRil."EDUCAçÃo" PARA
TODOS- CAMINHO PARA MUDANÇA"
As presentes observações estão baseadas no exame do
texto da Exposição deMotivosn9125, de31 de maio. de
1985, encaminhada ao Senhor Presidente da República.
A nosso ver, o diagnósticO, a proposta e o programa
de lilçãO básica abordam de maneira adequada os principais problemas existentes no setor. Não inoVa substa-n.;~ ·
cialmente, mas reflete muitos pontos de vista vigentes
respeito da problemática do ensino fundamental. Tal
abordagem ê:vãtida para um programa d-e açilo imediata,
porém é indispensãvel uma reflexão maior sobre os
problemas educacionais -e; seu tratrujj(:{lto·a mêdio prazo.
Seguem-se alguns pontos que merecem destaques:
1. Transparece, do documento em tela, que o Minis·
téiio da Educação pretende conservar e fotalecer as
ações ~xitQSas ~o setor. Esta postUra_ é sobremaneira im~
portante para assegurar a continuidade e economia deesforçOs.

a·
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2. Em{?ora os fatores extra-escolares interfiram, significativamente, s-obre a freqUência, fendimento e permanência dos alunos na escola de }9 grau, existem evi-

dências suficientes de que a realidade interna da escola
exige tratamento especial. Pesquisa recente, com basC:
nos dados da PNAD-82, mostra que o fenômeno ~a repetência ê muitO mais grave, e freqUente, que o da evasão. A redução da repetência economizaria elevado volum-e- de recursos que-seriam aplicados em construções escolares, docentes, especialistas, etc, (Fletcher e Castro,
1985).

3. Um dos pontos altos do Programa é a promoção
de um amplo e generalizado comprometimento com a
questão educacional. Além do esforço governamental~
prCciso conjugar a participação de entidades privadas.
Para escapar ao possiVel paternalismo, cabe convocar
toda a Nação a engajar-se no Programa, incluindo,
sobretudo, organizações comunitãrias, a exemplo da
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, cujos
estabelecimep.tos apresentam freqUentêm.entc: baixos cus-tos e adequado níve_l de qualidade.
4. É importante ter em mente que nenhum Programa, da envergadura de Educação para Todos, pode ter
sucesso se _o seu principal foco de atenção não for o professor que convive com o aluno em sala de aula. Neste
sentido, convém lembrar gue o aviltamento da carreira
do magistério levou à atração e fixação de profissionais,
cuja produtividade muito deixa a desejar. Desta forma,
os aumentos dos salários reais devem ser condicionados
a programas de treinamento e a planos de: carreira que
valorizem o mérito e, sobretudo, a efetivídade. De outro
modo, os recursos p6blicos serão malbaratados e o Programa não encontrará sustentação.
5. No que se refere ao treinamento de professores,·
cumpre enfatizar a buscarão de treinamento frio e maquinal, mas de programas efetivos e inovadores que podem ser criados a partir de experiência& dt países de diferentes níveis de desenvolvimento. A... índis~ável integração de ações para esta finalidade deve c:nvOlyer as instituições de ensino de 29 grau e de ensino superior dedi·
cados à formação de educadores. Tal envolvimento
abrangeria evídentemente aquelas instituições cujos
níveis técnico e de interesse as· caracterizasse para tarefas. Este entrelaçamento de instituições que atuam em
diferentes níveis de ensino, em particular, o engajamento
da Universidade em favor do ensino de 19 grau, contribu_irão seguramente para que tenhamos um verdadeiro
sistema cd1,1cacio nal. Sistema que ~flita os anseios da sociedade em que vivemos sem formalismo pedagógico li~
mitad o pelas quatro paredes da sala de aula. AlgUns
exemplos que podem ser mencionados neste particular
são os da Universidade de ljui (Marques, 1983; Frigotto,
1984) e da Fundação Educacional da Região de Joinville
{Demo, 1984). Urge que as instituições de ensino superior se ,engajem no serviço à comunidade, em vez de
constituírem focos de formação de desempregados. A
univerSidade brasileira tem que ser a locomotiva do trem
da história. Até agora vem se limitando a formar profi~
sionais elitistas, que nem sabem mirls o que fazer com·o
diploma que recebem após anos de estudos superficiais c
superados no tempo sociológico.
6. Nesta mesma linha, é preciso enfatizar a munici·
. palização do ensino como via democrática para desen·
·-volver o ensino fundamental e minimizar os riscos de
.- atrelagem às burocracias estaduais. No entanto, é claro
qrie não basta aplicar recursos financeiros nos municí·
pios. Cumpre desenvolver programa amplo para
capacitâ-los a utilizar produtivamente os recursos. Caso
contrãrio, continuaremos no círculo vicioso de sempre,
evitar os m:unicipios, porque suas possibilidades silo li. mitad.as. A exigência legal dos 25% do orça,mento municipal com as despesas na área educacional não pode dei:xar de ser objeto de fiscalização do TCU.
7. Quanto ~- ..regularização e expansão do fluxo de
recursos para financiamento- da educação bãsica", não·
acreditamos ser viável sem adequada regulamentação da
Emenda Calmon, que acaba de ser aprovada pela Câmara dos Deputados e Serâ confirmada pelo Senado, em re~~-~ de ur~ên.cia.
8. Por 11m, cumpre ressaltar que a desejada mobilização nacional, para um programa de tal envergadura,
não se farã sem o conCUrso, desde a etapa de sua genninação e elabora~o, de todas as forças vivas da socieda·
!i~ §O~retudo daquelas que vêm re~eti~do e_ c~n~rib~n-
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do- com sua palavra e ação - para a solução dos

in~

C_ortgresso Nacional, que reverencia tantos homens
públicos deste País, estranhos à Casa do Parlamento, reverencie este homem que durante tantos anos serviu ao
País e honrou os Partidos e a vida pública nacional.

trincados problemas educacionais do P~ís. Caberia aqui,
portanto, enfatizar a necessidade de viabilizar, também
no que diz respeito aos problemas e projetas educacionais, este esforço de participação e diálogo de todas as
camadas da população, preâmbulo imediato da futura
Assemblêia Nacional Constituinte. A participação e o
.diálogo generalizado traduziriam, assim, o espírito de
uma Nova República cujos projetas- em vez de outorgados e impostos- respeitariam as autênticas expectatívas e anseios da sociedade.

O Sr. Aloysio Chaves- Permite'V. Ex.• um aparte?
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?

0-Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?

o: SR.

NELSON CARNEIRO- Com muitã ftOiua,
ouço o nobre Senador Aloysio Chaves.

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

O Sr. Aloysio Chaves- Desejo associar-me a V. Ex'
nesta manifestação que presta, hoje, ao nobre Senador
Amaral Peixoto, homenagem que lhe tributa como Líder
do PTB e como uma das figuras mais eminentes do Parlamento brasileiro. Homenagem a outro brasileiro tão
eminente, também quanto a V. Ex•, o Senador Amaral
Peixoto, pelos relevantes e eXtraordinãrios serviços prestados a _este País, à vida pública riacional. Suas qualidades magníficas de carãter, de inteligência, de probidade,
a sua atuação em várias décadas da vida pública brasileira, a participação destacada que teve em todos os grandes acontecimentos políticos do País destes anos, o credenciam, sem dúvida alguma, ao respeito, a admiração,
ao apreço da Nação brasileira. O meu Partido, o PDS,
não pode deixar de acrescentar às palavras de V. Ex• a
manifestação que indivualmente estou fazendo, porque,
privando com o Senador Amaral Peixoto todos esses
anos no Senado Federal, sobretudo na direção do Partido Democrático S_ociaf, pude constatar essas qualidades
excepcionais que V. Ex• está salientando. CompanheirO,
amigo de Amaral Peixoto durante tantas décadas, V. Ex•
traz um depoimento rico e minucioso ao Senado. Eu tive, só agora, recentemente, o privilégio de privar com o
nosso eminente colega, posso, entretanto, em tão pouco
tempo, recolher as mesmas impressões e dizer à Casa e
ao S~nado que esta Instituição se honra, honrando o
grande nome de Amaral Peixoto.
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O Sr. Moãcyr OUãrte - Peço a palavra para unia
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, por uma questão de ordem.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para wna
questão_de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Solicitariã à Presidência da Casa, apenas, o cumPrimento do que está prescrito no art. 181, do Regimento
Interno. Este artigo vem sendo violentado em todas as
sessões do Senado Federa], apesar do compromisso dos
eventuais Presidentes da Mesa no sentido de que darão
cumprimento e observância a ele

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex•

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Dirimindo a
questão de ordem, do nobre Senador Moacyr Duarte,
que invoca o art. 181, o qual diz que a primeira parte da
sessão, terâ a duração de uma hora, e será destinada à
matéria do Expediente, aos oradores inscritos na forma
do disposto no art. 19. E o parágrafo }9 com as letras, a,
b, c, d, dizendo {'I que constitUi õ--Expediente. -ESsa Questão de ordem a~abou de s~r_ dirimida pelo Presidente E~e
tivq da Casa que combillõu o art. 181 com o- art. 66do
Regimento Interno que diz o seguinte:

Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora.

.. "Art. 66. Aos Líderes é lícito usar da palavra
em qualquer fase da sessão, mesmo em curso devotação, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, para declaração de natureza inadiável."
Como os Srs. Líderes estão usando dessa prerrogativa,
resta à Mesa fazer com que S. Ex•s a exerçam.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder do PTB.
o·s-R-.-NELSÕN cARNEIRO (PTB- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte disc1:1rso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Scmadores:
Acredito que nenhuma questão de ordem tivesse sido
levantada nesta oportunidade, se o nobre Senador soubesse a razão da minha intervenção nesta tarde.
Nunca fui tão repr~ntante do povo brasileiro, Sr.
Presidente, como neste rriomen'to em que convoco os
nobres colegas para homenagear o nobre Senador Amaral Peíxoto_ que no mês de julho completa 80 anos de vida. (Palmas prolongadas.)
Sua brilhante carreira de homem público, sua probidade exemplar, a afabilidade no trato, o convívio com os
colegas, a sua projeção durante tantos anos continuados
e ininterruptas na atividade politica, são títulos que
exomam a sua personalidade e justificam qUe esta Casa
se rejubile pela juventude dos 80 anos de Amaral Peixo-

to.
Daf é que -pedi a palavra como Líder, Sr. Presid~nte,
. não para atr9pelar outro orador, mas ap~nas para que O

-

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Nelson
Carneiro, o perpassar dos anõs qUe nos traz a- nostalgia
dos tempos passados, dá também como que este direito
da experiência, do conhecimento dos homens e dos fatos.
Há trinta e cinco anos tivemos a honra de conhe-cer o
Presidente de nosso Partido. Faz muito tempo. Numa época em que as emoções eram poucas a quem tinha deixado o Poder, desde então, nas atitudes retilíneas de S.
Ex• pelo mundo afora, nos altos e baixos da política brasileira em que acompanhou a sorte de outro grande brasileiro, o seu sogro, Presidente que foi por tantos anos
desta República, sempre encontramos em S. Ex• esse
traço de serenidade e, principalmente, de autenticidade.
No dia em que V. Ex'com inveja nossa, toma a iniciativa
de saudar esse homem, gostaria que se sentisse fa1ando
por todos nós, por todos os comandados do PDS, por
todos aqueles seus adversários de hoje, do PMDB, PFL,
do PDT, do PTB, que V. Ex' aqui tão bem representa
nesta Casa, porque Amaral Peixoto, não tenhamos dúvi~
da, é um património do Congresso Naciona1.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não.

O Sr. Jorge Kalume - Gostaria, primeiro, de dizer a
V. Ex• que é uma das justas homenagens que presta em
seu nome e do Co~gresso Nacional, l'!ão só do Senado,
mas do Congresso NacionaL porque Amaral Peixoto é
um homem que já não se pertence, mas à Nação brasileira, pelos relevantes serviços que tem prestado a nossa
Pátria._Oitenta anos de idade, disse V. Ex' Diz-se que
idade é um estado de espírito. Amaral Peixoto continua
- e não vou exagerar - C"óm o vigor físico de um capitã(), ~OIJ-1- o vig'?r intelectual de um tenente e com a experiência de um almirante-de-esquadra. S. Ex• não obstante os 80 anos, continua firme à frente do comando da
política naciOnaL- Parabenizo S. Ex•, pelos 80 anos e
cumprimento V. Ex• por essa salutar lembrança.
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O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

o" Sr.

Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

-O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não, nobre Senador,
O Sr. Aderbal Jurema- Ninguém melhor do que V.
Ex• para trazer a esta Casa a lembrança dos 80 anos de
Erna_ni do Amaral Peixoto. Soldado que fui de Amaral
Peixoto quando Presidente do Partido Social Democrático, em campanhas memoráveis, posso, em nome da
Frente Liberal, de todos os companheiros da Frente Liberal, trazer nossa solidariedade a esse homem que é,
sem dúvida, na sua vida particular e na sua vida pública,
mas do que Um homem, é uma legenda do Brasil.

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado,

nobre Senador.
O Sr. Moacyr Dalla nobre Senador?

Permite V. Ex' um aparte

O SR. NELSON CARNEIRO nador.

Pois não, nobre Se-

O Sr. Moacyr Dali a - Eminente Senador Nelson Carneir9 V. Ex• é um homem feliz. Feliz por todas as iniciativas que tem tido neste Congresso. Tive hoje a satisfação de ler nos jornais do nosso País que o eminente Senador Amaral Peixoto seria homenageado por ocasião
do transcurso dos seus dezesseis lustros, com uma missa
no dia 14 rezada no Rio de Janeiro. Pensei, meditei, e
lembn;i_de muita coisa. Nesse mesmo dia, se meu falecido pai fosse vivo, ele completaria 104 anos. Mas, lá no
meu Estado, mandaremos rezar uma missa em homenagem a sua alma, e não faltará oportunidade, de permeio
as minhas orações, de orar por esse património moral
que é o eminente Senador Amaral Peixoto, homem a
quem nos momentos difíceis em que presidi esta Casa,
recorri para buscar os seus ensinamentos. E posso re(!itar
novamente o que aprendi alhures, "Deus fez o homme,
deu-lhe inteligência para que ele dominasse o seu mundo". Amaral Peixoto dominou o seu mundo político servindo muito bem ao País.

_O SR. NELSON CARN-"EIRO- Muito obrigado a V.
Ex• Concedo o aparte ao Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Senador Nelson Carneiro,
a Nação inteirã-ConheCe a vida pública do eminente Senador Amaral Peixoto. A sua força de vontade, o seu poder de ação e decisão, a soma de todas aquelas virtudes
inatas e aquela estratégia aprendida no longo curso de
uma existência e de um apostolado cívico, que lhe conferiram uma ví53.o além do horizonte que Watt Witmam
exaltava em louvor ao seu Capitão. Jamais em toda à sua
vida deixou de ser leal para com os seus companheiros,
respeitoso e indulgente para com os adversários. Quando
V. Ex~ o homenageia, o Senado inteiro se solidariza e reverencia a figura do polítíco que haverâ de servir de
exemplo às gerações vindouras que se vocacionarem
para a vida pública.

O" SR. NELSON CARNEIRO - Concedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Senador Nelson
Carneiro, parabéns a V. Ex' Parabéns a V. Ex• por essa
iniciativa e pela oportunidade que nos dá, a nós todos os
Senadores, de deixarmos aqui o nosso depoimento, o depoimento de homenagem a esta figura que todos nós,
não apenas como Senadores, não apenas como Senadores do Estado do Rio de Janeiro como eu e V. Ex'-, mas
como cidadãos brasileiros devemos homenagear. Eu nasci para a política ouvindo já falar em Amaral Peixoto,
n~sci para a política, no inicio de minha juventude, já
ouvindo de meu pai as referências a este homem que
constitui, atê hoJe, ~m exemplo de sabedoria, um exemplo de espírito públiCo, um exemplo de patriotismo, de
tolerância, de todas as virtudes Que o homem público
deve ter. Assim é que para nós, para mim, em part)cular,

é realmente um impulso- espontâneo, um impulso que
agradeço a V. Ex' a oportunidade de fazê-lo vir à tona,
deixar aqui, também, junto_com V. Ex• e todas as vozes
que St! ouviram aqui nesta tarde,_a minha solidariedade à
iniciatiVa-de V. Ex• e ã. m-nl)l_a homenagem muito sincera,
muito profunda e, realmente, muito-intensa à figufa deAmaral Peixoto, do grande Senador do meu Estado, 9o
grande Senador desta República.-

0 SR. NELSON CARNEIRO -Concedo o aparte
ao nobre Senador Hélio Gueiros.

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Nelson Carneiro, sou oriundo do PSD, e _m_uito jovem-entrei_ na política, pelo menos como uma testemunha, senão como participante muito ath:o. Tive oportunidade de me deslocar
do meu longínquo Estado do Pará para participar de algumas convenções do PSD. E lembro de uma delas no
Palácio Tiradentes, uma convenção so_b a batuta do Comandante Amaral Peixoto. Ele, já um pouco Com
problemas de saúde, mas sua dedicada esposa do seu
lado cuidando dele, mas ele não quis faltar à reunião do
seu partido, naquela oportunidade. De outra feita;a"Cjúi
em Brasília, também participei de outra convenção do _
PSD, desta vez com a presença de V. Ex•, também, que
naquele tempo era, para honra e orgulho nosso, um cardeal também do PSD, e em todas essas oportunidades,
nobre Senador Nelson Carneiro, o que mais nos impres~
sionava nd Senador Amaral Peixoto era a sua tranqUilidade e a sua sabedoria para orientar e decidir os rumos
do Partido So_cial Dernoçrático. Eu sou discípu!o também de um correligionârío de Amaral Peixoto, que era o
General Magalhães Barata, outro admirador de S. Ex•
De modo que, para mim, é com muita emoção que agora, nesta época da 'minha "\tida, eu venho aqui para o Senado da República e tenho a satisfaç_ão_ e a h_onra de ter
como meu colega essa pessoa a quem eu sempre admirei ··
e estimei de longe, na vida. O Senador Roberto Saturnino disse muito bem, quando disse que o norrie de AmaTa1
Peixoto não tem quase nada a ver com o Rio de Janeiro,
nobre Senador Nelson Carneiro. Na verdade, ele é um
nome nacional. V, Ex• pode percorrer o Brasil nos quatro pontos cardeais e vai verificar a estima-c:.:o respeit~ de
todo _o povo brasileiro para com Amaral Peixoto. De
modo que, eu quero saudar a iniciativa oportun{ssima de
V. Ex•, de dar ensejo a que talvez_anôrl.i.mos admiradores
- como é o meu caso - do nobre Senador Amaral Peixoto tenham esta ocasião para Jlfe revelar essa sua istima
e essa sua admiração. Quero m_e congratular com V. Ex'
e quero estender ao eminente Comandante Amaral Peixoto e eminente Senador da República o abraço, a admiração e o respeito do povo paraense que o admira, o estima e o respeita.
O Sr. João Castelo -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço V. Ex•
O Sr. Joio Castelo - Senador Nelson Carneiro, eu
desejo, neste instante, felicitã~lo _pela iniciativa de homenagear a figUra de Amaral Peixoto. Amaral ~eixoto,
como todos nós aqui conhecemos, e eu desde 1970.
quando cheguei ao Congresso Naciona~ ainda nos meus
33 anos, o- admiro desde esse instante. S. Ex• tem sido
muito mais um político brasileiro, um exemplo de estadista do que um representante do Estado do Rio. Tive
oportunidade, mais recentemente,"fazetfdo parte da Exe- _
cutiva do meu Partido, do qual ele é o Presidente atual,
de privar mais de perto com Amaral Peixoto, de conhecer da sua lucidez, da sua inteligência e sobretudo de
uma d!!S coisas que mais admiro nele, aos 80 anoS, o seu
espírità jovem, progressista, capaz de ajudar a todos nós,
em todas as ocasiões que PreCisamos discutir e votar os
assuntos de interess_e dp Pais, de interesse da com~nida
<;le brasileira. Eu quero, não _em meu nome pessoal, não
em nome do seu companheiro de Executiva do Pa~:ti.do
Democrático Social, mas em nome, sobretudo, dos meus
coestaduanos do Estado do Maranhão, que aqui represento, abraçá-lo neste_dia e dizer-lhe que a admiTação
que todos nós por S. Ex• nutrimos é extraordinária e que
S. Ex• saiba que está não apenas no coração do povo do
Estado do Rio de Janeiro, mas do povo maranhensee do
povo brasileiro como aqui acabamos de presenciar, ou":indo tod;o_s_o_s çgmpanheiros de todo~ os Partidos, de

todos os Estados a homenageá-lo, no momento em que
se solidarizam com o brilhante discurso de V. Ex• Muito
obrigado.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• concederia um aparte, nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO- Concederei o aparte
ao nobre Senador Gastão Maller que já o havia solicitado anteriormente.
O Si. Benedito Ferreira- Então, V. Ex• me considere
inscrito.
O 8-r. Ga~tão Minl;r- V. Ex• está na frêrite, com
muita honra, nobre Senador Bene-dito Ferreifã.---pfjncipalmente porque V. Ex• veio da Velha UDN e a palavra
de V. Ex~ tem muito significado para nós. Transfiro a palavra ao Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Recebo esta homenagem do
Senador- Ga-stão Maller. S. Ex• sabe como ninguém ser
generoso. Até porque descende S.,_ Ex• da linhagem de
um -daqueles pouCos homens que passou pela vida públi--ca do B_ra$il e de quem, tenho certeza, qualquer homem
da riiiilha geração gostaria de ter sido seu filho. S. Ex• é
sobrinho de Filinto MUller. Senador Nelson Carneiro hã
certas fatalidades, certas coincidências que realmente
tem que nos levar à reflexão. Eu deveria ter começado dizendo que queria pedir desculpas ao Senador Amaral
Peixoto para expor o que penso de S. Ex• de público e, o
que é grave, na presença de S. Ex• Mas vou fazê-lo com
muíta vontade, porque, ainda ontem, me lembrava de
que o homem, depois de certa idade, vai se desvestindo
de certas Vaiàades próprias do homem e, mais -do que isto, ficando impermeável à bajulação. E sabe S. Ex•, em
favor dessas razões e por todos os títulos que ele porta,
c(ue os seus colegas não estão lhe bajulando! Estão dizendo aquilo que vai, realmente, no coração de cada )Jm de
nós: Mas-tinha que ser 14 de julho, porque é a data da
Queda dà Bastilha e ninguém melhor do que Amaral Peixoto que·--é ·um exemplo edificante para quantos que,
atniVés dos Partidos e da política, procuram levar o Brasil -ao regime democrático. Ninguém melhor do que S.
Ex•~ a ~xép1plode todos os grãndes homens, teve ao seu
lado, como guardtã de seus sentimentos, como compa-nheira de todas as horas, uma mulher do quilate de uma
D. Alzira Varg<Ís.
Pot todas estas razões, participando desta festa que V.
Ex• promOVe nó Coração de todos nós, eu quero enviar o
o meu abraço ao nosso querido Amaral Peixoto e à sua extraordinária companheira, D. Alzira Vargas, que deve
também estar em festa. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
___ Ex~ pelo seu aparte.
Ouço, agora. o aparte do nobre Senador Gastão
MUller.
O Sr. Gastilo Müller - Nobre Senador Nelson Carrieíro, V. Ex•, com esta sua iniciativa de assinalar os 80
anos de Amaral Peixoto, deu uma oportunidade a todos
nóS para re1evarri1os a nossa amizade, a nossa admiração
e o nosso respeito por essa figura tradicional da vida
política brasileira. Jã se falou e jã se analisou sobre os
vários prismas da:- personalidade de Amaral Peixoto, mas
quero ressaltar um que representa muito para todos nós,
políticos. Ê que o Senador Amaral Peixoto que já exerceu--neste País, e até no exterior todas as funções públicas
desejáveis a-urrrhomem que fez a carreira política, jamaiS
alguém disse- que o Senador AtllJ,J.ral Peixoto estivessevfncillado a qualqüer ato de corrupção.
. O Sr. Alberto Silva- Muito bem!
O s·r. -Gâstio ~Miillei- Isto, para mim, vale tudo da
personalidade do Senador Amaral Peixoto. Quando se
vê, af fora, que inuita gente erradamente vê no político,
pot- princípTo--;-tiflfhOtnem ligado à corrupção, nós temos
figuras como a de Amaral Peixoto que durante toda vJda
foi político, exerCeu todos os cargos públicos ejamaisToi
acusadoJ peloS maiores inimigos, de que estivesse vinculado à corrupç~_o. De modo que, S. Ex• é um exemplo
para as novas gerações de-brasileiros, de políticõs e pOderá dizer tranqUilamente ao povo brasileiro: "Cumpri a
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minha missão e cumpri bem!" E mais ainda: poderá deixar aos seus herdeiros uma expressão que significa tudõ:
"- papai, o meu avô, o meu bisavô foi um homem de
bem".
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex~

O Sr. João Calmon -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO nobre Sç:nador João Calmon.

Ouço o apârte do

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Nelson Carneiro, tivé õ privilégio ae servir sob a insptradora liderança
d~ ~~ral Peixoto no velho e· glorioso Partido Social
Democrático, nos idos de 1963. Mais tarde, quando eclodiu gravíssima crise no PDS- Partido Democrático So~ial - todos se voltaram para Amaral Peixoto como o
fíder capaz-ôe ser, mais uma vez, um piloto de tormentas.
Nesta hora em que todo o Senado homenageia esta figura admirável de homem público, eyoco as palavras imortais de Disraeli que Amaral Peixoto ilustra de maneira
tão eloqUente: "O que distingue o político comum doestadiSta é que o políticO comum se preocupa com a próxima eleiçãO, enquanto o estadista só pensa na próxima geração". Este é o retrato falado çle Amaral Peixoto.
O SR. NElSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. Fernando Henrique Cardoso ---Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer,
nobre Sen-ador.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nobre Senador
Nelson Carneiro, eu queria jUntar a minha voz a estafeliz iniciativa de V. Ex• Sou neófito da política brasileira,
estou há muito pouco tempo neste Senado. Muito antes
de vir para cá, eu já a tinha pelo Senador Amaral Peixoto
profunda admiração. Essa admiração tem raízes familiares, vem de longe ou talvez de revoluções, antes mesmo
de eu ter nascido. Eu tive o prazer de conviver com sua
filha e com o seu genro, ambos bolsistas do centro de
Pesquisa que eu dirigia aqui no Brasil. A primeira vez
que eu estive com o Senador Amaral Peixoto, que me record~. foi aqui em Brasflia, quando o Deputado Ulysses
GUimarães, me havia pedido que eu ajudasse na elabo~ ração de um Programa para o então MDB fomos à sua
ca~a para um jantar. Lá cheguei com muito respeito e
com uma ponta de temor, porque me fui encontrar com
figuras que para mim eram reverenciais e históricas. De
lá para cá só tem crescido a minha admiração pelo Senador Amaral Peixoto, Em todos os momentos de maior
dificuldade _nota-se no Senador Amaral Peixoto a firmeza, -a serenidade, e esse sentido que já foi aqui ressaltado,
de um homem que faz política com vocação do estadista.
~ portanto, com a maior alegria, como amigo, se assim
me posso qualificar, do Senador Amaral Peixoto --e
-gostaria muito que eu pudesse, plenamente, se houvesse
a aquiescência de S. Ex• - como_ alguém que hoje: está
noutro partido, pois quero juntar a minha voz para dizer
que esta ê uma festa social, uma festa de amizade, mas é
também para todos nós o momento de expressar a nossa'
gratidão pelo muito que este homem fez pela política
brasileira. Muito obrigado.
O Sr. Lniz Viana- Nobre Sanador Nelson Carneiro,
V. Ex• me concede um aparte, quando possível?
·
O SR.. NELSON CANEIRO - Só um momento,
nobre Senador.
-coti:Cedo o aparte ao Senador Mauro Borges.
O Sr. J\fauro Borges- Senador Nelson Carneiro, eu
aproveitar a oportunidade para me associar aó
discurso de V. Ex.• que comemora os próximos 80 anos
de A~aral Peixoto. E o faço comovidamente, não só em
~eU 1-toJ:n-e, e t~mbêm tenho certeza de que poderia falar
em nome dÓ meu falecido pai, que foi seu colega durante
tantos ano~ _9_!!er na d~reÇão do glorioso Partido o PSD,
quer como intervênto"r~·Cómo~SoVer:nador, como Senador, e 'sempre estiveram juntos na longa história poHtica,
a partir de 1930. Desde criança eu via no Senador Ama~querj~
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ral Peixoto o exemplo de homem digno, de cidadão presM
tativo, de homem cheio de virtudes, um grande administrador, um político sem jaça que pôde varar todos esses

anos com a sua boa fama de um homem integro, de um
patriota. A S. Ex• se pode dizer aquelas palavras de Hansun: .. t grande, sem pretendê-lo, e encontrou aglória
sem buscá-la, no caminho do dever".
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex•
Concedo o aparte ao n-obre Senador MarCOrides Gadelha, que antes já havia me solicitado.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Nelson
Carneiro, os 80 anos do Senador Amaral Peixoto são
urna festa para a classe política. b que a vida deste homem é uma espécie de sublimação do nosso ofício, um
ofício tão rude e sofrido quanto incompreendido, que
exige dedicação total e absoluta ao bem coletivo, _cgm o
sacrifício de ambições pessOais e atê com o sacriffCiO do
próprio convívio familiar. Uma profissão que exige tOmadas de decisão a todo instante, que convive com as
tensões, que se obriga a tomar posições sobre pressões
que, muitas vezes, constituem um desafio permanente à
própria humana enfibratura. Ora, Amaral Peixoto viveu
todos os dramas, todas as agruras, todas as vicissitudes
deste Pais, foi contemporâneo de todas as nossas tormentas e sempre se houve com zelo total, com elevado
espírito democrático; com confiança nos valores _da convivência social, e sempre, e aciina de tudo, se comportou
eminentemente como político que se orgulha d~
proclamá-lo. Hoje, nós rendemos as nossas homenagens
a esta figura ilustre, a este decano das atividades públicas
no Brasil e, em nome da Paraíba, o faço também enternecidamente em nome da nossa geração, uma geração
que muito tem que aprender com Amaral Peixoto, com
homens como V. Ex• também, nobre Senador Nelson
CarneiiO, que deram uma contribuição inolvidável aos
desígnios deste País. Acho que todo esse conjunto de virtudes de Amaral Peixoto, toda essa luta, todo esse trabalho, toda_essa dedicação ao Pais é o que os Dicionários
procuram qualificar como Patriotismo. Meus parabéns a
V. Ex• e minhas homenagens a esta figura querida, a este
nome tutelar do Senador Federal, Amaral Peixoto.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Odacir Soares -

Permite

v: Ex• um

aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO --COnCedO o-aparte
--ao nobre Senador Luiz Viana.

O Sr. Lulz Viana- Eminente Senador Nelson Carnei-~
ro, a iniciativa de V, Ex!- merece todos os louvores, e a
ela não somente me associo em meu nome, riias, já ago-:ra, em nome da Bancada da Bahia, segundo solicitação
.que me foi feita pelos meus colegas. Eles, como eu,
acompanham há longos anos a vida pública do Senador
Amaral Peixoto. Eu o conheci na Constituinte de 1946,
quando ali cheguei como um adversário do Estado Novo, que eu havia combatido durante longos anos e lá c_onheci, o então Deputado Amaral Peixoto, que era
membro da Comissão de Finanças e Orçamento, da qual
também fazia parte o meu companheiro Aliomar Baleeiro. Cito Aliomar, no caso, porque vãrias vezes eu e Ba~
leeiro, que éramos oposicionistas, tivemos· oportunidade
de trocar impressões, de conversar sobre Amaral Peixoto
justamente para ressaltar o homem público que S. Ex•
era, o interesse que tinha por tudo que dizia respeito ao
Estado do Rio de Janeiro, à gente do Estado do Rio, aos
seus amigos, aos seus correligionários, aos seus companheiros. Realmente, é um homem público exemplar. Ao
longo, talvez, de mais de 50 anos, S. Ex• se de4ica a essa
tarefa nem sempre fãcil, nem sempre cómoda e nem sempre gratificante, de ser um representante da sua gente, do
seu Estado e do seu partido. E em todas as ocasiões, foi
aquele mesmo homem, não somente dedicado, mas competente para fazer política. Além das suas virtudes pessoais de integridade, de cultura, S. Ex• ê um homem
competente, é um político competente, que sabe fazer as
coisas, sabe tratar a política, sabe tratar as pessoas; daí a
ascensão que teve. E quero acentuar que a ascensão de
Amaral Peixoto foi, sobretudo, maior e mais fácil depois
do infausto falecimento por suicfdio de Getúlio Vã".rgas; e

se acentuo o fato é porque muitos pensariam o contrârio,
que o Senador Amaral Peixoto seria um reflexo, seria um
planeta do sistema de Getúlio Vargas. Não, S. Ex• é um
homem que anda sozinho, que não precisava de ninguém
para fazer a carreira brilhante que fez na vida pública
brasileira. Portanto, sinceramente, eu me associO às palavras de V. Ex• e fico satisfeito em ver que se registra no
Senado, com inteira justiça, essa efeméride que eu poderia dizer gloriosa, dos 80 anos do Senador Amaral Peixoto.
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado.
ConcedO o aparte 8.0 Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvidio Nunes- Dentre as suas virtudes, nobre
Senador Nelson Carneiro, V. Ex• tem a de saber unir
qUãndo na tribuna. O maior exemplo é o seu discurso na
tarde de hoje. Jâ em relação ao nobre Senador Amaral
Peixoto, o seu poder de unir ê de natureza polificá. Recordo, neste instante, que o Senador Amaral Peixoto, ao
longO de s_ua vfda pública, foi Presidente de dois parti~
dos, e atUalmente ê presidente de um deles, o PSD e o
PDS. Nós mudamos; S. Ex• jamais mudou. Ho_nras, louVores e glórias às oito décadas de Amaral Peixoto.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•

O SR. NELSON CARNEIRO -Concedo o aparte
ao Senador Cid Sampaío.
O Sr. Cid Sampaio - Senador Nelson Carneiro, V.
Ex•, mais do que nunca, representa hoje o pensamento
do Parlamento. Os pafses crescem, progrideni em fUnção
do comportamento dos seus filhos, aqueles que superpõem o interesse da Nação aos seus próprios interesses,
aqueles que se dedicam à coisa pública, sejam quais forem as circunstâncias que atravessam na vida; esses são
os homens que constróem os pafses e, para construí-los,
assegurando também liberdade, felicidade, é preciso que
esses homens sejam leais. A homenagem que V. Ex• faz,
lióje, aO-Senador Amaral Peixoto, faz a dois atributos
peculiares a sua figura: foi um homem que, como brasileiro, nunca se afastou da liça, nunca superpôs o seu próprio interesse ao interesse maior de servir à Nação, e falo
como seu adversârio nos idos do Estado Novo, depois
como membro da UDN. Existe um outro_ atributo_do Senador Amaral Peixoto, que caracteriza-o~s- cidadãos de
um país que consegue crescer, desenvolver-se e fazer o·
seu povo feliz. O Senador Amaral Peixoto, como amigo
ou como adversário, foi sempre um homem leaL Portanto, a homenagem que V. Ex• faz hoje ao Senador Amaral
Peixoto recebe o endosso, como tem recebido, de todo o
Senado brasileiro. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Roberto Wypych - Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Alberto Siha- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não, nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Nelson Carneiro, parodiando aqui meu ilustre companheiro d~ Piauí,
que cantou as virtudes de V. Ex~. como capaz de unir
esta Casa toda em torno do seu discurso de hoje, quilndo
S. Ex• diz que, além disso, V. Ex• pôs água morna na briga da Hora do Expediente e, tranqüilamente, todos os
Senadores estão aprecíando a proposta de V. Ex•, que
homenageia o grande líder nacional, Amaral Peixoto. Já
vai adiantada a hora, precisamos ir para a nossa Ordem
do Dia, e queria apenas dizer que apreciei, durante a minha juventude, a presença do atual Presidente do PDS,
do Líder Amaral Peixoto,_ qu_~ndo S. Ex!_era, primeiro,
Interventor, depois, Governador do Estado do Rio, na época do Estado Novo, e nós éramos da UDN, daquela
U DN que causticava o Governo através dos seus grandes líderes, Lacerda, Bilac Pinto e tantos outros. E eu notava a tranqUilidade, a firmeza daquele grande líder que
viveu todo o período da glória do Estado Novo, a queda
do Estado Novo, depois, o advento da democracia, Getúlio outra vez no Governo. E depois da morte de Getúlio, aí sim, o homem, o estadista, o líder nacional apareceu, com toda _a sua grandeza, e se revelou, nã() só no
Rio de Janeiro, mas no País todo, como o grande comandante que foi sempre, o grande aglutinador das
forças políticas, o homem que sempre deu exemplo a esta
Nação. A Bancada do PMDB do Piauf, por autorização
do meu nobre companheiro do Rio Grande do Norte,
também se associa às homenagens e apresenta as congra~
tulações aos oitenta anos de Amaral Peixoto.
O Sr: Murilo Badar6- V. Ex• me pennite um aparte?
(Assentimento do orador.)- Senador Nelson Carneiro,
eu queri-a, à dos Colegas, juntar a miD.ha palavra em homenagem a este varão de Plutarco, a esta figura notável
da vida pública brasileira, a quem o Brasil deve tantos e
tão asSinalados serviços. Tenho a honra de liderar a bancada de que faz parte Amaral Peixoto e, certamente, S.
Ex•, que ê o nosso comandante e o nosso líder, dâ constantemente a exemplo do que ê o político verdadeiramente vocacionado para servir ao seu povoe à sua gente.
De maneira que é, com muito prazer e com muito agrado, que quero render pessoalmente a minha homenagem,
de vez que cada membro da bancada já está fazendo a
esta notável figura da vida pública brasileira, que há de
continuar emprestando a sua colaboração ao Senado Federal e, sobretudo, prestando ao Brasil, como fez no passado, os relevantes serviços que constituem o grande
acervo da_ s~,ta vída pública e privada.
O SR. NELSON
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Muito obrigado a V.

Ex•s
O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex• um aparte7

- Q SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.
O Sr. ROberto Wypych- Nós também, Senador Nelson Carneiro, queremos nos associar ao pronunciamento
de V. Ex•, no momento ~ que homenageia o Senador
Amaral Peixoto que, para nós, paranaenses, é uma ban~
deira desfraldada neste País de brasilidade e de patriotismo. Nós que ingressamos mais recentemente na vida
política nacional haveremos de nos espelhar na vida des-se ilustre brasileiro, o Senador Amaral Peixoto,_que tantos serviços prestou e que vem prestando à Nação brasi~
]eira. Nós queremos nos parabenizar com V. Ex•, Senador Nelson Carneiro, pela feliz oportunidade que dã a
esta Casa de leis de fazCF c,om que também nós pudéssemos manifestar o nosso sentimento, neste momento em
-que se comemora os 80 anos da vida do ilustre homenageado. Mas que seja _este nosso aparte, Senador Nelson
Carneiro: nã homenagem que prestamos ao Senador
Amaral Peixoto, um sfmbolo da nossa amizade, do nosso respeito e da nossa mais profunda admiração. Muito
obOgado.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V,

Ex•
O Sr. Odacir Soares --Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -Ouço o nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odácyr Soares- Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• foi muito feliz em homenagear os 80 anos
do Sr. Senador Amãral Peixoto, porque a sua vida políti~
ca impregnou a vida política do nosso Pafs nos últimos
50 imos, representa:ndõ_ S. Ex• uma síntese do próprio
processo- de consolidação das instituições democráticas
do nosso Pafs. A partir do Estado do Rio de Janeiro,
onde S. Ex• permanentemente consolidou a sua base
política, teve a su:i atuação e a sua personalidade espraiada por todo_ o País, e, neste momento, esta homenagem que todo o Senado presta a S. Ex•êexatamenteuma
demonstração do prestígio, da sabedoria e da inteligência de Amaral Peixoto. Aqui ouvimoS vozeS C:Xpressivas
do Senado Federal, algumas delas que inclusive participaram do antigo PSD, sob a Presidência de Amaral Peixoto, e todas as gerações, de 1930 até hoje, que lizeram
polítiCa--neste País, souberam respeitar o nome de Amaral Peixoto, que representa para todos nós uma bandeira
de luta, uma bandeira de seriedade, uma bandeira de
construção das instituições democrâticaS e livres doBrasil. Portanto, parabéns a V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex•
-~
O

Sr~-

João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -Ouço o nobre Senador João _Lobo.

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Nelson Carneiro,
nesta altura do discu_rto de V. Ex•, que recebeu a ade&.ão
quase unânime desta casa, eu me -eximo de qualquer
novo ex.ercicio de imaginaçãO capaz de juntar outros galardões à personalidade de Amaral .Eeixoto. Quero, apenas, em meu nome pessoal, transmitir a minha profunda
admiração pela personalidade desse homem que é. jâ,
História do Brasil, e desejar-lhe muitos e muitos aniversãrios iguais a este. Muito obrigado.

todos sabemos que ele conta com a admiração_ do povo
bra:3neiro.
- O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um aparte, Senad.or NelsOri Car'neiro?

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a_ V,

de homenagear a figura ímpar de Ernani do Amaral Peixoto, quando próximo está S. Ext de atingir os 80 anos
de idade, eu, como Senador do Estado do Ac_re, pelo
PMDB, não poderia ficar em silêncio e deixar de me val~r do_ discurso de V. Ex• para, aparteando-o, dizer ao
nobre Senador Amaral Peixoto do muito da nossa admiração e prestar nossa apagada mas sincera hOmenagem
por essa vida brilhante e de exemplos que tem legado à
Nação brasileira. Quero deixar, como registro da nossa
lembrança, o traço que une por meu intermédio o Acre
ao Estado do Rio. Quando jovens ainda, freqUentamos a
-racUldade de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e
lá, como ac::idêmlCõs de medicina, servimos-nos do Hospital Antônio Pedro, construldo por S. Ex• o então Governador Ernani do Amara] Peixoto, nosocômio que
grandes serviços prestou, e tem prestado, não só ao Estado do Rio, mas a todos eis Estados da Fe_deração, pois
__ôesde quando eu lá cursava, apartavam, à busca de suas
-enfermarias e seus serviços, brasileiros de todas os recantos de nossa Pátria. Portanto, com esse registro, quero
trazer, neste momento, a minha homenagem a esse ilus-tre pãtrício, o Senador Amaral Peixoto, a quem tanto a
Nação deve e que as gerações passadas e presentes admiraram, admiram e hão de admirai. Muito obrigado.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Nelson Carneino mõrhento em que V. EX• tem a cívica lembrança

rQ,

O Sr. Américo de Souza -

V. Ex• me permite um

aparte?
O SR. NELSON CARNEffiO - ConCecfo o- aparte
ao nobre Senador Américo de Sotiz-a;- -:::

O Sr. Américo de Souza - Nob(e Senador Nelson
Carneiro, estou acompanhando, com o intereSse que me
merece, o discurso de V. Ex• nesta-hom,enagem ao nobre
Senador Amaral Peixoto. Quero tambi;:m deixar registrado as homenagens do Estado do Maranhão, pela voz
deste Senador, e dizer a V. Ex• e à Nação_ que o Senador
Amaral Peixoto é um património nacional. Meus parabéns.
O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• me permite um
aparte, nobre Senador Nelson Carneiro?

O SR. NELSON CARNEIRO -Concedo o aparte
ao nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Não poderia deixar de
incorporar-me à homenagem que o Senado, pela sua
unanimidade, presta, neste instante, ao Senador Amaral
Peixoto. Pessoalmente, sinto-me muito à vontade para
trazer a minha solidariedade a esse preito que V. Ex•
propõe, por ocasiào__da passagem do 80~' a_niversário natalício desse grande homem público brasilç_iro, porque
inicíei a minha vida pública, nos idos de 1950, como Deputado Estadual, aos 22 anOs de idade, sob a legenda do
Partido So_cial Democrata, presidido, a nível nacional,
pelo entào Conlandante Amaral Peixoto, a quem sempre
respeitamos e admiramos. Posteriormente, promovido a
Deputado Federal, cheguei ao Rio de Janeiro, em 1959, e
ali encontrei à frente -do PSD, que era o malar partido
nacional, naquele instante da vida poHtica brasileira. E
ai procurei aproximar.;-me de S. Ex•, através, sobretudo,
do meu inesquecível Líder, que foi o Senador Ruy Carneiro, e juntos passamos atuar no cenário nacional, sempre procurando prestigiar a figura do Presidente Amaral
Peixoto, que prestou relevantfssimos serviços ao Brasil,
com o seu talento político excepcional, haja vista- a
atuação que teve naquele período conturbadíssimo da
histórica politica nacional, que antecedeu ao s_uicídio do
Presidente Getúlio Vargas guando ele, sobretudo como
conselheiro político _do então primeiro ffiigistrado__ da
Nação, pôde fazer o possível para evitar conseqUências
mais graves naquela hora liificil que atravessa_ o Pafs.
Neste instante, portanto, quando V. Ex• faz o seu pronunciamento enaltecendo a personalidade de Amaral
Peixoto, trago-lhe o meu total apoio, que não é somente
pesso-al, mas como Líde-r -i:le-mii:!.h-ã Bancada no_ SentfdQ
Federal, curvando-me reverente diante dessa figura humana e desse grande político que- póderã servi(de exem~
pio para as gerações fUturas.
O SR. NELSON CA!lNEI!lO -

Muito obrigado.

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NElSON CARNEIRO- Pois não, com muita
honra.
O Sr. José Lins -Nobre Senador Nelson Carneir!),
estou acompanhando o discurso de V. Ex• e sentindo o
quanto o Senador Amaral Peixoto é querido neste Senado, e não somente aqui, mas conta com a grande admiração da Nação, do povo brasileiro e de todos os meios
políticos deste País. Eu queria, nobre Senador, para nlo
me alongar neste aparte que não poderia faltar, pedir ao
nobre e querido amigo Senador Amaral Peixoto q_ue recebesse um abraço afetuoso da minha parte, através de
V. Ex•. extensivo a D. Al:tira, sua companheira de tantos
anos, que com ele tem militado e certamente oferecido
muito da força desse grande espírito, hoje nome nacional. S. Ex• conta com a n_ossa admiração, e não ê só isto,

~

O Sr. Lomauto Júnior - Permite V. Ex' um aparte'?
(Assentimento do orador.)- Senador Nelson Carneiro,
o SenadOr Lui:z Viana já falou em nome da Bahia, e ninguém melhor e mais autorizado para interpretar os nossos sentimentos do que S. Ex• Mas eu não poderia deixar
de participar do_ discurso- homenagem que V. Ex• estâ
pronunciando nesta tarde. t que eu tenho uma grande
admiração pelo Senador Amaral Peixoto. Desde jovem
acompanhei os seus passos, e via, naquele político, um
paradigma de patriota. Não sabia_ que o destino ii'ia
conduzir-me a conviver mais próximo a S. Ex•. não somente no Parlamento, como no _Pa_Uido e na sua dir-eção.
E essa minha admiração acentuou-se, cresceu, e posso
dizer que daf nasceu uma amizade, admiração que t"enho
por ele e sua excelentíssimã esposa. V. Ex._, Senador Nel- son Carneiro, que é um homem que tem o senso das
·-oportunidades, que tem uma vida cuja história cQmeça
na Bahia e só terminará nos pfiicaros da Pátria, como,
aliás, vem acontecendo e.m tod~ a sua vida, V. Ex• homenageia, numa hora bastante comovente, o Senador Amaral Peixoto,_quando completa uma idade linda e que todos nós aspiraríamos chegar. E ele vai ultrapassar, acredito, e não quero determinar que possamos vir aqui comemorar o seu centenário porque não quero ser mesqui. nho atê com a generosidade da providência divina. P~::tr
tanto, creia Ex~ que também me solidarizo com essa homenagem, justa homenagem, a um homem que pode servir de paradigma na vida púbtica, sobretudo- na_ vi_da
pública contemporânea do Brasil.

Ó Sr. Lenolr Valgas- V. Ex~ me pefi!Iite útn_aparté'?

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não, nobre Se_nador.

O Sr. LenoitVargas- :t com um júbilo muito grande_
que vejo o --Sena® da República, peJa iniciativa de V.
Ex•, fazer esta manifestação tão significativa de homenagem ao chefe de sempre, Senador Amaral Peixoto. S. Ex•
é comoum traço de união que une todas as fases da vida
públic:i brãsileifa, -llâ mais de cinqUenta anos, e sempre
numa posição de liderança que as suas qu_alidades pessoais de homem público, de político, de cidadão, o tem
coilduzido. Comecei a admirá-l_o ao tempo que, no edifício Piau-í, no Riõ de Janeiro, comandava o nosso Partido
e,- desde_ então,-a ponderação da sua palavra, a sabedoria
g~_s!-la conduQão te~ sido sempre um farol, uma estrelaguía a conduzir i;lqueles qUe senteni. eril toda a sua personalidade_ uma expressão Hdirria de permanente espírito
público. f>or isso, é com alegria que eujunto"essapalavra
_Qe Santa Catárina que, por uma das sUas facções, seinpre
esteve_ tão próxima de Amaral Peixoto. Para tetesm.u-
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nhar o meU júbilo, o meu contentamento <::om essa homenagem que o Senado_ da Repúblicii tambêm presta, ao
um mareei na idade do nosos comandante
Ernani do Amaral Peixoto.

!re ·aprmdffiar

O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço o nobre Sena~
dor Mârio Maia.

Ex•

O Sr. José Lins -
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O Sr. Octávio

Cardoso~

Permite V. Ex• um aparte?

O Slt NELSON CAI!NEII!O- Ouço V. Ex•, nobre
Senador Octãvio Cardoso.

O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Nelson Carneiro, o Rio Grande do Sul, vinculado tão fundamente
ao -nobre Senador Amaral Peixoto, quer associar-Se às
homenagens que, em hora inspirada, V. Ex' resolveu
prestar neste Senado. O nobre Senador Amaral Peixoto é
um paradigma de homem e de político, digno das nossashomenagens, homem que engrandece, ilustra e enobrece
o Senado da República.
O Sll. NELSON CA!lNEillO -

Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o discurso está feito.
Feito nos numerosos apartes que traçaram o perfil de
Amaral Peixoto, cumpre-me apenas dizer que homem
púb1ico de luz própria, de esplêndida luz própria, não
reivindicamos para o Estado do Rio; o Senador Amaral
Peixoto é um patrimônio da politica nacional, e assim é
que eu o homenageio nesta oportunidade.
Tive a vent].lra da sua companhia em momentos di_fi_peis da vid?_ republicana. Éramos sete, hoje somos os
d9is que, em 1971, aqui chegamos. para lutar pelas idéias
do _restabelecimento da ordem democrãtica. Mas, sobretudo, eu me regozijo com esse homem maravilhoso que,
aos 80 anos, vai, corre 5, 6 horas de automóvel pelas estt:adas do Rio de Janeiro, para homenagear um correligionãrio que adoeceu, aniversaria ou levar pêsames a
uma família enlutada. A sua grande força politica no Estado do Rio, que nenhuma outra até hoje existiu tão poderosa quanto a dele, reside exatamente em ser o amigo
dos seus amigos, o amigo certo daquelas horas incertas,
para repetir a frase do velho brocadQ..;. "amigos certos em
horas incertas".
Neste momento, Sr. Presidente, a _homenagem se
translada também a sua doce, leal e dedicada companheira, a D. Alzira Vargas do Amaral Peixoto. Sinto, po~m,_ que Amat:al pei~oto faz o que muitos homens
públicos deste País não fizeram: vai publicar no próximo
mês as suas memórias. São mil páginas de memória! Ele
continuarâ mesmo-que se afaste desta Casa, por deliberação própria, ele contínuarâ trazendo depoimentos de
sua geração para as gerações que hão de vir.~ uma contribuição valiosa para a história política do País.
Finalmente, Sr. Presidente, acredito que o Senador
Amaral Peixoto estará muito feliz e muito emocionado
com as homenagens desta Casa, mas não perdoará, o
meu querido Chefe, ao orador que ocupa esta tribuna
pela traição que cometi, primeirO, co"rivoCando-o para o
plenário a pretexto de um debate que, não se feriu, e, depois, ocupando esta tribuna para ferir a suã conhecida e
proclamada modéstia. Espero que S. Ex•, que certamente agradecerá a todos os que aqui se pronunciaram e a
tçgos os q~e não se pronunciando expressamente, partilhain das mesmas alegrias, acabe por perdoar a este modesto companheiro que lhe praticou, pela primeira e,
permita Deus, pela última vez, uma traição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas!)
O Sr. Amaral Peixoto -

Peç-o a palavra, Sr. Presiden-

te.
O S!l. PllESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao _nobre Senador Amaral Peixoto.

0 S!l. AMA!lAL PEIXOTO (PDS- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hesitei e_m_saber como pedir a pa1avra: seria para levantar uma questão de ordem? O Regimento" Interno
não _prevê agradecimentos. Seria para fazer uma comunicação'? Não.
O i;jue desejo é c:lizer que os momentos que aqui passei
_yalem por todos os sacrificlos ·que vivi ao longo desses
_ anos. Marcho tranqUilamente para completar os meus
80 anos, dizendo alto e bom som: fuí pOlítico toda a vida,
e honro-me de ter sido poHtico. Honro-me de ter pertencido a esta classe (Palmas) tão difamada, tão apontada à
execração públi~ e que, entretanto, pelos homens que
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conheci, e pelos meus companheiros do Senado, tanto
merecem pelo tanto que se dedicam ao País.
Poderia recordar lutas passadas - e algumas foram
aqui citadas- combates decisivos que me separaram de
tantos dos meus aluais companheiros. Mas devo dizer
que nunca criei situações _que não me permitissem eStar
bem, no dia seguinte, Com aqueles adversãrios de entàQ,
Uma das coisas que mais me honra na vida foi, em
1966, quando era candidato a uma eleição que não se
realizou, a Governador do Estado do Rio de Janeiro,
pela terceira vez, ter encontrado a figura mais eminente
da UDN, o grande brasileiro Raul Fernandes. E ele me
perguntou se eu seria candidato. Eu lhe disse que achava
a situação dificil, eu não estava bem com o governo revolucionãrio, e talvez não fosse conveniente ao_m_eq_Est__ado
e ao meu Partido. E ele me disse;. "Não, o senhor tem
que ser candidato. O senhor tem que ser candidato, porque o senhor trabalhou durante toda a vida pelo nosso
Estado. E se o senhor for candidato, eu, que jã estou
afastado de política; vou fazer uma carta ao.s-flurilinenses, recomendando o seu nome", Raul Fernandes era
muito parco nos elogios, e isso tocou-me profundamente.
Não posso deixar de recordar, também, a palavra de
outro homem que não era ligado a mim, do Marechal
Presidente Humberto Castello Branco. Tendo sido convocado por ele para tratar de um assunto do Partido que
eu presidia então, o PSD, ele me disse;."o senhor tem
grandes amigos, mas tem rancorosos inimigos. Mas pode
ficar tranqUilo, a sua vida foi vasculhada em todas as
missões que o senhor exerceu, em Washington, no Ministéiio da Viação, no Estado do Rio, no Congresso; por
todos os lugares, os seus adversários prõcuraram des~
cobrir qualquer coisa. e não encontraram ilada". Foi o
maior elogio que ouvi na minha vida. Mas maior do que
esse é o que acabo de receber dos meus companheiros do
Senado.
Se me perguntarem se valeu a pena o sacrificio de tantas lutas, de tantos dissabores, de tantos aborrecimentos,
eu direi: para viver os instantes que acabo de viver, valeu
a pena. Só lamento que tenha sido apanhado de surpresa, não tenha preparado um agradecimento, e não tenha
trazido, para estar ao meu lado, a minha companheira
Alzira (Palmas); ela viveria a mesma einoção que estou
sentindo neste momento.
Senador Nelson Carneiro, meus caros companheiros
do Senado Federal, muito obrigado. (Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Mesa des_eja acrescentar algumas palavras às manifestações de homenagem que esta Casa acaba de prestar ao eminente Senador Amaral Peixoto.
S. Ex~ é de fato, aqui, não apenas uma figura admirada. a qual todos nós rendemos o nosso respeito, mas é,
sobretudo, um político e Um colega estimado por todos
os seus companheiros de trabalho.
Eu, particularmente, Senador Amaral Peixoto, devo
agradecer a V, Ex~ todas as atenções que tenho recebido
da sua pessoa, e algumas vezes comovidamente; como
naquelas noites em que nós tính3.riws que passar ãqui,
em vigília, durante a doença do Presidente Tancredo Neves. Eu ficava, realmente, assim, tomado de emoção,
quando V. Ex', altas horas da noite, também ali ficava·
aguardando as notícias que todos nós ansiosamente esperâvamos.
Sei que V. Ex', dessa maneira, manifestava, a SeU"iTiodo, silenciosamente, a sua solidariedade a um amigo de
tantos anos e de tantas labutas políticas, mas sei também
que V._ Ex• fazia isso, ali, na Presidência do Senado,
prestando-me um apoio que seri:tpre considerei dos mais
valiosos e hei de guardar sempre na minha recordação.
Não preciso dizer nada sobre a sua personalidade,
sobre o seu desempenho de tantos anos na vida pública,
sobre os serviços prestados ao seu Estado, o Rio de Janeiro, e à Nação brasileira; não preciso dizer nada das
suas atitudes sempre claras, nítidas, firmes, insuscetíveis
de duas interpretações, porque acima de tudo V, Ex• é
um caráter retilíneo, é desses homens públicos de uma
geração que estã no fim de sua carreira e que deve servir
de exemplo às novas gerações políticas.
Sr. Senador Amaral Peixoto, presto assim, em nome
da Mesa, a minha solidariedade a essas homenagens, e
quero acrescentar o meu profundo sentimento pesSoal a
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essa solidariedade, não apenas pelo respeito mas pela
grande estima que devoto a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. (Pausa.)
- S. Ex• não se encontra presente,
O Sr. Moacyr Duarte Sr. Presidente.

Peço a palavra pela ordem,
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, quero
apenas lembrar o art. 181 do Regimento Interno, tãosomente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O art. 181,
anteS de V, Ex•, foi lembrado pelo nobre Senador -Fábio
Lucena. E a respOsta que eu dei desta mesa e, depois,
pessoalmente, ao eminente Senador pelo Amazonas, é
que, se há o artigo 181 no Regimento da casa, hã também o art. 66, que obriga a Presidência a conceder o uso
da palavra em qualquer fase da sessão, mesmo em curso
de votação, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, mediante
comunicação à Casa, quando ...
O SR. MOACYR DUARTE- Se tratar de matéria de
carãter inadiável...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ... solicitada
pelos Líderes.
- Jsso, além de ser um dispositivo regimental; ê a prática
que tem sido s_eguida sempre, nesta Casa, e não desejo
inovar. Por isso, à questão de ordem de V. Ex• eu respondo dessa. maneira e assim a decido.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, também como
Líder de Bancada.
O SR. H~LIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o.següinte disc_urso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O eminente Senador Virgflio Távora, com a sua costu~
meira cordialidade e clarividência, ocupou hã pouco a
-tribuna desta casa, para fazer- 'disse ele- uma espécie
de avant-premiére ou trailer de seus pronunciamentos de
crítica à política económico-financeira do Governo Federal da Nova República.
Não pretendo, neste meu pronunciamento de agora,
dar também um troco apropriado e adequado a S. Ex•,
mas, assim como S. Ex• simplesmente fez um avantpremiére, um trailer das suas críticas, eu também me permito, em nome da Liderança do Governo, responder alguma coisa às críticas feitas por S. Ex•
1:. verdade que, no pronunciamento de hoje, o nobre
Senador Virg"flio Távora teve que perder 2/3 do -seu tempo lendo as propostas e o programa de Governo do
PMDB. S. Ex' fez referência ao programa travessia do
Presidente Ulysses Guimarães, fez referência ao discurso
de eleição do Presidente Tan,redo Neves, fez referência
também ao discurso lido pelo .Presidente Josê Sarney,
mas de autoria do Presidente Tancredo Neves, e perdeu
grande parte do seu discurso com essas colocações, refebrando posições do PMDB.
Mas S. Ex•, já no fim, se mostra perplexo, porque as
autoridades financeiras disseram que o déficit público
~ra _de 53 tiilhões de cruzeiros, depois passou de 53 para
84 e, de certa maneira, o Presidente José Sarney admitiu
que o déficit público é de 104 trilhões de cruzeiros. Interessante é que, no meio da discussão, S. Ex~ deu de bara·
to que não ia-discuti{diferenças de 5 a 10 trilhões de cruzeiros, entendendo que não vale a pena gastar tanto tempo com uma quantia tão pequena de 5 trilhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, a propósito de trilhão de cni;zeiros,
também confesso a minha incapacidade de saber càlcular
exatamente quanto representa um trilhão de cruzeiros.
Não é fãcil dizer 20, 30, 40 trilhões de cruze_iros e ter uma
idéia do que realmente é essa quantia.
Lembro-me que quando era menor, numa escola do~
minical da Igreja Presbiteriana, alguém quis dar a idéia
do que era:- eternidade. O que é a eternidade? Por mais
que se díga que é uma coisa que não tem fim, que não
acaba nunca, isso não dã para compreender, para entender. Então, lembro-me que um professor da escola domi-
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nicai usou de uma ilustração para que as pessoas tivessem uma idéia do que é a eternidade. A explicação é a seguinte: eternidade é como se fosse um passarinho, todo
dia, tirando uma poeira do Himalaia. No dia que todo o
Himalaia fosse derrubado, através da ação persistente do
passarinho, isso seria_um dia na eternidaâe.-Era uma maneira de se ter uma -idéia de eternidade.
O Sr. Virgflio Távora- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HÍ.LIO CUEIROS - Assim, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, realmente me vejo embaraçado em calcular a diferença entre 50, 60 ou 70 trilhões de cruzeiros.
Na minha ignorância, tudo isso é muito parecido, é muito semelhante, porque são números incalculáveis e não
dá para se fazer comparações.
Mas quero dizer ao nobre Senador Virgílio Távora
que, apesar da iilcatculabilidade do número, hâ explicações para as divergênCias sobre esse déficit. Em primei~
ro lugar, como já frisee em aparte a S. Ex•, noUtra oportunidade, o Presidente José Sarney jâ declarou que herdou o caos econômico.
O Sr. Virgilio Távora- Ontemjâ mostramos que nãO
havia nada de caos.
O SR. Hl!:LIO GUEJROS -Herdou o caos econômico e, sabe S. Ex• que não há dimensão para se calcular o
caos. O caos é alguma coisa incalculãvel, alguma coisa
que não se pode medir. Então, se o Governo da Nova
República herdou o caos, é muito difícil de se calcular o
caos, até porque, se for calculado, deixa de ser caos. O
caos é a aberração total, incalculãvel. De modo que não
é, absolutamente, pertinente essa crítica do Senador
Virgílio Távora.
Por outro lado, se quer explicação para esses números
tão astronôniícos, S. Ex• as terá, aqui, Com o documento
que me foi passado às mãos pelas autoridades financeira
do Governo. Realmente, a estimativa inicial do déficit
foi _de_ 53 trithões de cruzeiros. Acontece que a esse cálculo inicial acrescentou-se mais um item: os- encargos financeiros de depóSitos em moeda estrangeira, no Banco
Central, caculado em 23 trilhões de cruzeiros.
Sabem, V. Ex', que essas moedas estrangeiras, resultado de empréstimos contraídos pelos Estados e pelos Municípios permanecem, por seis meses, nos·cofes do Banco
Central, e sobre elas correm correção monetária e juros.
E é evidente que existem milhões de dólares em depósitos
no Banco Central. E é evidente que esses depósitos estão
afetando o déficit orçamentãrio que, portanto, sobe de
53. para 73. Além disso, hã tambêm o déficit da administração di reta dos Estados e dos Municípios, calculado
em 8 trilhões de cru.zerios.
Resumindo: com o restante das operações das autoridades monetárias junto ao setor público, verifica-se que
a esse cálculo inicia] de 53 trilhõe&, juntand(He esses outros itens de mais 20 tiilhões, e outros 20 trilhões às contas de fomento e às contas cambiais, dâ, no final, 104 trilhões de cruzeiros.
Estã ai, pois, a explicação requerida e desejada pelo
eminente Senador Virgflio Tãvora, a respeito desta discrepânCia entre uma opinião dada logo que o Governo
da Nova República assumiu as rêdeas da administração
e as reformulações e os reajustamentos que teve que fa- zer até o dia de hoje.
Não vejo, nobre Senador Vírgflio Távora, como se pegar em divergência ou em mentira as declarações do Governo Federal.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex• concede ou não concede o aparte?
O SR. Hll:LIO GUEIROS- Na verdade, a situação
de descalabro em que a Nova República recebeu o Governo da Velha República leva a que não se tenha uma
idéia exata, logo nos primeiros dias, do valor real dess_e
débito, mas hojejã estã tudo explicado, como demonstra
V. Ex•.
V. Ex• tem o aparte. Demorei a dá-lo, porque primeiro
tinha que dizer: como eu ia-chegar aos 104 trilhões de cruzeiros, a começar dos 53 que V. Ex• -denunciou inicialmente.
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O Sr. Virgílio Távora- Primeiro, não falei 53, é equívoco de V. Ex•; começa por ar.

O SR. HtLIO GUEIROS O Sr. Virgl1io Távora -
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Falou em quanto?

Oitenta

e quatro.

O SR. HELIO GUEIROS- fi porque V, Ex• jã colocou aí os encargos financeiros de depósitos em moe-da,
que vão dar os 80.
O Sr. Virgílio Távora - Meu caro Senador, vamos
por etapas. Estou vendo que o PMDB teve como seu,

campeão, para defender suas causas, uma pessoa que
brilha pela eloqUência, mas não pela calma com que faz
a discussão. Vamos com calma, com<> fiZemos. Inicial-.
mente perdemos bastante tempo no infcio ...

O SR. H.tLIO GUEIROS -

Isso eu reconheci.

O Sr. Virgílio Távora :..._ ... pará justamente dizer o que
foram as promessas - foi a primeira tese que levanta~
mos- e depois começamos. Mal ensaiamos, S. Ex• o Sr.
Presidente, que depois justamente foi tão generoso com
o Líder de outro Partido, após os 20 minutos, da fala
pela Liderança, cortou~me, sem embargo da importância
que atribuo ao assunto, 'quando muito, mal abordado
pelo orador que representava o PDS. Mas queria dizer a
V. Ex• que, geralmente, assuntos económicos não podem
ser discutidos com paixão, coii:i.õ V. Ex• faz, mas com
toda a calma, vamos ver os números. A pergunta foi, pri~
meiro, se aquilo que estava escrito e que líamos como os
compromissos, não só do PMDB como da Aliança,
como do discurso do Presidente enfermo, lido pelo Presi~
dente interino, no momento, bem como, depois, a entre-vista anterior do Presidente eleito, com a_ resposta dada
ao eminente homem Barbosa Lima Sobrinho, estavam
casando ou não. Essa era a primeira coisa que irfamos
discutir, mas, para auxiliá-los, íamos fazer uma pequena
apreciação do documento _n\" l, que era a apresentação,
em nome do Governo, de um documento que, no dia anterior, tinha sido aprovado pelo Ministério e pelo Presidente, todos reunidos, e depois apresentado à Câmara
dos Deputados. Nesse documento constava como 84,9
trilhôes o chamado déficit de caixa. A pergunta era qual
o conceito, porque agora vamos responder a V. Ex•, seê
que nos chamou ao debate. Havíamo_s nos retirado aqui
do plenãrio e combinado também com o Uder, pois,
normalmente, quando combinamos com os Lideres, sejam do meu Partido, sejam do Partido de V. Exb9, de vez
em quando t~os essas surpresas, mas havíamos combinado que, amanhã, continuariamos o debate. Se V. Ex•
nos chama à colação, diremos calmamente que pergun~
tamos, simplesmente, qual o déficit sobre o qual vamos
discutir daqui a pouco. Não se discutia se vocês achavam
que era o déficit Dornelleano, ou seja, do Dornelles, se
achavam que era o déficit _operacional, segundo os con~
ceitas do FMI, se era o déficit que o Banco Central apre~
sentava. Mas diremos a V. Ex.• que, independentemente
disso, vai ver que não jogam o déficit; inclusive hoje, por
exemplo, apresentado como docum~to do Banco. C~n~
trai, pelo acreditado jornal Gazeta Mercantil, com o déficit, com o conceito de déficit que o próprio Banco Centra! deu, nãO a V. Ex•, porque nem participou do almoço, mas aos Líderes da Aliança, ontem. Então, eu não
estava discutindo se vocês estavam com o déficit certo ou
errado. Diga qual é o número? Isso é o que foi pei"gui:ttado! Qual o número? V. Ex• dá esta justificativa. De hoje
para amanhã vamos examinar os seus numerosinhos aí, e
verificar Se realmente batem. Porque jâ não hã mais o
conceito de déficit de caixa. t outro conceito, certo! Então, se não hã mais o conceito de déficit de caixa, como é
que V. Ex• vai justificar que, hã três dias, Lemgruber tenha feito todos os cálculos a base do preenchimento de
um hiato, quer dizer, um déficit de 85 a 90 bilhões de cruzeiros! Mas isso vamos discutir amanhã. Quero, apenas,
dizer a V. Ex' que não vim aqui com armadilhas para o
PMOB, mas com a alma mais limpa do mundo, com a
intenção mais·franca. Vamos_d_iscutir, primeiro, se as
idéias se ajustam, e isso V. Ex•s não poderão nunca dizer
que se ajustam, porque então _responderemos com opiniões ilustres do seu Partido, que não se ajustam à c_oisa.
alguma, mas tomaram outra direção. Agora, dentro des. sa outra di~o- que é uma-absolvição de muita coisa
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que o passado fez- vamos examinar os caminhos que
vão se dar. S6 isso e nada mais. Finalmente, como V. Ex•
gosta muito de citação, quero saber se está de bom humor. Estâ de bom humor?

lavra de Deus, e V. Ex! conhece as divisões do CristiaÔis~
mo; há o catolicismo,- o protestantismo, o judaísmo, todos eles baseados na Bíblia, na mesmíssima Bíblia, sem
tirar nem pôr nenhuma vírgula.

O SR. HtLIO GUEIROS - Estou de bom humor.
"Aproveita que eu estou de bom humor."

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho.)- Nobre Se-nador, o tempo de V. Ex• estâ se esgotando. Apelo para
que V. Ex• conclua o seu pronunciamento.

O Sr. Virgílio Távora- Então, com relação a citação
• de V. Ex•. quem lhe disse isso, na sua juventude, tirou
justamente de Van _Loon. E a primeira pâgina do livro
"T~lerância", de Viin Lo~:nl, no tempo âureo do nazis~
mo. Vàn Loon era um grahdebistoriador, rival de Wells
que dizia, justamente, sobre a eternidade, o que V. Ex•
disse, talvez com mais brilhantismo, mas, a imagem é
justamente de Van Loon, tal qual contamos. A eternidade, desbastado o penhasco por um passarinho que, de
cem em cem anos lâ pousasse, depois que, com uma picada, conseguiss_e tirar tudo isso, enfim desbastar todo o
penhasco, aí já teria passado um dia na eternidade. De
maneira que atê nisso vê V. Ex•, estamos numa ligeira
discordância.
O SR. HE:LIO GUEIROS- Nobre Senador Virgílio
Távora, longe de mim atribuir a V. Ex• intenções insinceras com relação à discussão do problema, nem tampouco
de pensar que estou exaltado..•
O Sr. Virgílio Távora- Imagine se tivesse!
OS~ HE:LIO GUEIROS- ... como aquele personagem do Jô Soares, Em absoluto, apenas sou, assim, um
pouco mais vibrante.~

O Sr. Virgílio Távora -

Vibrátil.

O SR. HtLIO GUEIROS -- .... mas isso, absolutamente, não retira em nada o respeito, a admiração e a
C()rdialidade do debate com V. Ex• Eo socqrre-me aqui
eminente Senador Lomanto Júnior, para lembrar que
tãmbém S. Ex• sofre do mesmo mal. Também é muito
vibrante, muito_ eloqUente, quando discute os seus pontos de vista. Mas eu apenas quero dizer a V. Ex• que não
fica sem resposta aquela indagação em que V. Ex• queria
saber onde se arranjpu os cento e quatro trilhões.
O Sr. Virgílio Tli:vora- Eminente Senador, eu não estou perguntando onde se arranjou, eu perguntei qual delas.
O SR. Hi'tLIO GUEIROS- Nobre Senador, pegue
umJapisínho, tome nota que eu vou ditar para V. Ex• Jâ
disse a V. Ex•
O déficit de caixa, o excesso de gastos do Governo,
com relação à arrecadação global, independente de qualquer consideração qualitativa e dentro do ano calendar,
a estimativa inicial é de 53 trilhões.- Vá an_otando.
Encargos financeiros de depósitos em moeda estrangeira, no Banco Central, 23 trilhões;
Déficit da Administração direta de Estados e Municípios: 8 trilhões.
Restante das Operações das_Autoridades Monetárias,
jUnto ao setor públicq: 2Q_ trithões.
Total reestimado 104 trilhaes.
Despesas já ocorridas, do ponto de vista do Orçamento da União, mas ainda não liberadas pela Fazenda: 4
trilhões. _
Total: J08 trilhões_L _
O défiCit de caixa do Governo, estimado em- 108 trilhões, inclui:
O déficit de caixa da SEST,
, O déficit de caixa do _SINPAS,
O déficit de caixa da administração direta, aos três
níveis, (Municípios, Estado e.- União) e
O déficit de caixa das Autoridades Monetárias, (Ban~
êo.do Brasil e Banco Central). Nã,o incluí o resultado das
operações dos bancos estatais,
O resultado das operações das estatais estaduais e mu~
nicípais e os empréstimoS de Bancos_ aQ Go_vecllQ.
Então·; estão ai_ as explicações requeridas por V. Ex• a
respeito- CeSSaS -divergências entre os números iniciais
desse déficit e os nú,meros agora corrigidos. Não hã nenhum mistério, nenhum segredo. V. Ex•, depois, poderá
analisar esses dados. Quanto, Oobre Senador Virgílio Távora, às contradições que V~ Ex• encontra entre a palavia de um Ministro e a de outro, eu querq_ dizer a V. Ex~
que iSso é a coiSa mais natural do mundo. V. Ex•, como
b9_1!1 f_ristão, conhece a Bíblia •. BíbliR; é considerada a pa~

O SR. HtLIO GUEIROS- Atendojã ao gedidode
V. Ex•

Então, se nem se en_contra unanímidade na interpretação da palavra de Deus, é claro, também nobre Senador, que tem que haver divergênCia quando se vai discutir problemas econômicos, financeiros e sociais. V. Ex•,
inclusive, no seu discurso fez referência ao economês,
que é _essa linguagem cifrada, complicada com a qual
economiStas de baixo quilate pretendem engazopar, en·
ganar a opiniãO pública. E V. Ex• faz muito bem em repudiar o economês. Eu, ta-mbém, não faço questão de
bancar o economês e o repudio, porque acho que se pode
explicar tudo muito claramente ao povo e a quem quer
discutir os problemas econômicos e financeiros. Nestas
condições, nobre Senador Virgílio Távora, eu não vejo
como V. Ex~ dispõe de tanta base para essas críticas iniciais que estâ fazendo à política econômico~financeira do
Governo. Há explicações perfeitas para divergências a
respeito do cálculo desse déficit. que começou com 53
trilhões e agora estã com lOS, coin todas as implicações.
E quanto às possíveis contradições entre o que o PMDB
pregou e o que estaria, agora realizando. Quero dizer a
V. E_x' que~ também~ Roma não se fez em um dia. Eu tenho um governador no meu Estado, o jovem Governador Jáder Barbalho, que quando começam a pedir muita
coisa para ele fazer, e fazer imediatamente, e geralmente
são as mUlheres que mais cobram dos governos dos Estados e das prefeituras a realização dos serviços públicos,
S. Ex• gosta de perguntar: """";'.''Minha Senhora diga~me
uma coisa, quantos filhos a Senhora tem?- Sete Gover~
nador. A Senhora tem 7 filhos. Mas, me diga uma coisa,
a Senhora teve todos os sete de uma vez?" Aí a Senhora
verifica que ninguém pode fazer tudo de uma só vez.
O Sr. Moacyr Duarte-- E se uma tivesse um sêxtuplo?
O SR. HtLIO GUEIROS- V. Ex• argumenta com
as exceções e eu jâ disse que repudio quem argumenta
com exceções. Vamos argumentar com o razoável, com o
que acontece. Se argumentarmos com aberração não
chegaremos a lugar nenhum.
Senador Virgílio Távorã, o PMDB está procurando,
pouco a pouco, realizar o seu programa de Governo.
Não vai poder fazer tudo de uma só vez, mas V. Ex• há
de reconhecer que muita cOisa já se fez: já se controlOu a
inflàção, retirando~a daquele patamar absurdo de 13,
14% ao mês para reduzi-lo quase à metade. Deu-se um
aumento de salário mínimo efetivo e i'eal para os assalariados brasileiros; corrigiu-se muita coisa errada no mercado financeíro; deu-se solução limpa, aberta e pública
no mercado financeiro, como no caso do Sulbrasileíro.
Tudo sendo feito muito às claras, à frente do povo brasileiro. Então, pouco a: pouco, vamos realizando o nosso
programa de Governo. V. Ex• não perde por esperar até
porque V. Ex• sabe que o apressado come cru e o PMDB
vai devagar, porque quer comer bem cozidinho. E o
povo brasileiro, no final daS Contas, vai-apreciar e saborear as soluções dadas pelo PMOB.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
_O Sr. Moacyr Duarte Sr. Presidente.

Peço a palavra, pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, pela ordem.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS -

RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Precisamente durante duas horas e três minutos o nosso Regimento foi violentado._ Vários Senhores oradores
solicitaram apalavra, com base no art. 66 do Regimento,
artigo exaustivamente também invocado pelo Presidente
efetivo desta Casa- usar a palavra. Não me consta, Sr.
Presidente, que nenhum dos oradores que usaram a pala~
vra com base neste dispositivo regimental a tenham usa~
do para uma declaração de natureza inadiável. Efetivamente, o art. 66 do Regiinento Interno faculta aos senho~
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res líderes partidários usarem da palavra em qualquer
instante da sessão, pelo prazo de 20 minutos; desde que o
façam para uma declaração de natureza inadiável.
Sr. Presidente, com a devida vênia, o eminente Senãdor José Fragelli foi, neste Plenário, um fiel executor e
cumpridor do Regimento, quando ocupava o Plenário.
No entanto, S. Ex•, em sua gestão, tem permitido ...
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -A presidên~
cia apela para que V. Ex• formule a questão de ordem.
O Sr. Moacyr Duarte- ... tem permitido que o Regi·
menta seja violentado a toda hora e a todo instante. Minha questão de ordem e minha indagação é a seguinte: V.
Ex~ irá cumprir-o arC 181 do Regimento Interno ou esse
artigo permanecerá letra morta?
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros., para Contraditar.

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB - PA. Para contraditar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O Regimento não é só o art. 181. Na verdade, o art.
181 declara:
Da Hora do Expediente

Art. 181. A primCi!aparte da sessão, que terã a
duração de um hora, será destinada à matéria do
Expediente e aos oradores inscritos na forma do disposto no art. 19.
Isso V. Ex' já tem explicado fartamente. No mesmo
Regimento, e não há artigo mais importante do que o
outro, todos são igualmente importantes, _ou seriam to·
dos igualmente desimportantes ...
O Sr. Benedito Ferreira- Há uma hierarquia.

O SR. Ht:LIO GUEIROS- Hierarquia só conheço a
da Constituição.
... reza no seu art. 66 a seguinte regra:
Art. 66. Aos líderes é lícito usar da palavra em
qualquer fase da sessão, mesmo em curso de votação, pelo prazo de 20-(vínte) ininutos, púa declaração de natureza iiladiável.
Aí quem é que vai julgar que a natureza é inadiável?
Não é a nobre oposição, não é o nobre PTB, mas ê o orador que pediu,a palavra. Se ele entender que aquele assunto é inadiável, não hâ nenhuma correção no Regimento para impedir que ele não considere o acordo inadiável.
E, Sr. Presidente, para mostrar que a Mesa está certa,
embora isso seja um absurdo, não vou discutir que talvez
não seja um absurdo, seja uma hipertrofia da função da
Liderança. Mas, tanto isso é fato p(Lblico, notório e insofismável, que o eminente Senador Jutahy Magalhães estã
tentante resolver regimentalmente o problema: apresentou um projeto de resolução, emendando o Regimento,
para retirar essa faculdade das lideranças dos partidos.
Mas, atê que esse projeto de resolução seja transformado
em letra do Regimento, V. Ex•, como qualquer outro
Presidente, não terá alternativa de não cumprir o Regimento e o Regimento dá direito às lideranças_ de usarem
a palavra quando bem entenderem, por vinte minutos.
O Sr. Moacyr Duarte- Sobre assunto considerado de
n3.tureza inadiâ vel.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Decidida a
questão de ordem do Senador Moacyr Duarte, a presidência passará à Ordem do Dia.
-

O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- V. Ex' tem a
palavra, pela ordem.

o· sR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Pela or-.
dem. Sem revisão_ do orador.)- Sr. Presidente, art. 16,
Item 5.
. ''Art. 16.
vra:

O Senaçior poderá fazer uso da pala-
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V- em explicação pessoal, uma só ~ez. por 10
(dez) minutos:
a) em qualquer fase da sessão, para esclareci~
menta de fato em que haja sido nominalmente citado na ocasião, em discurso ou aparte, não sendo a
palavra dada, com essa finalidade, a mais de dois
oradores durante a .Ordem do Dia."
Portanto, está pedido.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) regimental, defiro. o p;:~ido de. V. Ex•

Na forma

O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Raimundo Parente- Alcides PaioGaivão Modesto - Alexandre Costa - GUilherme Pal---meira - Albano Franco - Amaral Peixoto - Amaral
Furlan- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych - Jaison Barreto - Lenoir Vargas Carlos Chiarem.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes rriatérias:
-Projeto de Lei do Senado n"' 45, de 1982; e
-Mensagens n"'s 204, 205 e 206, sobre a escolha dos
Senhores Octávio Luiz de Berenguer César, Sérgio Fer~
nando Guarischi Bath e Hêlcio Tavares Pires, para Chefes de Missões Diplomâticas que especifiCa.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Senhores
Senadores, a Mesa do Senado Federal, por proposta do
Senhor Terceiro-Secretário, o nobre Senador Marcond~
Gadelha, fará realizar, no auditório Petrônio Portellà,
nos dias 27, 28 e 29 do próximo mês de agosto, em homenagem ao Estado da Paraíba, um simpósio, como parte
integrante das solenidades de comemoração do IV Centenário daquele Estado. Na abertura solene do simpósio
integrarão a Mesa de Honra Suas Excelências, os Senhores Senador José Fragelli, Presidente do Senado, Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados e o Senhor Governador Wilson Braga. Paralelamente ao simpósito, que constará de três Painéis, PreSididos, respectivamente, pelos Senhores Senadores José
Fragelli, Presidente do Senado e Humberto Lucena, digno representante do Estado no Senado e Uder do partido do Movimento Democrático Brasileiro, e ainda, pelo
Magnífico Reitor da Universidade Federal da Paraíba,
Professor José Jackson de Carvalho, serão promovidos
lançamentos de livros e outras publicações, exibição de
artes plásticas e, ainda, a apresentação da Orquestra Sinfônica da Paraíba.
Oportunamente a Presidência farã distribuir aos Senhores Senadores o programa do referido simpósio.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, Projetas de Lei que serão lídos pelo Sr. 1"'-Secretârio.

São lidos os seguintes

rantia do emprego, instituído pela CLT, o chalJlado
Fundo de Garantía do Tempo de Serviço (FGTS).
~profunda a distinção entre a regulação jurídica estabelecida pelos dois sistemas.
Tradicionalmente, o legislador brasileiro fixara .a
orientação, compativel com a doutrina, de buscar, através da lei, a integração do trabalhador na empresa, pelo
estreitamento das relações decorrentes do vínculo jurídico trabalhista, de forma que, na medida em que o contrato de trabalho tem a sua projeção no tempo, maiores
vão se tornando os direitos do empregado para atingir o
direito maior, ou Seja, o aperfeiçoamento da garantia do
emprego. Pela estabilidade, observadas as condições do
contrato, o empregado fica seguro do seu emprego, o
que lhe possibilita, sem o constante temor da despedida,
a almejada realização profissional.
Ao lado, porém, dessa tradicional orientação, surg~u
Outra, a do FGTS, em sentido inverso, por meio da qual
se procura não a garantia real do emprego. mas a sua
substituição por uma garantia de ordem econômica.
O trabalhador, desse modo, não é ma1s que um aos fatores concorrentes da realização empresarial, amortizad_o mensalmente, e que pode, a qualquer momento, ser
rápida e sumariamente dispensado, ao arbítrio do empregador.
Esse problema, forçoso é convir, amda mais se agrava
no momento atual, em que a recessão econômica imposta ao País prescreve, a todos os setores produtivos. medidas de economia severa, determinando, principalmente,
a contenção de gastos com mão-de-obra.
Desse difícil quadro, a toda evidência, advêm os altos
índices de desemprego e de rotatividade de mão~de·obra
hoje registrados no Brasil.
Acreditamos, todavia, que situação assim tão adversa
seja apenas provisória, porquanto temos a esperança de
que o atual Governo por certo implementarâ as medidas
necessárias e urgentes que a grave crise econômica, so_b _a
qual se debate o País, estâ a exigir.
Por tudo isso, nos animamos a formular a Proposição
que ora submetemos aos ilustres Pares.
Com ela, sem ferirmos os interesses da iniciativa privada, pretendemos instituir estabilidade provisória erri favor de todos os trabalhadores brasileiros.
A medida, temos certeza, representará significativo
passo na direção do almejado Pacto Social, que a sociedade hã muito reclama, e vigorarâ somente até 31 de dezembro de 1987, quando já estaremos sob o manto de
uma nova ConstituiÇão que poderá revogâ-la, alterá-la
ou preservá-la, segundo aquilo que os futuros constituintes entenderem mais conveniente.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. -Carlos
Alberto.
LEG!SLAÇÀO CITADA
LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.

O Presidente da República

.......

PROJETODE LEI DO SENADO
N• 192, de 1985
inStitui a estiibilidade proVisória no emprego para
todos os trabalhadores.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O empregado não poderá ser despedido do
seu emprego, salvo por motivo de justa causa.
ArL 29 A estabilidade assegurada pelo artigo anterior vigorará até 31 de dezembro de 1987.
Ar.t · 3"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' · Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Com o advento da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de
1966, e as modificações qUe lhe foram posteriormente ii1~.
traduzidas, passou a vigorar, ao lado do sistema de ga-

~~

............. -· .- ·-· ......... ..........
'

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis·
fação Social e de Serviço Público Civil.)

-PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 193, DE 1985.
Institui o 13"' salário para o empregado doméstico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' É acrescentado ao art. I"' da Lei n"' 4.090, de
13 de julho de 1962, um parágrafo 3"', nos seguintes termos:
§ 39 "A gratificação prevista neste artigO é de·
vida, também, ao empregado doméstico,
equiparando-se para esse_efeito, ao empregador, à
pessoa ou à família referidas no art. i"' da Lei n"'
5.859, de 11 de dezembro de 1972."

-
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Art. 211 _
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~plicamMse,

no que couber, ao einpregado

doméstico, as disp-osições dã Lei n~' 4.749, -de 12 de agos-

to de 1965.
ArL 3~' O Poder ExecutiVo, no prazo de 30 (trinta)
dias, baixará Regulamento à presente Lei.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. S•i Revogam-se as disposições em contráfio.
Justificaçio
A gratificação instituída pela Lei n~' 4.090, de 13 deju~
lho de 1962, teve por escopo trazer um af:réscimo à remuneração do trabalhador, bem como proporcionar-lhe

algum recurso a mais para as despesas de fim de ano,
pessoais e familiares.
QUanto a essa finaÚdade, não cabe distiriguir o empregado doméstico do trabalhador_ em geral, pois el"e, como
este último percebe uma remuneração itfsufr.Ciérlfe -é lein
suas despesas. pessoais e fam11iares aumentadas no fim
do ano.
Dessa forma, as razões que discriminar o einpregado
doméstico dos trabalhadores em geral, fundadas no fato
de que ele trabalha para quem não tem fins lucrativos,
aqui, não 'prevalecem.

-efeito, o art. 165 contém vários itens garantihdo esses direitos;- um -dos quais. o item I. assegura ao trabalhador
"$:ãlli.rio nifnimo cajHf7 de satisfazer. _conforme as con·-aiÇõeS de cada regiãO, as suaS necesSidadeS normais e as
de sua famflia".
Porém, ninguém baverã ·ae desconhecer que o Brasil
-atravessa, no momento, uma grave crise económica e so-Ciâl; qUe se- reflete_ poderosamente nas condições _de vida
do trabalhador de baixa renda; especialmente daqueles
que percebem o salário mínimo, o qual não satisfaz as
necessidades básicas do trabalhador, como o quer a Carta Magna, mesmo porque, em grande parte, o assalariado precisa sUstentar uma família inteira.
Assim sendo, o Projeto de Lei ora apresentado possui
um largo alcance social e humano, porque visa a suavi---zar o sêrio problema daquéles cUjo salário os obrigue a
viver de maneira não condigna, muitas vezes enfrentando a fome e a penúria.
Os itens 1 e II do art.- 51 .da Lei Maior assim dispõem:
•• Art. 57. "t: da competência exclusiva do Presiderite da República a iniciativa das leis que:
--I- disponham sobre matêria financeira;
I I - criem cargos, funções ou empregos públicos
ou aumentem vencimentos ou a despesa púóliCa."
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ramos que os nossos ilustres pares votem pela aprovação
do Projeto.
_
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. - Carlos
Alberto.

(Às Comissões de Constitufção e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.}

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 195, DE 1985
Inclui as categoriãs funcionais de CoDtador, Auditor e Técnico de Controle Interno entre os destinatários da Gratificação de Desempenho de AtiYidades
de _Fiscalização Financeira e Orçamentária da União.
O Congresso Nacional decreta:
I~ Passa a viger com o texto apenso o Anexado
- Decreta~tei n~ 2.254, de 4 de março de 198.5.
Art,_ 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 3Y Revogam-se as disposições em contrãrio.

ArL

Justificação
Atravês do Decreto-lei n~ 2.254, de 4-3-85, o Chefe do
Poder Executivo instituiu a Gratificação de Desempenho
de Atividades de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da União. Todavia, no Anexo ao diploma legal a vantagem pecuníãria: foi âeStinaaa unicamente à categoria de
Técnicos de Controle Externo do Tribunal de Contas.
Estudo efetuado pela Ordem dos Contadores do BraSil, a que presido_, revelou que as atividades de fiscalização financeira e orçamentária da União são exercidas
igualmente por funcionáiiOs das seguintes--categorias, todas de mesmo nível superior e de equivalente desempenho à dos Técnicos de Controle Externo: Contador, Auditor e Técnico em -controle Interno das Secretarias de
Controle Interno dos Ministêi'ios e órgãos equivalentes.
A própria Constitu1(;:ã0 ·da República determina que a
fiscalização financeira orçamentária seja exercida mediante controle externo do Congresso Nacional e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo, admitindo, pois, até mais de um sistema desta espécie (art.

A Coi1Stituição da República traz, em seu bojo, um
preceito que trata especialmente dos -direitos do trabalhador, visando à melhoria -de sua condição social. Com

Não ignoramOs que todo Projeto de Lei que aumente
a despesa pública constitui matéria financeira, e, ·_aessa
forma, a iniciativa deveria caber ao Presidente da República.
Entretanto, a Nação não ignora que o Congresso Nacional, extrapolando sua competência legislativa. votou
e aprovou SUbstitutiVo de Projeto de Lei concedendo a
quantia de CrS 900.000.000.000- (novecentos bilhões de
cruzeiros), para a salvação do Banco Sul brasileiro, Substitutivo esse que aumentou a despesa pública. Ora, a
Constituição e clara quando enuncia, no parágrafo único
do art. 57, que "'não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista nos projetas cuja: iniciativa
seja da exclusiva competência do Presidente da República''. Também o Regimento Interno do Senado, no ·seu
art. 253, letra d, dispõe que "não será admitida emenda
que importe aumento de despesa". Assim, o Congresso
Nacional, ao aprovar o referido Substitutivo, decidiu de
"mOdo inconstitucional, e, além disso, antiregimental,
:s.impléSfriente para salvar um banco - o que em nada
beneficia o povo.
-·-ora;se, para salvar um banco, onerando enormemente .o Tesouro Público, o Congresso Nacional não se constrange de violar a Constituição, por que tãzão deixaria
de aprovar um Projeto que objetiva colaborar com a realização Chi juStiça social; meta considei'ada prioritária na
dfta Nova República?
- -Sabe-se, por outro lado, que o Governo está cornpromefído com a realização da Assembléia Nacional Consfih.iinte, ·parã 1986. A preconizada Reforma COnstitUcio-nal modificará, certamente, muitos preceitos hoje _constantes da Lei MaiOr.- Assim, muitos pressupostos hoje inconstituciop.ais nã_o o serão amanhã, e vice-versa. A melhor doutrina relãtiva à he;-menêutiCa.constitucional afirma que a interpretação dos preceitos_m_agnos compreende não só a análise da norma positiva e vigente; mas, acima de tudo, o Direíto aplicável a uma situação dada.
Jorge Tapia Valdês doutrina que há uma tendência
histórico-evoluth:a n~ interpreç_ão do_ direito, a qual
move o intêrprete a utilizar· elementos para cOnciliar o
velho texto legal com a realidade presente, com as novas
n~_e.ssida_des_ e «;:om as idéias e conceitos "recémaParecidos. Ura, se ajustiça social e o bem-estar do povo
são ternas predominantes nesse Governo ora nascente,
por que então não aprovar um Projeto que vem, justamente, ao encontro dessas novas idéias, atê porque já há
o. pr~cedente da aprovação do Projeto relativ_o ao
-Sulbrasileiro, gue em nada se relaciona com oS ideaiS
preconizados pela No_vã República?
Por todas as considerações acima alinhudas, entendem.os 'que o presente Projeto está em consonância· Com o
ideal maior da Constituição, que é a promoção da justiça
sociaJ, o que não ocorreu com o Substitutivo relativo ao
~ulbrasi.leHo, e que~ no entanto, foi aprovado. E, tendo
em vista que uma Coristituição deve ter o caráter de norma geral, baseada nos prlncfpios gerais do Direi~?-.!. espe-

À vista da similitude das atividades de controle externo e interno exercidas pelas categorias funcionais mencionadas, o princípio de isonomia recomenda que os correspondentes servidores de nível superior recebam igual
tratamento salarial. Isto é feito por esta proposição legislativa, consertando a definição da vantagem pecuniâria
hO anexo ao-dec.reto-lei que a instituiu.
A concessão aqui proposta também se impõe em comparação Com outras categorias universit~rias que, semelhantemente, _já- foram contempladas com gratificações
de desempenho, cumulativas com outras retribuições específicas. Além dos Técnicos de Controle Externo, beneficiados pelo diploma legal que este projeto_ quer aperfeiçoar, merecem destaque as seguintes categorias:
a-) Auditores·:Ftscais do Tesouro Nacional (categoria
que absorveu as de Fiscais de Tributos Federais e Controladores de Arrecadação Federal), ·Procuradores da
Fazenda Nacional, Procuradores da República e Fiscais
de Contribuições. Previdenciárias - beneficiários todos
da Gratificação de Desempenho de Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos Tributos Federais, no valor de 70% sobre o vencimento da maior referência (Decretos-leis _n9s 2.074, 2.128, 2.187 e 2.225; respectivamente de 20-12-83, 20-6-84, 26-12-84 e 10-1-85);
b) Categorias do Grupo-Polícia Federal - beneficiárias da Gratificação (de Desempenho) de Função Policial, no valor de 40% do vencimento (Decretos-leis n9s
2.111 e 2. 196, respectivamente de 4-4-84 e 26-12-84);
c) Carreiras privativas do Ministério Público Militar, do Traba1ho, do Distrito Federal, dos Territórios e
do Tribunal de Contas da União, categorias dos Serviços
Jurídicos, cargos- de Consultor-Geral da República e
seus Adjuntos, e car_J!os de Consultores Jurídicos .....;.; todos beneficiários da uratit1cação de D~~~penho de
Função Essencial à Prestação Jurisdicional, no valor de
40% sobre o vencimento da maior referência (Decreto-lei
2.l!7, de 7-5-84);

A Coi1Stituição da República traz, em seu bojo, um
preceito que trata especialmente dos -direitos do traba-

~ulbrasi.leiro, e que, no entanto, fOi aprovado. t., tendo
em vista_ q_ue Uf!!_a Coristi~uiç_ã? deve t~t ~ c~~t~r de nor-

t'Unçao t:ssenc1a1 a rrrc:slal,;av JUII:>UL>.-LvuCu, ••v v,uv• ..._.,_
40% sobre o vencimento da maior referência (Decreto-lei

O projeto faculta o exerCido-do direito do empregado
doméstico de receber parte do seu 13~ salário por ocasião
das férias anuais, a exemplo, tambêm, do que ocorre
com os demais trabalhadores, por força do que dispõe a
Lei n~ 4.749, de 1965 ..
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985.- Carlos
Alberto.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.090
DE 13 DE JULHO DE 1962
Institui a gratificação de Natal para os trabalhadores.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso_ Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
_
Art. 1~ No mês de dekem_bro de cad~ ano, a todo
empregado será pago pelo empregador, uma gratificação
salarial, independentemente da remuneração a que fizer
jus.
§ 1~ A graficação corresponderá a 1/12 avos daremuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do
ano correspondente.
Às Comissões de Constitu1çâo e Justira e de Legislação Social.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 194, de 1985
Concede subsídios para pagamento das contas de
água e luz, para os trabalhadores que percebem sak
Iário mínimo.
O CongreSSO Nacional decfeta:
Art. !9 Todos os trabalhadores remunerados com o
salário mínimo receberão, do Governo Federal. subsídios para o pagamento das contas de água e luz.
Parágrafo. ú_nico._:.$6rilM.lcff<i.rão juz a'ó· benefício de
que trata
artigo._ os trabalhadores com dependentes,
cuja renda fiirililiar seja tão-somente Q salário mínimo.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de 90 (novent(!.) dias.
_
Art. JY Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.

esse
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d) Inspetores de Abastecimento da SUNAB- beneficiários da Gratificação de Desempenho deis Atividades
de Fiscalização em Abastecimento, no valor de 40%
sobre o vencimento ou salário (Decreto-lei n"' 2.193, de
26-12-84);

e) Fiscais do Trabalho ~ beneficiários da Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização do
Trabalho, no valor de 40% sobre o vencimento ou salário
da maior referência (Decretos-leis n"'s 2.202 e 2.246, respectivamente de 27-12-84 e 21-2-85).
Acima de quaisquer outras considerações, torna-se urgente assegurar igual remuneração entre os técnico-

científicos incumbidos do cgntrole da gestão financeira e
orçamentária da União, quértrabalhem no Tribunal de
Contas, auxiliando o Congresso Nacional, quer prestem
serviços nas Secretarias de Controle Interno do Poder
Executivo. O atendimento a esse priitdpio de justiça ad~
ministrativa redundarã tambêm em maiores cuidados na
aplicação dos dinheiros públicos e permitirá- selecionar
pessoal de alta capacitação nessas complexas atividades
inerentes à-s ciências coi:1tãbeis. - -- --- Sala das Sessões, 26 de jUnho de 1985.- Gabriel Her*
mes.

Junho de 1985

O SR, PRESIDENTE (Marthis Filho) -Os projetes
lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã finda a
hora do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
lc.>-Secretãrio.

f: lido o seguinte

(Art.

REQUERIMENTO
N• 170, de 1985

de 1985)

(Art. 19 da Lei n9

69, item III,

n9 1.341, de 22 ae·agosto àe 1974)

'DENOMINAÇÃO DAS

GRATIFICAÇÔES E

BASES DE CONCESSÃO

D E F I N I Ç Ã O

lNDENIZAÇÔES

GratificaçãO-devida aos
integrantes de
catego-

GRATIFYCAÇÃb DE
DESEJ1PENHO

DE

ATIVID~~ES

DE

ria funcional àe Técnico de COntrole E>: terno
do Tribunal de Contas

FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA

E

Até o percentual de

70~

(s~

tenta por cento) calcul-ado

sobre o maior nível da cat~
geria funcional, segundo
critério a se_r fixado, res-

ORÇAMENTÃRIA DA

da Unfãõ-, -·assii"n ccimo

pectivamente, pelo Tribunal

UNIÃO

das categorias funcio-nais de TécniC-o ae Con-

de Contas da União e pelO
Presidente da Repúbli-ca.

I trol-e 'Interi:io, Audi ter

Ie

i

Contador das Secretarias de ContrOle Interno do Poder Executivo

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.254,
DE 4 DE MARÇO DE 1985

Inclui no Anexo II do Decreto-lei o<;> 1.341, de 22
de agosto dt 1974, a Gratificação de Desempenho de
Ativldades de Fiscallzaçilo Financeira e Orçamentária da União, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da ConstituiÇão,
Decreta:
Art. 19 Fica inclufda no Anexo II do Decreto-lei n9
1.341, de22 de agosto de 1974, a Gratificação deDesem·
penho de Atividades de Fiscalização Financeira e Orçamentãria da União, na forma do Anexo a este decreto·
lei.
Art. 2"' A Gratificação de que trata o artigo ante~
rior, sobre a qual incidirão desconto previdenciário, serã
incorporada aos proventos do funcionário que a tenha
Percebido na data da aposentadoria.
Parágrfo único. O valor a ser incorporado será o
correspondente à média dos percentuais atribuídos ao
funcionãrio, noS doze meses imediatamente anteriores à
inativação.
Art. 39 Aos funcionários já aposentados a incorpo·
ração da Gratificação de Desempenho de Atividades de
Fiscalização Financeira e Orçamerüária da União far·seá na razão da metade do percentual máximo atribufdo à
categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. 49 A concessão da Gratificação de Desempenho de Atividades de Fiscalização Financeira e O!çamentâria da União não exclui a percepção, cumulativa,
de outras gratificações a que façam jus-legalmente os
funcionários alcançados por este decreto-lei, inclusive a
Gratificação de Nível Superior, observado o limite fixa·
do no artigo 19 do Decreto-lei n9 1.971, de 30 de no·

vembro de 1982, alterado pelo Decreto· lei n9 2.206, de 28
de dezembro de 1984.
Â.rt. 59 As despesas decorrentes da execução deste
decreto·lei correrão à conta das dotações constantes do
Orçamento da União.
Art. 69 Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em coritrário.
Brasília, em 4 de marco de 1985; 164~ da Independência e 979 da República. - JOÃO FfGUElRE-DO lbrahim Abi-Ackel.
ANEXO
(Art. 19 do Decreto-lei n~ 2.254, de 4 de março de
1985.)
ANEXO II
(Art. 69 , item III, do Decreto-lei n9 1.341, de 22 de
agosto de 1974.)

_ Nos termos do art. 198. alínead, do Regimento Intern-o, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias constantes dos ítens n9s 6 a 8 sejam submetj.dos
ao Plenário em 49 e 6c.> lugares respectivamente.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. --Martins
Filho.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O requerimento lido serã submetido à imediata apreciação do Plenãrio.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, requeiro verificaÇão de votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins'Filho)- t regimental o pedido de V. Ex•
Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos, fazendo soar as campainhas, em obediência ao disposto no inciso VI, do art.
327, do Regimento Interno.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 horase40 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâreaberta a sessão. Persistindo a falta de. ••quorum", a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
-O requerimento fica prejudicado.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída dos Projetas de Lei da
Câmara n~s 37/81, 52/82 e 103/84; Requerimentos n's
57 e 58, de 1985;- Projetas de Lei do Senado n9s 233/81,
53/83 e 18/84, ficam com a sua apreciação adiada para a
próxima sessão ordinâría.

O SR, PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, por cessão do
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jorge Kalume (PDS- AC. Pronuncia o seguinte discurso. - Sr. Presídente, Srs. Senadore~:
Dia 23 do corrente mês, segunda~feira, assisti comes·
pecial júbilo a posse do Sr. Ministro Lauro Leitão, na
presidência do Tribunal Federal de Recursos, bem como
do Sr. Ministro Carlos Alberto Madeira, como Vice-Presidente, e o Sr. MinistrO Romildo Bueno de Souza,
na eorregedoria·Geral.
Corilpondo o Conselho da Justiça Federal, foram es·
colhidos os Senhores Ministros: Sebastião Alves dos
Reis e Miguel Jeronymo Ferrante. Como Suplentes os
Senhores Ministros José Cândido de Carvalho, Pedro da
Rocha Acioli e Américo Luz.
Para gerir a revista, o Senhor Ministro Jesus Cos~a Li·

ma.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, Serviço
Público Civl1 e de Finanças.)

E, nessa oCasião, encontravam·se presentes os colegas
Senadores: Lo_manto Júnior, Nelson Carneiro e Lourival
Baptista.
-Registrando o grato acontecimento, saúdo todos os
Senhores empossandos para o biénio 1985/1987, nos
quais, face aos seus desempenhos nesse Tribunal Supe-
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nor, saberão dar seqUência aos trabalhos desenvolvidos
pelos seus ilustres antecessores, defendendo o Tribunal
que tem oferecido relevante contribuição à vida judiciâria do País.
O discurso de saudação de S. Ex' o Ministro Washington Bolivar, além de representar uma peça digna da cultura do seu autor, reflete nas suas línhas a grandeza e a
prestimosidade dessa Corte de Justiça. em boa hora criada pelo Governo Federal.
O Senhor Ministro José Dantas, que foi sucedido pelo
Senhor Ministro Laura Leitãg, bem como seus pares,
souberam dignificar os mandatos que lhes foram outorgados.
O Tribunal Federal de Recursos, parte-integrante da
Nação brasileira no setor judiciârio, vem correspõridendo aos anseios gerais, contudo, assoberbado de proces~
sos que se avolumam em cogseqUência do nosso cr~ci~
menta demográfico -e das demand~ judiciais, já se fez
mister a- descentralização, criando~se Tribunais Regionais.
Embora incorpore ao meu pronunCiamento o discUrSO
do Ministro Washington Bolivar, destaco alguns trechos
que corroboram as minhas_ p_alª-_y_ras.
Diz S. Ex•:
.. "Urge, como temos proclamad~s, a criã.ção de
Tribunais Regionais, para recxame das questões de
fato e aferição das provas, para que o Tribunal Fe~
deral de Recursos possa desempenhar seu verdadei~
ro papel de Tribunal Superior, uniformizandop.jurisprudência daqueles Tribunais Regionais e aliviando, com o serem terminativas suas decisões, ex~
ceto sobre matêria constitucional, a ingente terefa a
que ora estã sUbmetido o Egrégio Supremo Tribu~
nal Federal.
Quanto à Justiça Federal de Primeiro Grau, merecem transcritos, nesta oportunidade, os seguintes
dados numêricos, divulgados pelo Conselho da Justiça Federal e que figuraram em recente discurso do
Ministro José Dantas, na abertura do II Encontro
Nacional dos Juízes Federais, no dia 6 de juilho do
ano em curso, em Belo Hurizontç:
Em 1967/68- 88JuíJ:Cii- 68."000 processos distribuídos e 30.000 julgados;
De 1969 a 1971 - 88 Juízes- 203.000 processos
distribuídos e 113.000 julgados;

De 1972 a 1982- 1I4 Juízes- 970.000 processos distribuídos e 768.000 julgados;
De 1983 até agora- r16 Juízes effi eXercício (59
cargos a prover)- 293.000 processos-distribUídos~
154.000 julgados.
____ _
Totais - 1.535.0()(:) -prõcessoS -distribufdo_s,
1.06_5.000 julgados, 470~0UIJ pendentes, -tudo para
um quadro de apenas 175 Juízes.
Destacou o Senhor Ministro José Dantas que,
''para um número de Juízes em exercício, que sequer
dobrou nestes 18 anos de função forense, _a quanti~
dade inicial de processos multiplicou-se pof mais de
22 vezes, e os julgados cresceram 35 vezes. Noutras
palavras, dos 772 proceSSOs per c8plta no biênio iilicial, a distribuição aurp_eíltou para 1.674 no último
biênio, aí considerados _atê os 59 cargos ainda vagos."
Finalmente, Sr. Presidente, corroborando as minhas
palavras, e de acordo com o discurs_o do MiniStfO Boljvar, não há dúvida alguma que há necessidade de o G~
verno federal (:dar, tribunais regionais para poderem
atender à demanda de processos,
Com estas palavras, Sr. Presidente, homenageando o
Tribunal Federal de Recursos, estou certo. de (rue o Go~
verno Federal irã ãfender o justo anseio, fies~ o por uma
necessid,ade do Tribunal Federal, criando iiovOs tribunais nas sedes ou nas capitais dos Estados brã.silei~os.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JORGE KALUME EM SEU DISCURSO:
DISCURSO PROFERIDO PEW MINISTRO
WASHINGTON BOL!VAJ!,:
Nos idos de 1644, admirava-se Vieira ser João Ba_tista
- cuja data hoje_ também celebramos """"~"um homem
em quem fez a razão o· que faz nos outros o tempo·~~
Por disposição constante da Lei Orgânica da Magis~
tratura Nacional, os Tribunais, de modo geral, devem e~
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colher para os cargos de direção, por maioria e em votação secreta, dentre s~us juízes mais antigos. Embora
essa norma legal não se estenda ao SUpremo Tribunal
Federal, nem ao Tribunal Federal de Recursos, neles sábia tradição se cumpre na obesrvância desse critêriO e
pôr consagradora unanimidade.
Ora, se não estamos obrigados a eleger nossos dirigen~
tes dentre os mais antigos e ainda assim os elegemos é
pOique lhes fazemos, pela razão, ajustiça que os demais
Tribunais devem fazer, pelo tempo. Escolhemos, voluntariamente, dentre os iguais, os mais antigos, guardando
a harmonia e exaltando a amizade.
Por isso~ quando nos reuriimos, como hojé, para lhes
dar posse, investindo~os nos cargos que seus merecimen~
tos conquistaram, nossos Corações se unem no abraço
fraterno e nossas esperanças continuam acesas, como
nos lampadários.
Onde mergulham as raízeS de noss_l:i certeza e de onde
vein o brilho dessa esperança senão das vidas desses nossos queridos colegas? Pois aí estão suas vidas -como diria Thiago de Mello - prontas para serem usadas.
- Fazer a leitura do curriculum vitae de cada um seria tarefa não para uma, mas para muitas tardes; nem revela~
ria, a simples evocação do que já foram, as mágoas e alegrias, que viveram, em cada página, para acumular a experiência, qtié têm, e a sabedoria, que prodigalizam.
Suas vidas são livros abertos, ou, melhor dizendo, jã es~
tão abertas em livros. São homens públicos e, assim, não
se pertencem, mas à Nação, a cujo serviço se d,edicaram,
ao longo do tempo, nos mais diversos setores. Não se há,
pois, de explicar suas vidas, ou seus destinos, pelo quejlt
foram, ou pelo que fizeram -tudo conhecido de todos
-mas pelos lugares, de onde vieram, e pelo lugar, onde
agora servem.
~e Pau dos Ferros, -no Rio Grande do Norte,-eis que
nos veio este rijo José Fernandes Dantas, de onde nos
vem o sol e o sal; não admira, pois, que seja puro e idea~
lista e por isso mesmo também capaz de pintar cavalos
;gllis, mesmo ante a !n_credulidade daqueles que insistem
em negar a existência de cavalos dessa cor, como na história etrusca que o grande Djalma Marinho recontava,
para autodefinir-se. Das mãos honradas desse potiguar
- recebe o gaúcho Lauro Franco Leitão a Presidência des~
- lc!Tdbum,i_l. depois de exercê-la com extraordinãria com~
pet~n~ia, brilho invulgar e uma dedicação sem limites.
De -SOledade. no Rio Grande do Sul, para ficar solidário e não solitãrío, n·os veio Lauro Leitão, a quem agora conJj.a!:nõs a direção do Tr~bunal e da Justiça Federal
de Prim~íra Jn~t!rtcia. E o"_fazemC?s com a t~anq_Uilidade
----que-rro_s vem da História Pátria, pÕis os gaúchos são vo~
c~onados para a vida pública, que exerceril corri patri-otismo e coragem.
--Na-vice-Pfe"Siàêricia investimos o maranhense, de Sãó
L_uís, Carlos Alberto Madeira, que se define como um
nostálgico do mar, perto do qual nasceu e para onde, um
dia, há de voltar, seiu-ndo proclama, porque viv~. '"como
quem sabe mar e crê em viagens", confornteo poema-de
_Oeir Ca_mpQS.
Sucedenlfo, na Corr_ege:doria Geral, ao elegante e sua~
ve miniito Ottô-Rocha-, empossamos o paulista Romildo
Bueno de Souza, bandeirante da palavra, que esgrime,
__x_utilante, como os antigos caçadores de esmeral_das. _
Com o Presidente, o Vice~Presidente e o Çorregedor-_
Geral compõem o Conselho da Justiça Federal o mineiio
Sehastião Alves çl.os Reis e o acream?~paulista Miguel Jeronymo Fer~:ante, membros efetivos, Co cearens~-baiano
José Cândido de CarValhO FilhO, o alagoano Pedro da
Rocha Acioli e o riüneiro Américo Luz, corllo suplentes.
_Confiou-se_~ dir_eção da Revista, para dar continuidacde aOTraba1ho desenvolvido por seus brilhantes antecessores, à reconhecida competência do cearense JesUs Cos~
ta Lima.
Dessa singela enumeração se comprova que este é, verdadeiramente, um Tribunal da Federaç[o.
E$te é o lugar ~m qUe todos eles servem e que também
Ulês explica as--Vidas -ae escOl e os desti_nos singulares.
Pois o Tribunal Federal de Recursos sempre se distinM
guiu pela cOragem e independênCia dos seusj~zes e pela
sabedoria .dos seus J'ulgados.
'(_gdos <?S povos asp1ram ter jufzes honrados, austeros
e co-nfiãvet.S. No~ momentos supremOs, as Nações lhes
entregam seus conflitos e decisões m"ais _angustianles. E
dele_s_~peram que sejam, por definição, justos.

Quinta-feira 1.7 . 2209

Salomão não(: tanto lembrado por sua riqueza e poderio, mas por ~ua sabedoria e justiça. Dele ficou o que s;
costuma chamar de justiÇa salomônica, que os menóS
avisados int~pretam como~ divisão das coisas e dos seres, meio a meio. Ora, tal-divisão, pura e simples, seefetivada, destruiria seres e -cOiSas. Onde a sabedoria? Na
ameaça de diviSão? Ê evidente que a sabedoria salomônica residia na pesquisa das intenÇÕes, dos sentimentos
mais íntimos "e rriais nobres dos contendores. No exem~
pio bíblico das mulheres que disputavam uma criança~ a
título de mães, revela-se a sabedoria do juiz, atribuindo a
maternidade e a posse do menino não àquela que, cheia
de ódio, admitia recebê-lo dividido ao meio, como despojo sangrento de uma batalha, mas à que, num gesto
supremo de renúncia, preferiria perdê-lo, por inteiro, a
vê-lo morto, pois esta era- e sempre será- a mãe ver~
dadeira.
Festejamos hoje a posse de juizes, investidos na tarefa
de administrar, que ê, também, uma forma de julgar.
Em primeiro-lugar, demonstra que o Poder Judiciário
pode e deve administrar-se a si próprio, como única for~
ma de assegurar sua independência dos demais Poderes
da República. Por isso, sempre entendi correta a proposição feita pelo Ministro Xavier de Albuquerque no sentido de que a própria Constituição consignasse percentual destinado ao custeio das despesas do Poder Judiciário, resguardando~o das incompreensões daqueles que
não lhe conhecem as necessidades nem o funcionamento.
Em segundo lugar,-também demonstra que a tarefa de
administrar ê muito apropriada aos juizes, porque, para
bem exercê-la, devem~sejulgar os mêritos de pessoas e de
coisas. Julgam~se as pessoas que vão auxiliar na Administração, constituindo a equipe e aqueles que se lhes subordinam, bem como todo o quadro de pessoal de apoio;
julgam~se as coisas existentes e aquelas que se tornam
preciso adquirir, sUa quantidade e qualidade, tudo sob
os critérios de Conveniência e oportunidade, mas sem
perder de vista, por um instante, os rígidos ditames da
lei.
__
Os gaúchos que já g"oVern"ãram O Tribunal forã:fn todos sâ_bios e operosos: Vasco Henrique d'Ávila, Américo
Goddy Ilha, em cuja administração se recriou a Justiça
Federal de Primeira Instância e se instalou o Corisefho
da Justiça Federal, José Néri da Silveira, que empreendeu excelente reformulação administrativa e deu grande
impulso à modernização dos serviços com o auxílio da
Informática. É de esperar~se, pois, que Laura Leitão
também se projete nã galeria dos nossos Presidentes,
ntimã gestão p-rofícua e corajo-sa.
Nem lhe faltará o nosso _apoiO para as reformas que se
torna imperioso empreender, para que a Justiça Federal
de Primeira Instância e o próprio Tribunal Federal de
Recursos possam melhorar seu desempenho, todo ele feito, até aqui, à base do sacrificio da saúde dos Juízes e
Ministros. Urge, como temos proclamado, a criação de
Tribunais Regionais, para reexame das questões de fato
e aferição das provas, para que o Tribunal Federal de
Recursos possa desempenhar seu verdadeiro papel de
Tribunal Superior, Uniformizando a jurisprudência daqueles Tribunais Regionais e aliviando, como serem ter~
minativa:s suas decisões, exceto sobre matéria con_stitu~
cional~ a ingente tarefa ã. que ora está submetido o Egré-gio Supremo Tribunal FederaL
Quanto à Justiça Federal de Primeiro Grau, merecem
transcritos, nesta oportunidade, os seguintes dados numéricos, divulgados pelo Conselho da Justiça Federal e
que figuraram em recente discurso do Ministro José
Dantas, na abertura do II Encontro Nacional dos Juizes
Federais, no dia 6 de junho do ano em curso, em Belo
Horizonte:
Em 1967/68- 88 Juízes- 68.000 processos distribuí~
dos e 30.000 julgados;
De 19_69__ a. 1971 - 88 Juízes- 203.000 processos distribuídos e 111,000 julgados;
D<.d972 a 1982- 116 Juizes ...... 979.000 processos dis~
tribuídos e 768.000 julgados;
·
~De 1983 até agora- 116 Juí_zes em exercrCiÕ-(59 cargos a prover)- 293.000 processos distribuídos e 154.000
julgados.
_
_
_ Totais - 1.?35.000 processos distribuídos, 1.065.000
julgados, 470.000 peridentes, tudo para um -quadro de
apenas 175 Juízes.

2210

Quinta-feíia 27

Destacou o Senhor Ministro José Dantas que, "para
um número de Juízes em exercíciO, que sequer dobrou
nestes 18 anos de função fOrense, a quantidade inicial de
processos multiplicou·se por mais de 22 vezes, e os julga·

dos cresceram 35 vezes. Noutras palavras, dos n2 processos per capita no biênio inicial, a distribuiÇão aumentou para 1.674 no último biênio; a1 considerados até os
59 cargos ainda vagos".

Assim, não obs-tante demonstrarem os nÍlmeros a operosidade da Justiça Federal e o ingente sacriffcio dos seus
Juízes, alçaram-se vozes desavisadas propugnando a ex-

tinção desse órgão, tal como a·correu em 1937. Não seria
O-caso de perguntar para onde iria essa massa enorn:re de
processos? Para a Justiça dos Estados, toda ela jâ abar_
rotada de feitos, em busca de solução?
Vale lembrar que Emenda Constitucional jogou sobre
a Justiça Federal todos .. os litígios decorrentes das relações de trabalho dos servidores com a União, inclusíve
as autarquias e as empresas públicas federais, qualquer
que seja o seu regime jufídico", interposto o_ recurso, se
couber, para o Trib~nal Federal de Recursos (art. 110),
quando os juizes federais, no regiine da ConstitUiÇãO âe
1967 não tinham essa competência (art. 119, 1), que era
da Justiça do Trabalho.
Por outro lado, no Tribunal Federal de Recursos, não
menos desumana é a tarefa judicf,lnte, imposta a seus
membros, anualmente. No ano passado o Tribunal julgou 16.954 feitos, numa proporção de 678 para cada um
(.. Relatório de Atividades- 1984").
1:. difícil, portanto, a incumbência dos nossos novos dirigentes, que contam com o nosso integral apOio e a nossa mais decidida solidariedade.
Especialmente. agora, no prenúncio dos novos tempos ..
Por isso afrrmamos, no-começO, que nossos· corações
estão unidos, no abraço fraterno e que nossas esperanÇas
~
continuam acesas, como nos lampadários.
Porque o tempo é de luz, porque o tempo é de esperança, que faça conosco a razão o que faz nos outros o
tempo.
Pois, apesar de tantas clarinadas, ainda faz escuro.
"Faz escuro, mas eu canto- com Thiago de Melloporque a manhã vaí chegar...
E canto como o salmista (Salmo 5.6,9):__
.. Desperta, ó-iriiilha alma; despertai, harpa e cftaral
QUero acordar a aurora."

.q SR. PRESIDENTE (Mamns Filho) -Concedo a
palavra ao nobre Senador 1osé Lins, por cessão do Senador Fábio Lucena.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O-SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Parece-nos que, até agora, não surgiu um-argumento
válido contra a gratuidade do ensino superior. que convive com os estabelecimentos privados, admitido, nestes,_
o Sistema de bolsas de estudos. Entretanto, torna-se
forç_oso convir que justamente os mais afortlltiados, aptos a custear os famosos ..cursinhos", que os preparam
para enfrentar os vestibulares, conseguem maior nUmero
de vagas do que os estudantes mais pobres, incapacitado!> de custear essa eficiente preparação vestibular.
Mas é de indagar-se por que os graduados, após a formatura nas faculdades oficiaíS, não encontrãm um meio
de compensar a Nação pelos gastos que origíiiilramau.--rante quatro a seis anos- de estudos inteiramente gratuitos.
Parece-nos que o assunto deve ser convenientemente
estudado pelo Ministério da Educação nesta Nova República que tem, como titular da pasta, um dos mais jovens Ministros dos últimos tempos.
Como a· maioriã. dessas pessoas se diplomou em estabelecimentos privados, é pequeno o número 'daquelas
que obtiveram seus diplomas em universidades federais e
estaduais, com o mínimo de dispêndio de recursos próprios e o mãximó de gastos de verbas públicas.
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Já é tempo de encontrar-se um meio de ressarcimento
parcial dessas despesas, contrlbuindo-se para melhorar o
padrão oficial de ensino e aumentar o número do alunado anualmente atendido.
Diante disso, apresentamos à apreciação do Congresso Nacional a sugestão que nás foi encaminhada por
Lucy Teix._eira Júnior,- no sentido de que os graduados,
após a formatura, façam estágio de dois anos em instituições públicas, sejam federais, estaduais ou municipaí~,
ganhando_ acima do piso salarial, à guisa de experiêncià:
Somente_ decorrido __ o biênió, estariam capacitados, em
seu entender, legalmente, ao exercício da profissão, escolhendo a ,empresa em que pretendessem trabalhar, ou
montandO.s.eU Próprio escritório, assoCiadO ou não a outros profissionais.
DesSa forma não faltaria o emprego íniCütl, até mesmo
tendo em vista o salário-míilimo, pago pela entidade
pública interessada, enquanto o profissional estaria adquirindo prática.
Nosso dever é divulgar a sugestão, para exame das autoridades Competentes.
Muit<? ol:!rigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDÍI- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nota-se o entusiasmo, o dinamismo,- a ação enérgica,
dentro dos parâmetros democrâtic9s do Sr. Deputado
José Aparecido, mui digno Governa-dor do Distrito FedCfã1:- --- --- Não há dúvida que faz tempo que não se notava, tanta
vont~de de acertar, de vislumbrar melhores dias para
Brasília,~ preciso lembra ao Sr. GovernadorJoséApárecido que esta cfdade foi idealizada para ser a Capital
político-administrativa do Brasil. Ela necessita ser preparada para esse fim. Cabe ao Sr. Governador,junto ao
Poder Público federal, acho eu, estimular, fazer ver, ao
PresfdCnte da República, da n_ecessidade de transformar,
não só de direito, mas de fato, Brasflia na C3pital -do
Brasil.
Ainda hoje, Sr. Governador-José Aparecido, Brasília
divide com o Rio a condição de Capital da República,
gerando inúmeros gastos com essa situação esdrúxula.
Daf julgar eu que a grande missão do Governo do Distrito Federal é provocar meios para que se conduza a mudança da Capítal para Brasflia. Seria enfadonho citar as
dezenas de entidades do Governo Federal que permanecem no RiQ. A única organização que se justifica que tenha uma ação mais concreta no Rio, seria -o Ministério
da Marinha, lógico, porém as demais organizações devem precisam vir para Brasília. Cabe ao Sr. Governador,
propiciar condiç:ões para que tal fato aconteça, fazendo
com que o Governo _Federal torne consciente dessa necessidade.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o motivo princi~
pal da minha fala, é aplaudir o Governador José Aparecido pelo comportamento correto, cheio de bom senso,
quanto ao problema das greves dos médicos e agora, ul~
timamente, dos profe-ssores. Em todas elas vem, o Sr.
Governador, agindo com verdadeiro_ estadista, sempre
nOrteado pelos princípiOs democráticos.
Ainda a respeito da greve dos médicos, o Governador
José Aparecido, recebeu do Senhor Arcebispo de
Brasfli,a, Dom José Freire FalCão o documento que passo a ler, pois, tem o mesmo o selo da isenção, mas que
traz no seu bojo, os aplausos sinceros de quem se preocupa com a vida de tod.os.
Eis o documento:
Brasília, 4 d<;_ junho de 1_985
ARQUIDIOCESE DE BRASlLIA
.
CAIXA POSTAL 07-0561 - TEL: 233-3353
Exmo Sr. Dr. José Aparecido
DD. -GOvernador do Distrito Federal
Brasflia
·
As medidas Iegais.que V. Ex• com decisão e firmeza está tomando para assegurara direito que têm
os cidadãos à assistência' mê~i~O~hospitalar,

ameaçado pela greVe dos piOITsSionals da saúde,
merecem nosSo apoio.
A greve embora seja um direito do trabalhador,
dele não se pode abusar. E quando se trata de serviços essenciais para a vida dos indivíduos e da sociedade, como aqueles que estão ligados à saúde, se
torna inaceitãvel e inadmissível.
Com -a expressão de minha estima, fraternidade
no Senhor •José Freire Falcão, arcebisbo de
Brasflia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
OSR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seg-uinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Semidores:
Conforme prescreve o art. 29 da Lei n• 6.251, de 8 de
outubro de 1975, que institui normas gera"is sobre desportos, "considera-se desporto a atividade predominantemente f'lSiCa, c_om finalidade competitiva, exercitada se~
gundO regras preestabelecidas". Trata-se de conceito
preciso e eminentemente técnico. A pràtica desportiva
tem signifiCação bem mais abrangente, porque contribui
não apenas para o ·vigor físico do individuo, mas tam~
bém para a formação_ de sua personalidade. Impondolhe regras a observar nas competições esportivas, fâ-lo
conscientizar-se automaticamente dos seus direitos e deveres, que são ·as mesmos dos seus contendores. Esse
exerc1cio democrático enseja o respeito múfuo, a convivência liarmôníca. Por iss-o o desporto é coilsiderado um
inStrumento dC: educação por excelência, visto que discil
plina o corpo e a mente de quem o pratica.
O homem é um ser ativo a partir da própria seleção
natural. Com o desenvolvimento da têcnica, tornou-se
uma criatura sedentâria, confinada aos escritórios e às
fábricas. E o esporte veio ajudá-lo a libertar-Se desses
condiciotiámentos, a reaproximar-se da natureza, a recompor o seu equilíbrio rlSiCo e mental. Daí a impOrtân<;:i_a do desporto, que deve sobrepor-se como fator de coesão nacional e de aproximação entre os povos, não pOdendo jamais ser conspurcado pelo fanatismo ou pelo
comercialismo .
No final do século XIX a juventude brasileira começou a interessar-se mais eretivamente pela prâtica desportiva, que se desenvolvia principalmente no Rio de Ja~
neiro e em São Paulo. Dava-se preferência ao basquetebol, ao vôlei, à ginástica calistênica e ao remo. Já se realizavam concorridas regatas no Rio de Janeiro, no inicio
deste século, quando surgiram os primeiros clubes de futebol: Flamengo, Vasco, América. Botafogo, Bangu, en·
tre outros.
Em 1935 foí fundado o ComitêOifmpico Brasileiro, e,
em 1941, o Governo criou o Conselho Nacional de Des·
portos, fixando as bases da _organização desportiva nacional. Foi-se desenvolvendo a prãtica desportiva entrenós, e o futebol passou a liderar a preferência popular.
A conquista da taça Jules Rimet, na Copa do Mundo
de 1970, quando o Brasil se sagrou tricampeão mundial
de futebol, proporcionou um espetáculo inédito de civismo e união nacional, bem ilustrado na canção "Pra frente, Brasil", de Miguel Gustavo. Naseleção do Brasil, entre outros expoentes, sobressaiu a figura de Edson Arantes d'? Nascimento, ou simplesmente Pelé, que se projetou no cenário internacional como o maior jogador de
futebol de todos os tempos. Em concurso realizado pela
BBC de Londres, entre jornalistas, Pelé foi considerado a
maior personalidade mundial de 1970, no campo desportivo. Em 1971, em Paris foi recebido com honras especiais e aclamado pela população. Em 1981, também em
Paris, recebeu o titulo de "Atleta do SéCulo".
Ultimamente, porém, o futebol estava ein crise no
Brasil. Nossa seleção apresent9u atuação medíocre nos
jOgos amistosos recentememe realizados. Entretanto,
tendo sido convocados experientes jogadores brasileiros
que trabalhavam em times estrangeiros, o novo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Giulite
Coutinho, já estã conseguindo reverter o quadro e temos
-esperança de que o Britsil se classifique nas eliminatórias
para a Copa do Mundo, e com chance de levantar o cam·
peonato mundial.
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Multiplicaram-se os estádios no Brasil, entre os quais
podemos citar: Maracanã, no Rio de Janeiro; Morumbi,
em São Paulo; Beira-Rio, em Porto Alegre; Mineirão,
em Belo Horizonte; Fonte Nova, em Salvador; Serra
Dourada, em Goiânia; Rei Pelé, em Maceió; Pinheirão,
em Curitiba; Alacid Nunes, em Belém; Castelão, em
Fortaleza; Lourival Baptista em Aracaju; Morenão, em
Campo Grande; Castello Branco, em Natal, no meu Estado; e Colosso do Arruda, em Recife. Hã ginásios bem
aparelhados, como o Presidente Médice, em Brasília; o
Maracanãnzinho, no Rio de Janeiro; o Ibirapuera, em
São Pauto. O Ginásio de Brasflia pode abrigar 25 milespectadores sentados e quase 6 mil em pé.
O Brasil tem-se destacado também na natação, no
atletismo, no basquetebol, no vôlei, no tênis, no hipismo,
no remo, no automobílísmo e em outras modalidades
desportivas, mas os res.ultados nas compet!ções internacionais têm sido modestos em relação às nossas potencialidades.
Somente em 1975 foí definida, através da lei nl' 6.251
-já citada, regulamentada pelo Decreto nl' 80.228, de
25 de agosto de 1977 --a Política Nacional de Educação
Física e Desportos, cujos objetivos estão explicitados no
art. 5?, n_~tes termos:
.
..1- aprimoramento da aptidão física da população;
II - elevação do nível dos desportos em todas as
áreas;
III - iinplantação e lriff:risificação da prátiCa dos
desportos de massa;
IV- elevação do nív.el técnico-desportivo das
representações nacionais;
V- difusão dos desportos como forma de utilização do ternt~o de lazer."

Coube ao Ministério da Educação a elaboração do
Plano Nacional de Educação Ffsica _~ Desportos
(PNED), observadas as diretrizes da Política Nacional
de Educação Física e Desporto, assim como a_sua execução e fiscalização~ Es_ta. polítca dá "prioridade a programas de estímUlo à educaçãO física e desporto estudantil, à prática desportiva de mass_a e ao desporto de alto
nível".
Cada Estado el~bora o seu- Plano Estaduãi de Educação Física e Desporto, .de acordo com as normas préfixadas no PNED. Da mesma forma, cada Município
deve organizar seu plano municipal, tendo em vista as diretrizes do plano estadual.
No âmbito federal, temos as confederações:; nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, as federações,
nos Municípios, as ligas desportivas. As associações desportivas ou clubes, que organizam o desporto comunitário, são filiados ã federaçãO, caso se localizem no Dis- trito Federal ou nas capitais dos Estados e dos Territórios; nos MunicíPios, filiam-se a uma liga, vinculada
esta à federação correspondente.
Cabe ao Conselho Nacional de Desportos a supervisão normativa e disciplinar do desporto comunitârio,
amadorista ou profissional, que .. abrange as atividades
das associações, ligas, federações, confederações ·e do
Comitê Olímpico Brasileiro; integrantes obrigafórios do
Sistema Desportivo Nacional." Os membros do CND
são nomeados de acordo com o art. 43 da lei n9 6.251,
de 1975, e suas atribuições e cõffipetência estão enunciadas nos arts. 157 a 161 do Decreto n9 80.228, de 1977,
que regulamenta a citada lei. Tem-se criticado a centralização do poder de decisão no CND, argumentando-se
que tal prerrogativa inibe a iniciafiva das confederaçõeS,
federações, ligas e clubes deSportivos, que pleiteiam
maior liberdade de ação. Alega-se que o CN D deve atuar
essencialmente como órgão de assessoramento do Ministério da Educação em matéria de política esportiva. Estes argumentos parecem coincidir com o ponto de vista
do atual presidente do órgão.
Manoel José Gomes Tubino assumiu a presidência- do
CND no dia 20 de maio de$te ano, na Secretaria de Educação Física e D~sportos (SEED), do Ministério da Educação. Foi empossado pelo Ministro Marco Maciel, que,
conforme noticiam os jornais, o encarregou-de reformular a política esportiva e propor alterações na legislação
que disciplina a matéria. Deiltro de 60 dias deve ser providenciada a transferência da sede do CN D para
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Brasília. O Sr. Manoel Tubino é professor de Educação
Física, doutorado pela UniYersidade _de Bruxelas, e advoga exatamente a eliminação da tutela do Estado no esporte, a concessão de maior liberdade de decisão às confederações e maior participação da iniCiãt:i•ia- privada na
promoção do esporte. S. 5'" concedeu entrevista ao jornal
o-Globo, publicada a 19 _de maio deste ano, da qual destac_o o seguinte _trecho:
"Nos_ Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, o Brasil
coritinuarâ dependendo de JQaquim Cruz, de Ricardo Prado, das seleções de vôlei de futebol e__de al--gu·m outro atleta que sobressaia até lã, para conseguir medalhas. A previsão é do Presidente dQ Conselho Nacional de Desportos, Manoel Tubino, que
não pretende traçar nenhum programa específico
para resolver esta questão a curto prazo.
-Enquanto o Brasil se limitar, çm termos esportivos, ao eixo Rio~São Paulo, nossos resultados em
-Jogos Olímpicos serão os mesmos. Apenas quando
&e parar de discutir o pouco número de medalhas, e
se incentivar a prãtica esportiva, teremos resultados
mais expressivos-:0 ã.rgwnento de que os resultados olímpicos expressivos -são importantes porque ô.ívi.ilgani. o--pafS,
não faz muito sucesso junto ao novo presidente do
----e--c:ND. Ele é contra a utilização política que potências como União Soviética e Estados Unidos fazem
dos JogOs -Olímpicos. Em um trabalho intitulado
Movimento Esportivo Internacional I, escfho antes
de ser convidado para assumir o -CND, Tubino
aponta a disputa ideológica como causa da deca-âéncia dos Jogos Olímpicos.
- Para mim, que pertenço à corrente humanista,
o -rmpoffante numã -olimpíada ê o homem. O desporto tem de estar sempre relacionado ao social.
Isto não sig)iifii::a que a Nova República desprezarâ os atletas de alto nível. Tubino garante que o
Govêrnõ darâ todo o apoio a esseS--atletas, mas não
se ellcãrregará -dete-s.- Esta tarefa é das confederaç_ões, d!=>s clubes e d_as empresas. 9 novo _presidente do CND não nega a Iffipol-tância das empresas no
esporte, principalmente porque admite quC, sem dinheiro, O atleúl- -não pode treinar" o tempo neces-

sário.- ---- - --- · -- · ·
_...._ No debate que faremos para mudar a política
desportiva, os dirigentes de assoCiações classistas estarão presentes."
Tem razão o Rtual prÓblelna do Cori"selho~Naciona1 de
Desportos. A dísputa ideológica nos Jogos Olímpicos
não selu-sti_fíca e teffi contrjbuído apenas pai"a empanar o
brilho do evento, como ocorreu nas Olimpladas de 1984,
das quais vários pafses deixaram de participar.
Pe fato, a peça mais importante numa competição é o
homem. o desportista, e, por extensão, a:-equipe que ele
integr:a. E somente se forma um bom atleta, a nosso ver,
a ·partir-das ãuias de Educação Física, nas escolas de 11'
grau;-se possível desde a pré-escola. Por isso, resultados
pqsitivos nas competições inter-nacióitãiS São obtidos a
l_ong~ prazo, e são conseqUência de incentivoS especiais
ao esporte, que facultam o treinamento do atleta pelos
clu~_es locai~·-- Podem surgir talentos eventualmente,
como sói aconteceCCr, inàs somente surgirão vários talentos, rias veriadas modalidades esportivás, repito, se
eles forem suscitados a partir das aulas de Educação
FíSica e orie~tados, durante toda __ a fase de aperfeiçoam~to, ~or récnicc# competentes dos cfu&eS locais.- As
escolas despertam aruno para o esporte, e os clubes se
erliéarieg·am de treinã-lo, aperfeiçoá-lo e caminhã-lo para
o desporto de alto nível.
O Rr~~~te José Sarney tem ~_emonst~ado especial
irit'err!sSe ·pelo esporte. Conforme Íloticiã. o Jôrnal O Glo-.
bo, edição de 17 de maio deste ano, S. Ex• recomendou
ao l\1inist~o M~uco ~aci~l q_ue realize estu~os com Q objetivo de aum_etitar 0 estirilUlo ao esporte no País. Segundo o mesmo jOirlal; o Sr. Fernando César MesqUita, assessor de impreilSa da Presidência, declarOu que O Governo não pretende tutelar as federações_ esportivas, nem
intervir n_o setor, mas apenas incentivar o esporte, dada
sUa Importância pata: ·o País.
A mesma preocupação com a promoção do esporte se
observa-no Congresso Nacional, onde tramitam cerca de
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iS projetas de lei que propõem alterações na Política: Nacional de Educação Ffsica e Desportos. Merece menção
especial o Projeto de Lei nl' 2.929, de 1983, de autoria do
Deputado Márcio Braga, qUi altera a Lei nl' 6.251, de
1975, S. Ex'" propõe a institUição- do voto plural para
aprovação dos estatutos das confederações, federações e
ligas desportivas,-em-substituição-ao voto unitãrio. Este
nivela os votos de clubes de grande reperCussão nacional
com os de modestos clubes do interior, riluitas vezes criados com propósitos eleitoraiS. S. Ex• pretende dar autonomia e liberdade de decisão às confederações, federações, associações, ligas e clubes, suprimindo a tutela
do Conselho Nacional de Desportos, cuja principal atribuição passaria a ser o assessoramento ao Ministro da
Educação em matéria desportiva: O projeto em apreço
recebeu parecer favorável, por unanimidade de votos,
das Comissões de Constituiição e Justiça, do Esporte e,
Turismo e de Finanças. Vai ser submetido à delibet"ação
do Plenário e certamente aprovado,_ quando virá a esta
-- Casa ein fase de revisão.
ConSidera-se certo que o Ministério da Educação vã
denominar-se Ministério da Educaç~o e do Desporto,
nome que me parece muito sugestivo e apropriado, visto
que as atividades desportivas devem ser praticadas obrigatoriamente nas escolas de-11' e 29 graus, nas universidades e, inclusive, na pré-escola, nesta em g~ráter recreati-

vo.
Temos de reconhecer, entretanto, que somente estudantes saudâveis e bem alimentados têm condições ffsi~
cas e psfquicas para dediCar-se ao esporte e aos estudos.
Daí a_~mportância da assistência mêdica e odontológica
·e do fornecimento de refeições nas escolas públicas, especialmente nas localizadas nas periferias urbanas e nas favelas. Nos centros urbanos, as módicas taxas de merenda
escOlar Cobrados dos alunos deveriam destinar~se ao
ateriôimento das escolas situadas em regiões carentes.
Esta seleção não seria -necessâria· se houvesse recursos suficientes.
ln felizmente, as verbas são ~cassas. O Pais se debate
com uma dívida externa de lDO bilhões de dólares e um
déficit púb1ico gigantesco, cerca de 84 trilhõe_s de cruzeiros. Endividamo~ nos para promover o deser.I.'Volvimento.
QueríamoS dominar· a t_ecriOlogia das telecomUnicações,
_da energia nuclear_,_ queríall)o:s çonstruir a Ponte RioNiter6i, os metrôs -dO "Rio e de São Paulo, as Hld-relétrí-eas de ltaipu e de Tucuru(, a Ferrovia do Aço, o Projeto
Grande CarajãS, alêm de outras obras grandiosas.
Esquecemo-nos, porém, do nosso principal tesouro: a
criança. Oito milhões de crianças brasileiras, na faixa
etária dos 7 aos 14 ano_s, sequer têm acesso à escola.
A metade das que conseguem ingressar no 11' grau desiste antes de concluí-lo. Em conseqüência, menores carentes, marginalizados e desprezados andam pelas ruas,
batem nas portas das casas para pedir um pedaço de pão;
lavam ou "guardam" carros; engraxam sapatos. Não estudam, mal se alimentam.
Façamos um exame de consciência e reconheçamos a
nossa parcela de_ culpa: porventura não somos nós que
abandOnamos, desprezamos e marginalizamos essas
crianças? Sabemos que, entregues à própria sorte, vão
tornar-se pivetes, com raríssimas exceções, vão viciar-se,
prostifuir~se. E quantos criminosos, dos que superlotam
hoje os presídios, eram ontem crianças indefesas, sem
instrução, 'sem· ãlim.ento, sem um teta para abrigar-se?
Não podemos admitir esta cena diante dos nossos
olhos. Urge que se multipliquem as escolas, de tal forma
que todas as crianças sejam alfabetizadas, recebam refeições sadias, assistência médica, odontológica, e possam praticar esportes. Cada escola deve possuir equipa~
mentes e instalações adequadas para que sejam ministradas aulas de educação ffsica por um professor devidamente habilitado, visto que o e:;porte, além de todos os
motivos que a recor:n.end_a_m, ~em a faculdade de atrair a
criança para a eSccilã~ Enquanto não houver instalações e
e·quipamentos apropriados, essas aulas podem ser ministradas n~ -·areas livres, junto da escola, ou nos parques
municipais. É preciso multiplicar o número de escol~s no
País. Elas podem ser pré-moldadas. Pode-se aproveitar,
iriclusive·; a experiência do Governador Iris Rezende, em
Goiâs, e a do Governã.dor Leo-nel Brizola, no Rio de Ja~
neiro. O qile importa é que s~jam instaladas em todo o
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País- nas periferias urbanas, nas favelas, no meio rural
- e que toda a população em idade escolar seja atendida.
Estaremos, assim, atacando as causas princip-ais dos
nossos grandes problemas. A instrução de nossas
crianças e da nossa juventude- uma medida elementar,
além de ser uma prescrição constitucional- tem iinplicações profundas. Evita-se, a curto praZo, a marginalização, a delinqUência infantil, o descaminho, e, a longo
prazo, reduz-se o índice do desemprego e da criminalidade. Sobretudo, estaremos investindo no homem e, pois,
no desenvolvimento efetiVo do País.
Subalimentados ou doentes - insiStO - as crianças e ·
os jovens não terão condições -quer para estudar, quer
para praticar esportes, e frustraNe-ão todos os esforços
despendidos, desperdiçar~se-ão os preciosos recursos investidos no se to r. Por isso, as escolas localizadas nas periferias- urbanas, nas favelas e no meio rural deveriam
contar com o apoio dos centros sociais urbanos, cuja
construção está prevista no I Plano Nacional de Educação Física e Desportos (PNED), os quaiS teriilffi o objetivo de difuridir_ a prática desportiva junt<? às c_omunidades carentes, orientando as crianças e os jovens não
apenas nas ativídades desportivas, de acordo com a sua
preferência, mas tainbém numa atividade artesanal ou
profissional. Estudando ou não nas escolas locais, eles
seriam recebidos- inclusive nos fins de semana e durante as férias escolares- nesses centros, onde teriam oportunidade de desenvolver suas aptidões ffsicas e mentais,
o que lhes descortinaria novos horizontes, afastan-do-os
certamente da ociosidade e da marginalidade. Como jâ
disse alguém, as periferias urbanas são um celeiro de
atletas. Vãrios centros sociais urbanos foram insWados
no Governo Geisel, mas, hoje, poucos estão em funcionamento, o que ê realmente lamentável, porque a idéia é
excelente. Se muitos não tiveram receptividade junto às
populações a que pretendiam servir, certamente houve
falhas graves na sua implantação ou na execução do plano. Cumpria reparar as falhas, nã.o desativar os centros.
Estes, a nosso ver, deveriam ser instalados também nas
zonas rurais mais densamente povoados, onde, naturalmente, se chamariam centros sociais rurais.
Surgiram os clubes escolares. A Portada i1,9 1, de 7 de
abril de 1982, -que "estabelece normas para organização
e funcionamento do desporto escolar", prevê a criação
de clubes escolares nos estabelecimentos de ensino de }9
e 2• graus.. Em dezembro de 1984, jâ havia 669 desses clubes, sendo 459localizados no interior e 210 nas capitais.
Eles são organizados pelas secretarias estaduais, em coov ~nio com a S~c.,t.etaria d~ Educação Física e Desportos
(5EED), mas sua estrutura depende do espaço disponível
em cada escola e do projeto elaborado. Cada escola pode
ter _o seu clube, cuja principal finalidade é representâ-la
nas competições esportivas. Esses clubes, porêm, não
têm a mesma amplitude e abrangência dos centros sociais urbanos.
A iriiciativa particular jâ visualiza a importância da
promoçã-o de atividades esportivas junto à população de
baixa renda e procura colaborar com o Governo neSte
setor. Merece menção o Programa de Iniciação Esportiva (PRIESP) da Fundação Roberto Marinho, executado
mediante convênio com a SEED, do Ministério da Educação, com a qual são divididos os custos operacionais.
Este programa promove o esporte nas áreas carentesfavelas, subúrbios --junto a crianças de 19 e 29 graus.
Foi implantado inicialmente no Rio de Janeiro, masjâ se
estende a outros Estados.
Enquanto não resolvermos os problemas básicos da
população, não conseguiremos desenvolver o esporte no
País. O jornal O Estado d~_s. Pil.ulo, edição de_ICJ_~~s~
tembro de 1984, comenta entreviSta que lhe foi cOricedida pelo Dr. Victor Matsudo a respeito do assunto. Eis
um trecho da reportagem:
..Acreditar num Brasil OlímpiCo fOrfe ..é -um sonho... A lacônica Conclusão é de um dos maiores especialistas em -Medicina Esportiva do Terceiro
Mundo, o médico Víctor Matsudo, ortopedista,
traumatologista e diretor-geral do Centro de Estudos do Laboratório-de Aptídão Física de São Caetano, um dos oito melhores do mundo. Victor Matsudo chegou à conclusão da inviabilidade esportiva do

Brasil baseado numa verdadeira relíquia d-e dados
compilados com 15 mil pessoas, que nos últimos dez
anos foram pesquisados pelo laboratório.
Apontando a desnutrição do povo brasileiro
como a causa principal do seu pessimismo, Victor
__ M at~ucj.o traça em poucos instantes _Q ex ato perfil do
jovem brasileiro, com base nas 15 mil fichas.
-O brasileiro, em função- do impacto di-desnutrição, é mais baixo que o padrão internacional. h o
"João Lombriga", para dizer a verdade, de tanto
que é atingido por verminoses. Tem problemas dentãrioS, de audição, sua psicomotricidade deixa a desejar e seu desenvolvimento intelectual está aquém
do padrão exigido - diz o mêdico.
Mas não é só isso que coffipõe o qUadro. Victor
Matsudo cita também o amadurecimento.. precoce,
conseqUência de todos os problemas citados e do
clima quente. Isso implica o atropelamento de etapas, isto é, se o jovem tanlbém não começar a prati~
car esporte cedo, dificilmente conseguirá atingir o
nível esperado, ficando absolutamente sem condição de participar do mercado."
Reconhecemos a veracidade das afirmaç-ões do Dr.
Matsudo, mas não partilhamos o seu pessimismo, porque acreditamos que o Brasil tem condições de vencer to~
dos esses desafios, desde que os enfrente com denodo e
determinação. Não ignoramos os esforços despendidos
pelo Ministro Marco Maciel para resolver esses graves
problemas afetos ao seu Ministério, e fazemos votos
para que S. Ex• consiga realizar o seu projeto Educação
para Todos. Cumpre, também, que seja garantida para a
sua Pasta a verba de 13% do Orçamento da União, prevísta na Emenda Calmon, mas jamais deferida na prática. Este ano, a verba destinada ao Ministério da Educação é inferior a 5% do OrÇamento.
Além de atacar a raiz do problema, não podemos
descuidar-nos dos atletas que surgem esporadicamente e
se deparam com toda a sorte de dificuldades. Hoje, os
atleta são formados especialmente nos clubes: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, AssociaçãO
Atlética Gama Filho etc, no Rio de Janeiro, a partir das
sUaS tisCÕiinhas, onde as ciianç"ãs são matriCuladas mediante o pagamento de mensalidades módicas e são
orientadas tecnicamente na prática desportiva. Lá o seu
desempenho é avaliado, e são selecionados os atletas que
vão integrar as equipes.
-o Decreto-lei n9 594, de 29 de maio de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal, reserva 30% da renda
líquida desses jogos para programas de educação física e
atíVidades esportivas. Parte desses recursos é repassada
pela Secretaria de Educação Física e Desportos (SEED),
do MiniStério da Educação, para as entidades devidamente habilitadas e se destina a diversos programas: de
Educação FíSica naS eScolas de 19 e 29 graus e árCãs universitárias; de esporte para todos, incluídos os desportos
eStudantis comunitários; de ampafo ao atleta prOfiSsional; de cooperação técnica para construções esportivas
nas prefeituras, universidades, colégios estaduais, muníci:Pais e particulares e clubes esportivos. A SEED mati.tém um programa de bolsas de estudo para o exterior,
contribuindo para a manutenção de atletas brasileiros
que fazem curso superior em universidades americanas e
européias. No momento, recebem esta ajuda financeira
os seguintes atletas: Joaquim Cruz (atletismo), Ricardo
Prado (natação), Agberto Guimarães (atletismo), Marcelo Jucâ (natação) e Madge Cristine (vôlei)_.
Evídentemente, o GoVerno não tem condições de arcar com todas as despesas necessárias para organizar o
esporte amador no Pafs, como ocorre nos países socialis__tas, onde as atividades desportivas são controladas pelo
Estado de maneira absoluta. No Brasil, precisamos contar com a participação das empresas públicas e privadas
para a promoção do esporte de alto nível. Os talentos
que surgeiri -no meio estudãntil, -universitáriO," e nós clubes devem receber bolsas de estudo, alojamento, assiStência- médica e odontológica, de modo que possam
dedicar-se ao treinamento intensivo, sem -outras pre'ocupações, com vista ao seu aperfeiçoamento técnico.:_é verdade que as grandes empresas jâ começam a "iõvestir no
esporte. O Jornal do Brasil, edição de 17 de- maio deste
a119_J an~ncia a_ CQpstruªo do II!.aior cC!mplexo esportivo
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da América do SuL Leio, a seguir, um trecho da reportagem:
.-.-~·ontem, o presidente da Fundação Bradesco,
Amador Aguiar, e o presidente do Grupo Bradesco
Seguros, Antonio Carlos de Almeida Braga, lançaram oficialmente a pedra fundamental da Vila
Olímpica que será construída numa área de 100 mil
metros quadrados na Barra da Tijuca. A solenidade
contou com a pres_ença do Ministro Marco Maciel e
de várias autoridades esportivas, entre elas- o presidente da FIFA, João Havelange.
Segundo o empresário Antonio CãrlOS de Almeida Braga, o objetivo_ bâsico do projeto ê. o aprimora~
menta do esporte olímpico brasileiro, através da
formação de atletas de alto nível. Depois de investir
e~ vãrios esportes - vôlei, natação, remo, atletis- mó, basquete, tênis e futebol de salão - Almeida
Bragã fnicia agora a sua maior contribuição para o
esporte amador brasileiro, construindo um centro
de treinamento capaz de preparar adequadamente
os atletas para as com petições internacionais."

_O plan~ Adote um Atleta, idealizado e posto em prâtica por Caio Pompeu de Toledo em 1975, na Secretaria
Estadual de Esportes e Turismo de São Paulo- e ainda
em vigor- produziu bons resultados. As federações esportivas foram incumbidas de selecionar os atletas, e a
Secretaria procurou localizar as empresas dispostas a colaborar, embora ela própria fornecesse alojamento, assistência médica e orientação técnica. Em 1984, já na
qualidade de Secretário Estadual de Esportes e Turismo,
Caio Pompeu de Toledo implantou o Projeto Futuro,
idealizado pelo jornalista Flávio Adauto, Coordenador
Estadual de Esportes, com o objetivo de selecionar atletas e treiná~los, tendo em vista as próximas Olimpíadas,
que se realizarão em Seul, na Corêia do Sul, em 1988.
Os maiores centros desportivos do País se localizam
no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Norte e no Nordeste não háinfrã-estrutura nem estimulo para a prática
desportiva. Os talentos que se sobressaem só têm oportunidade de_ desenvolover-se quando são aproveitados por
clubes dos Estados anteriormente citados, como costuma ocorrer. Nos demais E_stados da Federação também é
precáiia: a infra-estrutura para competições esportivas, e
o estímulo aos atletas ê geralmente inexistente. Seria íriteressante que esses Estados aproveitassem a experiência
de São Paulo _e do Rio de Janeiro em matéria de esportes,
organizando programas nos moldes dos citados- Adote--um AtTeta e Projeto Futuro.
Não podemos prescindir, pois, do concurso dos empresãrios e dos grandes patrocinadores, se quisermos desenvolver o esporte de alto nível do P..ais. Alguns já se engajaram neste esforço, mas muitos outfos poderão colaborar, se receberem maior incentivo fiscal e se lhes forreservado maior espaço nos meios de comunicação. Cientes_ deste fato, vários parlamentares já apresentaram suas
proposições. O Projeto de_ Lei n9 862, de 1983, de autoria
do Deputado Nósser Almeida.,_ "permite_o uso de marcas
ou propagandas comerciais nos uniformes dos atletas em
competições de amadores". A este foi apensado o Projeto de Lei n9 1.236, de 1983, do Deputad_o_Paulo Lustosa,
que:;., "autoriza os clubes que desenvolvem o esporte profissional e_amador a receber patrocínio de firmas de produtos comerciais e industriais."
De fato, _o incentivo fiscal e a publicação poderão levar muitas empresas a investir no esporte atriador. Os espetâculos esportivos ocuparão maior espaço nos meios
de comunicação, à proporção que se multiplicarem e se
lrilímserem por sua importância e pelo interesse quedespertarem junto à Opinião pública. O art. 45 da Ler ri9
6.251, de 8 de outubro de 1975, estabelece esse incentivo,
nestes ú:rriios:
,. "Art. 45. Para efeito do Imposto de Renda,
poderão ser abatidas da renda bruta ou deduzidas
do lucro as contribuições ou doações feitas por pessoas fisicas ou jurídicas às entidades esportivas que
proporcionem à prática de pelo menos três esportes
olímpicos.
§ }9 O abatimento nos termos deste artigo, rea·
lizado pdrpessoa tisica, não poderá exceder o lim"ite
que for fixado pelo Ministério da Fazenda.
§ 29 O total das contribuições oU doações admitidas como despesas operacionais não poderá exceder, em cada exercício, 5% (cinco por cento) do lu-
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs, SenadOres:
A nosso ver, devem ser deduzidas do Imposto de RenEm pronunciamento anterior, tentei trazer a este pteda as contribuições e doações feitas a entidades esportinãrio uma preocupação maior com a causa integracio~
vas que proporcionem a prãtica de esportes olímpicos,
niSta na Ainética Latina, estimulado que estava com a
qualquer que seja o seu número.
presença entre nós de um grupo de representantes do
Considerando que grandes empresas podem fazer seus
Parlamento Europeu, que é um órgão dotado de poderes
próprios investimentos no esporte de alto nfvel, par~
de deliberação e de controle, concebido para ser o jUIZ
nos justo que elas. tarnbém possam deduzir do Imposto
supremo dos executivos comunitários.
de Renda pefo menos parte dos recursos despendidos.
Hoje gost;uia de debater o problema de uma possível
Sr. Presidente, Srs. Senadores, elaboramos, pois, uma
ajuda dos Estados Unidos da América a esta idéia, semproposição que dá nova redação ao art. 45 da Lei n~'
pre festejada, mas nunca realmente implementada, vez
6.251, de 9 de outubro de 1975, com o objetivo de aprique todos os nossos esquemas de integração económica
morar a legislação esportíva, facultando aos empresários
não prosseguiram muito alêm de sU:a fase embrionária.
sejam deduzidos de sua renda, para fins de Imposto de
A lembrança dos Estados t)nidos ê aqui trazida porRenda, também os investimentos que eles próprios aplique não se pode deixar de associar o sucesso da tese íntecaram no esporte. Encaminhamos à Comissão Diretora
gracionãista na Curopa com a ajuda econômíca repreo nosso Projeto de Lei, para o qual esperamos contar
sentada pelo Plano Marshall.
com a atenção e o apoio dos nossos pares.
Como se sabe, fOi um disCurso. pronuncíado em HarEra o que tinha a dizer. (Muito bernt)
vard, em junho de 1947, pelo General Marshall que motivou o Governo Truman a fornecer uma substancial
aju_da em favor da Europa devastada pela segunda guerO SR. PRESIDENTE (Martins Fi!ho)- Conced_o a
ra-mundiaL. ____ _
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira.
Segundo a tese eiltão defendida, qualquer ajuda eco~
O SR. JOSll: IGNÃCIO FERREIRA (PMDB- ES.
nômica fornecida pelos Estados Unidos à Europa, de
Pronun.cia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs.
maneira meramente esporâdica, não podia solucionar os
Senadores:
pfoblemas de uma região onde as economias se enconRecebi em meu Gabinete um abaixo-assinado dos
travam destruídas, ostentando desemprego crescente,
Economiãrios da Caixa Económica Federal da Agência
tensões sociais e carência dos dólares necessários à recude Cachoeiro de ftapemirim- ES., solicitando meu emperação.
penho, no sentido de conseguir a aprovação, em regime
A solução viável seria uma ajuda maciça e gratuita,
de urgência, do Projeto de Lei n9 4.111/84, de autoria do
não-apenas para alguns países, isoladamente, mas para o
Deputado léo Simões, que estende àqueles que trabaconjunto de nações e.uropéias carentes.
lham nas agências da Caixa Económica Federal o mesTeria ele incluído até mesmo a União Soviética, se esmo direito assegurado aos bancários desde 1934, ou seja,
ta, tanto quanto outros partidos comunistas europeus,
a jornada de 6 horas diárias de trabalho.
não tivessem sido hostis à colaboração norte-americana.
Mais do que justo, trata-se de uma questão que diz
A princípio, Marshall estimou em vinte e dois milhões
.respeito à reparação dos danos sofridos por uma parcela
de dólares o_montante necessário da aju_da e o Governo
significativa dos trabalhadores brasileiros - que são os
Truman pediu ao Congresso que lhe concedesse apenas
economiãrios - após, tantQs anos suportados de pridezessete milhões.
vações impostas pelos regimes ditatoriais anteriores.
E, no eptanto, foram necessários e suficientes apenas
Srs. Senadores, os Economiários, como categoria,
treze milhões de dólares para que a economia européia se
exercem as mesmas funções, -obrigações, responsabilidareativasse e gerasse investimentos próprios.
des dos bancários, correspondem à mesma faixa salarial
E, a partir da( foi aquilo que todos nós assistimos: um
e, no entanto, trabalham 8 horas diárias, transgredindo,
bloco de países europeus, cada vez mais compacto e conassim, princípios de segurança ·e medicina do trabalho,
certado (hoje incluinclo as naçõeS ibéricas, que nos coloestabelecidos na própria C6nsolidaçlo das Leis do Tra- nizaram), conseguindo sucessivos avanços e progressos
balho para categoria funcional afim. Logo, urge sejam
na meta de integração económica, jurídica, monetária e
incluídos, também, no conjunto de direitos a que Os banpolítica.
cãrios fazem jus.
-----Não se pode, portanto, pretender pregar atitudes seConfonne a CLT, é admitida a jornada de trabalho esmelhantes vis~à·vis dos países latino-americanos, sem se
pecial, ou reduzida, desde que situações peculiares ao·-perguntar se tanibém para nós uma ajuda norteexercício da profissão assim o determinem. Como é o
americana seria pensá vel e imaginável, em termos sc;mecaso de algumas categorias profissionais, c·omo os médilhantes à fornecida à EÚropa, isto é, substancial, gratuicos, operadores de raio X, pilotos de aeronaves, motoris~
- _ ta, não constrangedora da liberdade e re&peitadora da
tas de ônibus, dentistas, entre outros, que diariamente se
autodeterminação regional e individual de cada nação.
expõem a situações de perigo, insalubridade ou cujo trabalho se toma penos_o, cansativo, como é também o caso
Penso que ainda são atuais e sensatas as palavras pro·
dos bancários que foram c-Ontemplados com a redução
nuciadas por meu pai, quando Ministro das RelaÇÕes
de sua jornada de trabalho em vista a sua ativídade enerExteriores do Brasil, numa conferência nu Instituto Rio
vante e esgotante, obrigando-os a uma concentração
Branco, em 21 de novembro de 1966.
maior e a um grande desgaste de energias.
Dizia ele:
CitO, inclusive, parecer da Consultaria Jurídica daRepública n9106f85, de 11-4-85, que di~. "Quanto ao méri.. -~'No campo da solidariedade econômica, a tónica
to, não existe, ao nosso ver, qualquer diferença entre
de minhas conversações foi sempre a do total e franbancários e economiârios, seja do ponto de vista profisco apoio ao ideal da integração económica, aprov.eisional, pelo aspecto social, pois ambas as categorias tra~
tando a experiência já acumulada e o mecanismo jâ
balham em condições idênticas, submetidas às mesmas
criado pela Associação Latino-americana de Livre
pressões psicológicas".
Comércio,
num movimento aberto a todas as
As lideranças do PFL, PT, PDS, PTBe PDT já assinanações latino-americanas, sem qualquer parcialisram petição de urgência, para que este projeto de Lei seja
mo, sem antagonismos vãos e com boas relações
aprovado imediatamente. Neste sentido, aSsim o farã o
com os paises amigos não comunitários, especiallíder do I?MDB para que esta reivindicação seja atendida
mente os Estados Unidos da América, sem cuja coo mais rápido possível.
laboração é fantasia pensar-se em pleno desenvolviDesta tribuna, afirmo a minha solidariedade aos ecomento da América Latina."
nomiários, na certeza de que tudo será feit9 ne!;_ta Casa,
dentro dos princípios éticos e polítiCos estãbelecidos com
SeOhores Senadores,
a implantação da Nova República, para a aprovação
Evidentemente:, ·a êooperação norte-americana io nosso -blOco _rtgiQna] só seria imaginável e possível se todas
deste Projeto de Lei que atende os interesses dos econoas naçõeS--em- via de integração tivessem cOrri o país do
miários de Cachoeiro de ltapemirim e de todo o Brasil.
norte um relacionamento bom, saudáv_el, sem traumas e
Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
fricções.
E nós sabemos que tal não acontece em todos os lugaO SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
res,
que há países da América do Sul que sempre se dispalavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
era operacional da empresa, antes de computada
essa .dedução."
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tanciaram de Washington, que há países da América
Ce_ntral que estão em conflitos ostensivos com os Estados Unidos e que-até com o México é, por vezes, difícil e
tenso o diàlogo com o Departamento de Estado.
Eis por que talvez fosse interessante analisar o modo
de relacionamento que o nosso próprio País tem mantido com Washington, para ver se ele seria do tipo capaz
de favorecer ou não a simpatia norte-americana para os
nossos eventuais propósitos de integração.
Em outras palavras, se o ideal sempre renovado de integração existe na nossa região, esse ela não pode ser
factível sem a colaboração e as simpatias de Washington,
atê que ponto a política exterior do Brasil quanto aos Es-tados Unidos pod~ representar a promessa de uma colabóração futura em termos coletivos?
Como se apresentaram, durante o último Governo, as
relações Brasil X Estad_as Unidos?
h a pergunta que -tentarei responder amparado em
duas conferências pronunciadas na Escola Superior de
Guerra: uma, em 1983, pelo Embaixador Rubens Ricupero e outra, em 1984, pelo Embaixador Saraiva Guer_reiro.
_ . __ ___ _ -,Segundo o Embaixador Ricupero, o Barão do Rio
Branco, Ministro das Relações Exteriores de 1902 a
f912, teve uma percepção e uma intuição precoce de que
o poder estava emigrando da Europa para as potências
extra-européias, embora tosse um homem de formação e
vivência européias.
E. deste modo, de maneira consciente e sistemática,
procurou reorientar a política externa brasileira, a fim de
que o principal posto diplomático do Brasil não mais
fosse Londres, mas, sim, Washington, que se tornou o
principal cliente dos_produtos brasíieiros de exportação.
No Governo Vargas, o Brasil concedeu ajuda material
e humana para as necessidades de guerra graças à aliança
com_os Estados Unidos, e, em troca obteve o apoio americano para a implantação da Companhia Sider6rgica
Nacional, em Volta Redonda .
O Governo Outra marçou-se pelo Plano SALTE, pri~
meiro esforço de planejamento brasileiro elaborado com
a ajuda _d_a missão que os americanos mandaram para
equacionar os problemas económicos brasileiros, mas
sem que a participação dos pracinhas brasileiros na guerra nos desse uma con_d_i_ção mais favprável frente aos Estados Unidos, relativamente a outros países americanos
que tinham se mantido na neutralidade ou em posição
simpática ao Eixo.
Após, 1964, nos três primeiros anos da Revolução, recebemos 900 milhões de dólares americanos, que muito
favoreceram a nossa recuperação económica.
Mas, a partir de 1967, 1968, o próprio sucesso da experiência brasileira vai ser fator de estancamento da ajuda
estadunidense e motivo de maior diversificação da economia nacional com rOOução do papel relativo de
Washington. Daí em diante, a industrialização brasileira
parecerá mais interessante e rentável a investidores europeus e japoneses do que americanos.
Enquanto que o nosso ecumenismo pragmâtico alargará o leque de nossos parceiros, incluindo Américã Latina, África, Oríente; Pafses do Leste Europeu etc.
Ao mesmo tempo, nosso contencioso com Washington ver-se-â acrescido de questões relativas a direitos humanos, acordos nucleares, protecionismo, divida exterria, taxas de juros~ urn~ Sêfie de rotulações que nos são
dadas à revelia em_ razão de nosso maior desenvolvimento económico relativo dentre os outros paíseS -em vias de
desenvoJvjmento.
Contudo, passadas as .fricções do Governo Carter, a
AdmiriiStração Reagan pareçe ter com o Brasil um relacionamento mais cordial e igualitário.
Na opinião do Embaixador Ricupero, após dai ba·
lanço nos temas do c_ont_encioso, o que se verifica é que
quase tudo que existe de problemático na relação Brasil
X Estados Unidos da América, se concentra no domínio
econômico-comercial. Hoje, não ê exagero dizer que, no
plano político, não hã divergências importantes entre o
Brasil e __ os Estados Unidos.
Também o Embaixador Guerreiro define- os últimos
cinco anos dé relações com os Estados Un.idos como um
diálogo fluido e amadurecido, através de canais livres e
desíillpi::didos de comunicação, qUe aum~ntam as coincidências e permitem o debate franco das diferenças.
Contudo, um economista americano, o ProfessorAlbert Fischlow escreveu qu~o"o requisito bâsic_o indispen-
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sãvel para que a relação Brasil-Estados Unidos seja realmente uma relação eficaz e positiva, é que haja um compromisso noite-americano com o desenvolvimento eConômico brasileiro".
Dando à frase uma amplitude maior, só poderemos di-

zer que a afirinação vale também para qualquer país da

em

América Latina,
pãrticular, tanto como à região em
sua totalidade~
Precisamos tiói{ de cada relacionamento bilateral um
compromisso americano geral para com o desenvolvimento econômico latino-americano, no sentido de que,
se nãQ nos ajudam, pelo menos não devem dificultar o
progresso regional. _____ _ _ __
__
__
Era o que tinha a dii:er, Sr. Presidente. (Muito bem_t)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIVALDO MACH_ADO (PFL- PE. Pronuncia ~__seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.. "Os melhores professores devem receber salãrios
iguais--aos dos profissionais maís bem pagos do país.
Mas, para justificar esses salãrios, deve--se dar con·
dições aos profesSOres para trabalharem no mais
alto nível de produtividade.
Se tais pei'pectivils estívereni disponíveis, então a
carreira do magistério- poderã atrair talentos que
agora estão sendo perdidos e que virão, com a sua
presença, dar novo vigor ao_ sistema."
Estes conceitos não são- nossos, Senhor Presidente, Senhores Senadores. Nós os tomamos do relatório da Con·
ferência Internacional sobre a Crise Mundial da Educação, que reuniu 170 dirigentes educacionais de 52 parses, em WHliamsburg, nos Estados Unidos, em outubro
de 1967. Servimo-nos deles para o pronunciamento que,
hoje~ nesta tribuna, vimos fazer sobre a turbulência que
lavra na classe do magistério, tendo como conseqüência
a irrupção de movimentos grevistas em alguns Estados
da Federação, e, no Distrito Federal, a promoção de ato
público, seguida, dias depois, pela eclosão de uma greve
que se prolongou por mais de quinze dias.
Senhores S_enadores, não nos inquietani -as greves-,
inquiefam-noS,' sim, as realidades que as provocam, as
"iniqUidades que elas denunciam.
.. .. A greve é umaatividade que, embora legítima, legalmente assegurada e constitucionalmente protegida, exige, no seu exercício, um grande grau de amadurecim~n
to." Assim pensava o estadista Ta"ncredo Neves, de saudosa memória. Assim, Tãmbém, pensamoS.
--Ora, quando a amadurecida classe dos docentes paralisa suas atividade:; e ergue _o clamor de suas reivindicações, é preciso ouvi-Ia e, ouvindo-a, abrir os olhos
para três realidades desafiantes, que vem marcando o
quadro da educação nacional: o problema crónico da remuneração do P.rofessorado brasileiro; a ineficiência:- do
ensino dela decorrente; a eternizaçã_o do impasse educacional brasileiro.
t bem verdade que, hoje, com o Ministro Marco Ma·
ciel, obstinadamente dedicado à superação dos desafios
de sua Pasta, novas perspectiVas se abrem, renovando-se
as esperanças de que, finalmente, se estabeleçam as diretrizes e bases que nos conduzam à solução adequada do
problema educacional brasileiro.
Mas, voltando ao problema da remuneração do magistério, cOmeçamos por indagar: quais as expectativas
da sociedade brasileira com referência às suas inStituições educaciona"ís, ou,-mais precis-amente, com respeito aos educadores que as encarnam, animam-e dão-lhes
sustentação?
__
Deles esperamos tudo: um alto grau de competência,
domínio de conhecimentos inqUestionáveis; conduta irrepreensível, habilidade, tato e talento tais, que lhes permitam transmitir as luzes de seus conhecimento"s aoS
nossos filhos, fazendo-lhes expandir os talentos,
guiando-lhes a formação do caráter, incutindo-lhes hãbitos salutares, susceptíveis de neles estruturar a personalidade, o trânsito para o homem adulto, a consciência do
cidadão livfe, harmonicamente desenvolvido, de tal sorte
que ele atinja plenamente a auto-realização, servindo a
sociedade e promovendo o seu desenvolvimento, como
força de trabalho altamente qu"alificitd"a. ----- --Permitimo-nos, em acréscimo, mais uma i"ndagação.
Que deve, e quanto deve, a sociedade brasileira ao ma-
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gistério brasileiro, aos abnegados mestres de ontem e de
hoje?
Deve-lhes o estágio de desenvolvimento que este País,
a duras penas, jâ logrou atingir; deve-lhes expressivo estoque de recursos humanos jã acumulado, graças ao concurso do qual, bem governada, a Nação brasileira há de
superar os seus imensos desafios e atingir a plenitude do
desenvolvimento - meta inarredável da consciência na~
cio na!.
Dando seqUência a um raciocínio Para o qual, estamos
certos, Vossas Excelências não faltarão com seu prestimoso apOio, ousamos formular ainda- uma derradeira indagaÇão. t:OJllO a sociedade brasileira retri!iui os desempenhos tão exigentes qlle ela reclama daqueles que instruem e educam seus filhos? De que forma, e em que
graus de justiça e de reconhecimento ela quita os débitos
incalculáveis que tem para com os mestres de ontem e de
hoje?
Ela os remunera com salários iníqUos; elii-Se revela
surda aos seus dolorOsos clamores; ela os relega à marginalí dade do saber.
__
No máximo, quando a sociedade se lembra da figura
do professor, sempre o faz para exaltar sua "abnegação"
ou para reclamar de sua parte maior. "dedicação" e mais
"idealismo" na orientação da juventude.
"Magistério é sacerdócio'' - dizeni todos. Essa
blandícia pretende tanto gratificar a nobreza da função
docente, quanto inculcar o conformismo ccim a ínfima
remuneração que a sociedade atribui à tarefa pedagógiM

ca.
Para comprovar essa ignominiosa iniqUidade - de
resto sobejamente conhecida de todos os que se
debruçam sobre o quadro de inadequação do ensino de
nosso Pafs- poupamos às unidades mais p-obres da Federação o constrangimento de fazê-las lembradas, pelos
vencimentos inferiores ao salário mínimo com que retribuem a tarefa das professoras primãrias. Envergonhanos e humilha-nos a realidade dos ínfimos salários pagos
às professoras leigas do ensino rural, pelas Prefeituras do
sofrido sertão nordestino.
Para os fins a: que visamos, basta o_ exame dos salários
do professorado do Distrito Federal que, segundo_ se
propala, são os mais generosos e os mais altos do País.
Iniciamos pelos professores da rede do Ensino Particular, cujo apelo aos Parlamentares, formulado através
do Ofício Circular n'i' 021/SINPRO-DFjSS, de 25-5 çio
corrente, que nos foi encaminhado através da Presidên~a do Sindicato da_Classe, tanto nos comoveu, quanto
nos motivou ao pronunciamento que ora fazemos neste
Plenário.
Seg_1:1ndo os dados que tivemos o cui<~ado de colherem __
fontes confiáveis, o salário dos profesmres das Escolas
Particulares do Distrito Federal, após I'i' de março do
corrente ano, sofreu um reajuste de 100% do INPC e passou a ser calculado segundo os seguintes valores horaaula: I'i' grau- Cr$ 5.000; 29 &rau - CrllO.OOO. Os valores citados refletem uma média, podendo pender para
um pouco mais, nas escolas do Plano Piloto; para um
pouco menos, nas escolas das cidades-satélites.
Atentem, bem, nobres Senadores: 5 mil cruzeiros é o
que se paga a um mestre do ensino de }9 grau, da 5• à 8•
séries, por aula dada.
Em igual período de cinqUenta minutos, nos pátios de
estacionamento do Congresso Nacional, um diligente lavador de carros, que cobra 3 mil cruzeiros por lavagem
(e não leva mais do que 20 minutõ-s para este mister),
pode levar de vendda o professo! da segunda fase do ensino de f'i' grau, na produtividade_ dos seus ganhos e rendimentos.
Dez mil cruzeiros é quanto merece a aula dada pelo
professor de 2'i' grau, na Capital da República.
Esses dados, Senhores Senadores, dispensam maiores
comentários: dão a idéia da ''remuneração condigna" assegui-ada à incompreendida tarefa dos que se ocupam de
formar as novas gerações!
E a Rede Oficial'? Serã que ela contrapõe o justo contraste a esse panorama de ignomfnía salarial'?
Sem dúvida, o quadro melhora bastante, neste setor
do ensino, mas está muito longe de atingir os níveis deseM
já veis.
Com efeito, os salários dos professores da Fundação
de Ensino do Distrito Federal alcançam os seguintes valores, a partir de [9-3-85: Professor" Classe. ''A" --Cr$
668.878; Professor Classe. "B" - Cr$ 1.008.765; Profes-
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sor Classe. ''C"- CrJ. 1.324.378, correspondentes a uma
carga horária de 20 aulas semanais. Esses valores são daplicados para os professores que assumem o regime horário de quarenta horas semanais. b do conhecimento de
todos que a greve dos professores da Fundação do Distrito Federal terminou ontem, contando-se entre suas
conquistas o acréscimo de 40% sobre os valores que acabamos de citar,
_ Cab~. não obstante, asSinalar que os padrões de remuneração do ensino oficial, conquanto mais alentados,
não excluem os docentes da Fundação de Ensino do Dis·
trito Federal, dos desconfortos a que se vê submetida a
classe do magistério. Basta notar que os índices acima citados, confrontados com _o preço d_os aluguéis de
Brasília, eliminam a possibilidade, para a maioria dos
professores, de residirem no Plano Piloto, só lhes oferecendo condições de modesta sobrevivência nas CidadesSatélites.
A situação do magistério de nível superior das instituições particufafes de 39 grau não é menos deprimente.
Ali também imperam os salários ínfimos, calculados à
_base do valor da hora-aula que, para pasmo de todos
nós, situa-se numa média que varia de Cr$ 14.557 a Cr$

19.005.
Não cabe, pois, estranhar a ausência, nessas escolas,
de profissiOnais da carreira, nem a precária qualidade do
ensino nelas ministrado.
Quanto à UnB, as informações de que dispomos indicam uma médi<i salarial de Cr$ 4.000.000, para 40 horas
de atividades semanais, extraída das variações salariais
atribuídas aos múltiplos escalões da carreira docente,
·que Compreende desde o Auxiliar de Ensino até o Profes-sor Titular.
Convenhamos que tais padrões salariais não são sufi- cientemente estimulantes para o engajamento do mestre
no exercício exclusivo da docência e da pesquisa cientifi·
ca.
São esses, Senhores Senadores - na Capital da República- os parâmetros fixados pelo Estado e pelas Instituições_ Particulares, para a remuneração desses sacrificados profissionais, que têm a seu cargo o verde porvir
da Nação, que é a sua juventude, o maior capital de um
povo, qu_e é o seu estoque de recursos humanos a ser cuidadosamente qualificado!
Forçoso é reconhecer que uma remuneração do mister
pedagógico, tão víl quanto iníqua, reflete até certo ponto
o valor real que nossa sociedade consagra à educação .
Sendo assim, nem nos parece extremada, aquela candente declaração de Ruy em favor do magistério de tempo
integral; "Melhor será eliminar o ensino que pagá-lo vilmente, porque quanto ele se cotar a esse preço não encontrará quem o dê senão entre nulidades sem consciência nem ciência, charlatões e sinecuristas que seestipen·
diarão para professar a ignorância nas lições e corromper a mocidade com o exem pio".
Diríamos, em acréscimo que, retribuindo o trabalho
educativo de maneira tão avara, já pagamos hoje, e c_ontinuaremos a pagar amanhã, o preço altíssimo que jamais costuma ser poupado à incúria, à omissão e à inconsciência.
Referimo-nos, Senhores Senadores, à deplorável ineficiência de nosso ensino; toda ela intimamente perpassada pelo problema da remuneração do magistério.
Mas, neste ponto, tocamos em chaga tão sensível e tão
grave de nosso quadro educacional, que preferimos procastinar sua abordagem, o que faremos, noutro pronunciamento que, breve, nos trará de volta a esta tribuna.
É o que tinh::~ a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins_Filho)- O Sr. Senador Benedito Ferreira enviou à Mesa projeto cuja tramitàcio, de acordo com o disposto no art. 259, item III,letra a, do Regimento Interno, deve ter início na hora do
Expediente.
A proposição serã anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Martins_Filho)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n'i' 23, de 1985, de autoria da
Comissão de FJScalização e Controle, que dispõe sobre a
tramitação da Proposta de Fiscalização e Controle.
Ao Projeto foi oferecida uma emenda, que serâ lida
pelo Sr. [9-Se_cretãrio.

b lida a seguinte
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EMENDA N• 1 (Substitutivo)
Ao Projeto de Resolução n• 23, de 1985
Dispõe sobre a tramitação da Proposta de FISCali~
zação e Controle.
Sub:->titua-se o projeto pelo seguinte:

Art. 1? Nos termos do parágrafo 29 do artigo 29 da
Lei n9 7.295, de 19 de dezembro de 1984~ qualquer
membro do Senado Federal poderâ apresentar à Mesa
do Senado, propo,sta de fiscalização de_ atas do Poder
Executivo, da Administração Direta ou Tndireta.
Art. 29 Lida a proposta no Plenário, nos termos do
item I do art. 238-do Regimento Interno, a Mesa do Senado providenciará a sua imediata distribuição à Comissão de Fiscãlízação e Controle, que a apreciará quanto à
sua pertinência.
_
_
.
§ 19 Considerada impertinente. a proposta será remetida ao arquivo, cabendo reçu_rso ao Plenârio do Senado Federal no prazo de 8 dias úteis.
§ 29 Julgada pertinente a proposta, o Presidente da
Comissão designarâ Relator pai'a a matéria objeto êa fiscalização.
§ 3'1 A proposta julgada pertinente, nos termos do
parágrafo 29 deste artigo, ficarª_ à disposição dos
membros do Senado para a apresénfação de_ emendas,
durante 15 dias, prazo que serã reduzido para 8 dias no
caso de urgência votãdã-pda COID_is_são.
§ 4'1 As emendas aprovadas pela Comissão serão incorporadas à proposta de fiscalização após o que será lavrado um ..Termo de Instauração de Fiscalização", do
qual constará o prazo concedido ao Relator para o cumprimento de sua tarefa. Do Termo de Instauração de Fiscalização serão remetidas, de pronto, cópias à Mesa Diretora_do S~nado e ao Relator.
§ 5'1 O ptãzo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a critério da Comissão.
Art. 3' O parecer do Relator, após aprovado pela _
Comissão, será publicado e distribufdo em avulsos e incluído na Ordem do Dia, com exclusividade, nos termoS
do item IX do art. 389 do Regimerifo Interno do Senado.
§ I' Resultando da Fiscalização providências que
devam ser objeto de projeto de lei, este terâ sua tra!J!i_:_
.ta~Ç_!I~~al no Çcm_g~esso.
§ 2' Resultando da Fiscalização medidas aPenas
corretivas, estas, depois de aprovadas pelo Plenário do

Senado Federal. serão encaminhadas à entidade fiscalizada.
§ 39 O parecer que concluir pela responsabilidade de
gestores da administração, depois de aprovado pelo Plenário do Senado Federal, por maioria de votos, será re·
metido ao Procurador-Geral da República, para a com·
petente ação judicial nos termos da legislação em vigor.
Art. 49 Compete à Comissão de flscalizaçã? e Con-.
trote redigir a redação final do projeto de lei oriundo de
proposta de Fis-calização.
Art. s~ Aplicam-se aos processos da Comissão de
Fiscalização e Controle, no que não conflitar com Os termos desta ReSoluçãO, as disposições do RegimentO do
Senado relativos ao andamento dos processos das Comissões de Inquérito.
Art. 69 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposiÇões em contráriO.
Justlficaçio
Cuida o substitutivo ora apresentado de aprimorar o
projeto original conferindo-lhe melhor qualificação técnica, quando busca adequar os seus termos ao Regimento Interno do Senado Federal, a fim de imprimir maior
celeridade aos procedimentos adequados à fiscalização
dos atos do Poder Executivo, numa dinâmica própria; O
que não desfigura, propriamente, a proposição de partido.
.
Ass:im, mantêm a inovação do "Tenno de Instauração
de FisCalização" e prevê a redução do prazo de 15 dias
para a apresentação de emendas para 8 dias no caso de
urgência votada pela Comissão.
Pelas razões aqtií alinhadas, esperamos que esta inicia-.:
tiva venha a merecer a aprovação dos nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. --José LiQs.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- De acordo
com o dispoSto no Regimento_ Interno, a matéria será
despachada às Comissões de Co-nstituição e JustiÇa e Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho} - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a prCseitte sessão, designando para a sessão extraordinária das IS_ horas e 30 minutos, anteriorme!J-te, convocada, a s~uil_!te
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ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 45, de 1982, de a!J.toria do_ Senador Passort..Pôrto,
que institui o. "Dia Nacioilal da Conservação do Solo" a
ser comemorado, em todo o País, no dia 15 de abril de
cada ano, tendo
Pareceres, sob n's 393 e 394, de 1984, das Ç"omissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favoráveL

-2Discussào, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 204, de
1984 (n'1415f84, na origem), de r2de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Sepado a escolha do Senhor Octávio Luiz
de Berenguer Cesar, Embaixador do Brasil junto à Re-.
pública de Trinidad.e· To bago, para, cumulativamente,
exercer a funçãõ- de Embaixador do Brasil em Santa Lú~
cia.

-3Díscussào, em turno único, do parecer da Comissilo
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 205, de
1984 (n' 416/84, na origem), de 12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio Fer~
nando Guariscbi B~th, Embaixador do Brasiljunto à _Federação da Malãsia, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Governo de
Brunei.

-4Di~ussão,

em turnO úilico, do parecer da Comissão
de Rela<_;ôes- Exteriores ~bre a Mensagem n" 206, de
1984 (n94l7f84, na origeni.), de 12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Hélcio Tã.Vares Pires, Embaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes U nídos, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Catar.

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho}- l:stâ encerrada a seSsão~-(Levanta-se a sessao às /8 horas e 30 minutos.)

Ata da 115' Sessão, em 26 de junho de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. José Fragelli e Mário Maia

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. $ENAI)0RES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena- Raimundo Parente- Alcides Paio- Gaivão
Modesto- Odacir Soares--:- AloysioChaves --Gabriel
Hermes - Hélio Gueii'os - Alexandre Costa - João
,Castelo - AÍnéríco de Souza- Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo ~José Lins- Virgílio Távora
-Carlos Alberto- Moacyr Q~arte_-:::. Mart~n~_Eil~?~
-·Humberto Luceilâ.- Maicondes -Gadelha- Milton
Cabral - Ad-erbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo

Machado -Guilherme Palmeira_: Luiz CavalcanteFranco - Lourlval Baptista - Heráclito
":Rollemberg- Jutahy Magidhães-.:... Lo.m:anto JúniorLuiz Viana- João Calmon- José lgnácio FerreiraMoacyr Dali a - Amaral Peixoto- Nelson CarneiroRoberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
- ' Áifredo Campàs - Amarai" FU"riaO -::-:-FêfDãiidO
Henrique Cardoso -Severo Go-mes- Benedito Ferrei·
ra - Henrique Santillo- Mauro Borges~ Benedito
Canelas - Gastão Maller - Roberto Campos - José
Fra~elli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Ro-

Afba."i1o

bert-o Wypych- Álvaro Dias- Jaison Barreto- Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides SaldanKi --Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- a lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lO?-Secretãrio próCedcrã à leitura do expediente.

t. Hdo o seguinte
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se fosse à Vi~ta. Essa é uma regra do sistema referido,
tanto assim que, segundo Fran Martins (Cartões de Cré-dito, Forense, 1976), .. todos os contratos entre os emissores e os fornecedores possuem cláusulas específicas a
esse respeito" (pâg. 23). Isso porque, observa o autor ciDo Sr. ]<?~Secretário da Câmara dos Deputados, encatado, sem essa vantagem o titular do cartão poderia ser
minhando à revisão do Senado aut6grafo da seguinte maespoliado se o vendedor, diante do cartão, aumentasse o
téria:
preço a lhe ser cobrado, tendo em vista somente receber
posteriormente o valor correspondende à venda realizada.
EMENDA DA CÂMARA AO
No sistema de cartões de crédito, as despesas a título
Projeto de Lei do Senado
de comissão, cobradas pelo emissor de cartões aos estaN• 198, de 1979
belecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
serviços, visam a cobrir os custos relativos à seleção de
(N9 3.171/14, naquela Casa)
titulares de cartões; a cobrir os_ riscos· quanto à inadimplência desses últimos; a remunerar o serviço emissor
Disciplina o exercício da profissão de detetive parpelo encaminhamento de clientes às empresas fornecedoticular.
ras e a garantir-lhes o pagamento das dívidas contraídas
Dê-se aos arts. 39 e 10 do Projeto a seguinte redação:
pelos titulares dos cartões.
Temos assim um sistema, reStrito aos seus participan"Art. 39 O exercício da profissão de detetive
tes, em que os custos nele existentes decorrem da relativa
particular dependerá de registro na Secretaria de Sesegurança em que convivem as suas partes integrantes.
gurança Pública do Estado onde o interessado deDe tal forma aceitável vem funcionando esse sistema,
sempenhar sua atividade em carâter permanente,
que nem mesmo estâ regulamentado em quaisquer ordeParágrafo único. Na hipótese de execer a pronamentos jurídicos específicos.
fissão- em Estado diferente daquele em que se regisMuito embora a introdução do sistema de cartões de
trou, o detetive particular é obrigado a comunicar o
crédito em nosso Pafs tenha já ocorrido há um bom temfato à Secretaria-de Segurança- Pública deste, que,
po, a grande maioria da população brasHeira, pelos mais
tendo conhecimento de qualquer atuação desabonaM _
diversos motívos, dele não participa diretamente.
dora do profissional em seu território,--disso daráNo entanto, não sabemos se por ironia, o certo é que
ciência à Secretaria de Segurança Pública do Estado
-m
tt'parenteme-nte ê possível fazer essa afirmação. rsto
onde foi feito o registro.
---poó"rque;-desde que há no interior do sistema um ajuste
contratual que veda aos vendedores, que os aceitem,
Art. 10. No caso de conduta inconveriie'nte do
cobrar dos titulares dos cartões além do preço normal; é
detetive particular, cabe ao_Secretário de Segurança
esse preço normal que tem sofrido elevações, de forma a
Pública do Estado que efetuou o seu (.egistro
-- compensar, inexplicavelmente, na verdade, os custos dos
aplicar-lhe a pena de suspensão do exercido profismencionados cartões, que acreditam suportar os estabesional ou da cassação do r_egistro."
lecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços.~---_
_
(Às Comissões de Constituição e1u.Stiça, de Legislação Social e de Educação e Cultura.)
Pagam todos, assim, atê mesmo os titulares de cãi'tões
de crêdito, além do preç_o normal.
Tal prática_ não se pode denominar iteutra, uma vez
O SR. PRESIDENTE_ (José Fragelli)- O expediente
que significa majorãção indevida de preços, com reflexos
,
lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, do Governador d_o_ Estado da
inflacionários evidentes.
Paraíba, o Oficio n•i Sf24/85, de 24 do corrente, soliciCabe proibir, melhor, coibir, esse tipo de ação e é o
tando, pelas razões que expõe, a alteração do art. 1"' da
que objetiVa -o Presente profeto;-De fato, não forma senResolução n"' 70, de 23 de novembro de 1984.
tido abarcar dentro de um sistema restrito expressivos
A matéria vai à Comissão de Finanças e Cons_tituição-.. -contingentes,- somente porque se admite, o que pode
c Justiça.
também não ser verdadeiro, estar esse sistema sendo prejudicial a uma parcela, por sinal minoritária, de seus
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Memembros. Perdem, com isso, os consumidores normais
sa, Projeto de Lei que vai ser lido pelo Sr. l'i'MSecretário.
que se aproximam desse sistema, bem assim os consumiM
É lido o seguinte
dores que dele fazem parte, que se julgam protegidos por
uma acordo existente entre os dois outros membros desse _conjunto.

EXPEDIENTE
OFICIO

PROJETO DE LEI DO SENADO
. N• 196, de 1985

Toma obrigatório, nos pagamentos à vista, em estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores
de serviços, que utilizem o sistema de cartões de crédito, um desconto de 10% (dez por cento) mais a correção monetária do mês da operação sobre o preço da
mercadoria ou serviço adquirido.
O CongresSO Nacional decreta:

Art. I"' Nas aquisições de mercadorias ou sefviço_s,
realizadas em estabelecimentos comerciais, industriais
ou prestadores de serviços, que utilizem o sistema de pagamentos por intermédio de cartões de crédito, edesde_
que essas aquisições de merçadori_ªs ou serviços sejam à
vista, o comprador terá direito, obrigatoriamente, a um
desconto de tO% (dez por cento) mais a correçã.o· monetária vigente no m-ês da_operaç:ão s_o_bre o preço _d_e venda
dessas mercadorias ou serviços.
Art. 29 ___ Esta Lei _entra em yigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Uma das caracterfstic_as_do sistema de cartões de crédito é a de que a venda de bens e serviços por seu intermédio ;;eja feita pelo preço corrente da praça, ou seja, como

Sala--das.Sessões, em 26 de junho de
Ferreira.

198~.

--...::.Bene_dito

e Justiça e de Eco-

(ÀS- Comissões de Consiituicão
nomia.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que
vem de ser lido será publicado e remetido às Comissões
competentes.
Sobre ã mesa, requerimentos cuja leitura será feita
pelo Sr. 1"'-Secret:ârio.
São lidos os seguintes

- REQUERIMENTO
N• 171, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da _Câmara
n"' 50, de 1985 (n9 5.777/85, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos, salários e soldos dos servidores civis e militares da União e dos Territórios Federais, dos
membros do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e Territór:ios, do Tribunal de Contas da União,
bem como revê proventos e pensões e dá outras providências.

Junho de 1985

(De iniciativa do SC:nhor Presidente da República.)
Sala çlas Sessões, em 26 de junho de 1985.- Humberto Lucena- Murilo Badaró- Nivaldo Machado- Nelson Carneiro.

REQUERIMENTO
N• 172, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
J19 48, de 1985 (n"' 5.684/85, na Casa de_ origem), que estabelece normas para a realização de eleições em 1985, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto do analfabeto e
dâ outras providências.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985.- Humberto Lucena - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró- Roberto Satumino - Nelson Carneiro.
O SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos
termós regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência determina a retirada dos itens 2, 3 e 4 da
pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item I:
Discussão, em segunto turno, do Projeto de Lei
_ do Senado n'~ 45, de 1982, de autoria do Senador
Passos Pôrto, que institui o .. Dia Nacional da Conservação _do Solo" a ser comemorado, em todo o
País, no dia 15 de abril de cada ano, tendo
-Pareceres, sob n"'s 393 e 394, de 1984, das Co-- missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-daâe, jUridiétdade, e, quanto ao mêrito, favorável; e
....:. de Educação e Cultura, favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pam;a,)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovãdo, nos termos do__ art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto -irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
·NQ 45, de 1982
Institui o "Dia Nacional da Conservação do Solo"
a ser comemorado, em todo o País, ao dia IS de abril
de cada ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. IY- 1:: instituído o "Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser comemorado, em todo o País, no
dia 15 de abril de cada ano.
Art. 29 O Poder Executivo tomarã as medidas acessórias à execução desta lei.
Art._ 3"' Esta lei entra em vigor·na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDÉNTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria da pauta.
Passa-se à apreciação do Requerimento n"' 171/85,
lido no Expediente, de urgência Para o Projeto de Lei da
Câmara n"' 50/85.
Em vOtação o requerimento.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para procedermos à votação. (Pausa.)
EsclareÇO- que <!ste é o requerimento de urgência para o
projeto de aumento do funCionalismo.
Solicito, antes, às Lideranças que se manifestem.
Como vota o nobre Líder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
nobre Líder do PDS?
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O Sr. Octávio Cardoso -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota onobre Líder do PFL?
O Sr. Carlos Chiarelli -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José fragelli)- Como vota o
nobre Líder do PDT'?
O Sr. Roberto Satumino -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fra.gelli)- Como vota o
nobre Líder do PTB?
O Sr. Nelson Carneiro- Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema
A !bano Franco
Alberto Silva
Alcides Paio
Alcides. Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Álvaro DiasBenedito Canelas
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Carlos Lira
Cid Sampaio
F ãbio Lucena
Fernando Cardoso
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
Helvídio Nunes
Henrique Santillo
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Bornhausen
Jorge Kalume
José Ignácio
José: Lins
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Nelson Carneiro
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Ro_berto Wypych
Saldanha Derzi
Severo Gomes
Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram
"SIM" 48 Srs. Senadores. Não houve voto co-ntrário
nem abstenção.
O requerimento está aprovado.
Passa~se à apreciação da matêria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 50, de 1985, (n\' 5.777/85, na Casa de ori~
gem) de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli~
ca, que reajusta os vencimentos, salários e soldos
dos servidores civis e rriilitares da União e dos Terri~
tórios Federais, dos membros do Poder Judiciário
da UniãO; do Distrito Federal e Territórios, do Tri~

burlai de Contas da U niã_o, bem como revê proventos e pensões e dá outras providências.
Dependendo de pareceres das Comissões de Ser-viço- Público e de Finanças.
--Sõlicito ao nobre Senador Alfredo Campos O p-ãrecer
da~omisSãç>~c!tSe~<!_~ Público_:_~_!'"i_l_:

-o SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, de
_ iniciativa -dó Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51, da Lei Maior, vein a exame desta Comissão, Projeto de Lei, reajustando os vencimentos, salãrios
e soldos dos servidores pivis e militares da União e dos
Territórios Federais, dos MembrOs do Poder Judiciário
da União, do Distrito Federal e dos Territórios, do Tri~
bunal de Contas da União, bem como revê proventos e
pensões e dando outras providências.
Em Exposição de Motivos, que acompanha a Mensagêffi".Presidencial, o Senhor Ministro Extraordinãrio
para Assuntos de Administração esclarece que o anexo
antepr'ojeto de lei, que reajusta em 89,2 (Oitenta e nbve
vírgula dois por cento) os atuais valores de vencimentos,
salârios, sold_gs e p~ventos dos servi~ores civi_s e rP~íta-_
res do Poder Executivo da UniãO, dos TeintórioSe aU~
tarquiás, dos membros e servidores do Po~_er Judiciário
dau-n1ão;---do Distrito Federal e Territórios e-dó TMõunal de Cont.as da União, bem como p~ pe!!_~_ões.
-"--'---TeridóViSta _ã "reper_cllssão do a~ettto do salário
mínimo na escala de venCimentos dos sCrVldoiU, utilizou
-o antemoJeto a-·rnesma va-riâvel aplicada àquele reajUSte,
a fim de que ?_ menor remuneração do Servidor público
ficasse áciina-=-de Cr$ 333,120 (trezentos e trinta e três mil
cento e vinte cruzeiros).
Especia,I atenção foi dispensada aos aposentados e
p~nsi_qnistas ci_vi!> Q_o Poder ExecutivO.
O reposiéio_~ari_l_ento _de refr;:rê_ncias, _cOncedi~O ":os servid~~es da-AdministraçãO bireta, a-0 téiririflo âO Gover~
no anterior, excluiu os inativos, gerando uma situação de
desequilíbrio, que cumpre atenuar.

em

Quinta-feira 27

2~17

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir o
parecer da Comisião d~ Finanças.
~O SR. JORGE KALUME- (PDS - AC. Para proferir parecer.r- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com fundamento no artigo 51 da ConstituiçãO Federal, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional projeto de lei que reajusta
os vencimentos, salários e soldos dos servidores civis e
militares da União e dos Territórios Federais, dos
me-mbros do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios, do Tnbunal de Contas da União,
bem como revê proventos e pensões, fixa o valor do
salârio~famflia e dá outras providências.
A proposição foi apreciada na Câmara dos Deputa~
dos, recebendo pareceres favorãveis nas Comissões de
ConstituiçãO e Justiça (com 3 emendas), de Serviço
Público e do relator designado em substituição à Comis·
são _de Finanças.
Posto em discussãO na Câmara, recebeu emendas em
plenãrio, uma das quais recebeu parecer favorável dos
relatores_ designados em substituição às Comissões de
Coristituicao e Justiça, de Serviço Público e de Finanças.s.endO, afinal, ªprÓvado opProjeto, com emendas, em
sessão de 24 de junho de 1985.
A proposição do Poder Executivo foi justificada na
Exposição de Motivos feita ao Presidente da República
pelo Mínisiro Exiniordinãrio- para Assunfos da Administração, nos- seguinte,s_ termoS:

uTendo em vista a repercussão do aumento do
salãrio mínimo riã escãlli de Vencimentos dos servidores, utilizou o anteprojeto a mesma variável aplicada àquele reajuste, a fim de que a menor remune~
ração do ·servidor público ficasse acima de CrS
333.120 (trezentos e trinta e três mil cento e vinte
cruzeiros). Especial atenção foi dispensada aos apo~
sentados e pensionistas civis do Poder Executivo.
O reposicionamento de referências, concedido
aos servidores da administração direta, ao término
------A--ssim,----a Proposição em exame reajusta os atuais valo~
do GOverno anterior, excluiu os inativos, gerando
tÇS _ge ve_nciil_l_en_!~__]alári_gs e proventos dos servidores
uma situação de_ desequilíbrio, que cumpre ate-civís- da União, -dos Territórios e autarquias, dos
imar."
Membros do Poder Judiciário da União, do Distrito FeNo que diz respeito aos cargos de natureza especial,
deral e Territórios e do Tribunal de Contas da União,
do Gfupo~Direção e Assessoramento SuperiOres, o
acréscimo d_e 40 (quarenta) pontos percentuais fund9u-se
bem com(l ~s das pensões em 89,2 (oitenta e nove vírgula
dois_ por cento), re<ijüstando, igualmente, os atuais valo~
na necessidade de corrigii" a defasagem em relação ao
.res_das.gratificações de que trata os Anexos II, 2• parte,
pessoal de nível superior, o que vem dificultando o recru9
V, VI e VIII do Decreto~lei n 1.902, de 1985, com a mo_ta_rnento de servidores qualificados para as funções de
dificação feita pelo Anexo I do Decreto~lei n'1 2.228, (je
chefia e assessoramento.
198.5, no mesmo_ percentual, acrescendo, na revisão dos
Outrõsslm, a co-ncessão de GratifiCação. de Nfvel Su~
proventos dos aposentados civis, bem como das pi::nsões
perior ao pessoal docente, técnico e adminiStratiVO das
civis;- o-percentual fixado serâ acrescido de 10,8 (déz
instituições federais de; ensino, vinculadas ao Ministêrio
vírgula oito) pontos percentuais, a título de abono espe~
da Educação, assim como a permissão para percepção
CUIJlulat!va_ d~_Qr~tíficação de Apoio à Ativídade de En---cial; não se aplicando o disposto no caput do art. 19 deste
sino e da GratifiCaÇão pelO Desempenho de Atividade de
Projeto_ aos funcionádos pertencentes às C"aiTeitas 'insti~
Apoio ou Gratificação ---de Atividades Técnicotuídas pelos Decretos~ leis n'1s 2.225, de 1985, e 2.251, de
1985, cujos vencimentOs são reajustados de acordo com
Administrativas, visarri ao objetivo--:-f!indam~ntal de co_n~
os arts. 59 e 99, respectivamente, desses Decretos-leis, ob~
seguir razoável equilíbrio salarial nas referidas entidades
servado o disposto no parágrafo único do art. 3'1 do Pro~
de. c;.nsino,
· - -jeto.
As emendas acrescidas pela Câmara"- dO$ D_eputados
Quantõ ao valor do soldo resultante da aplicação do
resultaram,_comQ a~!11_U1:L®--º-º- parecer da Çomissão de
ConstituiçãO e Justiça, de pleno ap0íc{d(f'pr6j)ri0 Poder
disposto no art. 4"' do Decreto-lei n'1 2.201, de 1984, é reajustado, tambêm, em 89,2% (oitenta e nove vírgula dois
Eucu.tivo, que teria alertado para a neceSsidade de·aper~
por cento).
feiÇóãmento no projetO inicial.
Destaque-se que os atuais valores de salârios fiXãdos
Portanto, mesmo com a existência -de emendas, o propara-as- funções de assessoramento superior, de que tra~
jeto reflete a posição do Poder Executivo, não havendo,
assim, como falar-se em aumento de despesas de iniciati~
tam os arts. 122 e 124 do Decreto-lei n'~' 200, de 1967,
com a redação dada pelo Decreto~lei n\' 900, de 1969 e
va da Câmara dos Deputados pelo fato de haver _esta su~
pela Lei n9 6.720, de 1979, são reajuStados no mesmo
geridq que 0 reajustamento dos servidores do Poder Ju~
percentual atribuídos ao Grupo Direção e AssesSoradiciár_íiJ e do ,Poder Legislati_vo fossem feitos neste mes~
riletlto::Sli'{ienores;·reajUst:arido,-de igUal forma~ o monmo p~Õjeto. _em lugar de sê~fo em proposições autôno~
tanfe- da:s-·despessa corri ã retribuição das funções de aSmas.
sessoi'~.!ll~Jll9: superior, no· mesmo percentuar.
.
Do ponto de vista específico da COmissão de Finanças
Considerando que o reajuste proposto, aplicar-Se-i
do__S_~õado Federal. o assunto básico é o reflexo na despesa~a União. Porêm. pouco há ~ falar a respeito, pois o
aos SerVidor~ ativos e inativos, b~m_como -aos pensioriis~
tas da Câmara dos Deputadõs- e do Sen~do Fe®r~'e-__:~:':"_:_-:_:tnóprio projeto dispõe em seu artigo 14 que ..a despesa
que as despesas decorrentes da sua execução correrão-~,~ - decorrente da execução desta lei correrá à conta das dotacões do Orçamento Geral da União para o exercício de
conta das dotações do Orçamento da União, para o
exercício de 1985; somos_, no âmbito desta Coriiissão,1985". Por conseqUência, os recursos para o atendimento da respectiva despesa estão previstos na Lei de Meios.
pela Sua aprovação.
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ISto pos~o e tendo em vista que o aumento do funcionalismo nada mais~ do que medida compensatória e inadiável, face aos níveis- da inflação no peiíódo decorrido
após o reajuste de janeiro último, opino pela aprovação
do projeto, com as emendas aprovadas na Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (JosC Fragelli) --Os parecereS
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se a sua
apreciação.
-Em discussão o projeto, em turno único~- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o 'aprovam quc:iram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matêria vai à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado.

Projeto de Lei da Câmara
Nl' 50, de 1985
(o9 5.777/85, na Casa de origem)

De iniciativa do
Sr. Presidente da República
Reajusta os vencimentos, salários e soldO!; dos serridores cbis e militares da União e dos Territórios Federais, dos membros do Poder Judiciário da Unlio,
do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Contas da Unlilo, bem como revê proventos e pensões e dá
outras providências.
O Congresso.Nacional decreta:
Art. )'i' Os atuaiS valores de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis da Un,ião, dos Terrít6iíõs
e Autarquias, dos membros do Poder Judiciãrio da
União, do Distrito Federal e T errit6rios e do Tribunal de
Contas da União, bem como os das pensões ficam reajustados em 89,2% (oitenta e nova vírgula dois por cento).
§ I• Os atuais valores das gratificações de que tratam os Anexos II, segunda parte, V, VI, e VIII do
Decreto-lei n"' 1.902, de 21 de dezembro de 1981, com a
modificaÇãO feita pelo Anexo I do Decreoto-lei n"' 2.228,
de 17 de janeiro de I 98_5, ficam reajustados no mesmo
percentual fixado neste artigo.
§ 2' Na revisão dos proventos dos aposentados civis,
bem como das pensões cjvis, o percentual fixado neste
artigo será acrescido de 10,8 (dez_vírcula oito) pontos
percentuais; a título de abono especial.
§ 3'i' Não se· aplica o diSpo-sto no caput- deSte ci.rtigo
aos funcionários pertencentes às carreiras instituídas pelos Decretos-leis n"'s 2.225, de 1O de janeiro_ de 1985, e
2.25 I, de 26 de fevereiro de 1985, cujos vencimentos são
reajustados ãe acordo com os art,s. _5'i' e 9"', respectivamente, desses Decreto-leis, observado o disposto no pa~
râgrafo único do art. 3'~ desta Lei.
Art. 2'~ O valor do soldo resultante da aplicação do
disposto no art. 4'~ do Decreto-lei n"' 2.201, de 27 de dezembro de 1984, fica reajUstado em 89,2 (oitenta e nove
vfrgula dois por cento).
Art. 3' Os aluais índices correspondentes à representação mensal de que tratam os Anexos do Decreto-lei
n' 1.902, de 12 _de dezembro de 1981, com as modificações feitas pelos Anexos dos Decretos-leis n'i's 2.267, de
13 de março de 1985, e2.205, de 27 de dezembro de 1984,
e pelo Decreto-lei n'~ 2..268, de 13 de março de 1985, ficam acrescidos de 40 (quarenta) pontos percentuais.
Parágrafo único. Para os efeitos- do disposto nos
arts. 5'i' e 9'i'; respectivamente, dos Decretos-leis n'i's 2.225,
de 10 de janeiro de_1985, e 2.251, de 26 de fevereirO-de
1985, considera-se-á o percentual de representação fixado anteriormente à data de publicação desta lei.
Art. 41 Os atuais valores de salãiios-fixados para as
funções de assessoramento superior, de que tratam os
arts. 122 e 124 do Decreto-lei nQ 200, de 25 de fevereiro
de 1967, com a redação dada pelo DecretO-lei n'i' 900, de
29 de setembro de 1969, e pela Lei n"' 6.720, de 12 de no. vembro de 1979, serão reajustados no mesmo percentual
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atribuído por esta lei ao Grupo-Direção e Assessoramenta Superiores.
Parágrafo único. O atual montante de despesa com a
retribuição das funções de assessoramento superior fica
reajl!~tado no mesmo percentual de que trata este artigo.
Art. 5"' O valor do vencimento ou salário ínicial dos
cargos ou empregos de nível médio, dO Quadro ou da
Tãbela Permanente, passa a ser correspondente ao valor
aluai da Referência NM-3 da escala de vencimentos e_ salários de que trata o Anexo do Decreto-lei n'~ 2.130, de25
··de junho de 1984.
Art. 6'i' A gratificação a que se referem os incisos
XXIV e XXVII do Anexo II do Decreto-lei n'~ 1.341, de
"22 de agosto de 1974, dCferida aos membros do Ministêiio Público da União; terã como base de cálculo o vencimento inerente ao cargo de Subprocurador-Ge:ral do
quadro respectivo.
Art. 7"' As atuais diferenças salariais verificadas no
énquadramento dos servidores alcançados pelo Decretolei n"' 2.161, de li Qe setembro de 1984, e pelo art. 2'i' do
DeCreto-lei n"' 1.874," de 8 de julho de 1981, ficam igualmente reajustadas com base no percentual fixado no art.
I 'i' desta lei.
Art. 8"' Excluem-se da ressalva constante do inciso
XVII do Anexo VII do Decreto-lei n'i' 1.445, de 13 de fe~
vereiro de 1976, os docentes dos quadros e tabelas permanentes dos órgãos da Administração Federal direta e
das Autarquias Federais, vinculados ao -MiniStêrio da
Educação, observada, quando for o caso, a norma do
art. 3'1 dQ Decreto~ lei n• 2.204, de 27 de dezembro de
1984.
Parãgrafo único. Na hipótese deste artigo, o percentual da gratificação incidirá sobre o vencimento ou salário percebido pelo docente, por força do regime de trabalho a que estiver sujeito.
.
Art. 9"' Fica inclllida na -ressalva constante do Anexo do Decreto~ lei n'i' 2.211, de 31 de dezembro de 1984, a
gratificação institufda pelo Decreto-lei n"' 2.121, de 16 de
maio de 1984, com a redação dada pelo Decreto-lei n"'
2.123., de 5 de junho de 1984.
Parágrafo único. A gratificã.ção mencionada neste
artigo será calculada sobre o valor de vencimento ou_.s.a:
-lário da maior referência da Categoria Funcional a que
pertencer o servidor.
Art. 10. A Gratificação de Apoio à Atividade de
En_sino, devida aos ocupantes de cargos e empregos de
. nível superior, pertencentes aos órgãos -da Administração direta e às autarquias de ensino federal, será per~
-cebida comulativamente com a Gratificação-de Ati vidade Técnico~Administrativa, de que tratam os Decretosleis n'i' 2.200, de 26 de dezembro de 1984, e2.249, de 25 de
fevereiro de 1985.
Art. ll. O valor dp_ salário-famíliª fica elevado para
CrS 16.000 (dezesseis mil cruzeiros).
Art. 12. Os órgãos competerites, --nas reSpectivas
áreas de atribuição elaborarão as tabelas com os valores
reajustados nos termos desta lei.
Art. 13. O disposto nesta lei apli~ar-se-á, no que
couber, aos servidores ativos e inativos, bem como aos
pensionistas, da Câmara do Deputados e do Senado Federal.
Art. 14. A despesa decorrente da execução desta lei
correrá à conta das dotações _do Orçamento Geral da
União para o exercício de 1985. ·
.:\rt. 15. Esta lei entra em vigor no dia l'i' de julho de
1985.
Art. 16. Revogam-se as disposições em cOntrário especialmente os §§ 29 e 39 do art. 2Y _do Decreto-lei n"'
1.709, de 31 de outubro de 1979.

O SR. PRESIDENTE (José 'Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n.,. 172/85, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9
48/85.
Em votação o- requirimen-to.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto caçãõ -de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

Junho de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serã feita a
verificação solicitada,
Na forma regimental, a votação será nomirial.
Como vota o Líder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena -

Sim,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota O
Líder do PDS?
O Sr. Octávio Cardoso- Sim.

O SR; PRESIDENTE (José Fragelli)- Como Vota o
Líder do PFL'?

O Sr. Carlos Otiarelli- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como v-óta o
Líder do PDT?

O Sr. Roberto Saturnino -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Co_mo vota o
Líder do PTB?.
O Sr.

NC:IsôO

Carneiro- Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Semidores jã podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM .. SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Albano Franco
Alberto Silva
Alcides Paio
Alcídes Saldanha
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Álvaro Dias
Amaral Peixoto
Benedito Canelas
Benedito Ferreira
Carlos Chiarelli
Carlos Lyra
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Fernando Cardoso
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
Helvídio Nunes
Henrique Santillo
Itamar Franco
J aison Barreto
"João Calmon
João Castelo
João Lobo
Jorge Bornhausen
Jorge Kalume
José Ignâcio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lomanto I únior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
M urilo BadS.ró Nivaldo Machado
Raimurido Parente
Roberto Campos
Roberto Saturníno
Roberto Wypych
Saldanha Derzi
-S"ellero Gomes
Virgílio Távora
VOTAM .. NÃO .. O SR. SENADOR:
Moacyr Duarte

Junho de 1985

~~~fZt.If,::E VOTA II O S/1.. SENADOR.·
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São lidas

~s

seguintes
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EMENDA N•4
Inclua-se,_ no ar-tig"o 79, o seguinte parágrafo:

O SR. PRES_I_DE_NTE (José Fragelli)- Vai ser feitã a
apuração. (Pausa.)
_
Votaram SIM 52 Senadores e NÃO l.
Houve 1 abstenção.
Total: 54 votos.
O requerimento foi aprovadO.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçãO da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 48, _de 1985, (5.684, de 1985, na Casa de
origem), que estabelece normas para realizações de

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 48, de 1985

..§ 89 Quando houver coligação de mais de dois
Partidos, poderá ser lançado mais de um candidato
a Vice-Prefeito, p·odendo, cada Partido, ter o seu
próprio candidato."

_-!ustificação
-(N9 5.684/85, na Casa de origem)
Estabelece_ noriiUls parã a re"slllzsiçíi~- de eie_i~õei -.em 1985, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o votõ
do analfabeto e dá outras prOvidências.

A coligação deve permitir affiplas adesões, podendo

contar, nesse caso, com vários candidatos a ViciePrefeito.
Sala das Sessões, em 26 de junho de l985,~Jorge Kalume-.

eleições em 1985 e dispõe sobre o alistamento eleitoral de o voto. do analfabeto, e dâ 9utras providên- __________________EM_ENOA N' 1
das. Dependendo e parecer da Comissão de ConstiEMENDA N• 5
Inclua-se como Parágrafo Único do art. 49
tuição e Justiça.
..Substitua-se no.§ 4Y, do artigo 79, a expressãQ, "Co-_
Solicito ao nobre Senador José Ignâcio Ferrc;ira o pa· · ·~·-",. · ·--~·---~·----·.,-·-~---..=---·· -missão Executiva do Diretório Nacional", pela expresrecer' da Comissão de ConstitUiÇão e Justiça.
Páragrafo úhiéo·. Os candidatos a PrefCito- e
'são
Vice-Prefeito
a
Que se refere esta Lei serão escolhiO SR. JOst IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. ~
"TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL"
~-~OS :em~·con-~encões -M_UriiciJ?aiS- ~artidárias, por
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
vóto direto e secreto, tendo com-o eleitores os filiaEsta Comissão é chamada a opinar sobre o Projeto de
Justificaçilo
íiisCrltos
e
homologados
pela
jusdos
regularmente
Lei da Câmara _n9 48~ de 1985; de autoJ:ia do nobre DepuI. Como está redigido, cada uma das Comissões
-tiça eleitoral."
tado Pimenta da Veiga, que ••estabelece normas para a
Executivas Nacionais dos Partidos Políticos- poderá rerealização de eleições em 1985, dispõe sóbre o alistamenRevogam-se o art. 59, sua letra a e os itens I, II, III, IV,
gulamentar, à sua maneira, a realização de suas Conto eleitoral e o voto do anlfabeto e dá outras providênV e VI~ sua letra b e os itens I, II, III e IV, remunerando_
venções.
cias'"~
se ·osarHgOSSegi.iiii'ies.
- 2. Entretanto, o parágrafo único, do artigo 59 prevê
Informa o ilustre Lfder do Governo na Câmara ter ·a·
Sala das Sessões, -em 26 de ju.nho de 1985. -Mário
a presença, nas Corivenções, de um Observador designapresente iniciãtfvii ·se oi'lglóado dos estudos procedidoS
_
do pela Justiça Eleitoral.
Maia.
no âmbito da_Cumis.são lnterpartidârla,-especificam.ente
3._ Ura, para que a Justiça Eleitoral possa bem orien<:onstittiída para tal fim. Como ê do conhecimento geral,
os
trabalhos
das
Convenções
e
examinar,
posterior~
tar
--~EMENDA N• 2
foi promulgada recentemente emenda à Lei Maior, demente, eventuais recursos, deve ser ela incumbida de reterminando a realização de eleições, em 15 de noveinbro
gulamentar a sua realização.
Suprima-se, no artigo 59, o item III da alínea "A"
deste ano, nas capitais dos Estados e demais municípios
4. O inciSO IX, do artigo 23, do Código Eleitoral,
atê hoje com autonomia política limitada. Urge, portanconfere-Cõmpetência privatiVã-dO -Egrégio Tribunal Suto, disciplinar o assunto, a nível de lei ordinâria, de sorte
perior Eleitoral para expedir instruções convenientes k
JllStificaçiO
a possibiltar o cumprimento do disposto na Carta Magsua exc;:cução.
1. O artigo 26, item II, da Lei IJ9 5.682,. Veda a parti5. O parágrafo único, do artigo 19, do mesmo Códina.
cipação de qualquer filiado aos Partidos Políticos em
go Eleitoral, determina que o Trtbunal Superior EleitoComo regra geral, o projeto mantém a legislação eleium
Diretório
Partidário,
salvo
se
um
deles
for
o
mais
de
expeça instruções para a fiel execução do exercício
ral,
toral vigente para os fins dO próximo pleito. São as seNacional.
dos direitos políticos de. votar e ser votado._
guintes as principaiS inovações introdUzidas:
2:
Como
está
proposto
no
Projeto
de
Lei,
será
perSala das sessões,_26 de junho de 1985.- Murilo Dada-Fixa prazo para a realização das Convenções Partimjtido aos membros do Diretório_ Regional, com doró.
dárias destinadas à escohha dos candidatos;
micilio eleitoral no municípío, participar da Convenção
-Dispõe sobre a constituição das convenções partiEMENDA N• 6
MuniC:ipill para a escolha dos candidados às eleições de
dárias estabelecendo critérios d~stiiltoS para os Mi.lilicí,;1985 .. Isso, data venia, não. deve ser: permitido, pois, praSubstitua-se o art. 10 pelo seguinte:
pios considerados mais populosos (adina de um milhão
ticamente, poderia ser comparado a uma forma de inter..Art. lO. Nos sessenta dias anteriores à antede habitantes) e os demais (:issiin conceituados os de-povenção do Diretório Regional (órgão dedireção)_na_CQnvêspera das eleiçõeS-municipais previstas nesta lei,
pulação inferior a· um milhãO de habitantes);
·
venção Municipal (órgão de deliberação), o que contraas emissoras de rádio e televisão, inclusive as de pro-Proíbe o re~tro de_candidato_em sub~!=gen9a~
ria, tambêm o disposto no artigo 27, da Lei n9 5.682.
priedade da União, dos Estados, dos Territórios e
- Autoriza as agremiações partídârias a realizarem
dos Municípios reservarão_espaços de sua progra3~ A participação de membros dos Diretórtos Regiocoligações, organizando chapas conjuntas de Prefeifo,
rrtáÇã() para a propaganda eleitoral gratuita~ ãssim
nais; por exemplo, em algumas capitais, iria alterar,
Vice-Prefeito e Vereadores;
distribuídos:
substancialmente,
o
quorum
de
deliberação
da
Con-Estabelece um domicílio eleitoral mínimo de 5 (cinr- nOs PrimelróS 'trinta dias de propaganda gravenção Municipal, por ser ele, numericamente, maior.
·co) meses e-prevê fiHaçãõ--partidária com antecedência,
tuita,
cada partido terá o direito de divulgar até 5
S:ila das Sessões, em 26 de junho de 1985. -Jorge Kade, pelo menos, 4 (quatro) meses;
·(cinco) jingles ou spots diârios da programação de
lume.
- Determina a reserva de um espaço, nas emissoras
.seus candidatos, com duração máxima de 60 (sesde rádio e televisão, de l (uma) hora diária nos 6QTses~
EMENDA N• 3
-se"nfa-SegUiidos para cada inserção distribuídos ao
senta} dias que antecedem a antevêspera do pleito, para
longo da programação a partir das 12 horas, sendo
Suprima-se,
no
artigo
59,
o
.item
III
da
aHnea
"B".
propaganda eleitoral gratuita;duas entre às 20 e 22 horas;
- Faculta aos partidos políticos em formação apreII -nos últimos trinta dias destinados à propaJustificação
sentar candidato ao pleito; e
ganda gratuita, cada Partido terão direito de divul- Possibilita o voto do_ eleitor analfabeto.
gar até-5 (cinco) jingles ou spot!l, com duração de 60
O artigo 26, item II, da Lei n9 5.682,-veda.aparti·
Tem a presente iniciativa por es~opo mnd~~e~tal ade(sessenta) segundos para cada inserção, ao longo da
CiP-ãcácl- d-e- ·qualqUer "filíado -aos Partidos Políticos em
quar a legislação ordinái'1a- aos novos ditames çonstituprogramação das lO (dez) até às 18 (dezoito) horas,
mais de um Diretório Partidário, salvo se um deles for o
cionais. :Assim sendO, e·pofafender plenamente_ao objee mais 30 (trinta) minutoS diários entre 21 (vinte e
Nacional.
tivo visado neste ponto, nada há a ohjetar quanto à-consuma) e !3 (vinte e-_três} horas,_distribuidos entre os
2,c_- Como está proposto no Projeto de Lei, será pertitucionalidade da proposta.
Partidos e de utilização livre pelos candidatos indimitido aos membros do. Diretório_ Regional, com do-_
cados pela direção partidária.
Quanto à__juridicidade, v;_erifica-se_~~r o prOjeto foimicüio eleitoral no município, participar da Convenção
§ 19 Os jingles são de livre concepção dos Partimulada em termos inatacáveís.
"Municipal para a escolha dos candidatos às eleições_ de
dos e candidatos, permitida, inclusive, mensagens
Finalmente, no pertinente ao mêtito.da questão, cum1985. Isso, data venia~ não deve ser permitido, pois, prafaladas dos candidatos.
pre louvar os esforços _envidados pelos integrantes da
ticamente, poderia ser comparado a uma forma de inter§ 29 O disposto neste artigo atingirá as emisso..Comissão Interpartidária" ciue consegUiu, em tempo
venção do Diretório Regional (órgão de direção} na Conras que gerem imagem ou som a partir do Municíhábil, formular uma proposiÇão que, na sua qtiase totalivenção Municipal (órgão de_deliberação), o que contrapio onde se realiza a eleição e, no caso das Capitais
dade, mereceu acolhida por parte da classe política.
ria, também o disposto· no artigo 27, da Lei n"' 5.682.
de Estado, tambént as emissoras de alcance regioAnte o exposto, opinamos pi:la aprovação do Projeto
3. A participa-çãO de membros dos Diretórios Regionao com geração em Município da respectiva Rede Lei da Câmara n9 48 •. de__ 1985,
--nais, por exemplo, em algumas capitais, iria alterar,
glãã MetrOpolitana. ·
substanciaimente, o «i_uorum de deliberaÇã? da COJiO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer é
§ 3~-- ._O horário gratuito será dis.tribuído metade
venção Municipal, por ser ele, numericamente, maior.
favorável.
'cte for-ma--;:guà:l entre todos os Partidos que concorSala das Sessões, em 24 de junho de 1985. -Jorge KaSobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. I'rem no pleito e metade na proporção das bancadas
ix"istentes na Câmara de Vereadores.
lume.
S~~rio,
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O horário não utilízado por qualquer Par-

tido será redistribuído aos demais, vedada cessão _ou_

transferência.
§ 59 A Justiça Eleitoral local poderá acolher
critério que tenha sido aprovado por todos os Partidos Políticos e a,s emissOfãs; para a utilização de horário gratuito.
§ 69 O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o horário gratuito de propaganda eleitoral e a
Justiça Eleitoral fiscalizará a sua execução.
§ 79 Poderão ser transmitidos por emissoras de
rádio e televisão debates entre candidatos, desde
que resguardada a participação de todos os Partidos
ou coligações que concorrem ao pleito."
o

-

Justificação
A propaganda eleitoral gratuita, feita pelo rádio e televisão nào pode ser vista ~apenaS do ângulo do inte'resse
dos candidatos e dos partidos. É preciso considerar, também, a situação das empresas de radiodifusão e de televisão que, embora concessionárias de canais cedidos pela
União, são empresas privadas que investem em equi~a
mentos e recursos humanos e não podem ser expropnadas em seus horários, que são a mercadoria que têm para
comercializar.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985, - Muril~
Badaró.
EMENDA No 7

Justificação

Justificativa

~ão existindo mais a vinculação de votos, hã necessi-

A proposta visa permitir que os Partidos em formação
possam participar das eleições de 1985 seffi a Obtenção
de seu registro, no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
O regiStro de um Partido Político deve obedecer a exa~
me criterioso da mais Alta Corte Eleitoral do País, sob_
pena de se instaurar no Pcús um pluripartidarismo anárquico.
PelQ que dispõe o item IV, do artigo 152, da Constituiç~o Feóeral. o Partido Político adquire personalidade
jurídica com o registro de seu Estatuto no Tribu-nal SuQ~ri_q_r_ Eleitoral.
A redação do projeto filia em registro de- estatuto,
como se o Tribunal Superior Eleitoral se transformasse
num simples Cartório.
Não é isso, data venia, o que consagra o dispositivo
constitucional.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1985.- Murflo Badar6

dade de norma expressa que discipline a forma de registro dos candidatos.
Deve haver inteira liberdade, tanto para o registro do
candidato, _quanto_ para o voto do eleitor.
_
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985.--, Murilo
Badar6.
EMENDA No 10
Acrescentem-se, ao ar_t. 12, os seguintes parágrafos:
.. ''§ 29 Será considerado eleito o candidato aPrefeito que obtiver a maioria absoluta dos votos vãlidos.
§ 39 Caso nenhum candidato obtenha a maioria
absoluta, será repetida a eleição no dia 1~> de dezembro, concorrendo ao segundo turno apenas os
dois candidatos mais votados no primeiro e
considerando-se eleito o que obtiver maior votação.
§ 49 Havendo morte, renúncia ou impedimento
de candidato entre os dois turnos, a substituição farse-# p_ela respectiva Comissão Executiva d_o Partido.
§ 5~> O candidato que obtiver a segunda colo.cação no primeiro turno e o Partido ou Coligação
que o registrou poderão comunicar à Justiça Eleitoral a desistência de concorrer ao segundo turno,
caso em que serâ proclamado eleito o mais votado."

Substitua-se o caput do art. lO pelo seguinte:
Art. 10. Nos sessenta dias anteriores a antevéspera das eleições municipais previstas nesta Lei, as
emissoras de rãdio e televisão, iriclusive as de propriedade da União, dos Estados, dos Territórios e
dos Municípios reservarão espaços de sua programação para a propaganda eleitoral gratuita, as~im
distribuídos:
I -será de 35 (trinta e cincO) minutosjdíi, o
tempo de propaganda eleitoral gratuita, nos 30
(trinta) primeiros dias, e cada partido ou coligação
partidária terá o direitO de divulgar até 5 (cinco) ingJes, textos ou spots diáriOS- Com-mensagem de seus
candidatos, com duração máxima de 60 (sessenta)
segundos para cada iserção distribuídos ao longo da
programação, sendo obrigatoriamente 2 (duas) veic~.:dações no horário C.orrlpreendido entre 20 (v.inte) e
23 (vinte e três) horas;
I I - nos últimos 30-(trinta) dias o tempo de propaganda eleitoral gratuita será de 65 (sessenta e cinco) minutos/dia, sendo_3_5 (trinta e clnco)_~inutos
dentro da programação diurna, e 30 (triritâY nlinutos durante a programação noturna entre21 (vinte e
uma) e 23 (vinte ·e três) horas. Na programação·
diurna os partidos ou coligaçõeS pilrtidãi-iaS· poderão divulgar jingles, textos ou spots. Na programação noturna o tempo serã distribufdo entre os
partidos ou coligações, para utilização livre pelos
candidatos por eles indicados."
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985.- Saldanha
Derzl.
EMENDA N• 8
Substitua-se o § 29 do art. IO pelo seguinte:
"Art. 10.

, , , , .•..........• ""'"' ••T·••··~----

§ ·i9. o horârio gratuito será distri_bufdo metade
de forma igual entre todos os partidos que concorram ao pleito e, metade na proporção das bancadas
existente~;- na Câmara dos Deputados.
"-_
Sala das Sessões, em 26 dé_juoho de 1985.- MurlJ~
Baduó.

Justificação
Só por um defeito de téCilica eleitoral se exPlici que,
nurri regime democrático, um candidato minoritário possa ser titular do Poder ExecutiVo.
N~o se coaduna com a Nova República que grupos
minoritârios imponham suas opiniões particulares,
prevalecendo-se de maioria relativa e ocasional, decorrente apenas da dispersão de votos entre muitos candidatos.
As minorias devem representar-se no Poder Legislativo. O Executivo deve sei escolhido pela maioria absoluta
do eleitorado.
Para que se- garantam os direitos da maioria, propomos o restabelecimento do texto primitivo do Projeto, na
parte em que determinava fosse a eleição renovada quando, no primeiro turno, nenhum candidato obtivesse mais
da metade dos votos vâlidos.
Sala das Sess_ões, 26 de junho de 1985:-- HUrõberto
Lucena.

EMENDA N' II
Suprima-se no caput do artigo

p a ~inte expressãO:

..... e procedimentos relativos ao seu funcioriamento, inclusive os ... "

Justificação
O dispositivo aprovado pela Câmara não guarda consonância com o disposto no artigo 7'1, da Emenda Constitucional n~> 25{85. O que a Emenda Constitucional permitiu- foi a partícipação, dos Partidos em formação, nas
eleições municipais de 1985, não o seu funcionamento
pleno, com personalidade juridica adquirida, consoante
dispõe o itenl IV, do artigo 152, da ConStituição Federal.
Além do mais, conforme decidiu o TSE, pela Resolução
n9 12.127, de 16 de maio de 1985, todos os pedidos de registro ·estão sobrestados atê que seja __expedida regula:
mentação legal das normas constitucionais sobre registro
de Partidos PolíticoS.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. - Murilo
Badaró.

EMENDA No9
EMENDA No 12

Substitua-se a redação do art, I;! pela seguinte:
''Art. 12. Os Partidos Políticos poderão registrar, isoladamente, candidatos a Prefeito, VicePrcfeito e Vereadores.
Parãgl-afo únicO. O voto sçrã dado em cadula
única, devendo o eleitor_ vo_tar, separadamente, para
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador...

Junho de 1985

Substitua-se a redaç-do do § 1'1, do artigo 13, pela se_g~inte:

"§ 111 A participação dos Partidos Políticos em
formação, nas eleições de 1985, dar-se-á independentemente do ~:egistro de seus Estatutos perante o
Tribunal Superior eleitoral."

EMENDA No 13
Acrescente-se ao artigo 14 de Projeto o seguinte:
"'§ 311 Nas convenções a que se refere o artigo,
as deliberaçÕes serão tomadas se votarem, pelo menos, 20% (virite por cento) do número mínimo de filiados ao partido, exigido pela Legislação vigente".

Justificação
Trata-se de aplicar à conveilção para a escolha de candidatos o mesmo principio estabelecido pelo artigo 211 da
Lei n~> 6.957, de 23 de novembro de 1981.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. - Murilo
Badaró:
EMENDA No 14
Suprima-se, o item IV, do artigo IS.

Justificação

I. O artigo 26, item II, da Lei n~> 5.682, veda a participaçãO de qualquer filiado aos Partidos Políticos em
mais de um Diretório Partidário, salvo se urri deles for o
NaciOnaL
2. Como estã proposto no Projeto de Lei, serã permitido aos membros do Diretório Regional, com domicl1io eleitoral no município, participar da Convenção
Municipal para a escolha dos candidatos às eleições de
1985. Isso, data venia, não deve ser permitido, pois, praticamente, poderia ser comparado a uma forma de Intervenção do Diretórlo Regional (órgão de direção) na Convenção Municipal (órgão de deliberação), o que contaria, também o disposto no artigo 27, da Lei n'1 5.682.
3. A participação de membros dos Diret6ri0s Regionais, por exemplo, em algumas capitais, iria alterar,
substancialmente, o quorum de deliberação_ da Convenção Municipal, por ser ele, numericamente, maior.
Sala das Sessões, em 26 de junho de 1985. --Jorge Kalnme.
EMENDA No IS
n~>

Dê-se aQ§ l~>do artigo 16do Projeto de Lei da Câmara
48, de 1985, a seguinte redação:

""Art. 16. . ......................•......•
§ }9 Excluem-se do disposto neste artig~:

·I-·····································

II-·····································

III- nomeação ou contratação necessária à instalação ou expansão inacüâvel de serviços Públicos
essenciais, com prévia- e expressa autorização do
Governador ou Prefeito;
·
IV- nomeação ou contratação indispensável ao
funciOilameiü.õ- e à contituidade da prestação de serviço público- essencial.
§ 2o
.•••••••..•••.••.•...•.........••••
Justificação
O artigo 16 do Projeto de Lei da Câmara n'1 48, de
198.1, veda a realizaçãO de quaisquer atos, pela Administração Direta e lncüreta, dos Estados-Membros e Municípios, que, no período compreendido entre IS de julho
de 1985 e I~ de janeiro de 198Q... importarem em nomear,
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contratar, exonerar ou transféiif," designar, readaptar
servidor público ~;:egido por Estatuto ou pela ConsOli-

dação das Leis do Trabalho - CLT; otf proceder a
quaisquer outras formas de provimento na adminis-

tração direta e nas autarquias, nas saciedades de economia mista e empresas püblicas dos Estados e Municípios."
O § 1'1' do mesmo artigo, porém, previu exceções à regra geral contida no capnt, prescrevendo que a&....nomeações de aprovados em concurso públíco, bomologa-

d2. atfo 15 de -~&Qs_!o de 19?5, e_ nomeações para cargos em

.comissão e da Magistratura. do Ministério Público e dos
Tribunais de Contas.. ~fãriahi Cx.cetuadas da proibição
p~fa no c-orpo do artigo (itens reli do§ i<~do art. 16
do PLC n• 48(85).
O legislador, ao estabelecer as exceçõe& acima transcri:.:
tas, sabiamente atentou para a natureza da atividade administrativa, que, voltada para a persecução do interesse
pliblico, caracterizava-se pela dinamicidade de sua
atuação e continuidade na prestaçãO dos serviços dirigidos à satisfação das necessidades públicas, as quais não
podem; por sua essencialidade, sofrer paralisação.
No entanto, in_explicavelmente, o legislador que, ao
excetuár casos da iocidência da regra geral, inspirou-se
no disposto na Lei n~" 6.978, de 19 de janeiro de 1982
(norma regulamentadora das eleições de 1982), deixou
de prever, dentre a~ hl.p_9~e~es excepcionais, os casos d~
nomeação ou contratação necessária_ à instalação, ex_p~n_,sãp ·ou funcionament~"--~e serviços públ.icos ~sen·
ciais, que são prestados pelo Estado, concess10nânas ou .
pennissío nários, para atender às necessidades públicas
primárias, e que, conseqUentemente, não podem ser alijadas d~nt_?rm_!._gue e~c:.c?:Qci_on~-ª-r_$r~g_e_rll~·
- Para que haja uma coerência lógica entre a preocupação do legislador, a menslegis e o seu efeitq: continuidade e runcionarnento do seryiço público, na consecução
do interesse público, é mister que sejam inseridas, tambêm, nas exceções contidas no§ J9 do artigo' 16 do PLC
48J85, as nomeações e contratações indispensâveis à ins~
talação, expansão ou runcionamento de serviÇos p(ibli~
cos essenciais pois, a omissão do Projeto, neste sentido,
implica não só uma incoerên~~jurídica, como pôe em
risco de ser paralisado, ou não entrar em runcicinamc:nto~
serviço póbfico de vital Cmportân(:iâ como -õservlço
público de transportes coletivos, o serviço de saneamen~
to ~ásico, o serviço d~ abastecimento _2.=-!.gua etc:; ...
"Citando um caso concreto, se serviço público que corre o risco de se ver semiparalisado, temos o transporte
coletivo explorado pela Companhia do Metropolitano
de São Paulo - Metrô, cujas obras de expansão por
mais 15 km de linha estãO na dependência de contratação de pessoal administrativo e operacional, a Ser admitido entre os meses de junho a dezembro de 1985,
obras estas que beneficiarão região com-cerca de 3,5 milhões de habitantes e dobrarão o número de usuãrios do
.Metrô.
Por tais motivos, e visando a dar coerência lógíco-jurídica. ao PLC 48/85, apresentamos à apreciação desta
Casa e dos nobres Pares a presente Proposta de Emenda.
Sala das Sessões, 26 de junho de I985. - ~vero Go-

EMENDA No 10
Inclua~se,

onde couber, o seguinte arti.g:o:

"Art.
Os Partidos Políticos poderão, através de regimento próprio, estabelecer regras para a
seleção prévia de seus candidatos."

Justificação
Muito tem sido discutido a respeito das prévias, para a
escolha de candidatos a cargos eletivos, sem que se tenha
trazido para a legislação eleitoral e partidária, dispositi\!'Q e?'pres~_9. nesse sentido.
_
_ _ . ·A propOsta visa permitir o estabeíeCímento de regra~
para a realização das prévias, no âmblto de cada organi~ção partidária.
Ba~~~-dp Sessões, em 20dejunho de 1985.- Murilo
EMÉNDA "N• [1

Inclua-se, onde Couber, o seguinte dispositivo:
.... Art.
O Tribunal Superior Eleitoral baixaw
rá instruções para o fiel cumprimento desta Lei."

Justificação
1. O inciso IX, do artigo 23, do Código Eleitoral,
confere comp_etência privativa ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral para ex~dir instruções convenientes à
sua execução.
· 2. b parâifafÕ único, do art. 19 do mesmo Código
Eleitoral, determina que o Tribunal Superior Eleitoral
expeça instruções para a fiel execução do ~ercício dos
cfireítos políticos de votar e ser votad_2_:.._ _ _ _
3. Tem sido praxe, entretanto, em leis especiais que
estabelecem normas para a realização de eleições, a inclusão de di!ipositivo expresso, determinando ao TSE
baixar instruções para cada um~ delas. Orientar_ps trabalhos das- Coriv.enções -êX.âffiinã.r, Posteriormente,
eventuais recursos, deve ser ela incumbida de regulamentar à sua realização.
.
4. ,_ O -indSo IX; do afUgo 23, -do Código Eleitoral,
confere cOmpetência privatíva ao Egrégío Tribunal Superior Eleitoral para expedir instruções convenientes à
sua execução.
5. O Pârâgrafo único, do art. 1I" do mesmo Código
Eleitoral, determina que o Tribunal Superior Eleitoral,
Qpeça inStruções para a fiel execução do exercício dos
direitos políticos de votar e ser votad~-~_ .
-Sala das-Scisões, em 26 de junho de 1985.- Murilo

e

Badaró-

EMENDA N' 18
~

Acrescente-se onde couber:
O_ disposto na Lei n9 7.320, de ll de
uArt.
junho de 1985, não terá aplicação para a realização
das eleições previstas no Art. f9. ••

Justificação

25, de 15 de maio deste
ano, designou, no art. 2'\ com precisão, o dia 15 de no·vembro vindouro, para a realização das eleições municiA Emenda Constitucional n9

pais neia previstas. A escolha do feriado para a real~~
zação de eleições decorre do correto pr-opósito de não
prejudicar-se a normalidade das atividlides públicas e
privadas.
_
.
Dias depois de promulgada a Emenda, era sanciOnada
a Lei n9 7 .320; dispondo sobre a transferência, para as
segundas-feiras, das comemorações dos fe.riados que
caírem nos demais dias da semana, com exceção dos que
ocorrerem aos sábados, domingos e nos dias I~" de janeiro, 7 de setembro, 25 de dezembro e sexta~~eira Santa.
Para evitar que ocorra tumuito na semana em que se
inclui o dia quinze de nQvembro,- este ano uma sexta,
e ainda, para que, de futuro, eleições outras marcadas
p~ra feriados que não os en~era?os na Lei_ nv 7.320,
esta emenda procura excluir tats dtas dos efettos dessa
-~e!,_e, assim 1 excepcionalmente, não haveria a .trans~e..
-rência de que cogita o art. {9, quando houvesse essacotn~
cidência.
4. Não há outro meio para artícular~se a Lei n01 7 .320 _
com a realização de eleições - e, em particular, com a
recente Emenda Constitucional n<1 25 - do que incluirse, naquela, o diSpositivo ora proposto, uma vez. que, na
elaboração dela, o pormenor passou desperce~tdo.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1985.- Munlo Bad~-
r6.
·-o·sR. PRESIDENTE (Jose Fragelh) =ll"mOTicüisao
o projeto e as emendas. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
- Com em61Cias. e estando 3. mati!"ria em iegime de_ ur:gência, a comissão competente deverá se pronunciãr---sobre as mesmas, imediatamente. No entanto, devido a
complexidade da matéria, e por facultar o Regimento Interno, nos seus arts. 383, item I, e 381, item I, prazo, não
excedente a duas horas ~ra que a comissão se pronun-cie, ii Mesa consulta a PreSidência da Comissão de Cons-tituição e Justiça_ sobre o prazo.
Conce4_o a palavra ao nobre Senador José Ignácio
Ferreira, Presidente da Comissão de Cqnstituição e Jus~
·tiça.

O SR. JOS.Jl. IGNÁCIO, FERREIRA - Embora o
art. 383, f.azeodo remissão ao art. 381, do Regimento Interno, raculte à Presidência da Comissão, ou ao Relator,
solicitar o prazo não excedente de duas horas, a Presidência da êomissão, ouvindo, ao que supõe, os demais
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mêólbros da ·comiSSão ([e·'CõnSITiulção e Justiça, salvo
algum que não estiVesse eventualmente presente na ocasíão, ã Presidência considerou que seria conveniente o
exame, singularizadamente, de cada emenda, nesta oportunidad~. e sobre cada emenda o oferecimento de pare'?!r, após o que, então, seria rei ta a votação pelo Plenário
do Senado.
De maneira que a Presfdência, seguramente respaldada pela Comissão de COnstituição e Justiça,. peJa totaJidade de seus membros, ao que supõe, entende que pode e
deve, pelô. menOs deve oferecer, nesta oportunidade, parecer sobre cada uma das emendas oferecidas.
Esclarece, entretanto, a Presidência que está tomando
conhecimento das erilend.Jts neste momento e, evidentemente, vai ofereCer o parecer com a precariedade dare..
flexão que está exercendo sobre eJa.
De maneira que se V. Ext- defere esse declínio do prazo
que me faculta o art. 381, estou em condições ou pelo
menos pressínto que posso oferecer parecer sobre cada
uma das emendas sobre as quais estou tomando conhecimento agora.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Defiro e concedo a palavra a V. Ex'

O SR. JOSE: IGNÁCJO FERREIRA (PMDB- ES.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente;
TOdas as emendas roram lidas pelo eminente
hSecretário.
A Emenda n9 I incluí um parágraro linico no art. 49 do
projeto. Ela é de eutoria do Senador Mário Maia e estabelece o seguinte:

sr.

''Emenda n_9 1,
Parágrafo único. O.s candidatas a prefeito e viceprereito a que se refere esta lei serão escolhidos em
convenções municipais partidárias, por voto direto
e secreto, tendo como eleitores os fi1iados regularmente inscritos e homologados pela Justiça EleitoraL"
A emeitda aliera subStancialmeO.te o disposto no art.
49, e sobre ela, o nos_~o voto é no sentido de sua rejeição.
A emenda é constitucional, é jurídica, ausculta os requisitos de carâter constitucional e jurídico; entret~nto, no
mérito, que é matéria de oportunidade e conveniência,
ela então não _tein con-dições de ser acolhida,
Vam.os à Emenda n9 2, também de autoria do Senador
Mário Maia, salvo engano. Essa emenda suprime do art.
59 o item III, alín~ "a". O art. 26, item II, da Lei n9
5.688, diz aqui:
''Veda a participação de qualquer filiado aos partidos políticos em mais de um diretório partidário,
salvo se um deles for nacional.

Como está proposto no projeto de lei, será permitido aos membros do Diretório Regional, com
domicírio eleitoral no município, participar da con-venção municipal para a escolha de candidatos às
eleições de ss.~·
Também uma emenda.- Cô~-0-a~.Qemais, bem embasa~
da no que toca à sua consti(ií.êíõnalidade, à suajuridicidade; entretanto, no que toca aspectos de mérito, oportunidade e conveniência deve ser rejeit~~~A Emenda n~' J, Sr. Presidente, supririiC; no art.
in,cisO Jll da alínea ...b...
r

sv, o

.·~Como está proposto no projeto de lei, será per·

uutidQ ·aos membros do díretório regional, com do-

miemo eleitoral no município, participar da convenção municipal para a escolha dos candidatos às
eJeições de 1985."
Também, pelo mesmo motivo, a emenda do nobre Senador Jorge Kalume é constitucional, ausculta os requi~
sitos dejuridicidade; entretanto, no que toca à sua opor~
tunidade e conveniência, em virtude da iminência da che..
:gada do recesso, e a impossibilidade de retorno do projeto à Câmara dos Deputados, se emendado, ela então
também deve ser rejeitada.
A Emenda n01 4, Sr. Presidente, diz:
. ''lncluam~se, no art. 7'1, os seguintes parágrafos:
§ 89 Quando houver coligação de mais de dois
partidos, poderá ser lançado mais de um candidato
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a vice-prefeito, podendo cada partido ter o seu próprio candidato."

Também essa emenda, Sr. Presidente, enfocada sob os
aspectos de constitucionalidade e jurídicidade, ela deve
ser aprovada. Entretanto, no que toca a razões de mérito, oportunidade e conveni~ncia, deve ser rejeitada.
A Emenda n~' 5 diz:
- .

.. Substitua-se, no§ 4~' do a~t. J9 a expressãQ ~·Co
missão Executiva do Diret6rio Nacional" p_eia ex-:
pressãQ. ~'Tribunal Superior Eleitoral". Co_mo est_â
redigido, cada urna das comissões executi_vas_naci<r
nais dos partidos políticos poderá regulamentar à
sua maneira a realização de suas convenções. Entretanto, o parágrafo_ímico dO art. S~prc:vê a preSença
nas _conve~ções de um observador designado pela
Justiça Eleitoral. Ora, para que a Justiça Eleitoral
possa. bem orien~~r os trabalh~s das convençõ~, ç
exammar postenormente eventuais recursos deve
ser ela incumbida de regulamentar a sua' realização."
Emenda muito bem inspirada. Á.s r~Ões de mérito,entretanto, ou seja, no -que toca a- sua _oportunidade e
conveniência, âesac-onselho a sua aprovação, Sr. Presidente.
A Emenda n"' 6 é a que dispõe sobre a propaganda gratuita. Diz -ela:

DIÁRI9 DO CO_NGRESSONACIQNAL (S_eção II).
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Emenda n9 9- Os Partidos Políticos -Substitua-se a
redação do art. 12 pela seguinte:

não ser, realizadas- af terão que ser realizadas, sob_ a.: égide da legislação que estã em vigor no l"ais.
Portanto, deve a"Emenda n"' 12 também ser rejeitada.

-.'Os partidos políticos poderão registrar, isoladamente; cãndidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Verea~
dores.
- Parágrafo único. O voto será .dado em cédula
_única, devendo o eleitor votar separadamente para
ptefei!~~- viCe-preft?!to e vereador."
---Também essa emenda, Sr. Presidente, muito acertada
no que toca às quest_ôes de juridicidade e, antes disso, de
constitucionalidade, não teil] como se arrimar quando
eÍlfocada pelas razões de mérito. A oportunidade e conveniência desaconselham, por não terem sido ausculta-das, a aprovação dessa emenda.
Emenda n"' 10, Sr. Presidente:
"Sei'á considerado eleito o candidato a prefeito
gue obtiver a 11'l:aioriª"_ absoluta dos votos.
§ 3~> Caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta, serã repetida a eleição no dia J9 de dezembro, concorrendo ao segundo turno apenas os
.dois .candidatos mais votados do primeirO e
consi-derando-se eleito o que obtiver- a maior votação_
§ 49 Havendo morte, renímcia ou impedimento
--'de candidato entre os dois turnos, a substituição far~
se-á_pela rç.spectiva comissão executiva do Partido.
§ 59 O candidato que Obtivet a segunda colo--cação 'p.o primeiro-turno e o" Pa_rti~o ou colig~ção
que o registrou poderão comunicar à JUstiça E1C:itoral a desistência de concorrer ao segundo turno,
cas_o em que será proclamado eleito o mais votado."

••substitua-se o art. 10 pelo segui~te:
''Art._ 10. Nos sessenta dias anteriores à antevéspera das eleições municipais, previstas neSta lei,
as emissoras de rádio e tefeviSão, inclusive as de propriedade da União, dos Estados, Tertit6i10s e" MU--Sr. Presidente, essa emenda é da maior necessidade,
nicípios, reservarão espaço de sua proS;ramaÇão
ausculta o interesse de todo quadro partidãrio, sobretupara propaganda eleitoral gratuita, assim distrib-uí_do dos Partidos menores que, para sobreviverem, precidos: nos primeiros 3_0 .dias, cada Partido terá o direi---- sarl3JJ1 ter apfovada essa emenda. O _que dificulta a sua
to de divulgar atê 5 jingles ou spots diários, na proaprovação, _que é c_onstitucional, é absolutamente ausculgramação de seus candidatos, com duração mãxima
tadora das razões de caráter jurídico, é, entretantO, o
de 60 segundos para cada inserção, distribufdos ao
fato de que ela é apresentada na véspera da chegada d_o
longo da programação, a partir de 1~:OOhs, sendo
recesso e hã impossibilidade total, sob pena de termos as
dois entre 20:00 e22:00 lts. Nos últimos 30 dias, deseleições para prefeito, realizadas sob a égide da legistinados à propaganda gratuita, cada Partido terá o
lação existente e não da legislação nova que queremos
direito de divulgar até 5 jingles ou !llots, -Com du:..
-que exista. Essa iminênçia da ocorrência desse fato draração de 60 segundos, para cada inserção, ao longa
mâtico ê que desaconselha e só e tão-só desaconselha a
da programação das lO:OOhs, até às 1ª:00hs e mais.
aprovação dessa emenda, a razão da oportunidade, por30 minut~s diãiiOs, entre 2l:OOh e 23:00h."
que até conveniente esta emenda é.
Sr. Presidente, Emenda n"' 11:
Esta emenda, também, Sr. Presidente, pelo aspecto de
sua constitw;ionalidade é inatacável, e da suajuridicida~
.. Suprima-se no caput do art. 13 a .seguinte exde, também e de sua regimentalidade, também, entretanpressão: e procedimentos relativos ao seu funcionato, por questões de mérito, conveniência oporturiidade,
mento."
a Comissão opina -pela sua rejeição.
O art. I3 diz:
A outra emenda, Sr. Presidente, ê a de nC? 7.
Susbtitua-se o caput do art. 10, pelo seguinte:
"Os Partidos Políticos em formação, assim consi~
EmetÍda do Senador Saldanha Derzi
derados para os efeitos desta lei, Os qUelité 15 deju-

e

Art. 10. Nos 60 dias anteriores à anteVêspi:rã
das eleições municipais Previstas nesta lei, as emissoras de rádio e televisão, inclusive as de propriedade da União, dos Estados, Territórios e Municípios,
reservarão 'espaços de sua programaÇão para propaganda eleitoral gratuita, assim dis~ribuíçios: I) serã
de 35 minutos-dia o tempo de propaganda· eleitoral
gratuita nos 30_ primeiros dias de cada Partido ou
coligação partidária, que terá o direito de divulgar
até 5 jingles, textos, ou spots diáriOs- Com mensagem
de seus candidatos, com duração máxima de 60 segundos para cada inserção.
Sr. PreSidente, também essa emenda, de muitii lucidez,
que mereceria maior reflexão, por razões-- de conveniência e oportunidade, merece ser, nesta oportunidade, rejeitada.
A Emenda n9 8, Sr. Presidente, que substitui o§ 2"' do
art. 10:
. "§ 2"' O horário gratuito serã distribuído, metade de forma igual entre todos os Partidos que conc~rram ao pleito e metade na proporção das bancadas existentes na Câmara dos Deputados."

Essa emenda, Sr. Presidente de autoria do Senador
Murilo Badaró, também, em termos de constitucionali~
dade, deve e pode ser aprovada;juridicidade, idem. Mas,
quanto à questão de mérito, que é oqueestá importando
nesta ocasião, deve_ser rejeitada.

lh.o de 1985 publicarem e encaminharem ao Tribunal Superior Eleitoral, para anotaçãQ. .ç. arquivo, o
programa, manifesto e estatuto, a_bSQrvad_os os
princípios estabelecidos no art. 152 da Constituição
Federal, estarão habilitados à prátii::·a de todos os
atos."
Aí a emenda propõe a supressão d~- "e procedimentos
relativos ao seu funcionamento, inclusive os ... " Então,
estarão habilitados à prática de todos os a tos necessários
a slia efetiva participação _nas eleições de que: trata esta
lei.
Então, essa emenda também ajudaria muito os parti~
dos políticos em formação, mas a sua inoportunidade recomenda & sua r:ejeição.
-Sr. Presidente, a Emenda n"' 12•.. "substitua« a__r~
dação do§ 19 do art. 13, pela seguint~:"
§ }9 A J:iarticrpação dos partidos políticos em
formação nas eleições de 1985, dar-se-ã independentemente do registro dos seus estatutos peranteo"Tribunal Superior Eleitoral.
Essa também seria uma emenda que permit:iriã.a realiZação das eleiçÕeS sem õ risco~cl~_partidõs-ilão devidamente regularizados perante a Ju"stiÇa Eleitoral ficarem
de. fora, com base na legíslação _atualmente em vigor.
Ocorre tam_b_é!Il, que se nós a aprovarmos, veremos que
J.nviabili;!:ar~~s~Jejção de prefeitos ainda este ano, a

Emenda n"' 13

..Acrescente-se ao art. 14 do Projeto, o seguinte:
~ 311 Nas convenções a que se refere o artigo, as
deliberações serão tomã.das se votarem pelo menos
- --20% do número mínimo de filiados ao partido exigido pela legislação -vigente.
A emenda foi feita com alguma incorreção redacional,
entretanto, certamente, trata-se de aplicar à convençãO
pata escolha de candidatos o mesmo principio estabelecido pelo art. 2~>, da Lei n"' 6.967. de 1981. Muito cabivel
não fora a inoportunidade da sua apresentação.
Opinamos, também, pela rejeição dessa emenda.
A Emenda n"' 14, Sr. Presidente, diz o seguinte:

- - "Suprima-se o inciso IV do art. 1S."
O art. _15, diz o seguinte:
nNo caso dÕs Partidos em formação, a convenção para escolha de candidatos a Prefeitos, VicePrefeitos e Vereadores, será organizada pela Comissão Diretora Municipal p,covisória e terá a seguinte
composição:
...Inciso IV:
''Os membros _da ComissãO Diretorã reiional
provis?ria com domicílio eleitoral no municfpiO."
Essa emenda inclui os membros da Comissão Diretora
Regional provisória que têm domicilio eleitoral no mu~
nicípio na convenção para a escolha dos candidatos a
Prefeito Vice--Prefeito e Vereadores.
1:: uma emenda questionável no que toca mesmo ao
- seu cabimentO: Poderia suscitar polêmica. De qualquer
modo a Comissão de Constituição e_Justiça opina no
sentido da sua aprovação contra a constitucionalidade e
juridicidade e regimentalidade, porém a sua rejeição
guanto ao mérito.
Emenda n"' 15, Sr. PreSidente:

DêooSe ao parágrafo 19, do art. 16, do ProJeto de
Lei da Câmara, a seguinte redação:
§ 1•
-·---·····------···--·"-··--········
"Excluem-se do _disposto neste artigo."
--= Art.
16. _Veda e considera nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma, os
atas que importarem nomear, contratar, exonerar
ou transferir, dignar, readaptar servidor público rç..
gido por estatuto ou pela CLT ou proceder a quais-.
quer outras formas de provimento na administração
direta e nas autarquias, nas sociedades de economia:
mista e empresas públicas dos Estados e Municípios.
Então, dá-se ao inciso III, do§ l9 do
guinte redação:

artig~

16, a -se:.

- -Nomeação ou contratação!
R.ess:ilVa-se, exclui-se do disposto nesse artigo, nomeação_ou contratação necessária à instalação ou expansão inadiãvel de serviços públicos essenciais~ com prévia
e expressa autorização do Governador ou prefeito.
E, inCisO IV:
- Nomeação ou contratação indispensável ao fun~
ciona.m.ento e _à continuidade da prestação de serviço pÚ.blico essencial.
Esta emenda é _outra que, seguramente, provocaria polêmicas, se examinada com tempo suficiente.
A Comissão deCon~tituição e Justiça opina, também,
pela sua rejeição, quanto ao mérito.
Emenda 16. lnclua~se, onde coube;, o seguinte artigo:
- é a antepenúltima emenda.
''os partidos políticos Poderão, através de regimento próprio, estabelecer regras para seleção prévia de seus candidatos."
A emenda ê salutar, muito bem inspirada, entretanto,
embora constitucional e regimentalmente acertada e juridicamente perfeita, quanto à conveniência e oportunidade, nós opinamos pela sua rejeição.
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Emenda 17: A penúltima emenda, Sr. Presidente;
InClua-se, onde couber:
"O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para o fiel cumprimento desta lei."

Tambêm opinamos pela sua rejeição, por razões de in·
conveniência ou inoportunidade.
A última emenda, Sr. Presidente.

"Acrescente-se, onde co_u_b_er_: O disposto na Lei
n'l 7.320, de' I I de junho de 1985, não terâ: aplicação

para a realização das eleições previstas no art. 1'1
Opinamos, Sr. Presidente, pelas razões repetitivamente aduzidas, pela rejeição desta última emenda. _
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissão
de Constituição e Justiça opina, concluindo o seu trabalho, quanto às d~oito emçnd~ oferecidas à apreciação
do Plenário, pela rejeição de todas elas.
O SR. PRESIDENTE (M:ârio Maia) - A C'?miss~~
de Constituição e Justiça se pronunciou contrariamente
às emendas apresentadas, no aspecto do mêrito e oportunidade, apesas de constitucionais e jurídicas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votaçã.o do projeto, sem prejufzo das emendas.
Em votaçã.o.
Os Sr.s. Senadores que o aprovam queiram petmanecer
sentados. (Pausa.)
_
O Sr. OCiá-rlo Cà.rdoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votaçãO.
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Tem a palavra
V. Ex• para encaminhar a votação, pelo PDS.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE,
O Sr. José Ignáclo Ferreira- Para encaminhar, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- A matéria estã
em fase de votação, podendo ser encaminhada por um
membro de cada Partido. V. Ex• vai encaniiilhar pelo
PMDB?
õ'Sr. José IgnáCio· Ferreira --Se a fiáerança rite p-ermitir...
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a pa- ,
lavra ao nobre Senador José lgnácio Ferrei~a, para encamihar a votação pelo PMDB.
O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES.
para encaminhar a votação. Sem revisão do orador,)Sr. Presidente, Srs. Senadores, tocando, roçando de leve
a matéria, objeto de votação, e entrando fundo num aspecto a que se referiu o emínente e brilHante Senador Octãvio Cardoso, todos, realmente, estamos indignados
com a impossibilidade de votarmos nossas matérias nesta Casa1 isso ê um fato, Percebo isso, n~o só no Plenário,
mas, também nas Comissões. No que diz respeito ao
nosso companheiro Martins Filho, fizemos uma reunião
da bancada do PMDB, em casa, constatamos as razões,
que são respeitáveis, que e1e invoca para o seu compÕrtamento; o seu procedimento foi de pedir vista de um processo; aponta o eminente Senador Martins Filho as razões do seu comportamento, inclusive, estarrecendo
aqueles que o ouviram, há indicações de que o recurso
que pretende o eminente Governador pelO Río Grande
do Norte é para fazer pontes que já estão féítas,- estradas
que foram inauguradas·. São razões ponderáveis, que estão, inc:lusive, a exigir- desta Casa uina apuração minuciosa do fundamento delas para que possamos votar a
matéria·no âmbito da Comissão e no Plenário.
Exposto isso, há ainda finalmente um fato de que ponderáveis ou não as razões do eminente Senador Martins
Filho, e também ponderáveis ou não as razões do eminente Senador Moacyr Duarte, que, de outra parte, já
torna um comportamento que alcança todo- o Se'ilãdo,
porque ê uma obstrução legítima, fundaffif:nHidad~ no
Regimento Interno, mas que prejudiCa todo_ o Senado,
prejudiCã toda a Federação, em favor dó Rio Grande do
Norte. Ponderáveis ou não as razões de ambos os Senadores, que se colidem nesta Casa, nos interesses que-defendem,_~ gue é precis~_ser -dito ê o seguinte:.hós somos
maioria nos interesses que temos somado para votar as
ma~~rias que queiramos.
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Então, temos que, respeitando o direito daS mínoriàs,
que, inclusive, silo absolutamente necessárias para o próprio cOntiaditório nas democracias, são _absolutamente
imprescindíveis, nós não podemos vencer por esmagamento as minorias, respeitando os direitos das minorias,
cabe-nos, sim, comparecer a plenário, o que não temos
feito, comparecer à Comissão, o que nem sempre temos
feito, vota't a-qui, sim, vencendo as minorias quç perrna~

necetil na sua ínttãílsígência, c-ontrariando os interesses
da maioria, que, no caso, são os interesses da quase totalidade dos Estados que nós representamos neste Senado.
De maneira que, queria deixar a questão colocada nes~
tes termos para não deixar orfaniiado o companheiro
Martin& Filho, _que tem- e eu proclamo, testemunhorazões fartas, abundantes para permanecer na posição
que tem tido.
O Sr. Martins FDho- Sr. Presidente, peço a palavra,
na forma regimental, por ter sido citado nominalmente
pelo Senador José Ignácio F~rreira.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -V. Ex• tem a
palavra, na forma regimental, por ter sido citado nomi~
naL
O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN, Para uma
dplicação pessoal. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente e Srs. Senadores; __Sempr~ primei, _nesta Casa, pelo silêncio.
Diariamente, compareço às sessões da Casa e cumpro
com o meu dever de Senador, auvindo e votap,_do, falan~
do poUco. -0 ilustre representante do Rio Grande do Sul que,
com mui ta honra, estâ aqui representando o seu Estado,
mas ~om o pensamento voltado para a Velha República,
em _que ~e ã.cóbeftavàm o~ ladrões, em que se ~urru~ia~
vam OS dinheirOS públicos C ficavam OS ladrões mlpUtits",a zombar da maioria dos brasileiros que, morrendo à
- mingua, como no meu Estado, agora, por ocasião das
enchentes, quando 12 crianças morreram por falta de
medicamentos da CEME cortados pelo Governador José Agripino Maia.
Estou aqui por delegação do meu partido, o PMDB, e
tenho a prova, um telex recebido da unanimidade darepresentaçã6 do PMDB na Assembléía Legislativa do
Méi.r Estado, que passare_! a le~:
-o-s-í>eputãdosEsüidUak do PMDB, unanimemente, manifestam sua solidariedade ao ilustre
companheiro por sua firme e corajosa atitude com
refer~cía ao pedido deempréSriffio em dólares para
o Gõverno do Rio Grande do Norte, Embora tenhamos aprovado autorizaçã.o para referido emprêstinro, em gesto-que demonstra a posição não radical do PMDB, além de todos os novos argumentos s.urgidos no debate posterior sobre o assunto,
- queremos acrescentar dado de alta _significação que
inclica ser este empréstimo nocivo aos interesses do
Estado. Observando a prestação de contas do _Governo nos exercidOs de 82 e 83, que tiveram nossos
votos pela rejeição, verificari:los que os sessenta milhões de dólares já recebidOS fórãín incluídos no
orçamento geral do Estado, vale dizer que estes recursos, obtidos a custos altíssimos, não tiveram
aplicação específica nas obras anunciadas, mas fo-raro diluídos nas_ despesas gerais do t~ouro Esta~
dual. Entendemos ser inadmrssível que dinheiro obtido no exterior, oom correção cambial e todos os_
outros pesados encargos finãnceiros, seja util~zado
-em despesas desnecessárias e não prioiitârias, como
, publicidade, custeio administrativo e outras. Confiamos que o eminente amigo e correligiollário Saberá defender os interesses __do Estado_, impedindo a
-aprovação do Senado para o pleito em referência,
contando com nosso incondicional apoio. Saudações democráticaS, Deputados Paulo de Tar_so,
Patricia Junior, Padre Cortez; Namoel Torres; Ruí
Barbosa, G_aribaldi Filho, Luiz Antônto. Monica
Dantas e Jota Belmont.
A<jUi tenho

tam~é~.

Sr. Presidente, esse Governador

-'-~~~~p1~1te~4ó _a apr~vação de um empréstimo n~

Senado Federal e se nega a ãpresentar um plano de aphcaçãn para esseS 50 riiilhões de dólares. Como ê ql,le este
Senado vaí'iiCgar a sua- u·aaiçlo de homens honrados e
vamos emporcalhar, sujar as nossas mãos honradas com
a lama putrefata de ~ma administração corrupta que in-
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feSta e malsina os iriterresses d.o povo do Rio úrande do
Norte?
A minha posição ê clara. O Governador aqui apresenta um plano de aplicação dizendo que~ para comprar
um aCelerador linear para o Hospital do Câncer e que assumiu o compromisso com a direção daquele hospital
que me procurou em Natal e eu disse que se constasse no
Plano de A plicaçã.o, não teria por que me negar a aprovar 50 milhões de dólares.
Mentiu_ o Govermtdor, porque não constava do Plano
de Aplicação. E, aqui, tem oficio endereçado ao, Sr. Presidente desta Casa com. data de 21 dejunho fluente e chegado a esta Casa com despacho da Presidência em
25/6/85 .
Depois de toda essa__celeuma, fui procurado pelo Governador que gostaria de manter um entendimento e eú
disse ao GovernadQt, pelo telefone, que só me reuniria
com a presença do Presid~te do PFL, o Partido ao qual
pertence o Governador.
Aqui peço o testemunh9 do Senador Jorge Bornhau-sem, quando o Governad_or assumiu o compromisso de
apresentar um plano de aplicação e a prestação de contas
dos 60 milhões de dólares que foram surrupiados do
povo do Rio Grande: do Norte, posicionei-me contrariamente, S. Ex• assumiu o compromisso de apresentar esse
_ plano de ap~i~ação e a prestação de contas.
-onde estâ a prestação de contãs? Onde está. o plano de
aplicação? Porque o projeto do pedido d"e 50 milhões de
d6Iares estã em meu poder, para apresentar voto contrário na Comissão de Finanças desta Casa.
Por esta razão, Srs. Senadores, apelo para a honra,
para o brio dos Senadores que compõem o Senado. Passou, chegou a hora de mor~Hzarrnos o poder público,
chegou a hora de decidirmos, dentro de preceitos de justiça e de honra. O Senado não pode ser enxovalhado,
não pode ser salpicado pela fama do Governo Qo Rio
Grande do Norte. Desafio e rencunciarei ao meu mandato, se não provar as acusações que aqui estou fazendo.
Sou um homem livre e de bons costumes. Não temo falar
a verdade, doa a qUem doer.
Apelo para o meu Partido, o PMDB; apelo para o
Partido da Frente liberal, que se engajou nessa cruzada
de varrermos, de uma vez por todas, a corrupção neste
País. Apelo aos nobres representantes do Partido DemocrãtiCo Social; apelo para o representante do PTB, para
o representante do PD:r: vamos nos unir e contrariar os
interesses daqueles que vêm espoliando um humilde, um
pobre Estado nordestino.
Chega de corrupção, chega de Ciesonrar a família, o
povo e os humildes do meu Estado..
Eram estas as palavras que desejava proferir. Voltarei
ao assunto, com mais documentos e com mais denúncias. (Muito bem!)
Q SR. PR!lSIDENTE (Mãrio Maia)- Enívotação o
projeto, sem prejuízo das emendas.

O Sr. CarlOs Chiarem- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Mãrio Maia)- Concedo a P't.
lavra ao nobre SCilador Carlos Chiarelli, pela ordem.-~ ___,;_; O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS. Pela ordem. Sem revisão _do_orador.)- Sr. Presidente, solicito a .
V, Ex• que seja cóitcedida a palavra ao nobre Senador
Américo de SQuza, como ~íder, delegada pelo PFL, para
encaJ;llinhar ~ votação.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo apalavra ao nobre-Senàdor Américo de Souza, para encaminhar a votação.
O SR. AMtRICO DE SOUZA (PFL - MA. Como
Líder, para encaminhar a votação. Sem revisã.o do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore!i:
Não estranhem os eminentes colegas, componentes
deste cenáculo, a interveniência ,çle r~ -~ep~dor m~
nhense em assuntos do _RiO ,Gtih_'1lj~Q;p_}'lort_~.
O SR. Ji»RES!J?~··_c~_;ríi·:~ía) -~V~ Ex• tem S
minutos para i?ncamh1har a votaçã"o, "nobre SeJ:].ador. E a
M~sa recorrtefid_a ·aQS"'Sis. -Seria~res, que-estão encaminhando a votação, que se atenham ao mêrito da matériL

O Sr. Jutahy Magalhiies- Sr. Presidente, pela ordem,
com a permissão do orador.
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O Sr. Américo de Souza- Dos meus 5 miriuios, teria
que ser descontado o aparte de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Pela ordem,
com permissão do orador, concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pela
ordç:m. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nós já
estamos em fase de votação, cambiando a votação, ri.ós
deveríamos deixar esse assunto para após a votação.
Não é possível interrompermos a votação de uma matéria da importância dessa que- Cstamos votando. Teremos várias votãções para este- assunto que é muitõ ínlportante. Principalmente, após a manifestação do Senador Martins Filho, esse assunto deverá ser debatido, mas
em momento oportuno. Sr. Presidente, nós temos que
ver que temos que ter a compreensão dos Srs. Senadores
para isto, porque, logicamente, a Presidência não pode,
de maneira nenhuma, ficar interrompendo o orador,
porque não está discutiDdo a matêria. Tem que haver o
bom senso de todos nós, para evitarmos descumprir tão
frontalmente o Regiinentó.0 SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --A Mesa acolhe a questão de ordem do nobre Senador Jutahy Magalhães e transmite ao Plenário o apelo de que os encaminhadores da matêria se atenham estritamente ao mérito
da matéria.
O Sr. Américo de SoUza - Sr. Presidente, atenderei,
_-.com muito prazer, à recomendação de V. Ex'
Mas, eu lembraria que os eminentes SerladorCS Oêfávio Cardoso e Martins Filho usaram da palavra e, de
íqual fonna, a Liderança -do partido da Frente Liberal
não pode ficar privado dela.
E, como Líder do Partido da Frente Liberal, nesse momento, Sr. Presidente, estou com a palavra para encaminhar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Com licença.
Sr. Senador. Só para uma explicação da Mesa. t que o
nobre Senador Martins Filho n?lo falou encaminhando a
matéria, mas -ein "explicação pessoal, por ter sido citado
nominalmente.
O Sr. Américo de Souza- Estou falando como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Eu sei, como
Líder. Eu estoü dizendo que o Senador Martins Filho foi
citado nominà1mente.
V. Ex~ está falando como Líder e a Mesa solicita a
cooperação para se ater ao mêrito da matéria e ao tempo
do encaminhamento da votação.
Muito obrigado.

O Sr. Américo de Souza - Sr. Presidente~ aColho,
mais uma vez, a recomendação de V. Ex•
Mas eu dizia, Sr. Presidente, que o meu relacionamento com o Estado do Rio Grande do No r te vem do fato de.
o meu primeiro mandato, na Câmara Federal dos Deputados, ter sido conferido pelo valoroso povo norterio-grandense.
Encaminhando a votação do Projeto de Lei da Câmara n9 48, que estabelece normas para a realização de
eleições erit 1985, quero declarar à Casa que o partido da
Frente Liberal apoia o projeto tal como está.
E voltando, Sr. Presidente, dispondo do tempo que me
é permitido à tribuna permanecer, quero dizer .à Casa que apoiamos a aprovação de todos os emprêstimos que
foram solicitados, independentemente de Estado ou de
Partid,o ao qual pertença o governador do Estado ou
Município.
Queremos dizer a V. Ex• que o Governador João Agripino Maia, atendendo às solicitações desta Casa, mandou comprobatória documentação da aplicação do empréstimo solicitado.
Conheço S. Ex•, como conheço os eminentes Senado•
~ Martins Filho e os outros companheiros da Bancada
do Rio Grande do Norte. Não discutimos aqui a honorabilidade; dizemos apenas que a Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Norte aprovou a concessão _
desse emprés~imo e ao_Senado Federal não compete discutir se esse empréstimO foí aprovado_ou não sob coação
ou arrependidos aqueles que aprovaram estejam hoje;
Dizemos mais, Sr. Presidente, que as pontes e estradas
que eventualmente lá estejam, certamente, não serão

mais construídas com o empréstmo que foi solicitãdo,
agora, no presente momento. Mas dizemos, para terminar e para concluir, que o Governador José Agripíno
Maia, que honra o nosso Partido, pertencendo ao Partido da FI-ente Liberal, encontrarâ nesta Casa sempre um
anj.lgo e çorteligionârio disposto a defender a sua honorabilidade que ê i,ntocável.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em votação o
p~ojeto.

O Sr. Moaçyr Duarte- Pela ordem,_ Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a pa·
lavra, pela ordem, ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O Sr. Moacyr Duarte- Tendo sido citado 'lOminalmente em discurso do Senador José Ignácio, eu solicitaria, na forma regirliental, a palavra a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Nobre Senador Moacyr Duarte, V. Ex~ estâ solicitando palavra
pela ordem por ter sido citado nominalmente. A palavra
do Senador que levanta a questão de ordem tem credibilidade perante à Mesa, de modo que a Mesa acolhe a
questão de ordem de V. Ex' Agora, V. Ex', pelo Regimento, de acordo com o art. 16, letra ..A", inciso V, deveria ter pedido a palavra na ocasião, porque diz ...Em
qualquer fase da sessão, para esclarecimento de fato em
que haja sido nominalmente citado na ocasião... Então,
como V. Ex• está pedindo agora, após outros oradores
terem falado, terem retomado o encaminhamento da votação, a Mesa dará a palavra a V. Ex', para explicação
pessoal, por ter sido citado nominalmente, após a votação, de acordo com o Regimento.

ª

O Sr. Moacyr Duarte- Eu não poderia, Sr. Presidente, ter solicitado a palavra antes, primeiro, porque o
nobre Senador Martins Filho se encontrava falando;
logo em seguida, o nobre Líder do Partido da Frente Liberal solicitou a palavra. Conseqüentemente, eu só pOsso
solic~ar a palavra agora.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- V. Ex' solicita
a palavra agora, pela interferência de um orador antes.
Se V. Ex' tivesse pedido antes dele... Então, de acordo
com o regimento, a Mesa assegurará a palavra a V. Ex~,
mas de ac.ordo com o Regimeinto a Mesa defere que a
ocasiãci __-nãO ê propícia.
'

O Sr. Moacyr Duarte --Sr. Presidente, nesta hipótese,
a Mesa está discrimando, porque, se V. Ex• concedeu a
palavra ao eminente Senador Martins Filho, que solicitou por ter sido citado em discurso pelO eminente Senado.r José Ignâcio, e logo em seguida o eminente Líder do
partido da Frente Liberal solicitou, na qualidade de
Líder, a palavra, somente agora, Sr. Presidente, eu posso
solicitar a palavra. Eu não poderia solicitar a palavra simultariealnente cOm os deniais oradores.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Mesa entende que a letra do regimento está certa, entretanto,
como a Mesa não se atém à rigidez do Regimento, porque as leis são_ feitas pelos homens, mas modificadas pelas suas emoções, a Mesa liberalmente concede a palavra
a V. Ex'
OSR.MOACYR.DUARTE PRONUNCIA DJS.
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O Sr. Nelson--Cailleiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador NelsOn Carneiro·, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca·
minhar a vo.tação.).~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de assitir a um espetâculo da unidade da
Aliança Democrática, mas pedi a palavra para encaminhar a votação e dizer a V. Ex~. Sr. Presidente, que apesar das restriçõ-es secundárias que esse projeto coD.têm, o
PTB votarâ a favor da proposição, dada a urgência.
Somente isso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço verifkação
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Será. feita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Carlos Alberto.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares,
para procedermos à verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?
O Sr. tlumberto Lucena- -sim.
O SR._ PRESIDENTE (Josê FragelH)- Como vota o
Líder do PDS?
O Sr. Octávio Cardoso -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como vota o
Líder PFL?
O Sr-. Carlos ChiareUi -

Sim.

O SR.. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o

Líder do PDTI
O Sr. Roberto Saturnino- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota õ
Líder do PTB?
O Sr. Nelson Carneiro -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Sena·
dores já podeni. votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Albano Franco
Alberto Silva
Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Aloysio Chaves _
Álvaro Dias
Américo de Souza
BeneditQ Canelas
Benedito Ferreira
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Fernando Cardoso
Gaivão Modesto
GastãO MUller
"GUilherme Palmeira
Hélio Gtieiros
Henrique Santillo
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
Jaison Barreto
João Calmon
- João Castelo
João Lobo
Jorge Bornhausen
Jorge Kalume
JOSê lgnâcio
José Lias
Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mãrio Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton C~bral _
Moacyr Da1la
Nelson Carneiro
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Nfvaldó Machado
Octãvio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Saturnino
Roberto Wypych
Saldanha Derzi
Severo Gomes
Virgílio Tãvora

Y<;J[A_ ·.:NÃO" O SR. SENADOR:
Moacyr D~arte
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
·earlos Aib~to.
O SR. PRESIDENTE.(José Fragelli) - Se todos os
Srs. Senadores já votaram Vai-se proceder à apuração.

(Pausa.)
Votaram SIM 53 Srs. Senadores e NÃO 01
Houve 01 abstenção.
Total de votos: 55
O projeto foi aprovado.

e. o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE iEI DA CÂMARA
N• 48, de 1985
(r:iq 5.684/85, na Casã de origem)
Estabelece normas para a reallzaçio de eleições
em 1985, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto
do analfabeto, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. J9 No dia 15 de novembro de 1985 serão realizadas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito nos seguinteS
MunicípiOs:
_ _
I - Capitais de Estados e Territórios;
I I - Estâncias Hidrominerais;
III - Considerados do interesse da Segurança N acional;
IV- Nos Municípios de Territórios;
V- Descaracterizados do interesse da Segurança Nacional a partir de 19 de dezembro d~? 19ª4.
Art:· F Na mesma· data serão realizadas eleições
para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores nos Municfpios
criados pelos Estados até 15 de maio de 1985.
Art. 39 Nas eleições referi~s nos dois artigos anteriores serâ aplicada a legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras especiais p-revistas nesta lei.
Art. 49 As Convenções Municipais Partidârias destinadas à escolha dos candidatos_ deverão S(!r realizadas a
partir de 15 de julho de 1985 e o ,requerimento de rCgistro
deverá dar entrada no Cartório Eleitor_al até às 18 (_dezoito) horas do nonagésimo dia anterior a data marcada'
para a eleição.
=
Art. 59 Con_stituirão ªConvenção Municipal Parti-·
dária para escolha, por voto direto e secreto, dos candi.
_ -,
datos:
a) nos Municfpios com menos de 1 (um) milhão de
habitantes, segundo o censo de 1980:
I - os membros do D_iretório Municipal;
II - os Vereadores, Deputados e Senadores com domiemo eleitoral no Município;
III - os membros do Diretório Regi.Dnal com domiemo eleitoral no Município, ·na data em que foram
eleitos;
IV - os delegados do _Município à Convenção Regional;
V- 2 (dois) representantes de cada Diretório Distrital organizado;
VI- 1 (um) representante de cada departamento exis-.
tente;
b) nos Municípios corifmais de l(um) milhão de habitantes:
I - os, membros dos Diretório_s de unidades adnllnistrativas ou zonas eleitorais:
If ::.._ Õs Vereadores, Deputados e S'Cnadores com ~9micflio eleitoral no. Município, na data em que foram
eleit_os; -

IÍI- os· dei.egados dos Diretórios de unidades administrativas ou zonas eleitorais.
Parágrafo único. Nas convenções previstas neste artigo· haverâ a pY.eSéitça de observador da Justiça Eleitoral, nos termos da legislação vigente.- -_
Art. 6~' Nas eleições reguladas por esta lei os partidos· jj01itic0s não poderão registrar candidatos em suble&CDdRs. -_-:::-~;:;A:r-c-11> - óS partidOs· poderão coligar-se e organizar
chapas conjufitas--âe Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado-

res.
§ 1Q Nas chapas de coligação poderão ser lnScritós
candidatos filiados a qualquer um dos pa~tidos integranmesma:·
§_ 2'1 A decisão de coligar-se será adotada, por maioria absoluta de votos, pelo Diret6rio Municipal ou pela
- Orffiissão Diretora Municipal Provisória e, no Caso dos
MUnicíPiOs a partir de 1 (ulii) milhão de habitantes, segundo o censo de 1980, pelo Diretório Regional ou pela
c-o-missãO Diretora Regional Provisória, em ambas as sitüaÇões até tO (dez) dias antes da respectiva convenção,
que a ratificara. . -

-tes
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§ 39 Na ii.fP6iese em qUe o Diretóiio nãóe5ieja COrrisua composição completa, por renúncia, morte oU desligamento, a maioria absoluta serã calculada levando-se
iem conta o número de membros remanescentes.
§ 4~' A ComiSsão Executiva do Diret6rio Nacional,
ao regulamentar as Convenções Municipais Partidãrias,
fa-lo-á tambêm em relação às decisões sobre coligações.
§ 5'1 A coligação partidária adotarâ denominação
própria e o regiStro de seus candidatos serão encaminhados pelos presidentes dos partidos coligados.
§ 6'1 Â coligação serão assegurados os direitos que a
lei con~de__aos. partidos políticos, no que se refere ao
processo eleitoral.
§ 7'1 Cada partido poderá usar sua própria legenda
sob_a denominação dã. coligação.
Art. 89 9 prazo de domicílio eleitoral no respectivo
Município, para as eleições previs"tas nesta Lei, ê de 5
(cinco) meseS. -- -

Aft: 99 - Cadã candidato deverá estar filiado a.9 partido pelo qual vai concorrer, atê 15 de julho de l985.
Art. 10. Nas eleições previstas nesta Lei, as emissoras Qe rãdio e teleyisão, inclusive as c!e propriedade da
União, dos Estados e dos Municípios, reservarão, para a
propaganda elei~oral gra~uita pelos p~rtidos políticos, 60
(ses_sema)~espaços de) (urp.a) hora diárià nos 60 (sessen-.
ta) Aias 9u~ antecederem a ~ntevé~pera do plei_to, sendo
pelo-meO.Os IDeia hora à noíie, entre vinte e vinte e duas
~Oras.

§ 1'1 O disposto neste artigo atingirâ as emisSoras
cuja imagem ou som alcancem o Município onde se realiza_a __e]&ição e, nos _casos das Capitais de Estado, também as_emissor_a~ _9e imageiiJ de alcance regional com geração _em outro Município.
§ 29 O hgr_4i]o_ gratuito serã distribuído metade de
forma igl!_al en(re todos os partidos que concorram ao
pleito e metade na proporção das Bancadas existentes na
Câ~~ _!le -~:Iead~:_es.
. _
. _
_
§ 39 A Justiça Eleitoral local poderá acolher qualquer critério que tenha sido aprovado por todos os partidos políticos e pelas emissoras.
§ .4~' o-Tribunal Superior Eleitoral regulamentarã o
ho_rãrio gratuito de propaganda eleitoral, e a Justiça
Eleitoral fiscalizará a sua e;.cecução.
§ 59 Poderão ser transmitidos por emissoras de rádio
e televisão debates entre candidatos, desde que resguarda
a participação -de todos os partidos ou coligações que
concorram ao pleito.

Art. 11. As emissoras de rádio e televisão ficam
obrigadas a divulgar gratuitamente comunicações ou
instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15
(quinze) minutos diários, consecutivos ou não, nos 30
(trinta) di3s ant~riõres ao pleito.

Art.I:T.""'" Ãs _.._eleições serão re8iizãdas por sufrágio
uniVersal e voto direto I! secreto.
Parágrafo único. O candidato a Vice-Prefeito será
considerado eleito com o candidato a Prefeito em cuja
chapa estiver regist_!ado.
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Art. I:i Os partidos políticos em formação, assim
considerados para os efeitos desta Lei os que, até 15 de
julho de 1985, publicarem e encaminharem ao Tribunal
Superior Eleitoral, pata anotação e arquivo, o programa, man~festo e estat_utos, observados os princípios estabelecidos no art. 152 da Constituição Federal, estarão
habilitados à prática de todos os atas e procedimentos
relativos ao seu funcionamento, inclusive os necessãrios
à sua efetiva participação nas eleições de que trata esta
Lei.
§ 1~' O registro do estatuto de partido potrtico em
formação, referido no _inciso IV do a~í. 152 da Constituição Federal, será deferido para efeito das eleições de
1985, desde que tenha $ido aprovado pela maioria absoluta da respectiva Comi_ss_são Diretora Nacional Provisória.
§ 211 Considera-~ de âmbito nacional o partido político organizado ou que tiver constituído Comissões Diretoras Regionais Provisórias em pelo menos 5 (ciilco)
unidades federadas.
Art. 14. Nos Municípios em que não houver diretório partidário organizado, inclusive nos que foram
"'riados atê a data de 15 de maio de 1985, a Convenção
, para a escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores será organizada e dirigida pela Comissão Di.retora Municipal Provisória, integrada de 7 (sete) a 11
(onze) membros designados pela Comissão Executiva
Nacional, sob a presidência de um deles, indicado no ato
da designação.
§ l~' A Convenção a que se refere este artigo terã a
seguinte composição:
1- os membros da Comissão Diretora Municipal
Provisória;
II- os eleitores inscritos no Município e filiados ao
partido até 8 (oito) dias antes da Convenção;
III -Os Senadores, DeputadoS Federais e Deputados
Estaduais com domicílio eleitoral no Município e os Vereadores filiados ao partido.
§ 2Q Ã Justiça Eleitoral divUlgará, por edital, a relação nominal dos eleitores filiados a cada partido, aptos
a participarem da Convenção
Art. 15. No caso dos partidos em formação a Convenç~o para escolha de candidatos a Prefeito, VicePrefeito e V~readores set4.Prganizada pela Comissão Diretora M unícipal Provisória e te rã a seguinte composição:
1- os membros da Comissão Diretora Municipal
Provisória;
I I - os Vereadores à Câmara Municipal filiados ao
partido ou que tenham encaminhado ao Juízo Eleitoral
declaração de apoio ao estatuto e programa do partido
em formação;
III-- Õs-Deputados Estaduais; FCderàis e Senadores
filiados ao partido ou que tenham encaminhado ao Tribunal Eleitoral declaração de apoio ao estatuto e progral ma do PãttTdo em fofriiação e que tenham domicílio elei'-to~ O() municfpio;
IV - os membros da Comissão· Oiretora Regional
PrQvisória, com domícfiio eleitoral no município.
Art. 16. Ficam vedados e considerados n,ulos de pleno direito, não gerando obrigaçõeS de espécie alguma
para a pessoa jurídica interessada, nem nenhum direito
para o beneficiário, os a tos que, no perlodo compreendido entre 15 de julho de 1985 e 1'1 de janeiro de 1986, importarem em nomear, contratar, exonerar ou transferir,
designar, readaptar servidor público regido por Estatuto
ou pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ou
proceder a quaisquer outras formas de provimento na
administração direta e nas autarquias, nas sociedades de
economia mista e emPresas públicas dos Estados e Municípios.
§ lt~ Excluem-se do disposto neste artigo:
I - nomeação de aprovados em concurso público homologado até 15 de agosto de 1985;
I I - nomeação para cargos em comissão e da Magistratura, do Ministêrio Público e dos Tribunais de Contas.
§ 211 O ato de nomeação deverá ser fundamentado
quando de sua publicação no respectivo órgão oficial.
§ 3~' O atraso, por qualquer motivo, da publicação
do jornal oficial relativo aos 30 (trinta) dias que antece-
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dem o prazo inicial a que se refere este artigo inlplica nulidade automática dos atas relativos a pessoal nele inseridos.

Art. 17. Ao servidor público,·sab regime estatutário
ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta
ou indireta da União, dos Estados e Municípios, de empresas públicas, e aos empregados de empresas concessionárias de serviços públicos, fica assegurado o direito à

percepção de seuS vencimentos e vantagens ou salârios,
como se em exercício de suas ocupações habituais estívessem, durante o lapso de tempo que mediar entre o registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral e o

dia seguinte ao da eleição, através de simples comunicação de afastamento p-ara prOmoção de sua campanha
eleitoral.
Art. 18. O alistamento eleitoral passa a ser feito
dispensando~se a formalidade de o próprio alistando datar o respestivo requerimento e, quando este não souber
assinar o nome, aporá a impressão digital de seu polegar
direito no requerimento e na fõlha de votação.
Parágrafo único. O mesmo sistema será utilizado no
dia da votação para o eleitor que não souber assinar o
nome.
Art. 19. As cédulas oficiais pafã as eleições previstas
nesta Lei serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, atenderão aos demais requisitos da Lei n~ 4.737, de 15 de julho de 1965 ~Código
Eleitoral, e permitirão.ao-eleitor, sem a necessidade de
leitura de nomes, indentificar e assinalar os seus candidatos nas eleições majoritárias e a legenda de sua prC:feiência nas eleições proporcionais.
Art. 20. __Fícam revogados os arts. 411, 511, 611 e 711 da
Lei n' 6.989, de 5 de maio de 1982, restabelecendo-se a
redação anterior dos arts. 145, 175, 176 e 177 da Lei_nll
4.737, de 15 de julho de_l965- Código Eleitoral, arespeito do voto de legenda.
Art. 21. Fica revogado o § 311 do art. 67 da Lei n'
5.682, de 21 de julho de 197L~Lei OiS:áiiic3 d~s Partidos Políticos, e suspensa a aplicaÇão do art. 250 da Lei nll
4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nll 1.538, de 14
de abril de 1977.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor tia data de sua
publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições eni contráriO.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à vo-

tação, em globo, das emendas com parecer contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram Permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matêria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli) palavra ao nobre Senador Odacir s-oares-.-

Concedo a
-

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte __discurso.)- Sr~ Presidente e Srs. Senã.dores:
Em nome de mais de duzentos economistas que hoje
trabalham no Estado de Rondônia, faço daqui desta tribuna um apelo ao Consefho Federal dos Economistas
para que implante, o mais rapidamente possível, o Conselho Regional de Economia da 24• Região - Rondônia.
No dia 13 de agosto próximo os economistas cOmemoraram o ~eu dia. Esta categoria, que tem a enorme responsabilidade de conciliar a limitada disponibilidade dos
recursos arrecadados com a demanda cada vez maior das
despesas, merece de todos nós, de todos os homens sérios
deste País, o maior resp"Cito. POrque são eles, como já
disse, que se dedicam à árdua tarefa _dos números, à busca do equilíbrio entre as escassas fontes para obras e realizações em todos os campos, sem extrapolar dos limites
os recursos disponíveis.
Pois bem: a despeito de já ter sido criado desde 14 de
setembro do ano passado, pela Resolução nll 528, o Con~
selho Regional de Rondônia- 24• Região- ainda não
foi implantado. Que dificuldades burocrãticas esticão a
entravar a concretização desse sonho? Mais do que deste
sonho, da imperiosa necessidade de dotar Rondônia dos
instrumentos necessários ao seu desenvolvimento pleno?
Mais do que isto. de facilitar a vida desses mais de 200
profissionais de nível superior que ainda têm que se re-

li)_

Junho de i985

portar ao conselho Regional de EconOmia da-'!3• Re~

O SR. PRESIDENTE (José Fraielli)- Estâ encerrada a sessão.

gião, no Amar.onas? Não sei ...

Senhor Presidente,_ Senhores Senadores: semestralmente, mais de 30 novos economistas se formam na Universidade Federal de Rondônia. E estão encontrando
sêrias dificuldades para encontrar colOcação, para arranjar emprego, para trabalhar.
- Falta trabalho? Talvez ... , mas não tanto. Todos sabemos que o País enfrenta uma crise económica s-eii:i p-recedentes na sua História, conseqüência, até, da situação
mundial difícil. Mas a recess8.o económica ein qu-e ci País
vive se agrava, em alguns setores, pela falta de providências administrativas, as quais, se tOmadas em tempo hãDil, com certeza iriam reSolver muitos dos problemas vi~-~- _y_idos _pela sociedade em geral e por categorias profissionais em particular, como é Q casa dos economistas.
Emprego, há, Mas o que ocorre ê que pessoas não diplomadas, não reconhecidas profissionalmente porque
não se formaram, estão ocupando o lugar de bacharéis
em CiênciaS-Econômfcas. E esta dis~orção, este problema, pode ser sanado racilmente, na medida em que a
e-,dstência do Conselho Regional de Economia em Rondônia irâ fiscalizar, com eficiência e agilidade. o cumprimento ·da Lei: funções de economistas só poderão ser
exercidas por economistas.
Neste meu apelo, chamo a atenção do Conselho Fede-_
ral de Economia, para o fato de-que o Conselho Regional de Economia do Amazonas mantêm em Rondônia
- uma Dçlegilcia que tem a função de mera arrecadadora
das anuidad_es _dos economistas que trabalham e vivem
em Rondônia. Após arrecadar essas anuidades, que poderiam muito _bem ser aplicadas em beneficio da própria
categoria dos economistas de Rondônia, a Delegacia do
__Conselho Regional de Economia do Amazonas repassa
os recursos arrecadados para Manaus, indo beneficiar o
Anlazonas, Cm detrimento dos economistas de Rondônia.
Eu pergUnto: 1sto é possível? ~ admissível que tal situação perdure por mUitO mais tempo? O mais dificil foi
ter reconhecido a necessidade de criar a Delegacia Regiomil de Economia de Rondônia. O mais fácil, que ê dar
cumprimento à decisão adotada, conseqUência da real
necessidade de Rondônia, está se delongando por inêrcia, por falta ele determinação, por desinteresse ou por
d~respeito.

Tenho recebido solicitações de economistas pleiteando
a iliiplantação do Conselho Regional de Economia- de
R.o:iidônia. São. também, feitOs pedidos pelas lideranças
políticas do PDS, que por sua vez estão atentas às necesSidades diárias da população de ROndônia. E eU, comorepresentante do Povo de Rondônia no Senado Federal,
acolho essas solicitações e as encaminho e luto por elas,
-procurando atendê-las, aliviando reivindicações antigS.s
e justas. _
Espero, Serihor Presidente e Senhores Senàdores, que
este meu _apelo seja ouvido e o pleito dos economistas de
Rondônia que atualmente trabalham no Governo~ Federal, no Governo Estadual e nos Municípícis no meu Estado, e os que semestralmente se formam na Universidade
Federal de Rondônia tenham o dirc;itQ de ter o seu Conselho Regional no próprio Estado de Rondônia·;-por ser
um direito e por ser de justiça:
Vamos ac_ompanhar, atentamente, o andamento deste
pleito; vamos cobrar permanentemente até qúe um dia
- e espero que seja logo- o Conselho Regío"nal de Economia de Rondônia seja implantado.
Era o que tinha a d_izer. Obrigado. (Muito bem!)
O SR. P~ESIDENTE (José Fragelli)- A PresidênCia
convoca sessão extraordinária ã realizar~seamanhã, às
lO horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
__Djscu~ão, em segundo turno. do Projeto de LeídOSenado n9 2, de 1980, dCaUtOriido Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino superior•. tendo
rar_eceres, sob n% 747 e 748, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto venCido, em separado, do_Senador Moacyr Dalla; e
- de Educação e Cultura, favo~vel.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 30 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 25·6·85
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SER!!l__ PYBL[CADO PÇSTEJI.!ORMEN'[§_.

~

·o SR. HUMBEii'I'O LÜCENA (Como L!der do
PMDB. Para uma comunicação urgente.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desejo, na qualidade de Líder do PMDB no Senado,
registrar com a maior euforia, a filiação, ao noSSf? Partido, do Governador Gonza8a Motta, do Estado d_o Cearã.
Trata-se, como todos os Srs. Senadores sabem, de uma
lidei-arii;a nova que surgiu C se consolidou, nãO S6 no seu
Estado nata], mas em todo o Nordeste, pela projeção
que adquiriu seu nodi.e a nível nacional.
O o'overnador Gonzaga Motta começou a granjear
prestígio popular a partir do momento em que se definiu
de maneira clara e insofismável. em favor do restabelecimento" das eleições diretas parà·Presidente da Repúblíca.
COnhecemos de perto os seus pronunciamentos nesse
sentido_ o que, desde logo, revelou que se tratava de um
democrata autêntico que começava a surgir no- cenário
político nordestino -e nacional.
Posteriormente com a rejeiçãO pelo Congresso Nacional da Emenda Dante de Oliveira, oGovernadorGonza.;,ga M otta desde logo engajou-se de corpo e alma na campanha popular, que deu total respaldo da sociedade bra·
sileira à eleição de Tancredo Neves e Jose: Sarney para
Presidente e Vice-Presidente da República, pela Aliança
Democrática.
Permaneceu, portanto, coerente com a sua posição inicial. E agora S. Ex~ vem aO nosso encontro e integra; hoje, os quadros do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro. trazendo em sua companhia, para prestigiar
as nossas hostes no Cearâ, às Deputados Federais Haroldo Sanford e Colaudino Sales, 12 Deputados Estaduais, 52 Prefeitos, 8 Vereadores da Capital e cerca de
5ÇKI Vereadores em todo o Estado, o que representa uma
grande força político-eleitoral, que veio fortalecer imensamente o PMDB naquele Estado nordestino.
O Sr. Gastio Müller- V. Ex• me permite um aparte?
_Q SR. HUM_BERTO WCENA- Con:t m_P.iJQ prazer.

O Sr. GUtãõ Müller- Quero me congratular·com o
PMDB, como um todo, por que conquistou mais espaço.
adquirindo para as suas hostes mais um governador e
mais outros elementos_ que exercem cargos eletivos,
como V. Ex• acaba de citar. De modo que o PMDB do
Brasil está de parabéns pela eretivação, da adesão do
ilustre_ Governador do Ceará para o nosso Partido. E es..:
pecialmente o PMDB do Cearâ, representado até pouco
tempo, pelo eminente amigo e ex:.senador Mauro Benevides, que para nós encarnava o PMDB cearense. De
modo que não entrando no mérito da questão do Governador do Ceará. quero congratular-me com o _FMDB
pela bela aquisição ·que acaba de fazer, engrossando as
~uas fileiras. E CQmo se sabe, é lugar~com~, na vida
política, que Partido não pode ter. como se diz na gfria,
"porteira fechada''- todos aqueles que querem vir para
o PMDB serão recebidos de braços abertos. como também as portas estarão abertas para quem quiser sair, os
.fartidos democráticos devem ser assim. De modo~que a
porta esteve aberta para Gonzag_a Motta e estará aberta
tambêm para outros que queiram vir para o nOSso Partido, como também para aqueles que quiserem sair, é o
vaivêm normal na vida democrãtica.
O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• lembra o
nome do Senador Mauro Benevides, que aliâs foi quem
referendou a filiação do Governador Gctniaga Motta no
PMDB do Ceará. E quero também recordar que o Governador Gonzaga Motta resolveu, após a sua entrada
no PMDB cearense, dar total apoio à candidatura do
grallde Líder cearense do nosso Partido, que é o Deputado Paes de Andrade, que já se encontra em plena campanha para disputar na convenção do PMDB, a sua indicação a prefeito de Fortaleza.
O Sr. Virgillo TáYora -

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

Pois' não, nobre

Senado(.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, não sabemos se os parabéns são para o PMDB que o recebe ou
para o PFL que o perde.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Trata-se de uma
apreciação sobre a polít~~-cearense que só V. Ext pode
fazer de cátedra, nobre Senador Virgílio Távora,
O Sr. Fábio Lucena- V. Ext me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Líder, em sessão recente,
falando em nome pessoal, repudiei o írigresso do Sr.
Gonzaga da Motta no PMDB. Tenho razões para fazê·
lo e ratifico,-cOITob_oro com o que aqui disse, com todas
as vírgulas e até subentendidos. Çomplementando o que
disse o Senador Virgílio Távora; eu diria que o PFL nada
perdeu e o PMDB nada ganhou. E; se como disse o Senador Gastão MUller, a questão ê engrossar as fileiras do
PMDB, ninguém mais grOsso para o PMDB do que o
General Newton Cruz. Então, basta que seja convidado
e o PMDB estarã devídameute engrossado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• deixa claro,
no seu aparte, nobre Senador Fábio Lucena, com aressalva que fez, que fala em nome estritamen~e pessoal.
Quanto a mim neste instante estou externando o sentimento de público da Bancada do PMOB, com ex.ceção
de V. Ex•, com ingresso do GovernadorGonzaga Motta
em nosso Partido.
O Sr. Murilo Badaró- Senador_Humberto Lucena,
V. EX' me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•
O Sr. Murilo Badaró- Seria uma descortesia de nossa parte tentarmos discutir as motivações pessoais, regionais ou políticas que levaram o Gove-rnador Lufz Gonzaga Motta, conhecido como Totó, para as hostes do
PMDB, depois de ter freqUentado, por algum tempo, os
acampamentos do PFL. Mas, eu não sei e inclusive depois de ouvir o que acab_ou de dizer o Senador__fâbio Lucena - não sei se nós devíamos- estar aplaudindo essas
coisas, porque tal fafõ, na minha- opinião, deiiõta uma
grave enfermidade no quadro institucional brasilç:iro, em
que as velhas dedicações, as velhas solidariedades, este
cimento que argamassa a unidade dos Partidos está desaparecendo para ceder lugar a uma série de pequenas circunstâncias, que acabam por delinear os limites das__
atuais agremiações. Não conhece, e certamente V. _Ex•
que é profundo conhecedor de Direito Político, sãbe
muito bem que nenhum país ou nenhuma d_emoçracia
digna deste nome se tenha constituído, estruturado e permanecido pelo tempo afora, com Partidos frágeis, com
Partidos sem doutrinas, com partidos sem convicções,
com Partidos sem quadros. Não sei se V. Ex• devia festejar o fato. _E possível que, ao especar de fogos com que o
PMDB saúda a entrada de um tecnocrata, que jamais
disputara uma eleição, bafejadQ pela mão protetora de
alguém que lhe aeenou com a possibilidade do Governo
do Estado, muitas vezes cO.ntl;'ariando vocações que estavam legitimamente postulando a mesma posição. repito,
não sei se, ao especar desses fogos com que V. Ex• saúda
com tanta efusão a entrada do novo cristão, V. Ex•, talvez- e nós _todos_- derramemos algumas lágrimas de
pesar por ver a nossa estrutura partidária se deteriorando diante da nossa impassível indiferença, para não dizer
da noss?- total omissão. O aparte não tem o toque de
amargura nem de queixume porque, a"final de contas,
quem participa da polítiCa, como eti-e CQfuo V. Ex•. sabemos que isso faz parte da história e da crônica de ç_ada
dia de um de nós, dos nossos partidos, dos nossos Estados. Mas não podia deixar de assinalar, quando V. Ex•,
como Líder, saúda efusivamente a presença de um Governador que, sem embargo das suas boas qualidad_~s
pessoais, mostrou-se extremamente sem convicção a sua
postura político-partidária. Não sei se poderia passar
sem reparo, Com ~sse aparte que respeitosamente faço inserir no seu discurso, como uma convocação para que
todos nós nos esforcemo$ para recuperar a fisionomia
dos Partidos, não importa sejam eles de Govetno ou sejam de Oposição. E o PDS vive, neste instante, o seu momento de encontro com__a_v:erdad_e__ q uapd01 Qeterminado __

pelo povo a ir para a Oposição, procura com dignidade,
patriotismo-, c6m iSençãO e:sobretudo com alto
espírito público, exercer dignamente sua função.

~coro

O SR. HUMBERTO LUCENA ~ V. Ex•,_nobre Se11ador, não poderia realmente dar um aparte que- externasse amargura nem ressentimento, pois o Governador
Gonraga Motta não estã saindo das hostes do PDS. V.
Ex• perdeu outrQS companheiros, mas não o Governador Gonzaga Motia. Sabe V. Ex• que o Congresso Nacional, inclusive com
o seu voto e os de_ todos os presentes, porque o apoio foi
unânime, extinguiu, na última- emenda constitucional
promulgada, a fidelidade partidária. E quando nós resolvemos dar o nosso respaldo a essa idéia, não foi nada
iiiais nada menos do que para estabelecer, dentro do
contexto da política partidária nacional, o jogo da verdade. O que está havendo, agora, são reacomodações a
nível estadual e até municipal, de lideranças polítícas,
num proCesso de migração de um para outro Partido.
Quem sabe se o PDS também não receberá algumas filiações d~ elementos provindos de outros Partidos? S
uma possi~ilidade que V_. Ex• e seus companheiros de
Partido têrf!._ di~nti! da nova legislação.
O Gove!flador Gonzaga Motta não merece as palavras injustas de V. Ex• e, pelo contr.ádo, ele, que ao ser
indicado G_o~ro_ador era um tecnocrata, transformouse, pela sua atuação politica, e sobretudo pela defesa de
suas convicções democrâticas a partir do engajamento
na campanha das eleições diretas, num líder que ianhou o apreço do povo nordestino e do povo brasileiro. E ê
por isso que venho trazer a palavra de aplauso do
PMDB nacional, pelo ingresso do Governador dQ Ceará
no nosso Partido, esperando que S. Ex• continue a sua
brilhante trajetôria__na _vida pública.
Era o 9-ue tinha a dizer. (Muit~. bem! Palmas.)
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uffiaComis_são Mista específica de Deputados e Se-,
nadares para exame da matêria, não devendo pois
se constituirem comissões p<iralelas, que constituiriam esvaziamentO das atribuições regimentais da
Comiso~o_ Mista qo Congresso Nacional. E. importante que haja: umlr decisão neste seQtído para que
possamo~ assegurar uma amplQ. coordenação e integração de todas as forças interessada,~_ no exame do
assuntO. Ademais a emenda Airton·sandoval ê uma
proposta que faz parte de um conjunto de emendas
de Reforma Tributária que não deve ser examinada
isoladamente, sem considerar demais emendas em
tramitação, inclusive algumas delas subscritas por
doiS -terÇos dos membros do Congresso Nacional.
Contando com atenção V. Exf, como Presidente da
ComiSsão Mis_ta, inanifesto desde logo meus agradecimentos pela atenção dispensada. Deputado Fe·
dera! Victor Faccioni.
Eu jâ havia to~adÕ; :Sr. PresÚieÕ.te, Srs. Senadores, a
iniciativa de entrar em cantata com o eminente LídeF do
PMDB, Senado_r Humberto Lucena, _propondo-lhe a
constituição de uma comissão de Deputados e Senadores
nos moldes da CoJnissão Interpartidâria, para examinarmos o problema da reforma tributária de emergência,
porque o Congresso Nacional não pode ficar à margem
dessa discussão, esperando o resultado dos estudos de
uma comissão constituída somente por membros do Poder ExecutivO e pOr lideranças municipalistas.
Na Nova República, deputados e senadores não podem ser alijados de_ um processo tão importante, que envolve os interesses de_ mais de quatro mil municípios.
Encerro este rápido pronunciamento porque estã se
esgotando o tempo- desta reunião do Senado Fede(al,
prometendo voltar a focalizar o tema na primeira oportunidade. (Muito bem!)

DiSCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÀO CALMON NA SESSÃO DE 25'6-85 E
QUE, ENTREG.UE. À REVISÃO DO ORADOR.
-SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG[LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 25-6·85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presid~nte, Srs. Senadort$:
Na qualidade de Presidente da ComiSsão Mista que
está eXam~naii."]O quatro propOstas de emenda à Constit_u_i_çà9 sobre a reforma tributária, recebi hoje, -do Deputado Victor Faccioni~ _o se8~,tinte-telegrama, que mé' sinto
no dever de trazer_ao conhecime_nto desta Casa:

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. SenadorCs:
O Sen,h_cn·~Presidente_da_ República, nos termos do art.
51, combinado com o art. 42, inciso V, da Constituição,
submete à deliberação do Senado federal, o Projeto_ de
Lei que reajusta os vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e da Polfcia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos Membros e
dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Públic_o, eleva percentuais
da representação mensal dos cargos que especifica, es~
tende repreSentação melisaf aos Procuradores do Distri·
to Feder~l, .fixa o vencimento ou Salário inicial dos car-gos efetivos ou empregos permanentes de nível mêdio,
eleva o valor do salário-família para Cr$ 16,000 (dezesseis mil cruzeiros),· manda acresCer a representação mensal ao salário ou _vencimento do servidor investido em
cargo de coriü_ssào ou fu~ção de confiança que optar
pelo vencimento ou_ salário ~-e seu cargo efetivo ou permanente, aumenta o percentual da Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Prestação Jurisdicional
de que trata o Decret.~~Lei "n~2.160/84 e dispõe sobre
cancelamento de restriç9eS quanto ao pagamento de produtividade.
2. Conforme ressaltado na Exposição de Motivos nl'
018f85~GAG do Governador do Distrito Federal ao Sr.
Presidente da República, .. na elaboração da presente
proposta legislativa foi tomado por paradigma o anteprojeto de lei que disCiplina idêntica _matéria n-ã área federal, dele diferindo, tão-somente, em aspectos que "se
constituem peculiaridades da Administração Distrital".
3_- --A necessidade da medida é evidente, posto que, tal
como ocorre com refação ao projeto que trata da _Questão na área federal, objetiva-se repor o poder aquisitivo
dos servidores públicos face à inflação verificada no
período posterior ao último reajuste de vencimentos da
categoda. ·- ·
4. Desse modo, nada há a opor ao aumento de despeSa decorrente, a qual, alêm de prevista na Organização
do orçamento vigente, justifica-se pela própria necessidade de eficiência na ~ecuação_ do serviço público.

Ieiex nr 3601 Câin?-ra dos Deputados BSB/DF
24-6-85
Exmo Sr. Senador João Calmon
DO Presidente d_a Comissão Mista que exilmina
as propostas de emenda sobre Reforma_Tributâria.
Senado Federal
GAB/DF 263/85
Diante da notícia publicadã na imprensa-dia 19
corrente mês, de que o Presidente da_ República, ao
recCOer a Frente Nacional Municipalista, teria declarado que iria propor a constituição de uma con1issão parlamentares para examinar proposta de
emenda tr(butária 79/84, de autoria Dep. Airton
Sandovai, para dar parecer no prazo de tririta dias.
juntamente :com Lideranças Municipalistas; creio
da maior urgência e importância que a comissão
mista Congresso Nacional designada para dar parecer sobre diversas emendas sobre Reforma Tribytári~ entre as quais a de minha autoria NR 80/821-,
av~que a si a discussão pública de todas as propostas alternativas com a presença das lideranças do
municipalismo brasileiro como A:SM-Ass_ociação
Brasileira de Municípios, que tem como Presidente
o Sen. Heráclito RoUembeig; Frente Parlamentarista Municipalista, cujo Presidente é o Vice-.
Govern<ldor de São Paulo, Dr. Orestes Qllêrcia,
Confederação Brasileira .de Municfpios, que- tem
como Preside_nte o prereito de Campo Grande-MS,
Dr. Ludio Martins Co_elho, e outras, bem como os_
governadores de estado que poderão comparecer ou
se fazer representar por seus secretários de fazenda.
Pa:r m~_s boa voptade que o Presidente da Repúbli·
ca Pos~a te~ efn âmpliar o debate, não pode ignorar
que o C~ngres~ Nacional regimentalmente designa
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S. Nesse ponto, o artigo II do Projeto é e_?:plfcito, ao
dispor que ..a despesa decorrente da execução desta Lei
correrá à conta das dotações do Orçamento do Distrito
Federal para o exercício de 1985"-~
6. No tocante aos aspectos que constituem peculiaridades da Administração do Distrito Federal, a apreciação do mérito citbe à COinisSão _do Distrito_Federal.
cabendo~ nos tão-somente a _análise das repercussões financeiras.
7. A esse respeito, porém, deve-se ressaltar, como assinalado anteriormente, que o Projeto já consigna que os
recursos necessários ao atendimento de tais peculiaridades serão os que já constam da Lei Orçamentária em vigor, do que decorre não haver necessidade de cálculos específicos para detenninação dos respectivos montantes.
Diante de todo o exposto, face o exame que cabe_a esta
Comissão por força do art. 108 do Regimento Interno do
Senado, opinamos pela aprovação do Projet9.
t;: o parecer.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO-J5E25-6-85 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOS~ LINS (PFL- CE. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Segundo justifica o autor do projeto, a discussão da
mensagem presidencial que resultou na aprovação praticamente unânime pelo Plenário do Congresso, do Projeto de Lei n"' 10, de 1984, que foi, exaustivamente, examinado sob todos os- aspectos, financeirOs, políticos e técnicos, optando-se, portanto, por uma democratização
maior no que tange as decisões sobre a redação da matêria. Talvez, depois do debate sobre a questão petrolífera, diz o autor do projeto: "Nenhum outro assunto teve
maior repercussão naS-discussões desta Casa. O resultado foi realmente compensador, tendo sido apresentadas
várias emendas e sobretudo algumas versões e substitutivos da matéria."
Traduzindo a opinião-da quase totalidade do Congresso, foi finã.lmente o projeto encai'ninhado ao Poder Executivo.
Todavia, o projetO aO-ri_fVJ do Executivo SQfreu nada
menos de vinte e três vetos, o que, segundo o seu autor, e
muitos dos que o acompanharam na discussão, desfigurou em grande parte, o texto originalmente aprovado no
Senado. Ainda, segundo observação do próprio autor da
proposta, os legisladores do Executivo transformaram o
veto em instrumento legiferante, quando o escopo seria
apenas de cortar certas indicações do corpo da lei.
Foram esses;~ geral, os motivos que motivaram o
Senador Virgílio Távora, a apresentar nova lei, procurando restabelecer o espírito inicíid do texto. O autor da
proposição analisa cada um dos vetos e o faz com percuciência, chegando à conclusão de que realmente tais vetos não seriam de desejar num corpo de doutrina como
aquele que recebeu largo apoio do CongressO.
Por isso e por todas as razões, o relator da matêria ~
favorável à aprovação desta proposição.
~ o ·nosso parecer, Sr. Presidente.

-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA SESSAO f)E 25-6-85 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO IW ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOS:Il: LINS (PFL - CE. Para proferir pareCer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Objetiva o nobre Senª'dor Virgílio Tâvora, por intermédio do Projeto-de Lei do Senado n"' 86, de 1985, restabelecer princípios da Política Nacional de InformãtiCll~
definidos pelo Congresso Nacional, em 1984, e parcialinente vetados pelo Poder E*-ecutivo,_ no texto da Lei nt
7.232, de 29 de outubro de 19~4.
.
A maior parte dos artigos da proposição recupera inúmeras expressões, orações e frases que constavam do
projeto original aprovado pelas duas casas do Legislativo, enquanto em alguns caso, parágrafos e artigos, integralmente vetados, são restituídos à Lei n"' 7 .232, de 29! _10-84, pelo projeto ora relatado.

~

Justificando a sUa iniciativ-a, o emiriente senador pelo
Ceaf-á resSalta ter sido o Projeto cte Lei n_-.., IO, de 19"84,
"exaustivamente examinado sob todos os ângulos técnicos, econômicos, financeiros e políticos", de fonna democrática, ..com participação mais ativa do Congresso
na questão".
Depois de comparar a regulamentação dessa matéria
àquela da questão petrolífera (1951/1952), pelOSáebates
que enseJou, observa que o projeto resultante, embora
apresentasse iinp-CrTeições, decorreu de "um acordo
Executivo~ Legislativo''.
Critica então o autor do projeto_ a forma como'foi"
exercido o veto_ do Executivo, o qual, na maioria dos casos, resultou numa ..clara mutilação" do trabalho congressual. Alêm disso, prossegue a justificação, "'os legisladores do Executivo, transformado o veto em instrumento legiferante ativo- quando tem escop; meramente supressivo - , dotaram a Proposição, ·em vãrios pontos, de diretriz antípoda à acordada quando de sua tramitação no Parlamento".
Restabeleceu-se, assim, "em quase toda sua plenitude
a concentração absoluta de poderes da SEI" (Secretaria
Especial de Informática). Afora iSso o ExecutivO, nõ que
vetou a criação do Fundo Especial de Informática e Automação, mais tarde - em decreto - citou-o, ao atribuir a sua gestão ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
No atual momento econômico de crise, a Informática,
como setor dinâmico que é, apresenta condições favoráveis de desenvolvimento, tanto assim que tem apresentado, em vários dos últimos anos desempenho que supera
até mesmo a média conseguida pela economia do País
como um todo ..
Não s6 neste niomerito, porêm, importa ressaltar a sua
importância, porquanto a Informática, pelo vasto emprego que gradativamente alcança dentro dos demais setores econômicoS, contêm ém si um potencial de desen-volvimento que não convêm despreiar.
Vozes autorizadas, em manifestações recentes, diante
do quadro recessivo nacional, alertaram para o perigo
-que corre a economia braSJ1eira de, por falta de investimentos, se atrasar no campo tecnológiCo, exatamente
quando maior ê a necessidade- de manter competitiva a
produÇão- do País nos mercados internacionais.
Não resta dúvída de que, para obter resultados proveitoSos no setor, hã que ter uma política segura, a-p~õiada
num consenso, expresso legalmente. Só assim os recursos
necessários à criação de uma tecnologia nacional no setor poderãC?_ ser alocados em volume proporcional aos
objetivos_ definidos de cada niomen-to. Isso porque o estímulo governamental ainda se faz necessãiio para a
criação dessa tecnologia.
Tendo em vista essas considerações, a Comissão de
Economia do Senado manifesta-se favoravelmente ao
Projeto de Lei n9 86, de 1985, do Senador Virgflio Távora, de forma exeqUível, na sua plenitude, a Lei n"' 7.232,
de 29 de outubro de 1984, que definiu a Política Nacional de Informática.

DISCrJlfS() PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG[LIO TAVORA NA SESSÃO DE 25-6-85 E
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERVLPUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. VIRGIL!O TÁVORA (PDS - CE. Co!Ilo
-Líder, pronuncia o seguinte diScurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
_Serão apenas poucas palavras. Sr. Presidente, o agradecimento que fazemos ao Senado Federal não é por ter
dado apoio a este projeto, é justamente porque_, Srs; Se-.
nadores, aprovando o restabelecimento desses vetos estamos dando credibilidade a acordos que _o Poder Executivo faça com o Poder Legislativo. Oxalâ que o Governo
da Nova República, melhor inspirado que o anterior, só
placete procedimentos como este, estabelecendo compromissos com o Poder Legislativo, quando esses representantes estiverem revestidos daquela autoridade que dê
a tranqUilidade ao legislador_ de saber que aquilo realmente dito por ele é a palavra do próprio Executivo.
Na noite de hoje, Sr. Presidente, achamos que este Senado da República marcou um grande tento, não - re-
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-petimos - Pela prâtica da rejeição de um comportamento equívoco, via aprov~ção dos t:lisp~~itivo~daqueles ve. tos que haviam sido-apoStOs. ffpúniCá., trairldO-uffi com-promisso assumido entre os dois Poderes.
Estas eram as palavras que gostaríamos ficassem registradas nos Anais do Senado. Realmente, o Legislativo
-estâ voltando a assumir aquele papel que em toda a democracia plena lhe é destinado. Faz valer o seu poder de
decisão e restabelece o que poderíamos dizer o impériO-da ordem.
'
Era ·'? que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
-

ATO DO PRESIDENTE N• 114, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das_ atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de ~ompetê-ncia que lhe foi outorgada pelo A to n"'
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n"' 12, de 1983, da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n"'
130, de 1980, resolve dispensar, a pedido, a senhora Inaê
Amado do emprego de Assessor Técnico, sob_o regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo dC- Garantia do Tempo de Serviço, a partir de 17
de junho de 1985.
Senado Federal, 24 de junho de 1985.- José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.
ATO D6 PRESIDENTE N• 115, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de competência que lhe fõi outorgada pelo Ato n~>
2, de 1973, revigorada pelo Ato n"'l2, de 1983, da Comissão Diretora, resolve exonerar, o pedido, Guido Faria de
Carvalho, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente, do cargo, em comissão, de Assessor da Secretaria Geral da Mesa, SFDAS-102.3, a partir de 28 de maio de 1985.
Senado Federal, 24 de junho de 1985.- José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 116, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora·n.., 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n' 010337-85-7, resolve
aposentar, voluntariamente, Cândito Hippertt, Técnico
Legislativo, Cla_sse ..Especial", Referência NS-25, do
Quãdro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, allneaa, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV
e V, 4-14, §4~', da Resolução SF n"' 58, de 1972, e artigo 2"',
parágrafo único, da Resolução SF n~' 358, de 1983, e artigo 3"', da Resolução SF n"' 13, de 1985, com provendo integral, acrescido de 20%, bem como a gratificação adicional por tempo de serviço, a gratificação de nfvel supetior, a gratificaÇão especial de desempenho e a gratificação legislativa, observando o limite previsto no artigo
102. § 2"', da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de junho de 1985.- José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 117, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso ·das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de competência qUe lhe foi outorgada pelo Ato da_
Comissão Diretora n~' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 010339 85 O, resolve.
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aposentar, voluntariamente, Alexandre Marques de Albuquerque Mello, Técnico Legislativo, Classe "Especial'', Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso m, e
102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, 414, § 4t', daResolução SF n<1 58, de 1972, e artigo 2", parágrafo único,
da Resolução SF n" 358, de 1983, C "irtigo 3" da Resolução SF n' 13, de 1985, com provento integral, acrescido de 20%, bem como a gratificação adicional por tempo
de serviço, a gratificação de nível superior, a gratificação
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especial de desempenho e a gratificação legislatíva, ob·
servado o limite previsto no artigo 102, § zq, da Consti·
tiJlçjo Fed~~al.
Senado Fede.ral, 26 de junho de 1986. -José Frage111,
Presidente do Senado Federal.
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PºRTARIA N• 45, DE 1985

do Federal, resolve designar Ivan D'Apremont Ltma,
Técnico Legisliitivo,--do Quadro Permanente, Regina Pelozzi Silva, TécnicO Legislativo, do Quadro Permanente,
e José Adauto Perissê, Têcnico Legislativo, do Quadro
Permanente, para, sÕb a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindícância incumbida de apurar
os fatos constantes no Processo nq 004915 85 2, nos termos do artigo 481 e§ lq do Regulamento Administrativo.

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu1amento Administrativo do Sena~

Senado Federal, 24 de ju~ho de 1985.- Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I-ATA DA li6•SESSÃO, EM27DEJUNHO
DE 1985
1.1 -ABERTURA

!.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Parecer.es encaminhados :il Mesa
1.2.2 - Requerimentos

- Nll 173/85, de autoria do Sr. Humberto Lucena
e outros Srs. Senadores, solicitando Urgência, nos
termos do art. 371, alínea "b" do Regimento Interno,

para o Projeto_ de Lei da Câmara n'~ 57/85 (n'~
4.504/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da Repllblica, que díspõe sobre a
execução do§ 49 do art. 176 da_ Coi)Stituição Federal

e dá outras provídêncías.
- N"' 174/85, de autoria do Sr. Nivaldo Machado
e outros Srs. Senadores, solicitando urgência, nos
termos do art. 37!, aifnea •'b" do Regimento Interno,

para o Projeto de IAL d_a Câmara nt 43/85 (n'~
4.973f85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que alteJ;a o valor do
vencimento dos cargos que especifica e dá 'OU:fras
pJ;ovidências.
l.3- ORDEM OQ DIA

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como
Líder - --Apreciação da poHtíca econõr:nica do
Governo José Sarney.

SENADOR ODACIR SOARES - A<luzindo
novas considerações sobre a indicação do Sr. Ângelo
Angelim para o Governo de Rondônia.

-

1.3.3- Designaçio da Ordem do Dia da próxima

sessão
1.4- ENCERRAMENTO

l-ATA DA 117•SESSÃO,EM27DEJUNfiO
DE 1985
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa
2.2.2 -

Leitura de projetos

-Projeto de_ Lei do Senado n~' 197/85, de al!-toria
do Sr. Senador Humberto Lucena, que dispõe sobi-e
o horário gratuito no rádio e televisão para as
eleições de 1985, e dá outras providências.

Projeto de Lei do Senado n'~ 2/80, que dispõe sobre
a escolha e a nome~o çlos dirigentes das fundações
de ensino superior. Aprovado em segundo turno. Â
Comiss'ão -de redaçào.

-Projeto de Lei do Senado n" 198/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
extensão, aos servidores que especifica, da
- gratificação do Decreto-lei nY 1.714, de 21 de
novembro de 1979.

1.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Projeto de Resolução nY 49/85, de autoria do
Sr. Senador Roberto Saturnino, que introduz
alterações na Resolução n' 62/75, que dispõe sobre
operações--de crédito dos Estados e Munic_ípios, fixa
seus limites e condições.

-Projeto de Lei da Câmara nl' 57/85 (o'
4.505/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, em regime de urgência nos
termos do Requerimento n9 173/84, lido no
Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões
competentes, sendo rejeitadas as emendas a -~le
oferecidas. À sanção.
-Projeto de Lei da Câmara nv43/85(n~'4.973f85,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, em regime de urgência nos
termos do Requerimento n'~ 174/85, lido no
Expediente. A~rondo, após pareceres das comissões
competentes. A sanção.

2.2.4 - Discursos do Expediente

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR WURIVAL BAPTISTA -Ingresso
do escritor Marcus Vinicius Vitlaça na Academia
Brasileira de Letras.

2.2.3 - Requerimento
N~' [75/85, de autoria do Sr. Senador Carlos
Alberto, solicitando a convocação do Sr. Ministro·
Chefe do SNI, General Ivan de Souza Mendes, a fim
de que, perante o Plenário, preste informações sobre
denúncias feitas pela família NeveS, referente a
internamento, doença, tratamento e morte do ex·
Presidente Taiicredo de Almeida Neves.

SENADOR CARLOS CHIA RELU, como Üder
Realizações do Governo Jos~ Sarney.

SENADOR CARLOS ALBERTO - pela
Liderança- Convocação Q.o Ministro·Chefe do SNI
para prestar informações sobredenúncjas, veiculadas
em revista nacional, a respeito do internamento,
doença, tratamento e morte do Presidente Tancredo
Neves.
SENADOR VIR(J[UO TÁVORA, em explicação
pessoal - Finalidade dos pronunciamentos feitos
por S. Ex• sobre a politica económica do atual
Governo, tendo em vista afirinativa de Vice-Uder do
PFL, fcita- na- sessão de ontem.
SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder
-Apelo no sentido da nào·aplicação da atual tabela
de retenção do Imposto de Renda na fonte aos
assalariados.
SENADOR SALDANHA DERZI - Protesto
contra anunciada importação de carne do mercado
europeu,
SENADOR ~LFREDO CAMPOS, ~amo Líder
-Realizações da Campanha Nacional de El;colas da
Comunídade - CNEC, e a necessidade de ser dado
maior apoio para o seu desenvolvimento.

SENADOR JUTAHY MAGALHA'ES Observações de S. Ex• quanto ao cumprimento do
Regimen_to Interno.
2.2.5 - Requerimento

- N~' 176/85, de urgência para o Oficio n~ S/2/85,
através dO- qual_ o Governador do Estado do Rio
Grãnde do Norte solicita autorização do Senado
para realizar operação de crédito externo no valor de
cinqUéri.ta milhões de dólares.
- N\' 177/85, de urgên~a, para o Projeto de
Resolução n'~ 40/85, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Anápolis-GO a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de US$ 3.500.000,00.
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- N% 178 a 188(85, de dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para os ProjetÇ)S de
Resolução n'~s 34 a 39f85 e 41 a 45/85, a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovados.
2.2.6- Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n"' 199/85, de autoria
do Sr. Senador Carlos Alberto, que estende ao
empregado doméstico o direito ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
-Projeto de Lei do Senado n"' 200/85, de autoria
do Sr. Senador Carlos Alberto, que autoriza o Poder
Executivo a reest_r_uturar o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e adotar
outras providências.

2.2.7- Requerimentos
- N"' 189/85, de autoria do Sr. Senador Nivaldo
Machado, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, de matéríã publicada nQ, "Jornal do Brasil"
de análise sobre a reforma agrária, de autoria do
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio
de Ara6jo Sales.
- N'i' 190(85, de autoria dos Srs. Senadores
Moacyr Duarte e Gastão MUller, solicitando a
retirada do Requerimento n"' 57/85, em que solicitam
urgência para o Oficio n"' S/2/85. Deferido.
2.2.8 - Comunicação da Presidência
Retirada da pauta de hoje do Requei'imerito n"'
58/85, que solicita urgência, para o item 5" daürdem
do Dia.
2.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n"' 37/81 (n"'
1.795/79, na Cás:a- de origem), que acrescenta
parâgraf~ ao art. 65 da Lei n"' 4.504, de 30 ãe
novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, e dâ outras providências. Aprovado. Â sanção.
-Projeto de Lei da Câniara n~- 52/82 (no?
1.076/79, na Casa de origem), que veda novas
inscrições no Quadro Provisionados na Ordem dos
Advogados do Brasil e, mediante alterações da Lein'i'
4.215, de 27 de abril de 1963, assegura aosatualmente
inscritos nessa Quadro, o amplo direito de exercício
da profissão de advogado. Aprovado. À sanção.
-Projeto de ~i da Câmara n9 to3/84 (n"' 281/79,
na Casa de origem), que dâ a denominação de
"'Afonso Pena" ao aeroporto de São José dos
Pinhais, Estado do Paranâ. Aprovado. À sanção.
- Requerimento 09 S7 j85, solicitando urgência
para o Oficio S/2, de 1985, do Governador do

- Estado do Rio Grande do Norte, s_olicita aUtorização_
do Senado Federal para realizar operação de crédito
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Retirado nos termos do _Requerimento n'i' 190/85.
- Requerimento n9 58/85, solicitando urgência
para o Ofício Sj8, de 1985, através do qual o Prefeito
Municipal de Anâpolis (GO), solicita autorização do
Senado,_para que aquela prefeitura poSsa realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares).
Retirada da pauta pela Presidência.
-Projeto de Lei do Senado n"' 233/81, que fixa
percentual mínimo para aplicações em educação
pelas empresas em que o estado tem participação
acionária majoritâria. Votação adiada para a sessão
do _dia 26 de ag-osto próximo, nos termos do
Requerimento n9 192/85.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 53/83, que dispõe
sobre a realização de palestras nos cursos de 19 e 29
Graus dos estabelecimentos de ensino do País, sobre
personalidades que se destacaram no plano nacional
ou estadual e dá outras providências. Aprovado em
'primeiro turno.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 18(84, que
acrescenta a categoria profissional do Contador no
Qrupo das Profissões Liberais. Aprovado em
primeiro tlifno.
-ProJeto de Resolução n9 18/85, que autoriza o
Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$
30.371.297.614 (trinta bilhões, trez~ntos e setenta e
um milhões, duzentos e noventa .e sete mil e
seiscentos e quatorze cruzeirOs) o- môntãnte de sua
dívida consolidada. _Aprovado. A Comissão de
Redação.
-Projeto de Resolução n9 19/85, que autorizã·o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois
bilhões, duzentos e cinqUenta e cinc-o milhões,
oitocentos e cinqUenta mil e duzentos e dez; cruzeiros)
-o montante de su_adívida consolidada. Aprovado. Â
Conli"s_São de Redação.
-Projeto de Resolução n9 20/85, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$
75.338.274.875 (setenta e cinco bilhões, trezentos e
trinta e oito milhões, dUzentOs e setenta e quatro mil
e oitocentos e setenta e cinco cruzeíros) o· montante
de sua dívida consolídada. Aprovado. À Comissão de
Redaçào.
-Projeto de Resolução n"' 21/85, que autoriza o
GovernO do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
15,800,000.00 -(quinze milhões e c*ocentos mil
dólares norte-americanos). Aprovado. À Comissão de
_ Redação.

-Projeto de Resolução n"' 22/85, que autoriza o
Governo do Estado de AmazonaS a realizar operação
de emprêstimo externo, no valor de até US$
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteamericanciSJ;âestinada ao programa de obras viárias
e de saneamento na cidade de Manaus. Aprovado. À
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n'i' 24/85, que autoriza o
Estado de MatQ__ Grosso a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de USS 66,500,000.00
(sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos). Aprovado. Ã Comissão de
Redação.
- Projeto de Resoluçã_o n9 25/85, que autoriza o·
Governo do Estado de São Paulo a prestar garantia à
Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô),
em operaç"ão de crédito no valor de Cr$ 96.291,000
(noventa e seis milhões, duzentos e noventa e um mil
cruzeiros). Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de_ Resolução ns> 26/85, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a elevar, temporariamente,
em CrS 517.422.174 898 (quinhentos e dezessete
bilhões, quatrocentos e vinte e dois milhões, cento e
setenta e quatro mn e oitocentos e noventa e oito
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. À Comissão de Redação.
~Projeto de Resolução n9 28/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Araputanga (MT) a elevar
em Cr$ 640.315.909 (seiscentos e quarenta milhões,
trezentos e quinze mil, novecentos e nove cruzeiros)-o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 29/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Alegre (ES), a elevar em
30.817.175 (trinta milhões, oitocentos e dezessete mil,
cento e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidade. Aprovado. À Comissão de
Redação.
2.3.1 -Matérias apreciadas ap6s a Ordem do dia
-Ofício n9 Sf1J8"5, em regiine de urgência, nos
termos do Requerimento n9 116/85, lido no
Expediente. Aprovado, nos termos do Projeto de
Resolução n9 50(85, após pareceres das comissões
competentes. À comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"'
50/85, em regime de urgência. Aprovada. A
promulgação.
-Projeto çie Resolu_ção t;9 40/85, em regime de
urgência, no~ termos do Requerimento n9 77/85, lido
no Expediente. Aprol·ado. Â Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"'
40/85, em regime de urgência. Aprovada. à
promulgação.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAI,_(Se.~ão II)

Junho de 19$5

- Redações finais dos Projetas de Resolução nts
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, e 29/85, constantes
da Oidem do Dia da presente sessão. Aprovadas, nos
termos nos Requerimentos n9s 193 a 202/85. Ã promulgação.
2.3.2 -

Diseursos após a Ordem do dia

SENADOR BENEDITO FERREIRA
Encaminhando à Mesa, projeto de lei complementar

que cria o Estado de Tocantins.
SENADOR ÁLVARO _DIAS -

Dele,. do

equilíbrio social e económico entre as regiões
brasileiras. Carta .recebida por- S. Ex•, do
Governador Josê Richa, tratando do assunto.
SENADOR GALVÁO MODISTO
Arbitrariedades que estariam ocorrendo por parte do
Secretârio de Segurança de Rondônia.
SENADOR CARLOS ALBERTO - I Reunião
Norte-rio-grandense de Farmacêuticos.
SENADOR GASTÃO MiiLLER- 1'~ Encontro
dos Secretários de Fina.nças dos Municípios das
Capitais, erri Recife. Manifesto do Conselho Federal ~
de EconOmia e dos Presidentes dos Conselhos
Regionais de Economia, intituladQ, ..Os Economistas
Brasileiros e a Nova República".

SENADOR NJ!LSON CARNEIRO Importância da concessão de incentivos fiscãiS e
financeíros pelo Governo, para a realização de obras
e aquisição de equipamentos aJllipoluentes.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Reformaagrária.

SENADOR ODACIR SOARES- Manifestos de
classes do Estado_ de Ro.ndôni_a., pleiteando a criação
do Tribunal Regional do Trabalho naquele Estado.
SENADOR MOACYR DALLA Matéria
publicada nQ, "Jornal do Brasit', a respeito do 5(}9
anviversário do Grupo Tristão.
SENADOR LENOIR VARGAS- Defesa de se
estender os efeitos do Decreto n\' 8_3.080, aos
trablhadores que se dedicam ao beneficiamento do
cristal e à fabricação de porcelana.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE Promulgaçã.o de lei complementar de autoria de S.
Ex', que convalida a manutençã.o de municípiOS amazonenses.
SENADQR HELIO GUEIROS- Necessidade de
se criar uma nova lei de anistia.
SENADOR JAISON BARRETO - Jubileu de
Prata da Sociedade de Olericultura do Brasil.
SENADOR HERÁCLITO ROLLEMBERG lndices de reajuste da casa própria.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Modificação
feita pelo Decreto n9 91.291, no conc_ernente à
atividade de aerolevantamento no território
nacional.
2.3.3 -

Comunicações da Presidência

Cancelamento da sessão conjunta anteriormente
'Convocada para hoje, às 19 horas, e convocação de
outra para amanhã, às 18 horas e 30 minutos, com
_
Ordem do dia que designa.
Convocação de sessão extraordinãria do Senad_o a
realizar-se hoje, às 19 horas e 30 minutos, com
Ordem do Dia que designa.
2A -

ENCERRAMENTO -

3-Ata DA 118• SESSÃO, EM 27 DE JUNHO
DE !985
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE

3.2.1 - A viso do Ministro Chefe do Gabinete CMI
da Presidência da República

- ]'!9 38_7/85, encaminhando, para os df?Vidos fins,
autógrafos do Projetas de lei do Senado nt? 114/85Complementar (n9 284/85-Complementar, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a instalação de Municípios e dã outras providências.
3.2.2- Oficio do Sr.
Deputados

!?~Secretário

da Câmara dos

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do
sgguink projeto de lei:
- Projeto de Lei da Câmara n9 63/85 (n'
5.8_89 /85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a ise~ão
da multa prevista no art. 8' da Lei nQ 4.737, de 15 de
julho de I~?
Código Eleitoral.

--

32.3 ...... Pareceres encaminhados à Mesa
3'-2.4 - Con~IJ.~icação da Presidência
-_Referente a_p encami11hamen~o à promulgação,
de lei sancionada tl!citamente pelo ~Senhor Pr~ideJ\te
da República, que dispõe_ sobre -a instalação de
municípios e dá outras_ providências.
3~~.S """'7

Requer_imentos

- N9s 203 a 208/85, de autoria do Sr. Senador
Mário Maia, de dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para os Projetas de
Resolução n9s 4_6,47, 48, 51,52 e 53/85, a fim de que
figurem na Ordem do Dia da sessão s~uinte.
Aprovados.
..:.::.oN9-::W9J85~ de urgência, para o Projeto de Lei
_ da Câmara n9__ 5lf83, que altera o art. 7_9 da Lei__ n9
1.649, de 1_9 de julho de 1952, modificado pelo
Decreto-lei n9 531, de 16 de abril de 1969.
- N9 210/85, de urgência., para o Projeto de Lei
do Senado n!J97f85, que dispõe sobre o horário gra~
tuito do fá(HO- e televisão para as eleições de 1985, e
_ dá outras Providências-.

33-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n.,. 5/83Complementar, que altera a redação do art. 18 e re-voga o art. _29 da Lei Complementar n9 41, de 22 de
dezembro de 1981. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
_;__:P-iojdõ -de ResOlução -n9 30/85, ·que autoÍ'Íza o
GoVérifo do Município de Cotia (SP) a elevar em Cr$
10.720.200.000 (Dez __b_il_hões sete_centos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o moritante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
~Projeto de Resolução n"' 31/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ibiúna (SP) a elevar em Cr$
5;160.lO_OJ:!pi)_(clnco bilhões, trezentos e sessenta_milf:Jôes e cerii mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consoli~~<!_a.__ ~provado. À Co~issão -~-e Redação.

~ - Projeto de Resolução n9 _32f85, que autoriza _o
Estado_ de São Paulo a prestar garantia à Companhia
do Metropolitano de São Paulo (Metró) em operação
de crédito no valor de Cr$ 51.868.928.114 (cinqUenta
e um bilhões, oitoc_entos e sessenta e _oito milhões, novecentos _e vinte e oito mil, cento e quatorze cruzeiros). Aprovado. À Comissão' de Redação.
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28,800,000.00 (vinte e oito mílhões e oitocentos mil
dólares norte--americanos). Aprovado, À Comissão de
Redação.
- Projeto de Resolu_ção n9 36/85, que autoriza o
Governo do Estado de São Paulo a realizar operação
de empréstimo ex.t~rno, no valor de USS
45,000,000.00 (quarenfa e cinco milhões de dólares
norte-americanos). Aprovado. À Comissllo de Redação.
- Projeto de Resolução nl' 37/85, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo ex. terno, nO valor- de USS
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norteamericanos), destinado ao programa de investimentos do Estado. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n"' 38/85, que autoriza o
Governo do Estado do Amazonas a realizar ope-ração de empréstimo externo, no valor de USS
79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dólares
noite-americanos). AprOvado. À Comissão de Re·dação.
-Projeto de Resolução nQ 39f85, que autoriZa o
Governo do Estado de Santa Catarina a realizar oper~ção de empréstimo- externo, no valor de USS
11,000,000.00 (o_nze milhões de dólares norteamericanOs. Aprovado. À Comissão de Redaç'ão.
..;..., Projetei de Resolução n~' 41/85, que autoriza a
Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São
Paulo, a realizar operação de empréstimo externo, no
valor deUS$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares
Dorte--americanos). Aprovado. Ã Comissão de Re-dação.
~refeitura

-Projeto de Resolução n9 42/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campinas-SP a realizar operação de empréstimós externo, no valor de USS
20,000,000.00 (virite inilhões de dólares norteamericanos). Aprovado. Ã Comissão de Redação.
- Piojeto de Resolução nQ 43/85, que autoriza o
_ Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope-rãção de empréstimO externo, no valor de USS
Jà}lOO,_boO.OO~(~rinta _,~milhõ~ de dólares norte~ericanõS). Ãp~ovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 44/85, que autoriza o
Governo -do __ Es:tádo de Seigipe a elevar em Cr$
5.487.433.380 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e
sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 45/85, que autoriza o
Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação- de Cm préStimo externo no___ valor de uss
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norteamericanos.) Aprovado. Ã Comissão de Redação.
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Projeto de Lei da Câmara n9 51/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n9 209/85,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões competentes. À sanção.

-Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões", noveCentos e cin-

-Projeto de ~1. do_ Senado n9 l97f85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n9 210/85,
lido no Ex.pediente. Aprovado, em primeiro e segundo turnos, após parecer da comissão competente. À
-Comissão de Redação.

qúe-nta e dois milhões, oitocentos e dois mil cr_uzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprova~
do. Ã Comhsão de Redação.

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9
197/85, em regime de urgência. Aprovada. Â Câmarã.
dos De_putado_s.

-Projeto de Resolução n9 34/85, que autoriza o
_ Governo do Estado de Goiãs_ a re_a.Uzar operação de
etnpréstimo externo, no valor de USI 25,000,000.00 ..
(vinte e cinco milhões de dólares norte~americanos).
Aprovado. Ã Comissão de Redação.

- Redação final do Projeto de Lei do Senado nQ
5}83-Çorilplementar, constante da ü_rd_em do Dia da,
presente s_essão. Aprovada, nos termos do Requerimento nQ 21lf85._A Câmara dos Deputados.

-Projeto de Resolução nQ 33/85, que autoriza a
Prefeitura rylunicipal de Guarujá {SP) a elev_ar em

- Projeto de Resolução n9 3_5_f85, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a realiZar ope-ração de empréstimo externo, no valor de USS

- Redações finais d_os Projetas de Resolução n9S
30 a-39/85 e 41 a 45f85, c_onstantes da Ordem do Dia
da presente sessão. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n9s 212 a 226/85. A promulgação.
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3.3.2 - Comunicaçio da Presidência
-Convocação de sessão extraordinâria a realizarse hoje, às 20 horas e 45 minutos com Ordem do Dia_
que designa.
3.4- ENCERRAMENTO.
4- ATA DA 119• SESSÃO, EM 27 DE JUNHO
DE 1985
-

4.1- ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE

4.2.1 - Requerimentos
- N~' 227/85, de autoria do Sr. Senador Murilo
Badar-6 e outros Srs. Senadores, solicitando urgência,
nos termos do_ art. 371, alínea. .. b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~' 24/85, de
autoria do Sr. senador Alexandre Cos_ta., que dispõe
sobre alienação de Imóvel Residencial de propriedade da União e do FRHB, e dá outras providências.
- N~> 228/85, de autoria do Sr. Sen_ador HumQerto Lu_cena e outros Srs. Senadores. solicitando_urgência, nos termos do art. 371, alínea. "b" do Reginiento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado nq 99/85, de
autoria do Sr. Seoador Josê_Lins, que sistematiza as
ações do Governo, no Nordeste, no que tange aos
problemas das âguas.
4.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução nl' 46/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MO) a realizar
operação _de empréstimo externo no valor de US$
20,000,00.00(yinte milhões de dólates norteamericanos), destinada ao programa de investimentos do Município. Aprovado. À Comissão de Redação.

-Projeto de Resolução n~' 48/85, que autoriza o
Estado do Acre a elevar em Cr$13.254.670.000(treze
bilhões, duzentos e cinqUenta e quatro milhões, seis-

centos e setenta mil cruzeiros) o montante de sua
divida conSõfidada. Aprovãdo. Â Comissão de Redação.
-Projeto de Resoluçãon~> 51/85, que autoriza o
Goverrio do Estado de Santa Catarina a realizar operação de crédito externo no valor de USS
197,600,000.00 (cento- de noventa e sete milhões e
seiscentos mil dólares), para os fins que especifica.
-~-prov_ado. À ~omissã_o de Redação.
-Projeto de Resolução n~' 52/8.5, que autoriza o
Governo do estado_ da Paraíba a realizar Operação de
crêdito externo no valo_r_d~ US$ 130,000,t;X>O.OO_(cento e trinta milhões de dólares), para_õ_s lins que especifica. Aprovado. À Comissão_ d_e RedaçãQ.
-Projeto de Resolução n~' 53/85, que altera o art.
1~> da Resolução n~' 108/84, que autoriza o Estado do
Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,00.00 (trinta milhões de
dólares), destinado ao programa de infra-estrutura
rural daquele Estado. Aprovado. À Comissão de Redação.
4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei do Senado nq 24/85, em regime
~e urgência, nos termos do Requerimento nl' 227 f85,
hdo no Expediente.
4.3w2 - Requerimento

:Gi::ndo preJudicado o Projeto de Lei

_n'l 18/79, com o
qual tramita em conjunto. Â Comissão de Redação.

- Redação final do Projeto de Lei do Senado
24/85. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados.

_nl'

- Projeto de Lei do Senado _nl' 99/85 1 em regime
de urgência, nos Termos do requerimento _n9 228/85,
lidg nç_ J::xpediente. Aprovado com emendas, após pa~
receres das comissões competentes. A Comissão de
Redação.
- Redação do vencido, para o 2'~> turno regímen~
tal, do Projeto de Lei do Senado _nc;o 99/85. Aprovada.
À Câmara dos Deputàdos,
---' Redaçôes finais dos Projetas de Resolução n9s.
46, 47, 48, 51, 52 e 53, de 1985. Aprovadas, Ã promulgação.
-- - -

4.3.4- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR MILTON CABRAL- Atívidades do
Senado, na data de hoje.
4.3.5- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessio

4.4- ENCERRAMENTO
5- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Octávio Cardoso, proferido na sessão de
26.6.85.

6-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

N~> 229/85, do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando que os Projetas de Lei do
Senado n9s 24/85 e 18/79 tenham tramitação conjunta. Aprovado.
4.3.3- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Projeto de. Resolução n~' 47/85, que _ãUtoriZ8ó
Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de _dólares)
destim~_dos ao programa rodoviário d_o_Estado. Aprovado. 'A Comissão de Redação.
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N~>s

19 a 22, de 1985

7-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N~'s

118 a 120, de 1985

8- MESA DIRETORA

(co~tinua_ção)

-Projeto de Lei do ~enado n~> 24/85.'Aprovado,
após pareceres das comissões competentes, sendo rejeitada a emenda a ele ofer~ida, tendo usado da palavJa os Srs. Nelson CarneirQ e Alexandre Costa, fi-

9- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COM1SS0ES PERMANENTES
.

Ata da 116• Sessão, em 27 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragel!i

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SI'PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia--: Fábio
Lucena- Raimundo Parente- Alcides Paio- G:üvão
Modesto- Odacir Soares-=_Aloys~o Chayes -=::G-a_b_rie_j
Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João
Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva~-·He!Vf· di o Nunes- Joào_Lobo- iosê Lins-:- Yirg_IT~ÕT~v_~:m~
-Carlos__ Alberto.....- Moacyr Duarte- Mar~üo~ Filho
- Humberto Lucena - Marco_odes Gadelha- Milton

Cabral--:_" Aderbal Jurema- Cid Sampaio --Nivaldo
Machado- Guilherme Palmeira- -Luiz CaValcanteLouriVal Baptistã - Heráclito Rollemberg - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior- - Luiz Viana - João
Calmo_n - Josê Ignácio ferreira - Moacyr Dalla :Amaral Peixoto- Nélson Cúneiro- Roberto Saturninâ- Ita;nar Franco- Murilo Badaró-ÃJfredo Campos---:- An1ar3.1 Furlan- Fernarido _!ienriQ.ue CardosO
- Se~ero G_~mes - __ BeJ!edito Ferreira:- _Ma _!Iro Borges
-Benedito Canelas- Gastão MUller- Roberto CamPO!! - 1osê FragelH - Mai-c~lo Miranda- Saldallha

Derzi- !(aberto Wypych- ÁlVaro D1as- Jaison Bai-reto -Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas -Carlos
Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre--sença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamõs nossos trabalhos.
O Sr. (~'-Secretário procederá à leitura do Expediente.:
É lido o seguinte

~
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Ie. município possa -contratar uma operaçilo de empréstimo exte~;no no valor deUS$ 3,500,000.00 (trés milhões e quinhen-

EXPEDIENTE
PARECERES

PARECERES
NQ• 221, 222 e 223 de 1985
PARECER N.0 221, DE 1985
Da Comiss:,..o de Finanças, sobre o
Ofício "S" n.0 8/85 (n. 0 . 765-GP/85 na

ori~m) "do Senhor Prefeito Municipal
de Anápolis - G{), solicitando autorização do Sena:do Federal pára contratar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares americanos)',· destinada ao· programa. de infra-estrutàra urbanâ. do Município."

Relator: Senador Américo de Souza
O Se:phor~ Prefeito municipal de Anápolls

- GO solicita ·ao Sena.do Federal, nos termos do. art. 42, item IV, da Constituição,
a.' competente autoxização para que aque-

Limite do
art. 2.0 da
Res. 62/75

Montante global
Crescimento real anual, ..
Pispêndlo anual máximo ..•
•• o •••

~

23.094.750
6.598.000
4.943.875 -

••••

_

...
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tos míl dólares ·americanos), destinada a
fil'la:n,cia,r programa de infra-estrutura urbana do município, oonfo_rme .dtscriminado
às folhas 12-15 do processa.do.
~
Para atender às disposições do Regimento Interno e d.:l. legislação pertinente foram

anexados, . a.o -processado, os documentos
ri_ec~ssário.s, oom exceção do cronogtama de
dispêndio do presente empréstimo.
De acordo éom ·-as· informações contidas
no processado,. a situação geral da divida
fundáda . do p1eitean.te 'apresenta-se conforme quadro ,abaixo:
Posição da dívida Fundada (em 30-4-85)
1 - Divida Intra-limite . . . 3.811.503.176
2 - Divida extra-limite ... 3.668.511.173
3 - Dívida externa ...... .
4 - Operação sob exame .. 17.430.000.000
Montante global ..... 24.910.014.439
Para efeito de. análise sobre a capacidade
de pagamento do postulante, teríamos a
seguinte sitUação:

Posição da
Dívida
Fundada

Operação
sob
exame

Situação
posterior à
contratação

7.480.014

17.430.000
17.430.000
5.142.000

24 910 014
17 430 000
.5 607 320

910.470

Embora os limites do art. 2.o daRes. 62/75
:não se apliquem às operações de empréstimo externo, servem eles comb .referência
para acompanhamento da dlvida do municipio. Assim, verificamos que após a operação sob exame, o en'('l!vldamento do MunJcipio de Anápolls já extrl!IPO!a os limites
supracita.dos.
·Todavia ,/J lmpresclndivel considerar a
situação financeira <>,flitiva com que se defronta a maioria dos municiplos bra.sllelros.
A progressiva concentração dM receitas
tributárla.s a illivel da União criou, pare os
municípios, um enorme desoompa.sso entre
-as demandas que uma PreMtura deve
atender e a capacidade financeira para tal.
o endJvidamento ,torna-se a única alternativa para superar .re.s.se descompasso. ·
Ante o e>.posto, opinamos pelo ~aoolht
mento, em caráter excepcional, da solicita-~
çilo nos termos do seguinte:

dera!, inclusive o exame da.s condlções credlticlas da operaÇão a ser efetu.ada pelo
:Mlnistério da. FaUnda em artlculaçilo coin
o Banco Central do Bras!l, nos termos· do
artigo 1.o, item II, do Decreto .ri..9 74.157,
de 6 de junho de· 1974, obedecidas "" demais ex!gêncl<l.'l dos órgãos encarregados
da execução da politica econ&meo-fina.n·
ooii-.a do Govemo Federal e, ainda, o dis.~
posto na Lei n.O 1. 253, de 26-12-84, a.uto·rizatlva da operação.
Art. 3.0 Esta Resolução entra em Vigor
na da ta de ·sua p]lblicação.
Sala das COmi:;;sões, 25 de Junho de 1985.
- Lomanto Júnior, Presidente - Américo
de Souza, Relator - Josê LinB .;_ Cid Sam·
paio - Alcldes Sampaio - .Jorge Kalume
.:.. Jutahy Magalhães - João Castelo Alexandre Costa.

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 40, DE 1985
Autoriza. a. Prefeitura Municipal de
Anápolls - G{) a 'realizar operação de

N.0 s 222 e 223, de 1985
Sobre o Projeto de Resolução n.• 40,
de 1985, da COIUissã.o de ~ que

0

empréstimo

extm-n.o, no valor de
US$ 3,500,000.00 (três milhões e qui·
nhentos mil dólares americanos).
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0. Jil a. Prefeitura Municipal de
Anápolls-GO autorizada a realizar, oom a
garantia da uniãO, uma opéração de
empréstimo externo . no valor de US$
3:500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
dólares americanos), ou equivalente em outras moedas, de~principal, junto a grupo
ftnanciador a ser :ILndieado, destinada. a financiar programa de lnfra-estrutuva urbana do Município.
~ "
Art. 2.• A operação .reallzar-oo-á nos
termos aprovados pelo I'oder EXecutivo Fe-

PARECERES

"autoriza. a Prefeitura. Munic,i.pal de
Anápolis (G{) ), a realizar operação de
empré.sfuw> externo, no valor de US$
3,500,000.00 (tfê& milhões e quinhentos
mil dólares norte-americanos)".
PARECER N.0 222, DE 1985
Da Comissão de COnstituição e .Justiça
Relator: Senador Henrique Santillo

q presente Projeto de l'OOSolqção, <!a Codo Senado Federal, como conclusão de seu prurecer sobre 9 plelio
do 5enhor :~:'refeito de Anápolis, autoriza .

ml.s.s.ã(i"dê "F)nMl.<)l!S
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223~

aquela Prefeitura a contratar operaçilo de
créd1t9 _exteroo, 119 ~al~r_ de

ust 3,500,000.00

(trés~mlihões e quinhentos m!l dólares norte-americanos), de.stlna.da a flna.ilclar o
Pxograma de Investimentoo, daquele Muni·
cípio. o pedldo foi~ formulado nOS: termos do
preceituado no item IV, do art. 42, da constituição federal, que reza:
"Art. 43. compete privativamente
ao Senado Federal:

IV ~ autorizar empréstimo, opera- çõe.s ou acordos externos, de qualquer
natureza, de interesse dos Estadoo, do
Distrito Federal e dos Municiplos, ouvido o Poder EXecutivo Federal.w

o mérito da proposição foi analisado pela Com.isllão de Finanças, que a entendeu
merecedora do acolhlmento da Casa, tendo
em vista o seu c~r prioritárlo e a capacidade de pagamento do pleiteante.
De outra parte,.conslJata-se que & sollci·
tação vem aoompanhada de toda a. documentação necessária· e exigida pela legislação, ,no que diz respeito ao perfeito
conhecimento da operação, os recursos para satisfazer os comprolill&Sos e a sua .fina.
lida.de, bem como o texto da autorização
legislativa e o parecer do órgão competente do Poder Executivo FEderal.
Assim, verifica-se que a propasiçilo foi
elaborada consoante as prescrições legais
e regimentais aplicáveis .à espécie, merecendo, .por isso, o nosso lêncaminhame'nto
favorável, no que tange aos aspectos de.
constituclonalida.de, juridJcldade e técnica
legislativa.
Sala das Com!s"sões, 25 'de junho de 1985.
- Josê
· o· Ferreira, Presidente )'l.elator. .,... R!ümundo
Henrique
Parente Machado - Hélio Gueiros - J"utahy Magàlhães .:.. Severo GOmes
- Nelson Càrneiro - Lulz Oavaleante.

PARECER N.~ 223, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Sena.dor Benedito Ferreira
Sob .exame o Projeto de Resolução n.O · ,
de 1985, de autoria da Comissão de ,Finanças do Sena;~do Federal, que objetlva autorizar a Prefeitura Municipal de Anápolis
<GO), a contratar opernçilo de crédito externo, no valor de US$ 3,500,000.00 (trés
milhões e quinhentos mil dólares nprte.
americanos), destinada a financiar o programa de infra-estrutura urbana naquele
Município.
A matéria 'foi aprecla.da pela Comissão
de Finanças, no que diz respeito aos as-

p·ectos financeiros, que concluiu pelo presente dJploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a ser custea.do pelo
empréstimo e a capacldwde de pagamento
do sOlicitante .
A Qomlssão de Constituição e Justiça
pronunciou-se pelo encami:nh~nto favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridJcldade e técnica legislativa.
Nos . aspectos que compete a eslJa Comlssão, opinamos pelo acolhimento do pleito,
nos termo.s do proposto pela Comi.ssilo de.
Finanças,_tendo ém. vista a sltuaçilo financeira aflitiva que se defronta a maioria dos
mp.nlcipios brasll~iroS, em face da concen...
traçilo ·das receitas tributárias a nlvel da

2236
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U:iiião, e .st;:r o ·instituto dO: end_l~damen_to
o ún!~ mecanismo~ que dispõe para emplementar os programas de trabalho.
Sala das Comissõoo, 26 de junho de 1985.
__; Lourival Baptista; Presidtmile, em exercício - Benedito Ferreira, Retator - Altevir Leal - Roberto Wypych - Américo

it(':m IV, da_ Constituic;ão, a comDetente autorização para

que aquele Município possa contratar uma Operação de

empréstimo. extern,o, no valo~: de USS 4,000~00<t00. (qu;,ltro' milhõ_es de dólares norte-americanos} destinada a financi.ir o•Pro~z-rama de Tràbalho daquele Município.
Pará -atender as dispo~ições do Regimento.'lriterrio e
da Legislação- pertinente, foram ane'xádos ao proC7ssado
todos os documentoS; que habilitam .a COnheCer, perfeitamente. a operação, 'os rec~rsoS: para satisfazer· cfs coniprm'nissos e a --~ua finalidade.
De acordo com as fnform.ações- contidas nó prO~sa
do, a situação geral da dívida fundada do pleiteante,
apresenta-se conforme guadro abaixo:

de Souza - Gaivão MOdesto - Gastão
Müller - Jorge Kalnm.e - NelSon Carneiro.

PARECERES
N•s 224, 225 e 2lfi,, de 1985
, PARECER N<':!l4; DE 111115

,n. Comfssio dt FJmraças,.sollre o offclo "S" at
18/SS (a• -485/85, íoa oripm)do&allorPrefelto da

Posição da Dírida .Fundaõa
Dívida, lrltra-limite
Dívida Extra- Limite
3. Dívida Externa
4. Operação sob exame

2.

Relator: Set!adot J - Kahune

Para c;:feito de anâHse sobre a capacid~de de pagamen-to do postul~nte, teríamos a seguinte situação:

sob

(miMes)

--

Sltuçio
pooleriori
ooatra"çio

(mUhões)

(mllbões)

8.146

10,678

21.568

32.338

3,5

2;2

3,S

3,8

Poolçioõa
Dl•lda

Limites do
Mllbões

MÕntante
global

~ 21.560.•000.00
32.137.897,54

Mootailte global

O Senhor 'p,refeito- da Prefeitura Municipat.de MógiGuaçu solicita ao Senado Federal, nos termos do art.:42,

Art.'Z'do
R""'62/75.

€.SMII
5!9;555.09
10.!58,3'42,45

Em 27-5-85

Prefeitura M ...lelpal de Moai·Gaaçu, oolldtando au·
torlzaçio du Seud~ Ftderalpano <OIItratar empr&tl·
mo externo DO vaiOI' de USS .fi,OOO:,OOO.OO (quatro mi..
lh&cs de dólard norte-Hlerlcanos), tlestiaado ao Pro-· · - d e Trabalbo doquele Maaldplo.

Fundada

Operaçio

Crestirileritó
real anual
Dispêndio
anual máximo

Co_nsiderando o ,quadro anterior; verifica-se qUe antes
mesmo .da realização da operação sob exame ·o _endivid_a-_
menta total_do M"unicípio já e,xtrapolari::t o limite fi_:tÇado
pelo item I do artigo 29 _da mencionada Res9lução n<?
62/75. Com a inclusão da aludida operação aumentaria
tal. extrapolação.
Não obstafll.te. o orç<~:me~;"lto daquele Muoicipio, para Q
ano em·çurso,. prevê a realiza~O de uma_ reçeita Líqviç!~~
(Receita total menos. operaç_ões de ·créditos por ant~l.:~
pação ·da receita) e uma margem Pe. po)Jpariça (:CtS :~;.1.
bilhões) mostra-se.bem Superior ao maior dispên~io q~~
sua dívida fundada apresentada após a re,aTização (hi
operaçãO pretendidã·.
__ ._
___ _ _ ___
O exame das condi.çõeS_creditíciq!i da--·opemção~será
efetuado pelo Ministério da E~itcl.a:··em'.àrtii.ulaÇã·o
com o Banco Çentr<ll do Brasil, nos termos do art. ]9, inciso II, do Decreto n9 74.157, -de 6 de junho~ 1954! aSsim que apresentada a respectiva minuta do C.Qntr.a_to_d_p, _
grupo financiador.
Do ponto de_ vista das firianças, tal courpromisso"n.ã'q
deverá acarretar ao municípi-o em questão maiores pressõc;s na execução orçamentária de seus futuros exe~cí
cios.- teod.o.em v.ista. que _os enCa~g_os financ~ir~s da,presente operação se"rão fiitanciàdos_corn o~ reCursos ofça·
~-e~~~fi_QS d.~ pr?.Pria. J!tu.~iç!pali.dade.'. . __
.; :Ante o expqsto, opmamos pelo" acolhtment,o da sphcttação, nos termos do seguiétte: ~
·

PROJETO

DE RESOLUÇÃO N• 41

DE 198'5.,

Autoriza a Prefeitura 1\füirlci(J'al'd~ Mogt~Go"atu',
Estado de São Paulo, 1. realizar optraçio 4e emprbt_imo eX.temo, no -valor de CrS USS 4,000,000;00
(quatro n1ílhões de dólares norte-a~_nerfcano5).
.O Senado Federal resolve:
· Af!. 1~ -~ a Prefeitura Municipal d;;- ~gr.Guaçu.
J::stado de Sij_o Pa\JlO, autoriz<\da a realizar, COf!l a garantlâ dá UTiião, uma' operação de empréstimo externo nti
valor de USS 4,000,000.00 (quatrOmilhões de dólares
norte-americanos)'ou t;;q)livalente em outras moedas, de

principal, junto a grupo financiador a ser indicado, de!!tinada a financiar O Programa de Trftbalho daquele ~u
nicípio.
Art. 2~> A ope-raçã~ realizar-se-~ ..nos termos aprov:ados Pel9 Poder E:kié'u'tí~o Federal, rn_cJUsiVe o exame'~?S."
condições cl_e cr~Cfitícfàs,'~a ope?raçã<:(a."ser -~fetu~da pelo
Ministério· da Fazetld<i'Em1 articula~'ãdcOnl o Banco Cért~
tral do Brasil, nos tet'tnos do artig<d~;·i(em II, do Didré.·
to n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos en.carregados da execu~ão da política _econômico-finaceira do Governo FederaJ, e, ainda,
o disposto na Lei Municipal n9 1.873, de 4 de dezembro
de 1984, autorizativá da operação.
.
Art. 3~ Esta Resoluç_ão _entra em vigor n_a data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 19_85.- Lomanto Júnior, Presidente -Jorge· KalDtitl, Rehrtc>r.....:..;
Martins Filho- AlbãDo Franco·....:..:: Çarlos ·Lyra.....:. Mar...
ct!lo Miranda - Hélio Gueiros - Alexandre Costa João Calmon -::--= .;ro~hy ~a_ga~hies.

PARECERES
N9s 225 e 226, de t98s
Sobre o Pr()jeto de R~uçào n~ 41, ~e 1985, da Comissão ~e Finanças, que ~'autoriza a Prefeitura Municipal de
M!)gi-Guaçu (SP) i realizar operaçio de empréstimo ex· c~~' no valor de USS 4,000,000.00 (quatro milhões de

,d(U_~res norte-americanos)'~.

PARECER N• 225, DE 1985
Da Comissão de ConstituiçãO J*stiça

e

Relator: senador Severo Gomes
Q.pfeS!!!_te-~r_qjê't':?_·.. ~e~~esoluçào, da Comissão de Fi-_
nançus do Sena"tlo Pederal, como conclusão de seu pa,re~
cer sobre o pleit? dO Senhor Pre~ei~p de_ Mogi_-Gua_çu
·(~P), .autoriza u~que!U--Prefeitura a confr"atar: Op_er_aÇ~o· de
~r-édito 'externo, oo .valor de USS _4,0QP,000.00. (quatro
mi1h§es,d~~·dQiar\!s norte-americanos) destinada a fi.nan~

Junho de 1985

ciar obras públicas naS áreas de saúde, cultura, social e
no desenvolvimento daquele Município.
. O pedido foi foi"rriulado nos termos do preceituado no
item IV, do art:·42, d~ Constituição F~d~ra\, que reza;
.~'Art

4;2. .Compet.ç

privatiy<~,~ii:;nte ao~

Senado

Fed~ntl:

.-.•. ·~·.·-· .,. •"-• .....,~.···.···

_ IV

·-«···-·.~

••. ,..~

·~·

·- ~~·-.,.~ '-' ..

~.uuto.dzar. eropr,éstima,~pperaç.õe~

_Qp..acor-

dQs:cxternos;d~:qua.lque.r natUtjZl, ,de in.teres~e dos
M1.midp:i-ps1 oUvido Q Poder·E~eçwtj')(o Federal."

O mérito d~d7ropdsiçãc'!"fói. Unafi~do pefa CàiniSsão
de Finanças que a entendeu mecec~ra do acolhlrite;nto
da Casa, tendo !!fi vista o seu carili~r prioritário e a ca_pãcidade de pagarile'nto do pleiteante.
·
De ~utta parte, const~ta-se q~~ a sOli_<;itaç_ão veio
acompanhada de toda h document~ção necessária e eXigida pela legisla~â_o, no que diz rCs?tito· aci perfeito conhecimento da operação; os recu~~~~ para· satisfazer :os
compromissos e a sua fini.tlidade, l::lç_m como .o t~x.to de
autO_r_izaçiio legislativa e O parecer ,r/o órgão competente
do Poder Executivo Federal.
Assim, verifica-se que a proposi~Q foi elaborada con·soante as prescrições legais e reginw,ntais aplicáveis à espécie, me_recendo, por isso, o noss.o.~caminhamento favorável, no que tange aos aspecto,c; pç constitucionalídadé:, jurídicidade" e !~niCa legislatiy~ ..
Sala das Côri1iSSões, em'25 de junho' de 1985.- JMf
lgnácio FemHi-a, 'Presidente - Sey~ Gomes, Relator Jutahy Magalhães- Raimundo Pai-ente....:. Nlva1do Ma~
cbado - Hélio Gueiros - Nelson Carneiro - Luiz CaYalcante.
PARECJ:R N• 226, DE 1985
Da Comlssio de Munlcfpios
Relator: Senador Gastio Mül(er
Sob éxame o Projeto de Res_Q)uçàp -n, 41, de 1985, de
autoria da Comissão de Finanças do Senado Federal,
·que· objecfva ·autorizar a Prefeitura Municipal de MOgiGua(;u (SP), a contratar· operaç;io de crédito .externo, nó
valor de USS 4,000,000.00, destinada a financiar o pro_grama .de .trabalho dil(Juele muniçíp.io.
A mãté_ria fqi apreChtda Peta CCímissão d'e Finanç~s.
no que diz respeito <.tos aspectos- finanCeiros, que concluiU peTó pret;:erite dipforria _legal, tendo em vista ~ prio~
ridade do. pr_ograma ~ ser custeado pelo empréstimo l'a
capacidade d.e pagamento do solicítante.
A Comis.<;río de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelO encaminh<tment,o favorável; no que tange aos aspectós de constitocio·nalidade, jur_idtcidade e_técniC<i leRisla,
tiva..
Nos aspectos que coinpetem. a esta Comissão, opinamos pelo <~Co!htnlento do pleito, nos termos do proposto
pela ConlissãO de Finanças, terido eiT\ vista a situação financeira umtiva cOm Que se ·d;rront~ maioria -dos munidpios brasileiros, em face da concentração das receitas
trib~tC1rhts a nível da União, e ser o instituto do endivid<tmento o único mecanismo de que di~põe para-complementar' os programas de trabalho.
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985. -l..oar:lvai.Baptista, Presidente, em exercício- Gastio MWIH,
Relator - Benedito Felftira --:- ;\1tevlr Leal -Roberto
Wypych- Américo de Soun- Galvio Modesto -Jorge Kalunie - Nei!Dn Ca~elro.

a
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N9• 227, 228 e 229, DE 1985
PARECER N.0 227, DE 1985

Da Comissão de Finanças, sobre o
Ofício "S" n.0 20, de 1985 (n.0 24.0, de
1985, na Casa ·de _origem), do Senb.or
Prefeito ·do Município de Campinas,
São Paulo, solicitando autorização do
_ Senado Federal para contratar opera-._ção de _empréStimo externo no Valor de
US$ 20,000,.000, 00 (vinte milhões de dó·
lares americanos), destinada a financiar o Programa de Trabalho daquele
MunicíPio.
Relator: Senador José .Lins

O Senhor Prefeito :Municipal d~ Campi· ~
111L1!-SP solicita ao Senado Federal, nos tere.

DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Se;ç~o U)

Junho de 1985
mos do art. 42, item ry, da Constituição, a
coml?etente autorizaçao para- que aquele

MUnicípio possa contratar uma operação de
empréstimo -externo, no valor de ..... ~ ..

US$ 20,000,000. 00 .(vinte milhões de dólares
americanos) destinada a financiar o Pro~
·grama d..e Trabalho daquele Município, conforme discriminado no Programa de Obras
para 1985, apresentado nas folhas &-19 do

processado.

- --

Para atender às disposiçÕes do Regimenc
to Interno e da Legislação pert;nente foi
anexado ao processado o texto da Lei Municipal n.0 5.529, de 11-12-84, autorizativa
da operação; foram anexados, ainda, o Programa de Obras para 1985 e o Demonstrativo da Capacidade de Individamente Inc
terno do Municipio, este último contendo
as informações preVistas pelas ResoluÇõe-s: n. 0 s 62 e 93 do Senado Federal.
Cumpre ressaltar que foi reconhecido o
caráter prioritário da operação pela Se-cretaria de Pra:nejamento da Presidência
da 'República, tendo sido expedida credencial pelo Banco Central do Brasil.
Ante o exposto, opinamos peio acolhimento da solicitação, nos ·termos do segulnte
PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 42, DE 1985
Autóriza. a. PrefCitura Municipal de
Campinas-'SP a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de ...
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos).
O Senado Fed-eral resolve:
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de
Campinas-SP, autorizaoda a realizar com a
ga:antia d?- União, uma operação' 'de_ empresUmo externo no valor de .......
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólarés
y

•

• • ••

americanos), ou equivalente •em outras moe-

da.s, de principal, junto a grupo financeiro
a ser indicado, destinada a finan.ciar o
Programa de Trabalho daquele Munic!pio.
Art. 2.0 A operação realizar-se-á ~os
termos aprovados Pelo Poder Executivo ]1eíleral, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser ef.etuado ·pelo
Ministério da Fazei] da, em articulaçã<r ·com
o Banco Central do Brasil, nos tennos do
art. 1. 0 , item II, do Decreto n.o 74 157 de
6 de junho de 1924, obedecidas as· demais
exigências dos órgãos encarregados da exe.cução da . política econômico-financeira do
Governo Federal, e -ainda do disposto na
Lei Municipal n.o 5.529, de 11-12"841 autorizativa da operação.
Art. 3.0 Esta_ Resolução entra em vigor
na data de ·sua publicação.
_
Sala das Comissões, 25 de junho de 1985.
- Lomanto Júnior, Presidente - José Lins,
Relator - AJcides Saldanha - Américo de
Souza - Cid' Sampaio - João Castelo Ju~y Magalhães- Alba~o Franco --Jorge Kalume.
·
PARECER N."> 228 E 229, DE 1985

Sobre o Projero de Resolução n.o 42,
de 1985, da Comissão de Finanças, que
autoriza a Prefeitura Municipal de
Campinas (SP) a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de US$
20,000,000,00 (vinte milhões de dólares
norte-americanos)"·
PARECER N. 0 228, DE 1985
Da Comissão de Constituição e .Justiça

Relator: Senador Henrique Santillo
o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Finanças :do Senado Federal,

co:no con.c~tilsão de seu 'I)à'recex oobr.e o
_pleito do Sénhor Prefeito da Prefeitu:ra Municipal de Campinas (SP), aútoriZa aquela p·reféitura a contratar operação de crédito externo, no valor de US$ 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares norte-americanos destinada a financiar o Programa d.e
Trabalho daquela Prefeitura.
O pedido foi formulado nos termos do
preceituado no item IV, do ·art. 4t!, ~a
Constituição Federal, que reza:
''Art. 42- . :. .__ Compete-· privativamente
ao Senado Federal:
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dos munieipios brasileiros, em faee da concentração eras receitas tributárias em nível
da União, e ser o instituto do endivida"
mento o único mecanismo que dispõe para
emplementar os. seus programas de 4-aba"
lho.
Bala das Comissões, 26 de junho de 1985.
- Lourival Ba.ptista, Presidente em exercicio - Benediio _J"erreira, Relator - Altevir
Leal Roberto Wypycb - Américo de
Souza - Gaivão Modesto - Gastão Müller
- .Jorge Kalume - Nelson Carneiro.

p ,UU:CF;J.U:S
N•s 23(f e 231, de 1985

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

;

autorizar empréstimo, opera~ ções ou acordos ~ternos, ·de qualquer
_natureza, de interesse dos Estados, do
Distrito F-ed!eral e tlo.s, municípios, ouvida o Poder Executivo Federal."
o mérito da J!rDPosiÇão-fof analiSado pela
COmissão de Finanças-que a entendeu merecedora do acolhimento da Casa, tendo
em vista_ o seu caráte·r pl;'iorttário para o
desenvolvimento do País, e a ca-pacidade
-de p&gamento do pleiteante.
De outra~ parte, constata-se que a solicitação. veio acompanhada de toda a documentação necessária e exigida pela legislação, no que diz respeito ao perfeito
conheciinento da operação, os recursos para
-satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem ·como, o texto d~ autorização
Legislativa e o parecer do órgão cmnpeten"
te do PodeJ: Executivo Federal. · Assim, verifica-se que a proposição foi
elaborada .consoante "" prescrições legais e
D.egimentais aplicáveis à espécie, mer-ecendo,- por issç.. o nosso .encaminhamento fa ..
Vorável, no que tange aos -aspectos -de- cons·titucionalidade, juridicldade e técnica legislativa.
IV -

_Sala das COmissões, 25 de junho- de i985.
- Jcsé Ignácio. Ferreira, Presidente Henrique Santillo, Relator - Octá.vio Car ..
doso - Luiz Cavalcante - Américo de Souz·a -:.._ Hélio Gueiros - Nelson Carneiro Nlvaldo Machado - ;Jutah:y Magalhães Ra!mundo Parente.
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PARECER N• 130, DE 1'185

Da Co~ de fltWiças, oo!>re o Olldo "5" a'
19}11$. t•• J.Ol5f!l$; oa prlaom) do Sellbor Go•enua-

d'Oi'<IO Eotado dÓ Esp&itõ s.àto~ solldtaodo autorização do Senado Federal para tontratar empr&tlnÍo
exterao no

valor de USS 30,000,000.00 (trinta mi-

lhões de dólares oorte-atâerl~),.destir".lda isexe-~-do Programa de r~flaanclamento da dívida ex·
terna daquele Estado.

Relator: Senador Joio Calmon
O Senhor Governador do Estado do Espírito Santo
solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, itemIV, d-a Constit~uição; a competente autorização para que
aquele Estado possa contratar uma operação de empréstimo externo, no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) destinada a financiar
o _r_efinan~iamento de suas dívidas externas.
.
i. ·Pà:ra atende( aS -âisposi~es do Regimento Interno
~e- da Legisfáção pertinente, fofam anexados ao Processo
os documentos necessãrio_s ao conhecimento da operaçãO, de sua rínalidade e dos recursos necessários à satisfaçãO dos compromissos.
1.,_,0 Poder Executivo Estadua.l foi devidamente au~
tori:uid~. pela Lei ·n"' 3.730, de 5 de junho de 1985, a con~
tratar o empréstimo em questão.
4. Foi recot)hecídd b carãter prioritãrio do Programa ~de Refinai1ciã.mento das Dfvidas 'Externas do Estado,
bem Como a:sua capacidade de pagamento, pelo Aviso n<J
703/85, de 22-5-85, do Senhor Ministro~Chefe da Secre~
taria de Planejam~nto da Presidência da República.
5. Isto posto, somõs pela aprovilção do pedido, nos
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 43, DE 1985
<

fAltECER N. 0 229, DE 1985
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador BeneditO Ferreira
Sob exame_ o Projeto de R~solução n.o ,
de 1985, 'de autmia da Comissão de Finan"
ças .do Senado Federal, que objetiva autorizar a Pre!eltura Municipal de Campinas
(SP), a cpntratar op,eraçã.o de créd1to ex:..
terno, no valor de. US$ 20,000,000.00 (vinte
ll:lilhões de dólares norte 7 americanos), destinada a financiar o Programa de. Trabalho
daquele municipio.
A matéria foi apreciada pela Comissão
de Finanças, no que diz respeito aos ru;pectos financeiros, que concluiu pelo presente
diploma legal, visando a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
capacidade de pagamento do solicitante.
A ComLssão de ..constituição e Jti.st!ça
pronunciou-se pelo encaminhamento -"favoráv_el, no que tang•e aos aspectos de constitucionalidade, jur!dicldade e técnica legislativa.
Nos aspectos que compete a es~a Cernissão, opinamos pelo a.oolhimento do pleito,
nos termO$ do propcsto pela comissão de
Finanças, tendo em vist<l. a situação financeira afiítiva que se defront<!.- a· maioria

Aut~rlza

o Govemo do Estado elo Espírito Suto a

realizar operaçio de empréstimo externo, Do valor ae
USS 30.00().000,00 (trinta milhões de d6Iàres norte-

ameri.,...os).
O Seaado Federal resoh•e:
Art. J9 ~ o Governo do Estado do Espírito Santc;>
autoriza~o_a realizar, corn a garantia da União, uma
o.pera((âo ·de. t?mpréstimo externo _no .valor . de US$
30,000,000.00 (irinra milhões de dólares _no.rte~
americanos) ou ~uivalente çm outras moe~as, de princip~l. junto a grupo fio.anciador ;~ ser indicado, destinada a
financiar o·seu Pr.ogra.m;a.de Refinanciam~to da dívida

ex.terna.
..Art.. 2"' A operação realizar-se-â nosJennos aprovados. P.elo Podec .Exec).l~ivo feÇer~JJ inçlusive o exame das
condições creclitícias da oper.aÇão a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o B~nco Ce"ntral
do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n'i'
74.157,_de t?_de junho de 1974, Ôbedecidas as demais exi~
gências dos órgãos encarregados da execução da pol~tica
econômico~finanéeini do Governo federal, e, ainda, o
disposto na Lei n<J 3.730, de 5 de junho de 1985, autoriza~
tiva da op_e:ração.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala dis Cólnissões, em 20 de junho de 1985.- Lo-manto Júnioi-, Presidente - João Calmou, Relator AleÔndr-e co·sta ...:.. Martins Filho - Albano Franco Carlos Lyra - Marcelo Miranda-...- Hélio Guelros- Ju..
taby Magalhães.
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PARECER
N• 231, de 1985
Da Comissio de Consdtuíçã.o e Justiça, sobre o
Projeto de· Resoluçio n'~ 43, de 1985, da Comlssio de
Finanças que "aatoriza o Governo do Estado do
Espírito Santo a realizar operaçio de empréstimo ex~
temo no valOr de USS 30.000,000.00 (trinta milhões
de dólares americanos), destinado a programa de refi·

nanciamento da Dívida Externa do Estado do Espírito
Santo".

Relator: ·Senador José Ignácio Ferreira
A Comissão de_ f~nanças, np~ ~ermOs regimentJ.is,
aPresentqu projeto de Resolução, que autoriza "o Governo do Estado do Espírito Santo a re_alizar, com a ga-

rantia da União, operação de empréstimo externo, n
valor de US$ 40.000.000.00- (trinta milhões de d61are
americanos), destinada à execução do Programa de Refi•
nanciamento da Dívida Externa do Estado.
2. A operação rcalízar-se-â nos termos aprovado

pelo Poder ExecutivO- Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil. nos termos do art. 1'~', item II, do DeCtettHl'
74.157, de 6 de junho de 1974,_ obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da polfticã.
económico-financeira do Governo Federal e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n'i' 3.730, de5 de junho de 1985,
autorizativa da operação ..
3. Para atender as disposições do Regimento Interno
e da Legislação pertinente, foram -anexados ao processado os seguintes documentos, além dos exigidos pela Comissão de Finanças, conforme o exame do parecer daquela Comissão:
a) Cópia da Lei Estadual n'~' 3.730, de 5 de junho de
1985_, autorizando o Estadç a contratar uma operação de
crédito externo até o limite correspondente a USS
30,000,000.00:
b) Aviso n• 703/85, de 22 de maio de 1985, da SEPLAN, reconhecendo o carâter prioritário da operação
bem como a capacidade de pagamento do Estado;
c) Exposição de Motivos n' 104f85 de 11-6-85, do
Exm'i' Sr. Min-istro da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da Rep_ública, propondo o se1.1: encaminhamento ào 'Senado Federal, para fins do art. 42. item
IV, da Constituição;
_
.
d) Oficio (BACENfFIRCEfCREDE) do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil, credenciando a operação
em tela. com base nas atribuições conferidas pelo Decreto~ 65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n'~' 84.128, de 2910-79.
4. Conforme se verifica do exposto a matéria foi detalhadamente examinada pela Comissão de Finanças
que após cumpridas todas as exig!ncias regimentais (art.
403, alíneas a, b e c), opinou pela aprovação da solicitação do Governo do Estado do Espírito -Santo, riOs termos do projeto de resolução que apresentou, na forma
do art. 108, item VI.
S. No que compete a esta Comissão examinar- aspecto jurídico-constitucional --nada há que possa ser
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985.. =Helvidio Nunes, Presldente eventual - José lgnádo Ferreira,
Relator - Ninlclo Machado - Hflio Cueiros - Luiz
Cavalcante - Jutahy Magalbies - HC!nriqlle Sutillo Severo Gomes__, Raimundo Pareute- Amfrico.de Souza.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- O expédiérite
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura seiã feita
pelo Sr. !~>-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
·N• 174, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
.. b.. do Regimento Interno. para c Projeto de Lei da Câmara n'~' 57, de 1985 (n' 4.504/84, na Casa de origem), de
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iriiciatiVa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a execução do§ 41' do art. 176 da Constituição Federal e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- Humberto Lucena -

Ninldo Machado -

Murllo Badaró

REQUERIMENTO
N• 173, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 43, de 1985 (n~>4.973/85, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera
o valor do vencimento dos cargos que especifica e dá outras providências
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- Nivaldo
Machado - Humberto Luce~a - Murilo Badar6
- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requeri·
mentos que vêm de ser lidos serão votados após a Ordem
do Dia, nOS lermos regimentais.
O SR. E'RESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se ã

ORDEM DO DIA
DiscussãÕ, em segundo turno, do Projeto _de Lei
do Senado n' 2, de 1980, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a
nomeação dos dirigentes das fundações de _ensino
superior, tendO
- --~ Pareceres, sob n~'s 747 e 748, de 1981, das.Comissões:
- De Constituição e J~stlça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador_ Moacyr Dalla; e
--EdUcação e ciiitura, favorãvei.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não h~vendo quem peça a palavra, encerro a discussão. _____ .
~·
Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
-A matéria vai à Comissão de Redação,
É o_ seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N'~'

2, de 1980

Dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes
das Fundações de Ensino Superior.

O Congresso Nacional decreta:

Art. [Q Alein'~'6.733de4dedezembr_odel979não
se aplica ã escolha e à nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior.
Art. -2'i' Esta lei entra em vigor na data _de_sua publicação.
Art_. 3'i' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da pauta.
Passa-se à apreciação do Requerimento n~> 173/85,
lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n'~' 57/85.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovaâo.
Aprovado_ o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei da
Câmara n'i' 57, de 1985 (n'~'4.504/84, na Casã de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a execução do § 4'i' do art.
176 da Constituição_Federal e dá outras providên-
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cias (dependendo de pareceres das Comissões de
Educaçã_Q _e C_u_ltura. c de finanças).
Solicito do nobre Senador Moacyr Dalla o parecer da
Comissão de Educação e Cultura.
O SR. MOACYR DALLA (Para emitir parecer.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Q_PrQjeto çle Lei em tela dispõe ·sobre a destinação dos
recursos alocados, nos termos da ConstituíÇão Federal
(art. 176 § 4~>), à manutenção e desensolvimento do ensino~ O mesmo define as origens dos recursos, bem como
os tipos de despesas que correspondem ao dispositivo
constitucional citado. Apreciada pela Câmara dos Deputados, a proposição mereceu emendas que, uma vez
aprovadas, aproximaram mais a letra, do espírito da
Emenda Coristitucional João Calmon. Como é público e
not6rio, a educação nacional tem padecido de crônica
insuficiência de recursos financeiros, em vista da contínua prioridade oferecida dos setores econômicos em de-

trimento dos setores sociais. Assim, o Projeto em causa
pode ainda ser aperfeiçoado através da modificação ou
supressão de alguns dos seus dispoSitivOs.
Com-o se sabe, usualmente o-correm diferenças- sigriifi.:
cativas entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas. Tendo em vista a inflação, tais diferenças; quando não corrigidas em tempo hâbit, implicam
no cumprimento meramente nominal- e não real- da
Lei Maior. Tal fato implicaria em lamentável repetição
_de ert:os hist6ricos, como o dos recursos vinculados para
a valorização económica do Nordeste e da Amazónia,
nos termos d.ª--- Carta de 1946. Os repetidos atrasos de
suas transferências mininiizã.vam seu impacto, em vista
da erosão pelo processo inflacionário. Urge, pois, tomar
as medidas de precaução adequadas para o efetivo respeito à Emenda Constitucional, aprovada pelo Poder
_.!,.._!:gislativo.
Por outro lado, cumpre aperfeiçoar a proposição do
ponto de vista conceituai. ~ assim que, na alínea g do§ I'~'
do art. 6'i', o Projeto de Lei inclui como despesas ..as que
decorram da manutenção de pessoal inativo, estatutário,
Õriginârio das instituições de ensino em razão de aposentadoria". Ora, nilo se pode retirar com a mão esquerda o
que a mão direita oferece. Tais despesas, que usualmente
correm à conta do Tesouro Nacional, não merecem ser
__dQiavante incluídas entre as de manutenção e desenvolvimento do ensiito, como nunca o foram.
Desta forma, somos de parecer que o Projeto de Lei da
Câmara n' 57, de 1985, deve ser aprovado com as seguintes Emendas; _.
EMENDA No I - CEC
Dê-se aO-§

4~>

do art. 41' a seguinte redação:

§ 4' As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetívamente realizadas, que resultem no nãoatendimento dos percentuais mínimos o_brígatórios, se-rão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício.
EMENDA N• 2 - CEC
Suprima-se a alínea g do § 1' do art.

6~>

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de EdUCação e Cultura é favorável ao projeto,
com emendas que apresenta, de n's. 1 e 2-CEC.
Solicito -do nobre Senador Marcelo Miranda o parecer
da ComissãO -de Finanças.
O SR. MARCELO MIRANDA (Para emitir parecer.)
- -Sr, Presidente, Srs. Senadores.
Em exame proposição oriunda do Podei-_ Executivo, a
qUal objetiva a inlplementação das medidas necessârias
ão cumpriffiento do estabelecido no§ 4'~' do art. 176 da
ConstitUição Federal, que dispõe sobre os percentuais
mínimos das Receitas oriundas de impostos a serem aplicados anualmente pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
2. O ProjetO em apreço traz em seu bojo a definição
dos objetivos a serem conseguidos co~ a sua execução, a
origem dos recursos, bem como as despesas nas quais e&ses recursos serão aplicados.
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3. O Plenârio da Câmªi'a dos Deputadas aprovou a
matêria com as emendas nYs. I, 2, 3, 4 e6daComissão de
Cons_tituição e Justiça e a SO.bemenda da Comissão de
Educação e Cultura à Emenda n9 5 da CCJ.
-·
4. fl indiscutfvel a necessidade da medida em apreço
como forma de viabilizar o desenvolvimento do Pais,
que depende de um Sistema Educacional eüciente para
atingir seus objetivos sociais, eCónômicos e políticos, a
curto, m~dio e longo prazo.
5. Em seu artigo 4'~ o Projeto discrimina-as receitas

sobre as quais incidirão os retromencionados percentuais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com os ajustamentos, por meio
de exclusão, decorrentes das transferências intergovernamentais, das operações de crédito por antecipação de
Receita orçamentária de impostos,-e das entradas compensatórias, no Ativo e Passivo financeiros, quando relativas à Receita de impostos.
6. O exame das diretrizes por ele traçadas revelam
que o Projeto em apreço harmoniza-se com os objetivos
perseguidos pelo dispositivo constitucional que visa regulamentar.
7. Do ponto de vista do exame afeto a esta Comissão,-cabe ressaltar que a medida em alvitre não trará repercussões no montante da Receita e da despesa públicas.
Diante de todo o exposto opinamos pela aprovação da
matéria.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDJ;:NTE [José FragellQ - O parecer é
favorãvcl.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
apreciação.
___ _
Em discussão o projeto c as emendas. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejufzo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 57, DE 1985
(N9 4.504/84, na Casa de origem)
De iniciatiVa do Sr. Presidê:nte da República
Dispõe sobre a execuçio do § 49 do art. 176 da
Constitulçio Federal e dá outras providências.
O Congresso'"'Nacional decreta:
Art. I' ·Anualmente, a União apticarâ nunca menos
de 13% (treze por cento), e os Estados, o Distrito Federal
e os Municlpios 25% (vinte e cinco por cento), no mfnimo, da receita resultante de impostos, na manutenção e
no desenvolvimento do_ensin_o (§ 41' do art. 176 da Constituição Federal).
Art. 29 Os recursos- destinados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, resultantes da aplicação dos
percentuais estabelecidos no§ 49 do art. 176 da Consti:.
tuição Federal, visam a assegurar preferencialmente o
cumprimento do preceito da escolarização obrigatória e
garantir:
a) as mais amplas oportunidades educacionais, proporciQnando a todos o acesso à escola e a permanência
nos estudos;
b) a melhoria crescente da -qualidade do ensino;
c) o desenvolvimento da pesquisa educacional;
d) o aperfeiçoamento dos recursos humanos n~ces
sãrios- à manutenção e ao desenvolvimento do ensino;
e) o progresso qUantitativO e qualitativo dos serviços
de educação;
f) o estímulo à educaçãõ e a justa distribuição de seus
beneficias.
Art. 31' A União, os Est~dos, o DisÚÚ.Õ--Federal- e os
Municípios deverão aplicar, no ensino de 1' Grau, crescentes percentuais de participação nos recursos de que
trata o caput do artigo anterior.
1rt. 49 Os recursos mencionados no art. l~' desta lei
originar-sc-ão:
a) na União, da reeeita de impostos que venha a arrecadar;
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b)nos Estados e no Distrito Federal, da receita de impostos que venham a arrecadar, 8$SÍm como da que lhes
seja transferida pela U níão, por força de mandamento
constitucional;
- c) ·nas Municípios, da receita de imPostos-que ·venham a arrecadar, assim como da que lhes seja transferida pela União e pelos EstadOs, por força dos respectivos
mandamentos constitucionais.
§ 1' Para os fi_ns previstOS neste artigo, ex.cluir-se-ão
das receitas arrecadadas pela União e pelos Estados e do
cálculo dos respectivos percentuais de aplicação as par_celas dos recursos que hajam _transferido aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, por força das disposições constitucionais.
§ 29 ConSíderar-se-ão_ excluídas das receitas de impostos mencionados no caput d:ste artigo:
a) as operações_-c;le crédito_por antecipação de receita
orçamentária de impostos;
b) as entradas compensatórias; no atiVo e passivo finan"ceiros, q-uando relativas à receita de impostos.
§ 39 Para fixação dos valores correspondentes aos
mínimos estabelecidos no art. 19 desta lei, considerar-seã a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for o caso, por lei que ilutorizâr a abertura de
créditos adicionais Com base no eventual excesso de arrecadação.
· § 49 As diferenças entre a recetta e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no nãoatendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e c-orrigidas no último trimestre do exercício e, ainda havendo ao seu término diferença, esta serã
compensada no exercício seguinte.
Art. _5~_ Para efeito d_Q ~Qmprimento do _preceito ~
tabelecidõ no §-49 do art. 176 da Cqnstituição_Feder!ll,
não serão computadas as ~aplicações de receitas oriundas
de contribuições ou tributos que não scjain propriamente ditos, especialmente as referentes ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL e ao salário-educação.
Art. 6t> Os recursos preVIstos no caput do art. 19 des- te lei destinar-se-ão ao ensino de todos os graus, regular
ou ministrado pela via supletiva amplamente considerada a[ incluídas- educação pré-escolar, a educação de excepcioriais e a póS-graduação.
§ 1' Consideram-se despesas com manutenção e desenvolVimento do ensino todas as que se façam, dentro
ou fora das instituições de ensino, com vista ao disposto
neste artigo, desde que as correspondentes atividades estejam abrangidas na legislação de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e sejam supervisionadas pelos competentes sistemas de ensino ou ainda as que:
a) resultem da manutenção dos colégios militares de
1~' e 2t> Graus;
b) resultem em bens ou serviços que se integrem nas
prograruações de ensino;
c) consistam em. levantamentos estatísticos, estudos e
pesquisas, levados a efeito pelas instituições de ensino ou
por outros órgãos e entidades, desde que visem precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão racional do ensino;
--d) correspondam à amortização e ao custeio de Ope~ rações de_ crédito destinados ao financiamento de programações de ensino, no_s termos do corpo deste parã- grafo e sua alfnea b;
e) importem em concessão _9-e bolsas de estudo;
f) assumam a forma de atividades-meio de estabelecimeilto de normas, gestão, supervisão, controle, fiscalização e outras, necessárias ao regular funcionamentO
dos sistemas de ensino;
g) decorram da manutenção d~ pessoal inativo, estatutário, originário das instituições de ensino;·em razão
de !Jposentadoria.
- --§ 29 Não se consideram despesas com a manutenção
e o desenvolvimento do _ensino:
a) as efetuadas com pesquisa quando não vincul~d-a
esta ~o ensino -o_u,. quando efetivada fora dos sistemas de
ensino, não vise, _precipuanlente, ao aprimoramento da
qualidade_~ à expansão racional do ~nsino;
b) as que _se trac_l.y.zal!l em subvenções a instituições
privadas, de caráter assistencial ou cultural;
c) as que_ se destinem_ à formaçãO- esPec[fica dC quadros para a administração pública, sejam civis, militares
ou diplomáticos.

a
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Art. 79 Os órgãos e entidades integrantes dos sistemas de planejament'? e orçamento detalharão_ seus programas de trabalho, de modo que as ações, definidas nesta lei çomo de manutenção e desenvolvimento do ensino,
sejam identificadas em seus aspectos operacionais, a'
nível de subprojeto e subatividadc orçamentários, para
6feito de consideração nas fases da elaboração e execução do orçamento.
Art. 8'- _Os órgãos centrais dos sistemas de planejam.ento e orçamento e de administração financeira, contabilidade e auditoria, em suas áreas de atuação, estabelecerã.P mecanismos e meios de gerc:nciar, controlar e apurar os resultados ci.ue visem a dar cuniprimento às determinações expressas nesta lei.
.Aft. 99 A prestação de assistência técnica e financei~. pr-evista no § l' do art. 177 da Constituição Federal,
ficarâ condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados e pelo Distrito Federal do disposto nesta lei, sem
prejuízo de outras c-aminações legais.
J\rt. ro. No primerio ano da aplicação desta lei, de~
veJ:ão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por seu Poder Executivo, ajustar os respectivos
-O-rçamentos às normas aqui fiXadas.
Art. 11. ·Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Art.- 12. Revogam-se aS disposições em contrario.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à votação, em globo, das emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se. agora, ã apreciação do Requerimento n' 174/85, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n'i'
43/85.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-.
cer cotno estão. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação -da
matéria.
_ DiscUSSão, enf turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 43, de 1985 (nt> 4.973{85, na Casa de origem), de iniciativa dó Senhor Presidente da. República, que altera o valor do vencimento dos car..
gos que especifica e- dâ outras providências (dependendo _Q.e par~es das Comissões- de Serviço Públi~
- co CiVil e de Finanças).
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Serviço Público Civil, que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
~ lido o seguinte

PARECER N• 232, DE 1985
Da Comissão _de Se"n·iço Público _Civil, sobre o
Projeto de Lei da Ciniara n9 43, de 1985 (nt> 4.973.
B/85- na origem) que "altera o valor do venclmen~
to dos cargos que especifica e dá outras providências".
Relator: Senlldor José Lins
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos
termos do artigo SI, da Lei Maio r, vem a exame desta
Comissão projeto de lei, alterando a valor do vencimento dos cargos que especifica e dá outras providências.
A Proposição, quando do seu envio à Câmara dos Deputados se fez acompanhar de Exposição de Motivos do
ex-Diretor-Geral do DASP, Dr. José Carlos Soares Freire, esclarecendo que "tais serVidores passaram a ter tra-. tamento diferenciado nos Planos de Classificação -de
··Cargos das Leis n's 3.780, de 12-7-60 e 5.645, de 10-1270, uma vez que as atribuições atinentes aos cargos por
eles ocupados hão encontravam correspondência nos sistemas de classificação vigente.s, tornando inviãvel o seu
enquadramento, ou, quando este se fez possível, inclu{.
dos em categorias funcionais com atribuições diversas
daquelas inerentes ao cilrgo então ocupado".
Assim, o projeto estabelece que corresponderá, a partir da vigência da Proposição, quando transformada em
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lei, o vencimento dos ocupantes efetivos de cargos de
Técnicos em Administração de Transporte Marítimo, alcançados pelo art. 39 da Lei n9 6.184, de 1984, dos quadros dos órgãos da Administração Federal direta e das
autarquias federais, que ainda não foram inclufdos no
Sistema de Classificação de Cargos, ao valor atribuído à
referência NS-14 da escala de vencimeiltos e salãcios do
Serviço Público Federal, sendo que esta disposição só se
aplicará ao funcionário portador do diploma de curso
superior de Administração ou habilitação legal equivalente.
Destaque-se que os funcionáiíoS-que;-àrites--de serem
incluídos no Plano de ClassificaçãO- de CargOs_ de que
trata a Lei n9 5.645, de 1970, eram ocupantes dos cargos
referidos pela Proposição, sem prejUízo de sua lotação,
poderão optar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da vigênciã desta lei, pelo retorno à situação_ ariteríor; fazendo jus ao novo vencimento",- a partir da opção.
Considerando que alteração do valor de vencimento
de que trata a Proposição servirá de base para revisão de
proventos dos funcionãrios aposentados em cargos nela
especificados, e que nada vendo, no âmbito desta Comissão, que obstaculize a normal tramitação do presente
projeto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985.- Alfredo Campos, Presidente- José Lins,- Relator- Jutahy Magalhães -Mário Mala.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Com a palavra o nobre Senador João Calmon para proferir o parecer da comissão de Finanças.
O SR. JOÃO CALMON (Para emitir parecer)_~ Sr.~
Presidente, Srs. Senadores.
Tr.:ta-se de Prójeto de Lei oriundo da Câmara dos Deputados ~ n"' 4.973-A, de 1985) de iniciativa do Poder Executivo (Mensagem n'~' 87/85), que altera o valor do vencimento do:; cargos que especifica, e dâ outras providências.
O art. 1"' e seu parágrafo único posiciona na referência
NS-14 r;a Escala de Vencimentos e Salários do Serviço
Públicc Federal os funcionários portadores de diploma
de cun o superior de Administração ou habilitação legal
equivalente, ocupante efetivo de cargos de Técnicos em
Administração de Transportes Marftimo, alcançados pelo art. 3"' da Lei n"' 6.184/74, e dos quadros dos órgãos
da administração federal direta e das autarquias federais.
O art. 29 estende a vantagem da Lei n"' 6.813/80 aos
"Conferentes de ex-autarquias vinculadas ao Ministério
dos Transportes, desde que amparados pelãs Leis n"'s.
3.205/57 e 4.061/62, O vencimento mensal corresponde-rá, de acordo com o mesmo artigo, ao valor atribufdo à
referência NS~ 14 da Escala de Vencimentos e Salãrios do
Serviço Público Federal".
Os funcionârios que Ocupavam os cargos acima referidos antes de serem inclufdos no Plano de Classificação
de Cargos (Lei n9 5.645/70), de acordo com o art. 39, po~
derão optar, no praz-o de 60 dias, contados a partir da vigência desta lei, pelo retorno à situação anterior, fazeri.do
jus ao novO vencimento, a partir da opção,
Segundo o art. 49, a alteração do valor do vencimento
servirá de base para revisão de proventos dos funcionários aposentados em cargos nela especificados.
O Projeto foi aprovado na Casa de Origein, após os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e das
Comissões de Serviço Público e de Finanças pela aprovação.
Sobre os encargos financeiros decorrentes da lei, se
aprovada a Proposição, não hã referência riO Projeto, entretanto concordamos com a Comissão de Finanças da
Câmara dos Deputados, que sobre a questão assini se
manifesta:
··os encargos financeirOs resultantes da aplicação da projetada lei não constituem montante de
vulto, de forma a merecer análise especial. A iniciativa, de parte do Poder Executivo, faz PressupOr que
exista dotação orçamentária suficiente."
Diante do exposto, nada havendo opor por conta do
exame afeto a esta Comissão, por força do art. 108 do

Regimento Interno do Senado Federal, opinamos peta
aprovação do Projeto.
b o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
_
Completada a instrução da matéria, passa-se à s~a
apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não haveridO- quem Queira disCuti-lo, declaro encerra~
da a diScUssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

h o seguinte o Projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 43, de 1985
(N'~' 4.973/85, ·na Casa de origem)
De iniciativa -do Senhor Presidente da República

Altera o valor do vencimento dos cargos que especifica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1'~' O vencimento dos ocupantes efetivos de cargos de Técnicos em Administração de Tfansporte Maríalcançados pelo art. 3"' da Lei n"' 6.184, de 1I de de--Zeinbro de 1974, dos _quadros dos 6fgãos da-Adininistração Federal direta e das autarquias federais, que ainda não foram incluídos no Sistema de Classificação de
Cargos, corresponderã, a partir da VigênCfa desta lei, ao
valor atribuído à referência NS~l4 da escala de venciR
mentes e salários do SerViço Público Federal.
__ Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica
funcfonãrio portador de diploma de euros superior de
Administração ou habilitaÇão legal equivalente.
Art. 2'~' A vantagem da Lei n"' 6.823, de 22 de setembro de 1980, fica estendida aos Conferentes dç exautarquias viriculadas ao Ministério dos Transportes,
desde que amparados pelas Leis n"'s. 3.205, de__l5 de julho
de 1957, e 4.061, de 8 de oiaio de 1962, passando os res~
pecti_vos vencimentos mensais a corresponder, a partir da
vigência desta lei, ao valor atribuído à referência NS-14
da escala de vencimentos e salãrios do Serviço Público
Federal.
·
ArL 39 Os funcionãrios que, antes de serem incluídos _no Plano de Classificação de Cargos de que trata a
Lei n'~' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, eram ocupantes
de cargos referidos nos artigos anteriores, sem prejuízo
de sua lotação, poderão optar, no prazo de_60 _(sessenta)
dias, contados da vigência desta Lei, pelo retorno à situação anterior, fazendo jus ao novo vencimento, a partir da opção.
Art. 4"' A alte!ação do valor de vencimento de que
trata esta lei servirá de base para revisão de proventos
dos funcionários aposentados em cargos nela especificados.
Art. 5"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com os seus efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês" seguinte ao de sua publicação.
Art. 6"' Revogam~s-e as disposições em contrãrio.
~imo;

ao

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun-Cia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente e Srs. Sen~do
res:
Em julho vindouro, precisamente no aia 2, deverá ser
empossado na Academia Brasileira de Letras (ABL),
uma das figuras exponenciais da cultura brasileira, MarR
cos Vintcius Vilaça, que logrou conquistar a imoitalidãde acadêmica no apogeu de uma rápida e fulgurante traj~tóriã intelectual, administrativa_ e política.
Raros são os exemplos de uma carreira pontilhada de
êxitos como a -desse insigne escritor p-ernambucano, que
ocuparã na Academia Brasileira de Letras a cadeira con-
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quistada por outro conterrâneo notâvel, prematuramen
te desaparecido, o poeta e jornalista Mauro Mota, nascidos ambos em Nazaré da Mata, aos quais se devem
acr~centar dois outros talentos admirãveis que asseguram o extraordinário prestígio intelectual de PernambuR
co na Academia Brasileira de Letras - o seu venerando
-~r~idente, Austregêsilo de Athayde, e o poeta Embaixador João Cabral de Meto Neto.
Evidentemente, outros nomes de imenso prestígio cultural poderiam ser enumerados mas, nesta oportunidade, refiro-me especificamente aos mencionados acadêmicos.
Quando o ex-Ministro da Educação e Cultura, Rubem
Ludwig, escolheu Marcos Vinícius Vilaça para substituir
o saudoso Aloisio Magalhães na Secretaria de Cultura
desse Ministério, foram unânimes e generalizados os
aplausos e as manifestações de apoio.
O Ministro Rubem Ludwig não poderia ter sido mais
feliz'- porquanto Marcos Vinícius Vilaça se encontrava
no apogeu de sua trajetória como administrador competente e dinâmico,
Para comprovã-lo, bastaria citar a sua gestão em uma
das mais importantes Diretorias da Caixa Económica
Federal, os Centros Sociais Urbanos que organizou e implantou, além da aquisição de um prédio condigno para
instalação da Academia Pernambucana de Letras, quan~
do foi Presidente dessa Instituição, que, desde .então, se
transformou em um autêntico centro educativo e cultural do qual Pernambuco justamente se orgulha. Professor de Direito, na tradicional Faculdade de Recife, Suplente do Senador Nilo Coelho, o eminente e saudoso
ex-Presidente do Congresso Nacional, Marcos Vinfcius
Vilaça lutou e conseguiu, da UNESCO, o reconhecimento da cidade de Olinda como Patrimônio da Cultura
Mundial.
- Pçla sçriedade e excepcional categoria do seu desempenho à frente dos setores que dirigiu nos domínios da
Administração Pública, e sobretudo, pelo valor permanente de sua atuação cultural como escritor nacionalmente consagrado, Marcos Vinfcius Vilaça jã se encontra em plena atividade como um dos Assessores Espe-ciais do Presidente José Sarney.
Todavia, o reconhecimento da capacidade, indiscuti~
, vel talento e prestígio de Marcos ViníciOs Vilaça, serâ
melhor avaliado no próximo dia 2 de julho, quanc;lo o
próprio Presidente da República, Josê Sarney, - também escritor de mérito incostestável, - será o orador
oficial da Academia Brasileira de Letras incumbido de
receber e saudar o novo imortal.
A consagradora recepção de Marcos Vinícios Vilaça
na Academia Brasileira de Letras, e nas circunstâncias
especiais que deverão caracterizá~ la como um acontecimento sumamente expressivo, pareceu-me digna de registro especial nos limites desta breve comunicação.
Ao ensejo, congratulo-me com a Academia Brasileira
de Letras, pelo ingresso de um dos mais valorosos talentos do nosso tempo.
A Academia, está engrandecida com a presença de
Marcos ViníciOs Vilaça. (Muito beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACffi SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadore~:
Quando, bem recentemente, manifestei a V, Ex.'s a minha oposição a que fosse aprovada, pelo Senado Fede-·
ral, a indicação do Deputado Estadual Angelo Angelin
para Governador do Estado de Rondônia, revelando as
razões por que o fazia, não fui escutado. Consideraram,
poi"OCerto, insuficientes os motivos que apontei, naqUel~
oportunídade, para recusar a indicação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Fiz, também, um apelo a Sua Excelência, para quereconsiderasse a indicação, pois que não dispunha o indicado de condições pessoais e politicas para o exercício do
cargo.
Oriundo do_ interior de São Paulo, CID: Rondônia se
fez, também, interiorano, vivendo no cultivado horizonte das suas perspectivas. Na Capital do Estado, onde
. exercia o mandato de Deputado Estadual e, hoje, o cargo de Governador, ainda não tivera a vivência iridispensãvel para lhe permitir utilizar os canais que possibilitassem o aprendizado necessãrio para o exercício da ativi-
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dade governamental. Via de conseqUência, não sabendo
como governar, adotou a atit_ude_simplista de travar a
adminiStração, de nada fazer, -e, ainda, não satisfeito, de
desfazer o que havia sido feito pelo seu antecessor. As licitações jã realizadas não tiveram prosseguimento, foram sustadas, deixando as obras de sçr_em iniciadas, triplicando, ou quadruplicando, o seu preço quando vierem a ser executadas.
Mesmo oriundo da zona rural, não percebeu o governador, na sua incúria, na sua desídia, na sua incompetência, que as estradas vícíD.ai-S, deixadas ao abandono após
o período das chuvas, período que deveria ser aproveitado para a conservação, se deteriorarão, literalmente, desaparecerão, se transformarão em simples caminhos, de
difícil trânsito para veículos automotores. Porventura
não saberá que ê no período do verãO local que se faz
possível o desempenho das atividades de implantação e
conservação de estradas? Se_ as ~tradas vicinais estão ªo
abandono, como escoar a produção do café, do cacau, e
a de tantos outros produtos com que o Estado vem con'tribuindo para o crescimento da economia_o_ªcional?
Houve tempo em que se disse qu~ "governar ê abrirestradas.''

Hodiernamente, abrir estradas é uma das tarefas governamentais rotineiras. Requer-se muito maís, reclamase e se exige a açào governamental para a formação da
infra-estrutura necessária para qUe a iniciativa p'i"iV"ádii
possa revelar o seu dinamíSffio.
Ora, se uma região como ·a do Estado de Rondônia,
denâmica por excelência, não dispuser de estradas _vicinais em condições _de possibilitar o permanente acesso
aos núcleos de atividade económica, todo o esforço ·desenvolvido pelos núcleos pioneiros de mineração e agropecuãria sofrerão a ameaça de se verem isolados, com
prejuízos não só para a iniciativa privada_c_omo para os
cofres públicos, pela queda da arrecadação.
Pouco importa ao Governador Ângelo Angelin e ao
. seu partido a ação adminiSt3.tiva. A eles basta dispor da
' máquina governamental, ocupar os cargos., gozar das benesses que lhes possam ser proporcionadas.
Falaram das mordomias usufrlfídas pelas integrantes
· dos Gove_r_nos_da Revolução, M_a_s o ex-Deputado Jerônimo-Santana, que na oposição era ativo crítiCo dos Go
vemos passados, hoje, se fosse possível apagar todos os
registras, fá-lo-ia com todo prazer, para evitar que se
constatasse que o seu discurso oposicionista rião era Veraz; que se- questionasse a mensagem que veiculou por
tantos anos e se lhe indague se, nomeado pelo novo Governador para o- cargo de Nível DAS-6, o mais elevado
do Estado de Rondônia, e igual ao do Governador, residindo em casa alugada pelo Governo do Estado, que
paga o módico aluguel de oito milhões de cruzeiros, estaria abjurando o seu credo, esquecendo das suas catilinárias, para não renunciar a·o goZo das mordomias, tão
combatidas porque não compartilhadas.
Realmente, é preciso morar bem- foima ostensiva de
status - , quem ê co"ndômino da Administração.
Sim, Sr. Presidente e SeS.- Senadores, Condómino.
Quem o diz e documenta é um correligionário do exDeputado Jerónimo Santana, o Deputado Estadual_ Sérgio C8."r'Jriinato;-atrãvés da Carta_Cii'cular n~;~ 003/85, na
qual denuncia que o acordo celebradQ para dividir os 6rgãos da Administração do Estado entre o_ ex-Deputado
Jeróniino Santana e o DepUtado Olavo Pires não foi
cumprido.
Depois de historiar a formalização do acordo, cujo
texto, juntamente com a Carta Circular, ilustrará este
pronunicamento, diz o Deputado Estadual Sérgio Carminato:
------.. "Entretanto, quando o Deputado Ângelo Angelin assumiu o Poder Executivo do Estado, o acordo
não foi cumprido por interferência do Sr. Jerónimo
Santana. O não-cumprimento do aludido acordo
enfraqueceu o poder do Sr. ÂngeloAngelin bem governar o Estado, vez que perdeu o apoio de certos
Ii)eputados Federais e Estaduais do PMDB, além de
outros antigos filiados do Partido, bem como de
certa ala da Frente Liberal, ensejando, assim, uma
oposição dentro da própria oposição."
Em seguida o missivista denuncia irregularidade na
eleição do Presidente da Cõriipanhía de Mineração- de
Rondônia- CMR, afirmando que o Sr. Jerónimo Santana insiste em fazer eleger -um seu candidato, mesmo
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_contrariando o Estatuto da empresa, de vez que aquele
não é acionista, e ohserva, verbls:
.. " ... mas, mesmo assim, pela venta® e obstinação
do Sr. Jerónimo Santana serâ o único escolhido
para aquela Presidência~·
Cumpre esclarecer cjue o denunciante teve o seu candidato preterido por in-terferência do Sr. Jerónimo Santana.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, denunciado
fosse o acordo por um Deputado do meu partido, poderse-ia alegar que a denúncia resultava da circunstância da
mudança de posições. Todavia, o que estou demonstrando ê que transformaram a Administração do_ Estado em
algo apropriãvel, numa res nullius, num tesouro cuja divisão entre âSq ue 6 acháram-não se faz de forma eqUitativa, pois os mais fortes dele se apoderaram, conforme
denUncia de um dos interessados.
As contradições afloram, os entrecahoques se fazem
ostensivos, os desentendimentos transbordando da_ inti-niidaae p·artfdâria pela iniCiã.tiva dos pr6prios correligio.:
nários.
~ o Governo envolto nas suas próprias contradições,
conseqUência da falta de liderança do Governador, que
não escutou a minha sugestão para que renunciasse, pois
é incapaz de Governar o Estado.
Ma~s_ uma vez, Sr. Presidente e ~r_s. Senadores, ocupo
a atençãO de: Y. Ex• para enfatizar-a circunstâncíã-de ter
sido i11duzid_o tm_erroq :exçelentíssimo _Senh.Qr Presiden-_
te da -RePúbliCa ao ~~:~-bmeter a esta Casa ~o Çongi'esso
Nacional o nome do -Deputado Ãngelo Angelin para governar o Estado de Rond_ônia, não somente pelos motiw
vos que apontei naquela oportunidade como pelos Que
hoje trago ao conhecimento de V. Ex•s ausência de liderança, bisonhice, incompeténcia, permitindo- o latente
clima de corrupção, através de empreguismo e de medidas, ou melhor, ante-medidas, prejudiciais aos interesses
do Estado.
Era o que eu tinha a dizer. Obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTO;< QUE SE REFERE O SENADOR ODACIR SOARES:
ESTADO DE RONDONIA
-Assembléia Legislativa
_Gabinete_ do -Deputado Sérgio Carminatto
Porto Velho, 17 de junho de 1985.
Carta Circular n9 003/85
- -_
ExcelentísSirrio Senhor:
Apresento-me como Deputado Estadual, pelo Estado
de Rondônia~_ pertencente ao PMDB; com eleitores em
todo o Estado e, principalmente, nos Municípios de Cerejeiras, Vilhena e Colorado do Oeste, sendo que neste
fui fundador e Presidente do Diret6rio Muniéipal do
PMDB.
_ Fielseguidor do Programa do PMDB, sempre antes e
durante o meu mandato de Deputado Estadu_al, sem nenhum comodisino, tenho trabalhado, junto às bases do
meu Partaido e ao povo de Rondônia, pela realização
das jdéías e dos compromissos do Programa do PMDB.
No consenso entre a Frente Liberal e o PMDB; para o
nosso Estado, foi esçolhiçio, para Governªdor, o_ nosso
companheiro de partido, Deputado Ângelo Angelim:
Enquanto chegava a data da posse do Deputado
Ângelo Angelim, para Governador de ROJ'ldónia, -numa
reunião ocorrida em Brasília, da qual participaram q uase todos os Parlamentares Federais e Estaduais _de Rondônia, tanto da Frente Liberal quanto do PMDB; além
do Presidente do Diretório Regional do nosso Partido
(PMDB), ficou-acordado sobre nomeações e indicações
de cargos de }9 e 29 escalões do Governo do Estado, o
que se--estabeleceu no acordo do anexo.
Entretanto, quando o Deputad_o Ãngelo Angelim assumiu o Poder Executivo do Estado, o acordo não foi
cumprido por interferência do Sr. Jerónimo Santana. O
não cumprimento do aludido acordo enfraqueceu o Poder do Sr. Angelo AngeHm em governar o Estado, vez
que perdeu o apoio de certos Deputados Federais e Estaduais do PMDB, além de outros antigos filiados do Partido, bem como de certa ala da Frente Liberal, ensejando, assim, uma oposição dentro da própria posição.
Por motivo ignorado a indicação feita por mim para a
presidência da Companhia de Mineração de Rondônia-
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CMR somente horas antes de ser realizada a Assemblêia
Geral para a eleição da Diretoria, fói rejeitada em descumprimento do acordo para a Presidência da mencionada Companhia (CMR) um amigo do Sr. Jerônimo
Santana, Magnus Guimarães, que só não assumiu ao
cargo de Presidente da CMR porque não era acionista
da Companhia, mas, mesmo assim, pela vontade e obstinação do Sr, Jerónimo Sahtana serâ o único escolhido
pai'a aquela-Presidência.
Diante desse descontentamento que o Sr. Jerónimo
Santana consegue gerar, nomeando o Governo do Estado, no PMDB e na própria população de Rondônia,
principalmente nas camadas mais humildes da população, que por todos os Municípios do Estado jã começam a comentar que a Nova República não chegou a
Rondônia e se o novo Governadçr, que ainda não apresentou seu programa de Governo, continuar fazendo
apenas as vontades do Sr. Jerônimo Santana, jamais as
idéias e os compromissos da Nova República chegarão a
este Estado, ficando o povo em_ situação pior da quejã se
ençÇI_nJra,va por ocasfão do Governo Anterior.

-

Cordialmente, PMDB.

Sérgio Carminatto, Dep. Estadual

ACORDO DE RONDON!A
Objetivando o c-onsenso. e a unidade partidária,
acordou-se o que abaixo se descreve, aqui firmado, atravéS das -peSsõRS-dO Sr. Pi'CStdente do Diretório Regional
do p_MDB- RO., Dr._Je_rónimo Santana ci do Sr. Olavq
Pires, Deputado Fedefil pelo PMDB de Rondônia, representantes dãS duas c-orrentes partidárias que por este
documento se fundem em uma só, pelo engrandecimento
do Estado de Rondônia, através de uma administração
harmoniosa e participati\ia.
Para a corrente liderada pelo Dr. Jerónimo Santana,
caberá indicar os titulares e todas as nomeações para os
_
Cargos e Funções dos seguintes Órgãos:
......;;; Secretaria da
-Secretaria da
- Procqradoria
--: Esccitôrio de
Em Brasífia

Agricultura
Indústria e Comércio
Geral_ Qo_ E.stadg_
~- _
Representação do Governo

Para a corrente representada pelo Deputado O lavo Pires, caberá indicar os titulares e todas as nomeações para
os cargos e funçôes dos seguintes órgãos:
-Secretaria de Segurança Pública
- Secretaria da Educação
-Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
-Companhia de Mineração_ de Rondônia
Departamento de Estradas de Rodagem e ou Secretaria de Transportes caso seja criada esta última,
ficando desde_já designado o nome do Eng~;~ Rigamero Agra para ocupar o cargo de Diretor-Geral
para o DER.
Caberá através de ação conjunta e por acordo entre as
duas correntes, a indicacão e nomeação do Secretário da
Fazenda e do Diretor PreSidente do Banco do Estado de
Rondônia - BERON, sendo que na Secretaria da Fazenda caberá para a corrente representada pelo Deputado Olavo Pires a indicação e nomeação da um Diretor
ou cargo equiyalente, competindo a outra corrente todas
as outras nomeações; com relação ao Banco do Estado
de Rõlldd"nia-BERON - o Diretor Pre"Sidente será indicado por ação conjunta e acordo entre as partes, caberá
a corrente do Dr. Jerônimo Santana um-a Diretoria- ao
Partido da Frente Liberal outra Diretoria - a corrente
representada pelo Deputado Olavo Pires, outra Diretoria.
Caberã também ao Grupo aqui representado pelo Deputado Olavo Pires ·a iridicação de um nome para compor o Conselho Político.
Caberá exclusivamente ao Governador que vier a ser
nomeado, a indicação do Titular da Casa Civil, da Casa
Militar e do Prefeito da Capital, ficando acordado entre
as partes que as Secretarias e Órgãos Municípais serão
ocupados por indicação da Bancada do PMDB Munici~
pai da Capital.
Quanto aos úrgãos Federais com atuação dir_eta dentro do Estado, liceu acordado o seguinte:
Caberá. ao Grupo liderado pelo Dr. Jerônimo Santana
a indicação para ·nomeação nos seguintes Orgãos:
-CEPLAC
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-DRT
-DRF
-DF SAÚDE
-EBN
-LBA
-SMA
-PORTOBRÁS

4

REQUERIMENTO No 57, DE 1985

Caberá à corrente representada pelo Dêputado Olavo
Pires a indicação para nomeação nos seguintes Órgãos:

-!NPS
-lAPAS
-CIBRAZEN
-SUDEPE
-CFP
-IBDF
-SENAC
-SESC
-DNOS
-DF DA AGRICULTURA
Quanto ao INCRA, o Coordenador Especial Regional
será também escolhido através de ação conjunta e de comum acordo entre as partes, cabendo à correntes representada pelo Deputado O lavo Pires a indicação de uma
Coodenadoria -o_u cai&o equivalente. Os Órgãos e Reparticões Estaduais e Federais aqui não relacionados e que
não pertencem ao Partido da Frente Liberal atrav~s do
acordo fiimado, serão igualmente distribuídos entre as
duas correntes.
Qualquer modificação na estrUtura- de algum Órgão
ou Secretaria, terá que ser de comum acordo entre as
correntes e, o desmembramento de qualquer Secretariaas indicaçõ.es para nomCação na nova Secretaria caberão
à corrente que originariame'nte orientava a Secretarla
mater.
Brasl1ia, 16 de abril de 1985.- Deputado O lavo Pires
Dr. Jerónimo Santana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

-

O SR- !'RESIDENTE (José Fragelli) -Nada mais
havendo que tratar, a Presidência designa para a sessão
ordináriã de hoje, a seguinte.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 37, DE 198!
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n\" 37, de 1981 (n\" 1.795J79, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 65 da Lei n"' 4.504, de 30 de
novembro de 1964, qu~ ''dispõe sobre o Estatuto da Terra e dã outras providências", tendo
PARECERES, sob n"'s 515 e 516, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Agricultura, favorável.
2

I'ROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 52, DE 1982
Votação, em turno_únicô, do Projeto =de Lei da Câmara n\" 52, de 1982 (n9 1.076/79, na Casa de origem), que

veda novas inscrições no quadro de_ provisionados na
Ordem do_s Advogados do Brasil_ e, mediante alterações
da Lei n\" 4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aos
atualmente inscritos nesse quadro, o amplo direito de
e."tercício da profissão de advogado, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 931, de 1982, da
Comissão
- de Constituição e Justiça.

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' !03, DE 1984VotaçãO, cm turno único, do Projefo de Lei da Cã;riiara n\" 103, de 1984 (n9 281/79, na Casa de origem), quedá
a denominação de "Afonso Pena" ao aerop-orto de São
José dos Pinhais, Estâ.do .do Paraná, tendo
PARECER FAVORÁVEL,_ sob n' 573, de 1984, da
Comissão
-de Transportes, Comunicações e Obras Puõllcas.

Votação, _em turno único, do Requerimento n\" 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, dQ Regimento Interno, urgência para o Ofício n9 S/2, de 1985,
do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, s_olicitando autorização do Senado Federal para realizar
operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhõ_es de dólaresh

5
REQUERIMENTO N' 58, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n\"-58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regime-nto Interno, urgência parã o-Oficio n\" Sf8, de 1985,
através do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (00),
--solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo novalor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.)

Junho de 1985

como co_ncl usão de seu Parecer n"' 127, de 1985), que a utoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a eleCr$252.255.ª-50.210 (~uzentos e cinqUenta e dois
bt!hões, duzentos e cinqUenta e cinco milhões oitocentos
e cinqUenta mil, duzentos e dez cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER,_ so_b n\" 128,-de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j uridicidade.
v~_~_em

li

PROJETO DE REsOLUÇÃO N' 20, DE 1285
Discussão em- turno único, do Projeto de Resolução n\"
20, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
c?IDO concll!_são de_seu Poder n"' 136, de 1985), quç autoriza obstado de Minas Gerais a elevar em Cr$
75J38.274.875 (setenta e cinco bilhões, trezentos e trinta
e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, s_ob n"' 137, de 1985, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

6
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 233, DE !981

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 2!, DE !985

VotaçãO~- em Primeiro turi:to, do Projetei de Lei do Senado n\" 233, de 1981, de autoria do Senador João Calmail,_ que fíxa percentUal mínimo para aplicações em
educação pelas empresas em -qi.te o Estado tem participação acionáfia mãjorítária, -tendo
PARECERES, sob_n"'s 19 a 22, -de 1985, das Comissões:
-=-_de Coõ~tltuiçio e Justiça, pela constitucionãlidade e
juiídicidãck;
fa~r:~~s~-~~~~-~- ~uJO!ra, de Economia e de Finanças,

DiSCUsSão- em turno único,_ do Projeto de Resolução n"'
1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
co~õ-cõllC:lusão de seu Parecer n\' 138 de 1985), que autonza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 15,800,000.00 {quinZe milhões e oitocentos mil
dólares norte-.arnericanos), tendo
PARECER, sob n"' 139; de 1985, da Comissãç:
- de Constitulçílo e Justiça, pela constituciOnalidade e
juridicidade,

7

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 22, DE 1985

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 53, DE 1983

Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n~'
22, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
co~o conclusão de seu Parecer n\" 140, de 1985), queautonza o Governo do Estado do Amazonas a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de até USS
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteamericanos), destinada ao programa de obras viãrias e
de saneamento na cidade de Manaus, tendo
PARECER, sob n<? 141, de 1985, da Comissão:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela Constitucionalidade e
jurídicida<kL

e

-

2~~- de

13

Votação, em primeiro turno, do Projeto_de Lei do Senado n"' 53, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestra, nos cursos
de 1"' e 2"' Graus dos estabelecimentos de ensino do País,
sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 492 e 493, de 1984, das Comissões:
_
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalid-~de e
j~fjdiddade; e
_
-de Educação e Cultura, fã.voráveL

14
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 24, DE 1985

PROJETO DE LEI DO SENADO No !8, DE 1984
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 !8, de 1984, de autoifa do Senador-Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria profissional do Conta~
dor no grupo das profissões liberais, tendo
__
PARECERES, sob n\"s9 e 10, de 1985, das Comissões:
:-de Cor tituiçllo e Justiça, pela constitu_cionalidade e
jUfídiddaac:; e
-de Legislação SOcial, favorável.

9
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 18, DE 1985
Discussão, em fUrna único, do Projeto de Resolução
n\" 18, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 125, de 1985), que autoríza o Estado de Santa Catarina a_elevar em Cr$
30.371.291.614 (trinta bilhões, trezentos e· se-tenta e um
milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cru~eiros) o montante de sua dívida consolidada,
ten-do
PARECER, sob n\" 126, de 1985, da Comissão:--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicldade~

10
- PROJETO UE RESOLUÇÃO N' !9, DE 1985
Discussão, em turno único, do Projeto de_ Resolução
nq 19, de 1985 (apresentado pela ComissãO de Economia

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 24, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
ro~oco·ii-clusão de s-eu Parecer n"'164, de 1985), queautonza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar
oj)el'ãção de empréstírriá externo, ilO valor de US$
66,500,000.00 (sesSerita e seis milhões -e quinhentos mil
dólares_ norte-americanos), tendo
PARECER, sob n"' 163, de 1985, da Comissão:
- - d~ ConstitiiiÇlo e Justiça, peta constitUcionalidade ejuridicidade.
IS

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 25, DE 1985
Discu_ssão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 25, __de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
co~o conclusão de seu Parecer n\" 166, de 1985), queau·
tonza o Governo do Estado de São Paulo a prestar garantia à companhia do Metropolitano de São paulo (Metrô), em operação de crédito no valor de CrS 96.291.000
(noventa e seis milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros), tendo
-PARECER, sob n\" 167, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
16

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 26, DE 1985
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n\" 26, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
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c-oncl~são de _seu Parecer n~'_IG8, de: 1985), q_uc autoriza o Estado de Minas-Gerií.& a ef_evar, tempo~arfa
mente, em Cr$ 517.422.174,898 {quinnentos e dez.essete
bilhões, quatrocentos e vinte e: dois milhões, cento e se_- _
tenta e quatro mil, oitocentOs e noventa: e Oito cruzeiros)
o montante de sua dívida consolídaQ.a, tendo
PARECER, sob_n'i' 169, de 1985, da ComJssã.Q:
_~
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidaae e
juridicidade.

como

17

como c anel usào de seu Parece~ n" 181, de t 985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araputanga (MT) a ele-.
var etn Cr$ 640)l5~909 _(seisceqtos e qua~~nta milhões
ti-ezentos e quinze mít, noVecentos e nove cruzeiros) o
montante de sltá~dívida· c0ilso1idada tendo
. PARECERES~ sOb n9s 182 e 183, de 1985, das Comissõei:------------"= __:: di!----constit'uiÇ~o e JÚstiça, peta constitucionalidade e
juridicidade; e
-- dit Mõnicfpios, favorável.
18

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 28, DE t985

Pjl.OJETO DE RESO_j,UÇÃO N9 29, DE )985

Discussão, em turno único, do Projeto d~ Resolu_ção
n'1 28, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n01 29, ae 1985 (apresef!-tadQ Pela Corriissão de EconolJlia

Sexta-feira 28
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como conclusão de seu Parecer p.9 184, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alegre (ES), a elevar em
Cr.J 30.8_17. l_75 (trinta milhões, oi!ocentos e dezessete mil
cento e setenta e cilwõ.Ç-ruzeiros) o montante de sua divida Cori_solidada, tendo
PARECERES, sob n9s 185 e 186, de 1985, das COmfSsões;
- ·
-de Constituiç_il:o e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de MunicípiOs, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra--da a sessão:

(Levanta-se'!

sessé!_~

às !O horas e 58 minutos.)

Ata da 117' Sessão, em 27 de junho de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli, João Lobo e Martins Filho
ÀS 14 HORAS E 30-MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS $RS. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Maia --Fábio Lucena,_
Odacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel HermesHélio Gileiros ;__Améric-o de Souza-- Alberto-SilvaHelvídíONunes-...:._ João Lobo- José Uns --Yirgílio
Távora- Carlos Alberto~- Moacyr Duarte- Martins
Filho - Humberto Lucena -- Marcondes Gadelha -::......
Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Heráclito Rollemberg- Jutahy MagalhãesLo manto Júnior- Luiz Viana -João Calmon- José
Ignâcio Ferreira- Moacyr Dalla--:: Nelson Carn_eiroRoberto Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badar6
-Alfredo eaiilpos --Fernando Henrique Cardoso-.Severo Gomes - Mauro Borges - Gastão Mí1ller José Fragelli - Marcelo Miranda - Roberto Wypych
- Álvaro Dias- Jorge Bornhausen --Carlos Chiarelli ·
- Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário irã prõce"der à leitura do Expediente.

"E lido o

seguint~ ~

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES

:N_oo 233 e 234, de 1985
PARECER N.0 233, DE 1985
Da Corilissão d~ Economia, sobre a
Mensagem n_& 269, de .1984 (n.0 513/84,
na origem), -do Senhor Pi'esidente da
Repúl)llc;t, ~ubmetendo. à aprovação do
Se~_do. F!>deral, proposta· PaTa que seji!, 'antol;izalfo o _Govern,o do Estado dç
sergipe a contratar operação de crédito rio valor de Cr$ 5.487.433.3130 (cinco
billiões, quatroCentos e oitenta e sete
lÍlilhões, quatrocentos e trinta · e três
mil, trezentos e oitenta cruzeiros).
Relator: Senador Albano Franco
Através da Mensagem n.0 269, de 1984, o
Sénhor Presidente da Repúbl!ca submete,
à del!beTação do Sen1>do Federal, pleito dO
Governo do Estado de Sergipe, que obJe-

j;J,ya~

<l<!lltrat'!J',_ j\mto à Caixa Econô:tnleoa

FMieral, ~ta _na qualidade Ide gestora do
:Fllil.do de Apolo ao Desenvolvimento SOCial

!!-- se~l11;e ol'e_ração de CEédito_:
Caracteristlcas da operação:
A - Valor: Cr$ 5.487.433.380 (corres-pondéfitê ·a 41"4 .ooo ORTN de .....
Cr$.13.254,67 em julho/84);
B - Prazos:
1 - de_ Cf!,rência: 3- anos;
~ 2- - , de--a.rliôrtizaÇãO: ·12 · :S.nosr

~, F AS,

Eilcargos:
1 ......... juros de 6,0% a.a.;
2 -- correção monetária: 70% do 1ndlce deov!ll'lação dMORTN;
C -

D - Garantia:
-VInculação das parcelas do Imposto
sobre Cireulação de Mercadorias
ICM;
E - Destinação dos recursos:
,Implantação, re!otço._ e -m~hOrl!l, do
,<;lstema de aba.'ltecimento de água.
Segundo o parecer apresentado pela Caixa Eoonômica Fede_r.al, -~ operação sob exame é vlá_vel técnica, económica e finan_cei-ramente.
o CQlllielho Monetário Nacional pronunciou-se pelo _enc31Illinl;lamento do pedido,
nos termos do parecer do Banco Central do
BIOMil, que concluiu que tal compromisso
não deverá ac,arretar àquele Estado malo:res pressões na execuç;ão orçamentária de
seus futurós exercícios.
Ante o _exposto, concluímos pelo acolbJ-

mEnto

da-

mensag-em, nos termos do, se-

guinte: ~
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 "44,
DE 1985
Autoriza o Gov:eni.o do Estado de Sergipe a elevar em- Cr$ 5.487.433.380 (cinco bilhões, quatrocentos e Qitenta. e sete
milhÕes, quatrocentos e trinta e três
inil, _trezentos e oitenta cruzeiros) Q
montante de sua. divide. consolidada
interna.
O Senado Fed.eral res:ol ve:
_ Ãrt. 1. 0 Jli- o Governo do Estadl:i d Ser~
glpe, nos termos dÓ arl. 2.0 õ.a :Resolução

n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do senado
Federal, -autorizado a eleva-r o montante de
_sua .dÍvida con,solidada interna em _...
Cr_$ _5.487.433.380 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos
e trinta e trê.s ·mil, trezentos e oitenta ~ru
zelros), corroopcmdentes a 414.000 ORTN de
Cr$ 13.254,67, em julho de 19M, a fim de
que possa contratar operação de crédito de
igual v-alor, junto à Caixa Econômlca Fedor a ser _indicado, destinada a financiar o
Pi'"ograriia de Refinanciamento da_ Dívida
Externa daquele Estado.
A.rt. __ 2.0 ~a operªção

:t;~alizar-se-á

nos

termos aprovados pelo ·Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições crediticias da oper-ação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda _em, árticul.ação com o
Banco C_entraJ ~o _Brasil, .. nos termos do
art. 1. 0 ,~ rtem II, do Decreto n. 0 74.157, de
6 de junho de 1974, obedecida.'l as demais
exigências dos órgãos encarregados· da. execução da- politica econôroico-:-financeira do
Governo Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n. 0 9 _573, de 8 de novembro
de 1984, autorizadora da operação.
Art. 3.0 Esta Resó!ução entra·. ~m vigor
na data de sua publ!çação.
Sala das Co_missões, 25 --de junho
W85.
-----= Lom_anto Júnior,_ pre.sidente Jorge
Kalume; Relator- J"oão Castelo- Alexandre Costa - Américo de Souza - Cid Sampaio - José Lins - Albano FranCo - Jutah:y Magalhães_ -

de

PARECER N.o 236, DE 1985
_Da Com~ssão de Constituição e Jus-

tiça, sobre o _Projeto de Resolução- n.o
FinanÇas,
que -nautoriza o Governo do EstadO de
Pernambuco a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de ..... .
US$ 25, 000",0{)0 00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos)".
Relator: Senador Nivaldo Machado
O _presente projeto de resolução, da Co-.znissao de Finanças dtJ Senado Federal como conclusão- de Seu parecer sol5re o Pleito
do Senhor Governador do Estado .de Pernambuco autoriza aquele Estado a eontratar operação _de crédito externo, no valor de
US$ 25,000,00<J. 00 _·(vinte e cinco milhões de
dólar-es norte-americanOs) destinad,a ao~5, -_de -~~85, da. Comissão __ de
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL(Seção II)

Programa de Refinanciamento da Divida

Externa <!aquele _Estado.
O pedido foi formula.do nos termos do
preceituado no Item IV, do art: 42, da Constituição Federal, que ·reza:
"Art. 42. Compete privativamente ao
Senado Federal:
lV autorizar empréstimo, operações .ou ~-cordoa externos, de qualquer
natureza, <le Interesse do$. Estados, do
Distrito Federal e dQS. M.unicíplos, ouvido-o Poder Executivo Federal."
.O mérito da proposição foi-analisada pela
COmissão de Finanças que a entendeu merecedora do acolhimento da Casa, tendo
em vista o seu caráte:r prioritárto e a capacidade de pagamento do pleiteante.
'De outra parte, constata-se que a solicitação velo aoompanhada de toda a-.. do- ·
cumentação necessária e exigida pela legislação, no que diz respeito ao perfeito eonheCl.m.ento da operàção, os recursos para

satisfazer os cGmpromissos ·e a sua fi:D.ali-

dade, bem como, o texto da autorização legislativa e o parecer do órgão competente
do Poder Executivo Federal.
Assim, reriflea-se que a proposição foi
elaborada consoante as prescrições legais e
regimentais aplicávets à espécie, merecen-

do, por iSso, o nosso. encaminhamento· ·favoráVel, no que tange aos aspectos de cons-

titucionalidad!>, juridicldade e .téon!ca legislativa.
Sala das Comtssões, em 2õ de junho de
1985. - José Ignácío Ferreira; Presidénte
- Nivaldo Machado, Relator - Nelson Car'ri.eiro - Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante
- Octávio Cardoso - Severo Gomes - JutabY Magalhães -' Ralmimdo Parente
Henrique Santillo - Américo de Souza.

como a capacidade de pagamento do Estado;
c) Exposição de Motivos n.o.
/85, do
Ex.mo Si'. Ministro da Fazenda; faVorável,
enviada. .ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao
Senaúo Federal, para fins do art. 42, !tem
U, .da Constituição.
·

d) Ofício (BACEN/FIRCE/CREDE) do
Departamento de Ftsca!ização e Regtstro
de Capitais estrangeiros do Banco Central
do Brasil, credenciando a operação em tela, com base em atribuições conferidas pelo
Decreto n. 0 65.071, de
, e pelo Decreto n. 0 84.128, de 29 de outub~ de 1979.
e) tecias os. demais documentos, exigidos
por esta COmissão, que possibilitou o perfeito conhecimento da. operação os _re-uursos
·"-ifãta sitisfazer os_ OOinpromissos__ e a:. sua
f!nalid&de.
No mérito, o financiamento da rolagem

da divida externa, através de novas ·opera-

ções de crédito, tem recebido a .acolhida da
casa, até mesmo pm:qúe o instituto do endividamento se constituJ na única alternac
tiva que· dfSiiõeni _os Estados brã.sileiros para:

gerenciarem as suas finanÇas,· em face a

não compatibilização das receitas tri)>utária.s com os seus e_ncargos .administra·tivos.
Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da solicitação, nos termos do seguinte:
PROJETO D;E RESOLUÇAO
N .o· 45, DE 1985
AutOriza o Governo dO Estado de
Pernambuco a realizar operação de· empréstimo externo, no valor de ....... .
US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões
de dólares norte-americanos) .

Junho de 1985

Mensagem n.O 269/84, do senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado de Sergipe, a cont•atar empréstimo no
valor "de Cr$ 5.487.433.380 (cinco Ôilhões,
quatrocentos e oitenta e sete. milhões, quatro<>entos e trinta e três mil, trezentos e
oitenta crueziros), destinado a. financiar a
implantação, •eforço e melhoria do sistema de abastecimento de água, <laqueie Estado.
O pedido foi formu1ado nos termos do
preceituado no art. 2.o da Resolução n.O 93,
·de 1975, do senado 1'1ederal, implicando,
por cons-eguinte, a não-observânci·a dos limites fixados _no art. 2.0 da Resolução n.o
62, de 1975, também do Senado Federal,
haja vJsta que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio .ao Deserivolvlinelito Soda! - FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi
elaborada cónsoante as prescrições legais
e regimentais aplicáv·ets à espécie, merecendo, por isso, · o nosso encaminhamento
favorável, no que tange aos aspectos de
const!tuclonallcLade, jurldic!dade e técnica
legislativa.
Sala das Comissões, 2S de Junho de 1985.
- José Ignácio Ferreira, P~esidente_- Hélio Gueiros, Relator - J"utab;y Magalhães
- · Raimundo Parente - Nivald() Machado
- Nelson Carneiro - Américo de Souza Lniz Cavalcante - -Octávio Cardoso -Henrique .Santillo.

PARECERES
N.o• 2"37, 238 e 239, de 1985

O Senado Federal resolve:

PARECERES
N.os 235
236; de 1985

e

PARECER N.0 235, DE 1985
Da - <"'Omissã_o de Finanç~s, sobre o

Ofício "S" n.o 21/85, (n.o 102/GG/85, na

origem) d~ Senhor G~vemador dJ) Estado de Pemampuco, solicitando autorizaçãO do Senado federal para contratar empréstimo externo no valOr de
US$ 25,000,000 00 (vinte e cinco milhões
_de -dólares nOrte-americanos), destinada ;w Programa de Refinanciamento da
Divida Externa daquele Estado.
Rel:i.tor: Senador Jorge Kalume
O Senhor Governador do Estado de Pernambuco solicita .ao Senado Fed-eral~ nos
term<)S do. art. 42, Item IV, da constituição,
a competente autorização para aquele Es-tado. possa contratar uma operação de empréstimo externo, no valor de ._ ........... .
US$ 2<5,000,000.00 "(vinte e cinco milhões de.
dólares norte-americanos)_ destinada a financiar a rolagem de sua dívida exte-rna.
2. Para atender as disposições do Regimento Interno e da Legislação pertinente,
foram anexados ao .Processado os seguintes
documentos:
a) cópia <la Lei Estadual n.~
, de

Art. 1.0 l1l o Governo do Estado de Pernambuco autorizado -a realizar, com a garantia da União, uma operação de Bmpréstimo externo no valor de US$ 25,000,000.00
(vinte e cinco milhões de dólares norteamericanos) ou equivalente em outras _moedas, de principal junto a _grupo financiadera!, mediante . utll!zação. de recursos do
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à Implantação, reforço
e melhoria do sistema de abastecimento de
água na Capital, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Centnal do Bra.sfl,
no respeptivo processo.
Art. 2. 0 Esta resolução_ entra em vigor
na data de sua publicação;
. Sala das Comissões, 30 de maio de 1985,
-=-' João _ ~a.SteloL_ ~sidente ,:_ Albano
Franco, Relator - Carlos Lyra. José
- Lins - Severo Gom.es - ·9id Sampaio.
l'ARECER N.0 234, DE 1985

.. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de ResOlução n.0
44, de 1985, da- Comi~ de Econ~mia,
que "autoriza o Governo do Estado de
Sergfpe a elevar· em Cr$ 5. 487 A33 . 380
(cinco bilhões, quatrocentos e oitenta
e sete milhões, quatrocentos e trinta e
três mil, trezentos e ~itenta cruzeiros),
o montante ·de sua dívida consolidada
interna.

autorizando o Estado a contratar uma

operação de ·crédito até o limite correspondente a US$ 25,000,00!1.00.
b) Aviso n. 0
/85, ·do Senhor Ministro
da Secretaria de ____ Plan_ejam-ento da Presidência da República - SEPLAN, reconhecendo O caráter prioriátrio da. operação bem

Relator: Senador 'Hélio Gueiios

o

presente pTojeto de resolução, di Com!s.são de Economia do Senado Federal,
como conclusão de seu parecer sobre a

PARECER N,0 237, DE 1!)85
Da COmissão de Finanças, sobre o tOfício "S'~ n.0 23, de 1985 (n.o G. 175/85,
na origem)~ do Senhor Prefeito de Belo
Horizonte, solicitando a modificação da
redação do art. 1. 0 da Resolução n.0
135, de 1984, do Senado Federal, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte a realizar operação de
empréstimo externo no valOr de ..... .
US$ :m,&no,ooo.oo (vinte milhões de dólares norte-americanos).

Relator: Senador Jorge Kalume
Sob exame o pleito do Senhor Prafeito
de Belo Horizonte (MG) que objstiva a modificação da ,redação do art. 1.0 da Resolução n. 0 135, de 1984, do .Sena:do Federal, autoti.z,a;tiya ,rue u_ma operação de.-<!rédito externo, no V·alor de US$ 20,000,000.00 (vinte
fui.lliões de .dólares !Ílor,te-americ~s), em
de.sembol.so de duas 'Par,celrus, a flm de que
a mesma passa ser efetuada em um único
paga,men-to, em face de que, dada a exigilldrude -de _tempo, não ter .sido possivel
cumprir_ o eronograma anterionn:ente definiúo jl.Or aquele dl>ploma Legal.
Tendo em vi&ta que a priaor!dade dos projetas que 1serão finamciadQS pelos recur.soiS
em questão .foi ·reconhecida e ,mantida pelo
órgão compete-nte do Poder Executivo Fedeml.. e as ,condições finan-ceiras do Estado
confirm_am atestando a sua capacidade de
pagamemto, somos pelo SJCOlhimento do pedido nos termos <lo seguinte:

·- Junho de 1985

DIÁRIO DO éONGRESSONACIONAL (Seção li) .

PROJETO DE RElSOLUÇAO
N.0 46,'.-DE 1985
Modifica a Reclaçâ<> do art. 'L0 da
Resui.uçã.o ú..o 135/84, que "autoriza a

Prefeitura. de Belo Horizonte (MG), a
realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,006.00 (vinte
milhões de dólares norte-americanos),
destinada. ao Programa. de Jnvestimentus do Mnnlcípio".
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 o .artigo 1.0 da Resolução n.0
135, de 1984, pa.ssa a .te<r a seguinte redação:
"Al't 1.0 !l!l a Preteltw-a. Municipal
de Belo Roriwn.te, E>ta,do de Mlnas 0<>!"ais, auttorizada a :realizar, com a gail'ailtia da União, uma qperação de ·em-"

[pl'ésttmo

~extemo

no valor de .• ~ .... ~

US$ 2Q,OOO.OOO.OO (vinte milhões de _dólares norte~aan,erlcanos), cu equivalente
em outrns moedaa. de prln.clpal, junto
-a grupO financiadôr a ser lndlcado sob
a orientação do Ministério da Fazenda
e do Ban<>o Central do BIIasll, d>ootinada
ao ProgTBJna de Investimentos do Município."
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em, 'igor
na da,ta de sua publicação.
Sala das COmissões, 25 de j'll!tlho de 198'5.
- Lomanto J'únior, Presldente - J'orge Kalunie; Rela:tor ~-J'Oã<r Castelo - Alexa.lllb;e
Costa ·-'- Américo 'de SOuza - Cid Sampa•o
. - J'osé Lins - Albano Franco - J'utah:y
1\laga.lhies.
P~RES

N.0 s 238 E 239, DE 1985

"Sobre o Projeto de Resolução n.0 46~
de 1985, ela Comissão de Finanças, que
"modifica. a. redação do artigo 1.o, da
Resolução n.O. 13ã, de 1984, do Senado

Federai, que "autoriza a. _Prefeitura. MunNjpal de Belo Horizonte a realizar
operação de em.préstimo exf;elooo 119
valor de ·US$ 20,600,000.00 (vinte
de 'dólares norte-americanos)".

mm.ões

.PARECERN.0 238, DE 1985
Da Comissão de Constituiçíi<> e J'ustiça

Relator. Senador Hélio Gueiros

o

prooente prole% de ReS9lução, da Comissão de Finanças do Senado Fed.eral,
como _conclusão icLe !Seu P81l'eoor sobre o Oficio "S" n.o S/23, de 1985, nyJdlf!ea. a xedação <lo a.rt. 1.0 da Resoluçao n.o 135, de
1984 do Sen<l!do. Fe<lera.l, a fim. de possibilitar' a Prefeitura Mlllnlcipal· de Belo H6rironte a oontra.ter <ll!liPréSJtimo extern.o, no
valor de US$ 20,00o,ooo:oo (vinte milhões

d'e dó-lares no:rte-~amerlcanos), em dooemboloo úriico, visto não ter sido passivei ll!tendex o cronog'""'"" de comtrações previsj:.o
naquele' diploma 1egal, em. f·ac<> da co-=lexldade <!e tsJs negociações e o dlmlnuto
prazo para a sua efeti:V'açãc, já que a auto:ri•ação do Senado Fle<ler•al é datada de de""mbro de 198'4.
O pedido foi fonn~lad.o nos term_os do
preceituado no item IV do art.. 42, da Constituição F.eder.al e o :processo ~srtá :Lnstruido

com todos as documentos que habl!itam coDlrecer perfeitamente a operação, objeto da
autorização,- be-m cqmo, denbro do prazo Qe
vruidade exigido pe1a leg!slaçã.o pert.inente.
A!nte o exposto. veri!ica-se que a Proposição foi elalloll:ida consoal!lte as prescrições legais e ~eglm<mtals a.pllcáve!s à espé-

cie, merecendo, por ilsso, o noos.o encaminhamento favorável,_ no que tanoo aos as-

pee.tos de oonsrt!tuc!on!!lklll<!e, juridlcidade
e toonwa l<~gl.slait!•a.
Sala oo.s ()om,lssões, 25 de j'll!tlho de 1985.
J'osé Ignácio Ferreira, Presidente - Hélio
Gueiros, Relâtor - Nivaldo 1\lachado N.elson carneiro - Lniz Gavalcante - Hélio
Glleiros - Ocflávio ()ardoso - Henrique
$3btillo - J'utah:y 1\lagalhães - Rsimundo
.Parente.
.PARECER N.O 239, DE ~1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Silno.dor ;JOI'ge Kalume
-Sob exa.In.e ó-Piojeto de Resolução n.O ,
de 191tl1, d" auÚO\l'la da, _COmissão de FinançM do Senado F'<lderru, que objetiva autoJ'Jtã.l;! <1. Prefeitura MunlJcipal de Belo Rol'lwl1te (MO), a contratar <>peração de ca:édJlto eJOtenzio, no valor de Ull$ 20,000,0llO.OO,
em dooemboloo único, d""t!nada a fin<l!nCiar
o ProgrMlla de· Investlmento;;lliiqlu.e1e' 'munlclp!o.
.A ·maJtéria. foh.preclatla pela ·CQI11Jssãó de
Fmança.s, ·ino que diz -.respe1t<> rux;naspectos
fina.nceiros, .que oonelulu !>elo, presente: di~ ·legal, ·tendo•i<m\ mt,á.·a prlol1dade
do- programa a ser eusll!>,.oo ·peio•·-p-réstlmo: e·"-. caPo-cidade de: pagamento ·do .sollcltante.
·
"11. CO.znl&são _de Qt:m&1;l_tUi9ão e J'u~t1(;,i!- ;pron'iihctoú"se.- pelo encaiti!ilh:àhl.ento J:tV'órável, no que tange_-aos aspeotos de·oi~tu
cionalidade, JU\'ldlcld~ ,e. -~ca -le81slf.tiva.

;Nos JliSIPOOtos que .emnpete a. esta .-OoJm!ssã!>, Çp~as _pelo _awl:Wme:nto do ~1lo;
nqs ·tem!n.os do proposll<> pela Clomtssão de
F!n"'Jiças,. tendo em._ v!®ta ·.a. slttuação · f!nan.c<:ira. aflitiva _que .-e d-efronta a lll!aloria dOs
munlçip!os bl19.Stle>ros,. em face da' concsn··
.traçã.o <las receitM <tributá.rta.s a ·nlvel.da
Unlão, e .ser o instituto do_ endl•1daman1lo
o único mec!IJ1J.lmnp ·que dllsJ)õe prui-à lmj>lemen'la;r oo progr<aanao de tl1abalho.
Sala d~ COtiilssõés, 211 de ~ttnli<ide 2,985.
- Lourivàí Baptista, Presidente' em· eJ<:er-·
ciclo -Jorge Kalume, Relator'-,--·Behedito
Ferreira - Altevir Leal - Rob~W;vpych
- Américo ·de SoúZa ..:. . Galvão _Modesto Gastão Muller - Nelson Carneiro.

PARECERli:S

N.oo 240 e 241, de 1985
PARECER N.O 240, DE 1985 -Da. Comissão de Finanças, sobre o
Ofício ·~S" n.• .10/85 (n.0 1~8/~6.· de
11-3-85, na Origem), do Senhor, Governador do Estado do Maranhão, solicl-- tando a autorização do Senado Federal

para a contratação de operação de emprésUmo e.rlerlio, no valor de US$
55,000,000.00 (cinqüenta e einco milhões
de dólares), destinado ao Programa Rodoviário ?o Estado.
Relator do Vencido: Senador Américo de
Souza:

a Senador Helvídio Nunes. no con&ubstanciado poarecer ao pedido de ~autorização a

esta _CasaJ do Governo do_ Maranhão, para

ciintrait_ar 'empréstimo e"ternq no valor de
US$ 55,000,000.00 <cinqüenta e C!ncq milhões de dólares), revela o seu alto espírito
púl>1lco, sua preocupação e o cuidado que
de:ve pautar a comtssão de l;"!nanças no
- eJÇante de conc~Pes d~e f;ipo.
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~ermlnà o rel.a.tO~ ó. se"Q. longo pa.r_ecer
por sugerir a esta Com1ssão quê o proc'*"'
ettt 'CauSa.·oo.ta em·dlll!!;êncla e reJa~"
à-Secraturl..: de Pianeja.mento da.Pr<!61dên.c!a da RepúbiJ.ci, para que esta ;prom<>va
um reexame doo dados, uma. vez que, no entender dQ nobre. rela\<)r, conflitam os da•
dos a que· cheg=· ia ~a desta Casa
com aqueles prestados pela referida S<l.cretarla.

:P"-"""'ie-nos~ conveniente lJembra:r que _a
SEPLAN a,n,teriormeiil-te, já havia se .pronuncLadÓ co:nfOl'!Ue aviSo n,o ·oq/85, ode' 8
<le jom.e!r'o de 1985, no· quàl ooricedeu pr!o·tidade para o empréstimo em causa.

LaJ!i.lm tantos ·ter de dbloord&- d<> nobre
relator. S fundamentamos ·nàssa dlicól'ldãn-cla em· dados que, por certo, servirllo para
que a_ Co~ de· F!nali.Çail dec}i<la pela.
auséncla. da ~ade dé'-se pr®lover a
diligência requerida.:
·
A análl-se: das. oon~ do ~ell·- 'E:stado revelam, claJia:m,e<nte, que não se ~az ·llllster ...
rem""'"' d<> prooesso em tela ii. SEPLAN, vez
que soliire eSte pedido Já. se manlfe3tou, _con~
fol'l!!e os -doçumentos ~ ·fo!Jti!S ..6 e_ 7,- t.endo
sido a operação autori'?'<\da ·.pel<> Poder Exeeútivo a;través da ~ção de MQ.tivoo n.O
33, de 28 de fevereiro. de 1985, lnelulcla àB
folhas n.o 109 do· :Pêdldo em. eJOâine.
o perfl!. de endividamentO do Mo.mnhão
ê o segu.!nte:
J.tesoluÇ:<>..,
US$ ·(Ullh<Ses)
134/84
ll5/84
361/83
·34/81
Hó!SO
15/80
106!'1ll
21179

110
50
15
30
20
30
40
!6

_Neste_. rpe!ill de 'm>dlvidá.ln:epto <1even1os
.destacar qué o elJ1pré$t!mo 21/72, _no '\'al<>r
de US$ 10 ml!h.ões, )á f()l pago e. os demals
tém prazo de cll-!l'ên!)la m,lnlllli() de 5 SJlOS.
COI18lderando, ainda, o8 'f>rama <\e 5 anos
de carêlriC!a e 9 anos de amortização que
caraoterlzam o pedido ·em empréstimo de
55 mll!fões de dó!.__, agora objeto. de análise desta Comissão, parece-nos -evidente
q_ue ,e&~ novo !'111Pl'~!"!J;no·não ;_<;.!'l'!-1:,0: sltua.ção de Jn.compatibWdade -<;!J:'l!\.·. o p~il .. ~
di;:lda do nosso &tado.
Estas fufotmações, m!gtlihdo _n~SI> eri1<ender, Justificam, de sobejo, a po61ção- no'ilenW:Io :de que a COmissão de Finanças já se
enoontra ··suficientemente i!lformada para
~~ljle. e .votação do P.e!\1<!9 elll-. caufii'.<~OO.
911,e teJ:>h,a de ouvir, n<iva)rl;>n_t<:;- a. sem-~a,.
rla de Plli.nejamento da"Prestdênclo; dá~~
i>úblfcà. Eirtari=s, deite
'ie'iJetihdó
<>~me.smo. procedimento que. t!vernus; noota.
Ç,?~ã(); quando da "<P!'OVaçlío, el!J J.&;~_-85,
do Of1C1o n.o -"S" -9/85, -.do -à<>vemador do
m.<tado de .Mato Grosso do:S!ll, .l>(). va,lor de
:tfS$ 1M60,9IJO. QO (q\linm mil_fíl\e.S'
oí.toeentos mil ~ólares norte-americanos).
-~P.~xe.u.~oJ;J~·fl.iPda.~ para. f3.2(!r··~oe~en~
te. :weio, e, ,.perdoem-nos pela v<)emênclaj
para que es.ta · Comlssão eXa.mme a difícl
situação que vive o nooro Estado em !unção ~as calamidades que assolam, assoberbando-as nossas sempre ore..centes dif!cul-

mo<Io,

e-

da:de'6';

Assilri ~~en.p.o, ~os de_Pa.t®er que o pre,.,n~_ _ple!to àeye . ~-r .~r<>v<l!do, na !ílll'ma
dQ seguinte.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão 11)

DE RESOLUÇ,i!.O
N.o 47, DE 1985
Autoriza o Governo do EstadO do MaÍ'anhã~ a realizar operação de· empréstimo externo,. no valor de US$ ........ .
55,00&,0011.00 '- cfnqüenta. e cinco miIh9ey de· dólares -, destinado ao Programa Rodoviário do Estado.
O Senado Federal ~eoolve:
Art, 1.0 1!: o qo,verpo. do Est.a.do. !lo Me.-.
rií.nhão a.ll!~:í:ado a realizar, C<>lll a·ga,rantla ·dâ' UJ;l!'ãp',"uiiíL:i. óperaí;l!.o cte· empr~stlmó.
externo,' n1o valor· de US$' 55,000,000.00 (clnqüimta" e clrico milhões. de dólares .Iiort?axlierlJlannSJ. ou· o. 'equivalenbe erti o1.1tras
moi;c!as, d eprinclpal, junto a grupo flnancladnr a,ser indicado, de.stl.nada a f!nanei"'r
PROJ~O

O. P.z:<;?B'rama Rod.Õ-çiário .do Estado. do Ma..

ranhao.
Art. 2P A · ope:ração real!zar-se-á nos
termós apo:ovadcs J)elo Poder Executi~n Federal,. .. únclusiV.a, o exa,me das eondições

cre~

g) poslçãc da dívida. lntralimlte;
h)' poslçãp da divida extrallmite;
i) poslçãcda dívida externa;
j) receita arrecadada no exereicio anterior ao do pedido;
I) operações· de crédito realizadas;
m) ·receita liquida corrigida até a data do
pleito;
n) plano de aplicação· (projetos, especi·
ficações, etc.);
o) mapa de apuração da Margem de Poup~ça. Real <mapa III, do Banco Central);
p) ·pqb:Í:Icação Óflcia.l com o texto da autorização do Iegl.slatlvo esta<lual;.
q)· parecer do órgão competente do Poder Executivo:
·
·
·
··
3. O cronogràma da conttata.Ção da operação pretendida será o seguinte:

da o.peração a ser · efetuada pelo
Fazenda, em articulação· com
a, :San<X> . cen Jl!:al do B~asil, nos .. te~moo dn
art. 1.0 Item II do, Decrel;o n.o 74.157, de. 6:
dé. jl;IDho de 1974, abedecJdas as demais
exl,gênc1as <los ·f>rgãos en<;aroegados da execu~ãp dil.. pçliti!Ja·. ecor.tômieo-finap.celra do
dow;r= F-ed<l!'al, e, al.n<!a, o. <l)sposto na
Lei nP 4.580, de 4. de jul!lo <le 1984, autorlzatlva da <ipéração.
Art .. 3.0 ·.Esta resolução erutra em vigor
na data de sua publicação.
til <> parecer.
Sala das Coml.&sões, 13 de j t."l'lho .de 1985.
- Carlos Lyra, Presi.den tet em exercido Américo de SoUza, Ralator · - Marcelo Miranda ·- João.. Castelo --·Albano Franco Jutahy Magalhães ..:.. Octávio Cl!l"doso
Roberto Campos - José Llns.

ano

VOTO EM SEPARADO VENCIDO,
DO .SENADOR HELV1DIO NUNES
O Senhor Governa.dor do Esta4<> do. Ma-

(ll -

dj,tfcJ,a,s.

Minw~rio, óa

ranhão' solicita ao Senado Federal, nos
termos do art. 42, item IV, da Constituição;
a C.oinpetente autorização--para que aquele
Es~o

possa ·contratM" uma oPeração çte

empréstimo ex.terno, no valor de US$ .... ~
e cinco .milhões de
dólares norte-americanos), destinada a fi-_
nanclar o .Programa Rodoviário daquele
Esta.do.
2. Para aten.der à.s disJIOSições do Regimento Interno. e· da legislação pertinente,

55,ooo;ooo.oo· ·<cinqüenta

c) ·cronograma do desembolso anual com
o seo:viço da dívida externa em dólar ou ou-

tra qualqu·er moeda., compreendendo o principal + juros + encargos;
~) .pos.tç?.o atval do .end\vidameJ;J.to \Ilt.er~ pa fnrrna do. gu.e estan.lece a Resolução
n,? 62, de 1975 do. Senado Federal (art. 2.o,
itens I, II .e ill);
. .
. .... - ...
e) informação sobre a finalidade do empréstimo pleiteado (!ntegralização de capital, financiamento espec!!!co de obra,
serviço ou programa) ;
f) indicaçãO, em· princípio, dos agentes
financei·r<ls pretendidos pelo pleiteante,
para executar <l empréstimo;

De a.ooroo com as Informações contidas no processado, a situação geral da. divida funda.da do ·J>Ielteaalte apresenta-se
conforme quadro abaixo:

4.

Posição da Divida Fundada
Em 29-3-85
c~

Dívida Intralllillte
'1) Divida Intralimlte
2) Divida Ext.J;aliml·te
3) Divida Externa
4J Operação oob ex:rune
1)

Montante Gobal

M!J

494. 875·. 501
494.875.501
442.438.018
878.118.76:1
276.000.000
2.020.432.280

US$ milhões

1985
1986.,

30,0
25,0
55,0

iLimltes 11<> art. 2.0 da
Resolução 62175
Or$ mil
Montante gl<>bal

171.958.529

Crescimento Real
aa1ual

49.131.008

Dispêndio anual
máximo

36.848.256

5. Levando em conta ~ eritérios (lbjetivos
""tabelecl<los ;pela Cortl1Ssão de Flnal'íças
para efeito· de anâllse oobre a capacldade·
de pagamento do postuiante, teriamoo · a
seguinte s.Ltu'M)ão:

d1

Situação poste.
rior à contratação
Cr$ mil

Posição atua.J
dívida fundada
Or$ mil

Operação sob

1.745.432.280

275.000.000

2.020.432.280

357.285.802.050

22.500.000(1)

379.785.802

Estimado: dólar - Cr$ ·5.ooa e taxa
de juros + outros encargos 15% a.a.
6, Consldera.do o quadro anterior, verifica-se que antes mesmo da rea~ização da
operação' sob· exame·o endividamento total
do. Estado já extrapolaria os limites fixados
pêlos itens I e l!I do·art. 2. 0 da :rnendonàda
Resolução n.O 62/75. Com a inclusão da. aludida operação aumentaria tal <lXt.rapolação,
a.ssjnalando-se, tOdavia, que tal comparação, não é uma exlgêncla legal, visto tratar-se de operação -extem·a não· sujeita ao
tratamento da clta.da re.solução.

foram anexados ao proc-essado os seJZuin-

tes documeltltos:
a)· cronograma do di@êndio anual com
o serviço da dívida !ntrallmite (princlpal +
juros + encargos), i~clusive as garantias;
b) cr.onograma do dlspêndio anual com
o serviço da dívida e"t"allmite (principal
+ juroS + encargos), inclusive as garantias;
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1. Adema!.s, o orçamento. do Estado do
1\tiaranhão, para o ano em curso, prevê a
realização de Uma receita -líquida dE-_ .... ~.
Cr$ 721.328.40Q.lJOO (setecentos e vinte e
um bilhõés, trezentoo e vinte e oito milhões
e quatroc-entos mil cruzeiros) ·e sua m·argem
de po]lpança real (CJ:$ 262,7 bilhões) mostra-se bastante Inferior ao maior dispêndio
qu.e sua divida. fundada (dívida total: interna mais ·externa) apresenta mesmo antes
da realiza-ção da operação pretendida, ou
seja, a Situação das finanças do Estado em
questão apresenta-se ·altamente debll!ta.da
e necessita de urgentes m-edidas Saneadoras, uma vez que o seu orçamento não dispõe
d·e rec~rsos para arcar com _a.s _prestaçQea
decorrerite.s dps empréstimos já contra_tados
e muito menos ;para_ assumir mais compromissos, não obstante. ter a Secretaí:la de
Planejamento· da PresidêÍÍcl"'. da República
recoi\hecido a eapaclda.de de pagamento dó

Estado, conform-e Aviso n.0 11, de 8-1-85.

8. Vários fatore.s podem ser aponta.d<ls
como :responsáveis pelo enfraquecimento

exame·
Or$ mil

das finanças dos Estados brasileiros, <!entre
os qua!.s vale <!estacar o papel do atual'Sistema Tributárl!l' Nacional, .notadam~nte no
que diz respeito ao monopól!o d·ado à
União para utilizá-lo como Instrumento de
politica econômlca, que tra:nl!!ormou as
Unidades da federação em sup'!cantes do
Tes<luxo Nacional e do.s bancoo nacionais ou
estrangeiros com as gravíssimas oonseqüên..
cias que ora se constata, traduzidflS no es...
gotamento do sistema de endividamento,
por impossibilidade real de assumir novos
empré3timos, tendo em vlsta a ln.suflciênçia
tle r·ecursos para arcar cQm o.s dispêndioS
das dívidas já Cm1J.raídas, onde os seuS
encargos já consomem um percentual .ex~
pre_ssivo do orçamento do Estado (esta seri::t
a_ situação_ d~~-e _Esta: do. caso a operB.ção
·seja autorizada, nos moldes em que. roi so_licitada, po!.s, na.da menos do que 40% .. dlr
receita_ ficaria -comprometida com o.p~
menta dos .encargos de .sua divida).
9-.-- De _outra par.te, l·evando em conta os
fatos arrolados, mas sem fugir ao priri~íPio
que tem norteado as decisões desta Casa,
segundo o qual não se pop:e privilegi.ar um
Estado em detrim-ento de outro, ou seja,
não .se pode _autorizar um Estado a contratar emp;réstimo_-p~ra novos irivestimentos,
sem a ;perfeita identificação das f-ontes de
financiamento, onde a margem de poupança real eLeva ser o parâm.atro basilar para
qualquer nova ativldade e dentro do critéri? técnico adotado para os casos da espécie, a· .situação .expo.;ta no.s p:;trâgrafos
anteriores. aliada às tortíssimas pressões na:
exec-qção orça~entárra d.os futuros exer-cíçio.s' a .que_ ficaria supmetido aquele Estado,
caso sefa autorizado a assunção de.s.~e novo
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PARECERES
N•s 242 e 243, de 1985

compromisso, coro_ os efeitos. inflacionários
dec_o_rrent~; ·o parecer
prCHmkH~.rmente
recom:enda.'a a.doção da. segUinte d!llgêncla:
1 -.Solicitar o r,eexame do .pleito do Estado do Maranhão pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, no
que ·diz respeito à capac!da.d<> de pagamento,
tendo em vista as conclusões conflltaptes
a que chegou a Assessoria da Casa oom as
!nfo~ações prestadas por aquela Secretaria, conforme Avi~o n.o 011/85, de 8 de ja.neil:Q de 1985.

como conclusão de seu par.ecer .sobre o Ofício "S .. n. 0 10. de 1985, autoriza o Oqverno
do &"tado do Maranhão a contratar empr~
timo externo, no valor de US$ 55,000.000.0J
(cinqüenta e c!n<>o milhões de dólares norteamericanos) destinado ao fiuanciamento do
Programa Rodoviãr!o daquele Estado.
O pedido f·oi formulado nos t.ermos d:>
prec-eituado rio item IV do art. 42_,. da Con:;tituiçf.o Federal, que r,eza:
"Art: 42. Compete privati·,am,::!nte ao
Senado Federal:

IV - autorjzar empréo:timos, operaçõeS ou acordos extern-os~ d·e qualquer
natureza, de inte!'lesse dos Estados, dO
Distrito_ Federal e dos Municípios, OU··
vida o PD<ler _Ex-ecutivo Federal."

O processo estã ill$trnjdo com todos os
doeumentQS que o habiJi.tam a conhecer,
perfeitamente, a. operação, os reeursos para
satisfazer os eomprom:issos- e a sua finalklade, bem eo::no com os demais _in&trumentos
legais, exig!dcs p:do ar.t. 403 do Regi!nento
Interr.o do Se.na_do Federal.
No mérito, a matéria to!' examinada pela
Comissão de Finanças.

A.ss!m, V>eriflca-se que a proposição foi
elaborada consoante as pre&erições legais e
regimentais apllcáv.eJ.s à espécie, merecendo :por isso, o nosso encam!·nhamentQ favorãvel, no que tange aos aspectos de oonsti~ueionalidade, juridicidade e técnica !egislat!va..
Sala das comtssõe,., 26 de junho de 1985.
- --J"osé Ignácio · Ferreira, Presidente
Américo de S<luza, Relator - IJélio Gueiros
- Nivaldo Machado - Helvídio Nunes Moacyr Duarte - Jutal]y Ml>galh.áes - severo Gomes - Henrique Sa~tillo - Nelson
Carneiro.

PARECER N• 243, DE 1985

PARECER N• 242, DE 1985

- -

-68, de 1985 (n'~ 157/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Acre a contratar operaçilo de crédito no valor de Cr$ 13.254.670.000 (treze bilhões,
duzentos e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros).

Com a Mensagem n'i' 157/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado do Acre que objetiva contratar junto ao Banco do Estado do Acre SfA, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, a seguinte operação de_ crédito:
__ Çaracterí_sti~s da op~~çiio:
A- Valor: Cr$ 13.254.670.000 (corresponde a
1.000.000 de UPC, de Cr$ !3.254,67, em julho de 1984);

B-Prazos:
I -de carência: 24 mese~
2......;,; de amortização: 216 meses;

C- Encargos:
1 -Taxa de Administração: 2% sobre cada desembolso;
2 - Juros: 2,5% a.a. (BNH), l% a.a. (Ag. Fin.);
D_- Garantias: Vinculação_ de ICM efou FPE;
E - Destinaçio dos Recursos: Execução de obras de
infra-estrutura e equipamentos comunitários nos Conjuntos habitacionais da COHAB/Acre.

Q(:;~)ns~lho 'Mone~â_;io Nacion_al pronunciou-se pelo
encaminham_ento do -p_edído, nos "termos do parecer do
BanCo Central do Brasil, que cõnduiu que a assunção de
tal compromissO não deverâ acarretar àquele Estado
maiores pressões na execução orçamentária de seus futuros exercícios.
Ouvida a respeito a Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor à realização da operação em causa,
a qual o Banco do Estado do Acre S/A considera viável,
dos pontos de vista técnico, econômic_o e financeirg,
Dado o exposto, concluimos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
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Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 48, de 1982, da Comissio de
Economia, que "autoriza o Estado do Acre a elevar
em Cr$ 13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.

_ Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i'

Relator: Senador Mário Maia

PARECER N.0 241, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro~eto de Resolução n.0
47, de 1985, da Comissão de ·Finanças,
que "autoriza o Govemo do Estado do
Maranhão a realizar operaçã.o de empi'éstimo externo, no valor de ....... .
'US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e cinco
.milhões de dólares norte-americanos)".
Relator: Senador Américo de Souza
O pr6Sente projeto de resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal,
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Relator: Senador Hélio Gueiros

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Me_nsagem nv 68/85, do Senhor Presidente da República, autoriza o Estado do Acre a contratar emprêstimo no valor de Cr$ 13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos
e--setenta mil cruzeiros), destinado a financiar a execução
de obras de infra-estru~ura e equipamentos comunitários
nos conjuntos habitacionais da COHAB, daquele Esta-

do.

O p_edido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n'~' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução número 62, de
1975, também do Senado Federal, hajlvista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional
da Habitação.
~
A proposição foi elaborada consoante as prescrições
legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por
isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange
-aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e t&:nica legislativa.
·
~ala das ColniSsões, em 25 de junho de 1985. -José
lgnácio Ferrei.,., Presidente - Hélio Guelras, RelatorNelson Carneiro - Luiz Cavalcante - Octávio Cardolo
- Severo Gomes - J utahy Magalhães - Raimundo Pa..
rente - Henrique Saiitülo - Américo de Souza.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- O Expediente
lido vai_ à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1'~-Secretário.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO

Ni 197, de 1985
Dispõe sobre o bor_~rio gratuito no rádio e televisão
para as eleições de 1985, e dá outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 48, DE !985
Autoriza o Estado do Acre a elevar em Cr$
13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e dnqüenta e
quatro milhões, seiscentog; e setenta mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;
Art. l"' 1::_ o E;stado do Acre, nos termos do artigo 29
da Resolução n'i' 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em
Ci"$ t3:ZSI&::"670.000{treze bilhões, duzentos e cinqUenta e
quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros) cor·
respondente a 1.000.000 de UPC de Cr$ 12254,67 emjulho/84, a fim de que possa contratar uma operação de
crédito de igual valor junto ao Banco do EstaUo_do Acre
SfA, este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução
de obra.s de infra-estrutura e equipamen4> cc:gnunitârio
nos conjuntos habitacionais da COHAB/Acre, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no r~speçtivo proc~so.
__
_-_
Art._ 2.,.~ E.sta __Res.olução ·entr'a em vígOr· na da ia de
sua- pubJicação.

Sala das Comissões, em 13 de junho de 1985. -Joio
Castelo, Presidente - Mário Maia, Relator - Moacyr
Duarte - José Uns - A-lbano Franco- Alexandre Cos-

ta.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'~' O horário gratuito reservado pelas emissotas
de rádio e televisão nas eleições municipais no ano de
1985, serã distribuído metade de forma igual entre todos
os Partidos e metade na proporção das bancadas existentes na Câm~a dos Deputados.
Art. 29 __ ~as convenções destinadas à escolha de Can-didatos Parà as eleiçOes-de 1985, nos municfPiõ"s em que
nãó hOuvei Diret6Cio partídário orgifnizado, serão válidas as· deliberações tomadas pelo voto de, pelo menos.,
20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados ao
Partido, com domicílio eleitoral no município exigido
pela legislação vigente.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
At:~ -~'--~evoga_m~~e as disp_osições em contrário.
Justi!icação
O presente Projeto de Lei tem como objetivo estabelecer o critêrio usado para distribuição e'ntre os partidos
dos temp·os de emissoras de rãdio e televisão destinados
à propaganda eleitoral gratuita, atribuindo-o às agremiações na proporção de suas bancadas na Câmara dos
Deputados.
Objetiva também fixar o quórum minimo de filiados
para validade das deliberações em convenções, com o
propósito de facilitar o acesso de todos os partidos, em
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formação ou jâ consolidados à participação nas eleições

municipais do corrente ano.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. Badaró - Humberto Lucena.

Murilo

(À Comissão de Constituição e Justiç-a.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 198, de 1985
Dispõe sobre a extensão, aos servidores que especffica, da gratificação do Decreto-lei n'11.714, de 21 de
novembro de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art.

I'~

Estende-se aos servidores integrantes da ca_-

tegoria ful).cic;mal de Agente de Defesa Florestal a gratificação instituída p-elo Decreto-lei n"' 1.714, de 21 de novembro'de 1979.
Art. 21' Esta Lei entrarâ em vigor na ·data de sua
publicação.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
O objetivo da presente proposição ~. obviamente, o de
proporcionar melhoria remunerat6ria aos integrantes da
categoria funcional de Agente de Defesa Florestal, mas
não sem inteira justiça, tendo em vista a grande defasaM
gem que os mesmos vêm sofrendo em seus vencimentos
através dos anos e, bem assim, principalmente, a compaM
tibilidade da gratificação de que trata o DecretoMlei n~'
1.714 com a função por eles exercitada.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. - Ndso!l ~ar
neiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEi N• 1.714,
DE 2! DE NOVEMBRO DE 1979
Inclui gratificação no Anexo II do Decreto--lei n'i'
1.341, de :Z2 de agosto de 1974, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuiçÕe$ que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1I' Fica incluída, no Anexo II do Decreto-lei n'i'
1.341, de 22 "e agosto de 1974, a Gratificação Por OpeM
rações Especiais, com as características, beneficiários e
bases de concessão estabelecidos no Anexo deste
DecretoMlei.
Art. 29 A Gratificação de que trata o artigo anterior
serã paga pela metade, no corrente exercício, e integralmente, a partir de 19 de janeiro de 1980.
Art. 39 A Gratificação por Operações Especiais será
gradativamente inCoiporãda- -ao- vencimento do cargo
efetivo, na razão de l/lO (um décimo) de seu valor, por
ano de exercfcio em cargo- de natUreza estritamente poli~
cial, em órgão da Administração Federal, não podendo
ser paga enquanto _o servidor deixar de perceber o venciM
mento_em virtude de licença ou outro afastamento, salvo
investido em cargo de provimento em ·comissão, de igual
natureza.
__
_ ____________________ _
Art. 41' A despesa decorrente da aplicação deste
decreto~leLs_erá atendida à conta dos recursos do Departamento de Polícia FederaL
Art. _5~ ____ Este DecretQ-lei entrará em vigor na data-de
sua publicação, revogadas as disposiÇões em contrário.
Brasilia, 21 de novembro de 1970, 1581' da Independência e 91• da república.- JOÃO FIGUEIREDO Petrônio Portella
(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça, de Serviço Público Civil e de Ffnancas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetaS lidos serão publicados e_ remetidos às comissões competentes. __ _
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr, I ~'-5ecretário.

~

lido o se.guinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 49, de 1985
Introduz alterações na Resoluçio n9 62, de 1975,
que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e
Municipios, fiXa seus limites e condições. ·

O Senado Federal resolve:
Art. 19 A Resolução n9 62, de 1975, passa a viger
Com as seguinte alterações:
«Art. 29

A

·

§. ·3·9·. ~~~;Ú; tÍ~~id~ ·a·p~;a·d;,' ~~; ·t~~~; d~
parágrafo anterior, será corrigida, mensalmente,
atravé~ de (ndice aplicável à espécie, tomando como
valor de referência a média dos índices verificados
no exercício imediatamente anterior.
Art. 3~' ·~··················~_.. •..•• .., •...•..
§ I•
, . , . , ............ ·-· .• ·---·-·- ·~···· .•
§ 29 h dispensada a deliberação do Senado Federal nas operaçõeS de crêdito que somente elevem
O liniite estabelecido no iteln III do art. 2~', ·as quais
somente poderão ser realizadas desde __que previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 49 ..... _, ............• ~.............. .
§ 39 O pedido de emissão de títulos, de que trata
eSte artigo, acompanhado_ de justificatiVa, deverá ser
submetido à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, que se pronunciará no prazo
m.âxill'!o d_e 30 (trinta) dias.
- § 4~' O Banco Central do Brasil darâ curs-o normal ao pedido de emissão de títulos de que trata este
artigo, na hipótese da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República deixar de se pronunciar
no prazo estipulado no parâgrafo anterior.
§ 5~' Os pedidos de emissão de títulos que não
impoitem no aumento do volume em circulação,
são dispensados da apreciaçãõ da Secretaria de Planejamento da Presidência da República."
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.Justificado
Prescreve a Resolução_n9 62, de 1975, alterada pela de
n9 93, de 1976, ambas desta Casa, medidas sobre as operações de crédito dos Estados e Municípios, fixando seus limites e condições.
Estã sujeita às disposições dessa Resolução a dívida
consolidada interna dos Estados e Municípios, abrangendo as -emissões de títulos da dívida pública (tanto
emissões novas como aquelas destinadas ao giro da dívida), empréstimos com repasse de recursos externos, -concessão de garantias e demais operações de empréstimos
ou financiamentos internos.
Para o cãlculo dós limites fiXados na Resolução n9
62/75, é deterniinada a correção mensal da receita líquida apurada, através do índice aplicável à espécie. -Regulamentando a medida, o Banco Central determinou, para a correção mensal da receita Irquida apurada,
a utilização de índices idêntico-s aos fixados nas Obrigações ReajustãVeis do Tesouro Nacional, tomado como
valor de referência aquelç. vigorante no mês de dezem!Jro
do eXercício antcifor.
·-·
-Pois bem, ao fixar como valor de referência o índice
determinado para a ORTN do mês de dezembro do
exercido anterior, o Banco Central presume que a receita do ano foi arrecadada aos preços daquele mês, quando, na realidade, seu montante resulta dos ingresSos
mensais realizados ao longo do exercício.
Em decorrência desse critério, assim como à_crescente
necessidade de novas contratações, verificou-se rápido
esgotamento dos limites de endividamento, cuja expansão passou a depender de aumentos reais sign"ificativos
da receita anual, o que, como é notório em todo o Pafs,
não vem acontecendo.
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:Aliás, o simples registro prévio para a emissão de títulOS da dívida pública destinados à reaplicação em igual
quantidade ~e _tí!ulos resgr<~:~âM":eis em cada ano, o que_ não
implica no aumento do volume em circulação, mas num
rãpido processo de tramitação, até sua aprovação pelo
Banco Central, deixou de verificarMse, porquanto ficou
condicionado à autorização do Senado Federal, devido à
extrapolação do limite relativo .ao dispêndio máximo
anual.
Tambéril pelos mesmos motivos, a realização de operações de crédito para rolagem do principal 4e dividas
contratadas ficou na dependência de prévia autorização
desta Casa, e a demora na aprovação de tais operações
-determinou, para as Unidades Federadas, aumento con.$lderável nos_encargos da dívida, em virtude das inadimplências verificadas.
Além disso, outro entrave é observado na tramitação
dos pedidos de registro prévio para emissão" de títulos
dt::>tinados ao giro da dívida IJ!Obiliãria, referente à exigência de apreciação prévia pela Secretaria de Planejam_rnto .da Presidência da República. .
Essa ~gência, na verdade, ê injustificável, devido à
in~istência de plano de aplicação a ser apresentado e a
não fiXação de um limite de prazo para exame do processo vem acarretando a sua retenção, por longo período,

na SEPLAN.
Assim, para corrigir tais distorções apontadas, preco. ..nq:amos as alte.rações ora alvitradas que, a nosso ver,
m_~lhor disciplinam a matêria, ensejando substanciais beneficias aoS Estados e Municípios.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Roberto Saturnlno.

LEG[SLAÇÃO CITADA
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 62, DE !975
Dispõe sobre operações de crédito dos Estados e
Municípios e fixa seus limites e condições:
Art. }I' Subordinam-se às normas fixadas nesta Resolução as operações de crédito de qualquer natureza,
realizadas pelos Estados e Municípios.
Parágrafo _único. Subordinam-se, tambêm, ao disposto nesta Resolução as operações de crêdito em que
sejam intervenientes as entidades autárquicas estaduais e
municipais.
--Art. 29 A dívida consolidada interna dos Estados e
- MunicípiOs, deverá Conter-se nos seguintes limites niâximo:
I - O Inontante global não poderá exceder a 79% (setenta por cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior;
II- O crescimento real anua] da dívida não poderâ
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita r_ea_lizada;
III - O dispêndio anual com a respectiva liquidação,
compreendendo o Principal e acessórios, não poderã ser
superior a 30% (trinta por cento) da diferença entre areceita total e a despesa corrente, realizadas no exercício
anterior;
IV- A responsabilidade total dos Estados e Municípios pela emissão de títulos da dívida pública não poderã
ser superior a 50% (cinqUenta por cento) do teta fixado
no item I deste artigo.
§ 19 Para os efeítos desta Resolução, compreende-se
como dívida cOnsolidada toda e qualquer obrigação con~
traída pelos Estados e Municípios, em decorrência de financiamentos ou empréstimos, mediante a celebração de
contratos, emissão e aceite de títulos, ou concessão_ de
quaisquer garantias, que represente compromisso assumido em um ex.ercício para resgate em ex_ercfcio subseqUente.
§ 29 Na apuração dos limites fixados DQS itens II e
III deste artigo será deduzido da receita- o valor correspondente às operações de crédito e da despesa -corrente
Os juros da- díVidapúbHca.
Art_~ _39_ _Os Estados e Municípios poderão pleitea.Í'
que os limites fixados no artigo 29 desta Resolução sejam

r.
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temporariamente elevados; a fim de realizarem operações de crédito especificamente vinculadas a empreendimentos financeiramente Viáveis e compaUveis com os
objetivos e planos nacionais de desenvolvimento, ou airi;.

da, em casos de excepcional n,ecessidade e urgência,
apresentada em qualquer hipótese, cabal e minuciosa
fundamentação.
Parágrafo (mico. A fifndamCritãC"ãO técnica da medida excepcional prevista neste artigo sCrâ apresentada ao
Conselho MonetáriO Nacional que a encaminhará, por
interm-édio do Ministro da Fazenda, ao Presidente da
República, a fim de que seja submetida à deliberação do
Senado Federal.
Art. 49 Os títulos da dívida pública estadual e municipal somente poderão ser lançados, oferecidos publicamente, ou ter iniciada a sua colocação no mercado d~
pois de previamente autorizados e registrados no Banco
Central do Brasil, observadas as condições estabelecidas
pelo Conselho Monetârio Nacional.
§ I~ Os títulos poderão ser emitidos com cláusula de
correção monetária, desde que seus índices de atualização não sejatri -Superiores aos das ObrigaÇões Reajustáveis do Tesouro Nacional.
§ 2~ A emissão de títulos de prazo de vencimento i~
ferior a doze meses somente serâ permitida para resgate
daqueles em circulação, de igual prazo, observado o limite máximo registrado na data da_entrada em vigor desta Resolução.
§ 3~ --0 pedido de emissão de trtulos de que trata este
artigo deverâ ser acompanhado de plano de aplicação a
ser submetido à Secretaria de Plaoejamento da Presídência da República.
Art. 5'1 Os limites fixados no artigo 2~ desta Resolução não se aplicam às operações de crédito para antecipação da receita autorizada no orçamento anual, que
não poderão exceder a 25% (vinte e ciii.có p-Or cento) da
receita estimada para o exercíci-o firiilnceii'o e-SerãO obrigatoriamente liquidadas até 30 (trinta) dias depois do en-_
cerramento deste.
§ 1'1 O dispêndio mensal com a.liquidação das operações de crédito para antecipação da receita, compreendendo o principal e acessórios, não Poderá ser superior-a
S% (cinco por cento) da receita-orç::i.rrientária-do exerCIcio.
§ 29 Para efeitos de apuração dos percentuais previstos neste artigo, será deduzido do total da receita orçamentária prevista o valor das_ operações de crédito consignados na Lei dos Meio"s.
Art. 69 ~ vedado aos Estados e Municípios assu-rriir
compromissos com fornecedores, prestadores de serviços
ou empreiteiros de obras, mediante emissão ou aval de
promissórias, aceite de duplicatas ou outras operações
similares.
Parágrafo único. Respeitados os limites fixados no
artigo 29 desta Resolução, não se aplica a proibição contida neste artigo às operações de crêdito que objetivam
financiar a aquisição -de mâqUinas, equipamentos e íiilplementos agrícolas ou de mâquinas e equipamentos rodoviârios.
Art. 79 Os Estados e MunicípioS deverãO prestar ao
Banco Central do Brasil inforrilãções mensais sobre a
posição de suas dívidas, acompanhadas dos respectivos
cronogramas de vencimentos.
ArL s~ A iriobservância das disposições da presente
Resolução sujeitará as autoridades responsáveis às
sanções pertinentes, cabendo ao Banco _C_e_ntral do Brasil
exercer a competente fiscalização, no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, na forma prevista na Lei n9
4.728, de 14 de julho de 1965.
_ ~
Art. 9~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revOgadas as Resoluções números
58(68, 79/70, 92/70, 53(71, 52/72 e 35(74, do Senado
Federal.
Senado Federal, em 28 de outubro de 1975. -_Joséde
Magalhães Pinto, Presidente.

Faço saber que o Se_nado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu José de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• 93, DE 1976
Altera a Resolução n'<' 62, de 1975, que dblpõe sobre
operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa
seus limites e condiçõe_s.
ArL !9- O art. 2~ da Resolução n9 62, de 1975, que
dispõe sobre operações de crédito dos Estados e M unicípios, fixa·Seus limites e condições, passa a vigorar com as
seguiittes alterações:
"Art. 2"'
··~~···~~~···-·~··~.~-,_.., ••••• ~···
rn- o dispêndio anual com a respectiva liquidação, compreendendo principal e acessórios, não
poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior;
§ 2"' Na apuração doS limites fixados nos itens I,
II e III deste artigo será deduzido da receita o valor
correspondente ãs operações de crédito.
§ -39 - A receita líquida apurada nos termos do
parágrafo- anterior será corrigida, mensalmente,
- através de índice aplicável à espécie."

Art. 2~ Os limites fixados no artigo 29 da Resolução
n~ 62, de 1975, não se apficam às operações de crédito
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos
provenientes do F1,1ndo Nacional de Apoio ao Oes_envolvimento U~bano (FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-(FAS) e do Banco ~acion<~;(.9.~ Habitação (BNH).
l_lar(lgrafo único. O pedido de autorização para as
operações de crédito previstas neste artigo será submetido, pe[o Presidente da Repúb!ica, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído com o parecer do
cO-rlselho Monetário Naciõnal.
Art. 39, O .c-onselho Monetário Naciçmal estabelece-rã ã.s Jlorinas complementares neceSsárias à fi_e] aplicação
desta Resolução.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, révogadas as disposições em contfârio.
Senado Federal, II de outubro de 1976_.- José de
_Magalhães Pinto, P_~esident~.

· · LEGISLAÇÃO PERTINENTE

. .
RESOLUÇÃO N• 397,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1976
O Banco Ce~_tr_al do_ Brasil, na fOrma do artigo 9~ da
-:_Lei ~~9 4.595, de 3~" de_ dezembrO de t9ô4-, torna Público--que o Çonselho Mon-etário Nacional em sessão realizada
nesta data, tendo em vista o disposto nas Resoluções n9s.
62 e93, resl?ectivamente d~28.de outubro de 1975 e 11 de
outub_ro_de 1976, do Senado Federal, resolveu:
I - determinir que, para o cãlculo da correção mensal da receita Üquida prevista Ílo § 39 do artigo 29 da Re--soluÇão n9 62(75, do Senado Federal, deverão ser utilizados índices idênticos aos fixados para as Obrigações do
Tesouro N_aciona! -Tipo Reajustâvel, tomado como
valor de referência aquele vigorante no mês de dezembro
do ano_ anterior.
li -Estabelecer que- os pedidos de autoriZaÇão para
operações de crê dito com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano_FtJD:U, do Fu!JdO de Apoio ao Desenvolvimento Social
·-'-FASe do BancO Nacional da HabitaçãO-- BNH,
para apresentaÇ_ão ao Conselho Monetãrio Nacional, dev_~rão.se!. e.~~:êJU~p.haR_os ãOBarico Cep.trat-perãeilfíóide
!'!passac!on~ Qo_u~cll_rsos, acompanhad-os do competente
estudo relativo à viabilidade técnico: financeira· do em~
J?~n2imento ou do programaplurianuã.t..
III,:-_ f;s~]a_!~ qué á-fori}lalizã9ão deiS _pedidos men~
·cionapo~_no _it_el?1_ preciden_te pode_r~ abr(l~&er:
_ a) __ prog~am_as plurian_uais dos Estados e MUnicíPioS,
objeto de convênios individuais; ou
b) _contratos relativos a operações específicas.
__ JV- Altetar as alíneas "c" e "d" do item II da Reso~
luçãÕ- n~ 346, de--13~cfu no~~mbro~e 1975, que p3:ssam a
vigorar com a seguinte re_dação:
"c) o dispêndio anual com a respectiva liquidação, compreendendo principal e acessórios, não
poderá _!!Itrapassar 1~% _(qlJinze por c_ent?) da receita realiiad~ no e~ercfcio financeiro "anterior;
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d) na apuração dos limites .fixados nas alíneas
"a" ..b" e ·-·c" deste item será deduzido da receita à
val~r correspondente às operações de crédito."

V- Acrescentar as segufnteS-alíneas ao item II da citada Resolução n" 346, de 13 de novembro de 1976:
"e-) a receita líquida apurada nos termos da aHnea ud" anterior serâ corrigida mensalmente, mediante a utili~ção de índices idênticos aos fixados
para as Obrígações do Tesouro Nacional - Tipo
Reajustável, tomado como valor de referência aquele vigorante no mês de dezembro do ano anterior;
f) os liniites de que tratam as alíneas "a", "b" e
"c" d~te item não se aplicam às operações de crêdi~
tQ realiza_d_a_s pelos Estados e Municípios com recur~
·sos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano- FNDU, do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS e do
Banco Nacional da Habitação- BNH, as quais, no
'entanto, no caso das novas operações, somente po·
derão ser pactuadas mediant_e prévia autoriz~ãQ do
Senado Federal." - Pau)Q H. Pereira Ura, Presi·
dente.

RESOLUÇÃO N• 818,
tiE.ll DE ABRIL DE 1983
O Banco do_ Brasil, na forma do artigo 9' da Lei n9
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o
Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 6
de abril de 1983, tendo em vista o disposto no artigo 49,
incisos VI e VIII, da refeiida lei> no Decreto-lei n9 1.290.
de 3 de dezembro de 197.3, no artigo 3'1, incisos II e III,
da Lei n9 6.385, de? _d_e d_e_zembro de 1976, no Decreto n9
85.471, de lO de dezembro de 1980, alterado pelo n'1
88.206, de 29 de março de 1983, bem como nas Reso-.
luções n'~62, de 28 de outubro de 1975, e n9 93, de li de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, resolveu:
I - As instituições financeiras e as soCiedades de arrendamento mercantil só poderão realizar ou renovar .
-operações de empréstimos ou financiamentos e arrendamento mercantil com as empresas estatais de que trata o
art. 29 do Q_ecyeto n'<' 84.128, de 29 de outubro de 1979, e
com os Territórios Federais, após expressa autori.iaçâo
_da Secretaria de Planejamento da Presidência da República - SEPLAN. Deverão tais pedidos ser encaminhados -àquela Secretaria de Estado pelos órgãos e entidades interessados, por intermédio do respectivo Ministêrio ou equivalente órgão integrante da Presidência_da
República.
II- As operações de empréstimos ou financiamentos,
bem corno suas renovações, quando pleiteadas por entidades da Administração Indireta dos Estados, do Distri·
to Federal e dos Municfpios- exceto autarquias, conforme artigo 19 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de
1975, do Senado Federal- e por fundações mantidas
lõfal ou parcialmente por esses entes públicos, somente
poderão ser realizado_s após pronunciamento favorável
da SEPLAN. Para tanto, as instituições financeiras deverão apresentar ao Banco Central do Brasíi ~ Departamento de Operações cnm Títulos e Valores Mobiliários
- DEMOB, solicitação formal, ac_ompanhada de documentã.Ção bâsica em que conste:
a) parecer conclusivo sobre a viabilidade técnicofinanceira do empreendimento e a capacidade de pagamento do tomador dos recursos;
b) características da operação, com nuxo financeir_o
indicando os -desembolsos e reembolsos; _
c) destinação e origem dos recursos a serem emprestados, informando, no caso de repasse, a instituição s_upridora dos recursos;
d) garantiaS- efori -córitragaranti~s a serem prestãdas;
e) orçamento e posiÇão do endividamento do mutuãrio, na· forma estabelecida no Anexo a esta Resolução, preenchido pelo tomador dos recursos.
III - As sociedades de arrendamento mercantil só poderão realizar suas operações Com Estados, Municípios,
respectivas autarquias e- demais entidades mencionadas
no Item II, após pronunciamento favorável da SEPLAN. Para tanto, deverão apresentar ao Banco Central
do BraSil - Departamento de Operações com Títulos e
\_'aloi'eS- :Mt>biliâriós - DEMOS, solicitação formal

2250

.

DIÁRIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira -zg

acompanhada de documentação em que constem os seguintes elementos:
__ _
a) parecer conclu_:ilvo da sociedade de- ariendamento
mercantil sobre a viabilidade têcnico-financeira da operação;
b) características da operação, indicando a cronograma de reembolso;
e) garantias e contragarantias a serem prestadas;
d) orçamento e posição de endividamen_to do arrendatâriO, na forma estabelecida no Anexo a esta Resolução._

IV - Ficam exCluídas das c:xigêncüis de que tratam os
itens I e I I - desde que não se trate de operações com recursos oriundos de repasse sob a Resolução n~> 63,_de 21
de agosto de 1967, do_ Banco C!=ntral- ~s operações de
crédito contratadas pelas entidades ali mencionildas com
base em duplicatas de vendas mercantis, de sua própria
emissão, bem como as operações de amparo à expor·
tação.
_
V - As operações de repasse ao amparo da referida
Resolução_n"' 63,-de 21 de agosto de 1967, autorízadas
pela SEPLAN, cuja contrat_açã_o tenha_pcorrido a_ partir
de 3 dejarieiro de 1983,-com pi"ã.zo de até 180(~~n!~ e oitenta) dias, com as empresas estatais definidas no Decreto n"' 84.128, de 29 de outubso de 19_79, bem como com
os Estados, Distrito ·Federal, Territórios, Municípios,
suas entidades da AdminiStração Indireta e fundações
por eles mantidas, poderão, na data do seu vencimento e_
atê o limite do principal, ser:
a) prorrogada junto à _mesma instituição_ financeira_
pelo prazo remanescente da operação externa;
b) renovadas junto à mesma ou à_i_g~tituição fina_nc_eira distinta, desde que nesse caso sejam aplicado.s recursos novos e pelo prazo remanescente da operação externa.
.
VI - Serão submetidos a pronunciamento prévio da

SEPLAN:

~

a) os pleitos relativos às operações de crédito enquadradas no artigo 3"' da ResQI_ução n' 62, de 28 de outubro
de 1975 e no artigo 2"' da Resolução n"' 9_3, de 11 de outubro de_ 1976, ambas do Senado Federal, observado o
disposto, respectivamente, nos itens V da Resolução n'
345, de 13 de novembro de 1975, e II e III da Resolução
n' 397, de 17 de novem_bro de.l976, ambas do Banco
Cen.tral:
b) os pedidos formulados à Comissão de Valores Mobiliários....:... CVM, relativos a regiStro de emissão pública
a que se refere o artigo 19 da cihida Lei n"' 6:385/76, de
debêntures ou quaisquer ·outrOS títulos e valores mobiliârios de entidades da Adminlstiação I ndireta da União,
inclusive dos TerritóriOs~ bem cómo de Estados, do Distrito Federal e de Municípios. Tais pedidos deverão ser
encaminhados à_ SEPLAN diretamente pela CVM,
acompanhados do A_nexo a esta Resolução.
VII- ~ vedado às instituições financeiras e demais
sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
acolher aplicações das entidades definidas no art. 2' do
mencionado Decreto n' 84.128, de 29 de outubro de
1979, quer em tftulos públicos ou privados, quer em depósitos de aviso prêvio ou a prazo fixo. Referidas entidades somente poderão efetuar aplicações de suas disponibilidades financeiras em titulas federais, através do Banco Central.
VIII- O descumprimento das normas consubstanciadas na presente Resolução sujeitará as instilüições financeiras e as socied_ades de arrendamento mercantil às
sanções previstas na legislação em vigor e, em especial, à
suspensão temporáría- dõs repãss·es e refinanciamentos
do Banco Central, até que seja sanada a irregularidade.
IX- O Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliârios e a: Secretaria de Planejamento da J'resid~ncia da
República, no âmbito das respectivas competências, poderão adotar as medidas julgadas necessárias_àexecução
desti-1. Resolução.
___ . __
_c

--

-

X --A presente Resolu_ção entrará em vigor na _data
de sua publicação, revogada a Resolução n"' 668, de 17 de
dezembro de 1980, do Banco Central. - Carlos Geraldo
Langoni, Presidente.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e di? Economia.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -_Sobre a Merequeri_mento que serâ lido pelo Sr, 19-Secretãrio.

~_a,

~ lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 175, de 1985
Nos termos do inciso J do art. 418. do RegimentQ ~n- _
terno, requeiro a convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro-Chefe do SNI, General Ivan de Sousa
Mendes, a fim de que, perante Q Plenãrio, preste informações soóre denúõdas· feitaS pela famHía Neves, referente a internamento, doença, tratamento e morte do exPresidente, Dr. Tancredo de Almeida Neves.
SâJ:a das Sessões, em 27 de junho de 1985. -Carlos
Alberto.

O SR, PRBS.lOENTE (Jo~. fragelli}_- Esse requerimento serâ publicado e, oportunamente, incluído em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coilcedo a
palavra ao nobre Senador_ Roberto Saturnino, como
Líder,
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
.orador.)- Sr. Presidente, Si-s: senadores:
Ouvi, ontem, com toda atenção o pronunciamento do
Sen_~dor Virgílio Tãyora, apontando cmltradiçõd que
exist!!m entre os documentos, os compromissos do
PMDB. os seus documentos oficiais, as suas prorrlesSas,
ao tempo em que era Partido da Oposição, e o compor;.
tamento do Partido, uma vez no Governo, as medidas de
natureza econômica e soCial, que vão sendo tomadas e
em contradiÇão frontal com todos os príncipais compromissos que o Partido assumia àquela época. Se hã alguma esperança seria decorrente da falta de definiçãO- do
Governo, em muitos pontos, decorrente mesmo dos conflitos interrios que se observam dentro do Governo, eiltre
'"MfriiStrO- dCi Planejamento e Ministro da Fazenda- correntes do Sr. João Sayad, correntes do _Sr. Francisco
Dornelles- se alguma esperança havia de que predominaSse alguma linha mais próxíin"a daqueles compromissos, hoje, diante da realidade, diante da evidência, toda
essa esperança se desvanece. Depois dei reajuste das prestações dO BNH, atingindo
em cheio a economia de milhares de (amílias brasileiras,
ffiutuãrios deste_ sistema, que é -um: sistemã ·cujo destino
já hoje ·ninguém sabe qual serã; reajuste que impôs uma
carga realmente insuportâvel que, com toda a certeza só
irá aumentar, e muito, ·a montante das inadimplências e
a revolta de todas essas famílias que acreditaram na casa
própria- e ingressaram nesse sistema, na expectativa de
que-pudessem chegar ao· bom termo com os seus contratoS lastreados na chamada equivalência salarial.
E, Sr._ Presidente, além do reajuste realmente escorchante, 46%, h! também a decisão toffiadajâ_ã. ilível p_r~
sidencial de manter as taxas de juros elevadas, isto é, Oerrotando a_sugestão, as idéias e a posição do Sr. Ministro
João Sayad, segundo o qual se deveria 9-esenvolver um
esforço pc:ira fazer baixar as taxas de jur-os adotando-se
medic;!as próprias que são viãveis e q)Je p~deriam ser 'tomadas. Mas, sabe-se que a redução das tax-as de- juros
hoje, com o sistema bancãrio comprometido com as altas taxas- de captação como estã, significai-iam dificuldades muito grandes para esse sistema bancário. E, quando
está em jogo o interesse dos banqueiros- estamos acostumados - o Governo passado sempre ficava com os
banqueiros. Agora, estamos a ver que também o governo
da Nova República prefere optar pelos banqueiros e
continuar com a política de_ altos juros, sacrificando a
economia produtiva e _sacrificirido o povo trabalhador
de um modo geral.
De niodo, Sr._ Presidente, quç todas as esper3.nças Com
essas rriedidãs ·conáetas jâ se desvaDesceram. _Mas
anuncia·se uma nova medida, anuncia-se _um novQ, "pacote econômico" que, seguindo também a Jradição da
Velha República, vai ser tomada ao início- do recesso,
pira que não haja rePefCusSãci-- no Congresso. Sabe-se
que toda a i_mprensa é muitO ben~olente com os Mi_nistros da Nova República e quer-se evitar os comentãrios
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da Oposição no Congresso. Então, segue--se a mesma tra-dição da Velha República e vãi-se editar Um noVo pacote
agora, logo nos primeiros dias do recesso de julho e, neste pecote, vem nada mais nada menos do que corte nos
investimentos das empresas estatais; corte nos gastos
públicos de um modo geral atingindo, inclusive, a Previdência e a Educação; redução, enfim, de todas as despesas de Governo que_ são o motor principal da formação
d~ _çmprego neste País e em qualquer outro país do mun(io, Em_ qualquer economia do mundo, a formação_ de
emprego, a geração de emprego tem como principal
força de suporte os gastos governamentais.
Esses gastos sofrerão cortes drástic-os por imposição
da _políti~ do Fundo Monetário e, Sr. Presidente, o que
é reà"lffiente aíli.da mais espantoso, o que é realmente
n-iaiS revoltante: anuncia-se que a tabela do Imposto de
Renda não serâ alterada, não sofrerá nenhum reajuste, o
que significa que o impostO devido pelas pessoas que trabalham - porque o imposto dos ganhos de capital este
continua muito baixinho, como ele é, e o Governo já declarou (j_ue não POde mexer nós gailhos_de capital porque
estaria_ ferindo os interesses dos capitalistas do País- e,
_então, já que não pode taxar os bens de capital, vai taxar
pesadamente os salãrios, não reajustando a tabela do_
Imposto de Renda, isto é, fazendo a sua incidência crescer ná PrOporção do crescimento da inflação, neste ano,
o que significa um esbulho sobre os salãrios. Que política
salarial é essa? Que farsa é essa em que se prevê e se concede aumentõs salariais no valor de 100% .do INPC, mas
-vai se tomar metade ou mais desse salário através do Imposto de Renda que, como todos nós sabemos, incide
sobre o salário, jã que não incide sobre os lucros e ganhos de capital? E isso realmente representará um esbulho inominável sobre a massa salarial deste País. Para
quê? Para atender às exigências do Fundo Monetário Internacional, dos banqueiros nossos credores, seguindo a
mesma rota, a mesma trilha_que o próprio PMDB condenava quando era da Oposição.
O Sr. VirgíliO Távora- Permite-V. Ex~ Uin aparte?
O SR. ROBERTO SA TURNINO - É esta atitude
que tem que encontrar o nosso protesto e - como_ eu
disse- confirmando tudq- aquilo que o Senador Virgílio
Tá vara ontem disse desta tribuna, cotejando os compromissos ao tempo em que o Partido era Oposição, como
os.atos e as medidas agora que o Partido está no Governo. Ouço; com atenção, o nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Roberto
Saturnino, ontem nór. mal começamos quando a vigilância verberina do nosso Presidente fez parar nosso discurso, que hoje vamos continuar, coincidentemente no pon~
to exatamente que V. Ex~ está tocando. Depois de rememorar - porque a memória é vã - aqueles diferentes
compromissos assumidos de público pela coligação hoje
vitoriosa, seja por intermédio do Presidente Ulysses Guimarães, seja pelo protocolo assinado pelas mais altas figuras representativas hoje da situação, seja pelos discurl)os, depois, do bem-sucedido eleitoralmente Presicient_e
eleito que nào pôde por em prática aquilo que pensava,
começamos a examinar o déficit._ Mas, antes, fizemos
_essa pergunta, e não sei por que V. Ex~está fazendo. Isso
que lemos tem alguma parecença - vamos repetir com aquilo que está sendo executado como politica
econômico-financeira- pela atllal Situação? A i"espostã-só
poderia ser que não. Mas estamos vendo ainda mais dentro daquelas disparidades, quando fomos fazei- ·a nosso _
pronunciamento nos 20 minutos que dispomos vamos
pedir a V_ Ex~ que nosauxiliea ser o mais sintético possível- porque 20 minutos conosco são 20 minutos mesmo - , vamos mostrar que o que está sucedendo não ê.
nada de déficit de 109 trilhões de cruzeiros, não é nada
disso:--fudo são mer<is colocações conceituais p-orque~-na
realidade, o déficit operacional que é o aceito pelo FMI,
em torno do qual estã havendo toda essa discursão, é de
68 trilhões de cruzeiros. Estã enganada até uma publi·
cação aí que a SEPLAN soltou- questão de aritiméiica
não se disiute: 68 _tril_hàes de cruzeiros. ~justamente em
cima disso que vão querer fazer essa poda de 50 trilhões.
Co_mo_i::_mu.it.o difícil- e aí chegamos ao ponto que V.
Ex• est.á falando - fazer aprovar aumento de taxaçãQ_
por este Congresso, que é muitO independente, se fez de
forma indireta,, "não se processa a correção monetária
nas diferentes taxas e se está taxando extraordinariamei-1-
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te o assalariado no Imposto de Renda". Digamos, como
Sherlock Holmes;,"elernentar, meu caro Watson".

O SR. ROBERTO SATURNINO-

Sen!\~Or

Virg.(li()

Tâvorã é realmente elementar, mas é taffibém deCepeio--

nante, porque houve um compromisso de que não se
usaria mais o decreto e o decreto-lei. E o que está se
usando? Estâ se fazendo um a.lmento de i_m.posto ~ ep~
sadíssimo aumento de impostO_- sob!'e a renda do trabalho, porque sobre a renda do_ç_apital não se mexeu, repíto. Um pesadíssimo iffipostõ SObre os rendimentos dO

trabalho, como? Por decreto, simplesmente porque a tabela do Imposto de Renda é um decreto, e não mexendo
na tabela do Imposto de Renda, aumenta-se- e pesadamente - os impostos sobre o fator trabalho.
Então, onde estã aquela promessa de respeito ao Congresso, de democratização das decisões no plano económico, se vem at mais UJll, "pacote" na mesma linha, na
mesma díreção, obedecendo o Fundo Monetãrio Internacional, obedecendo os b_anqueiros, usando decreto-lei.
Meu Deus do céu! Onde vai ficar a confiança do povo
nos Partidos Políticos, nos seus I.fderes que até hã pouco
tempo eram venerados, eram tidos como grandes democratas, como defensores da economia do povo,. do interesse popular contra os grandes banqueiros, contra as
multinacionais. Onde vamos pMar, Sr. Presidente? Era
isso qu_e eu queria chamar a atenção com a !flaiOr veemência, porque não é possível continuarmos nessa linha
sem que aconteça_ alguma coisa drãm.ática ·neSte- pafs.
Estou observando, venho fazendo sucessivOS pronunciamentos diante do silêncio cj_o PMDB e da Frent_e Liberal. Ontem, parece que a LiderariÇa -do PMDB resolveu_
responder ao Senador VirgQio Távora que, também, jã
levantou essas contradições, como eu. Não ê possíVi::l a
continuidade deste caminho, deste rumo, sem que alguma coisa de dramático aconteça neste PaíS.
O Sr.. Marcondes

G~;~.delba-

Permite V. Ex• um apar-

te?
O SR- ROBERTO SATURNINO- Com muito pra-

zer.
O Sr._Marcondes Gadelha_- Em primeiro lugar, quero louvar essa sintonia, essa afinidade de linguagem do
PDT com o PDS,_o que não deixa de ser uma novidade.
Tenho a irilpressãõ, de acordo com os ares da Nova República, de que V. Ex• contesta a siinilitude entre a política atual e a política anterior. A meu ver, o Senador
Virgílio Távora...
-O SR. ROBERTO SA TURNINO - Não contesto.
Ao contrário, eu disse que há Uma grande coincidência.
O Sr. Marcondes Gadelha- Há uma g_rande coincidência. Então, devo entender com isso que o Senador
Virgflio Távora deveria continuar defendendo esta política atual, porque V. Ex• acha que ela é igual a anterior.
E como o Senador Virgflio Távora defendia a política
anterior suponho, ou V. Ex.• não estâ certo ou o Senador
Virgílio TávOra não está fiel ao seus pressupostos.

O SR. ROBERTO SATURNINQ- Nobre Senador,~
V. Ex• está aparteando a mim ou ao Senador Virgflio Távora. O Se-nador Virgflio Távora fez o seu discurso ontem, ao que parece vai fazer hoje outra vez.
O Sr. Marcondes Gadelha- Estou fazerido uma observação prelimlnãr, para lhe dizer, nobre Senador, que
há uma diferença fundamental entre esta política atual e
a anterior. E: que a polítiCa rriOiletâria, económica financeira anterior, prometia enfrentar o dêficit fiscal e anunciava pacotes atrâs de pacotes. Na verdade, jogava o cisco para debaixo do tapete. Esta agora resolveu ...
O SR. ROBERTO SATURNINO - F•zer a recessão
mesmo, para valer. A polítiCa do Delfim aiil.da procurava maneirar, o PMDB resolveu fazer a recessão paravaler.
O Sr. Marcondes Gadelha- Esta polftica resolveu en-

frentar o déficit fiscal.
O SR. ROBERTO SATURNINO -Tudo bem, entrar no desemprego para valer. Nós varii"os ver o resulta-_
do.
O Sr. Mai'condes Gadelha- E não da maneira como
v. Ex'- malictosainente SusCitOu~ Não- foi através-de p-aCõ~:
te, não foi através de manobra escusa, sub-reptícia, foi

através de um amplo debate com a Nação, porque essas
medidas foram anunciadas há pelo menos três meses, V.
Ex• sabe disso. O Ministro Francisco Dornelles esteve
aqui no Congresso Nacional, Não é pacote, não hã nada
embutido, não há nenhum segredo, não há nenhum mistério, não há nada que não seja do conhecimento prévio
da. Nação. O Miriistro Francisco Dorneltes veio aqui, ·
como um guarda~lívros, e expôs a situação: Eu tenho um
déficit- que naquela-época era de 85_ trilhões de cruzeiros, agora são 110 trilhôes -, preciso corrigir esse déficit. Para isso tenho quatro alternativas. Quero_quea so~
ciedade me diga o que devo fazer, quero que_ o Congresso
me diga o que devo fazer, quero que as lideranças políticas me digam o que devo fazer: se devo emitir títulos da
dívida póbllca, se devo fazer emissão primária de moeda,
se-devo aumentar os impostos ou se devo cortãr os-gastos públícos. Não sei se fora dessas quatro alternativas
existe mais alguma outra que a imaginação de V. Ex• pôde conceber. Mas, de qualquer forma, essa sociedade
tem que dar uma resposta ou vai enfrentar o dêficit fiscal
ou con_!.!idera que o_défiCit fiscal é um mal endógeno, é intrinsecamente um mal em si mesmo, nocivo aos interesses do equilíbrio da economia, ou se entende que o déficit físcal ê realmente uma fonte autónoma de inflação,
ou se entende que o déficit fiscal obriga o Estado a competir com a iniciatíva privada como tomador de poupançaSs, -de empréstimOs e, portanto, ericarece o preço
do_ dinheiro, joga para cima a taxa de juros. Ou seentendC?_ dess~ maneira ou, então, vamos, _aí sim, ficar na mesma política anterior, amamentando Um_ paternalismo,
uma. presença do Estado, que é falsa, saturadora, _que é
constr<plgedora e que leva_ à depressão, à recessão e ao ócio o setor privado, como V. Ex• sabe há muito tempo e
está recalcado. Esta é a situação. Gostaria, nobre Senador, que V. Ex• dissesse como nós devemos enfrentar o
dé-ficit fiscal. Há uma ressalva, a qual quero fazer. Não
há nada de mistCriõS.o;_não há nadã. escondido, não há
nenhum pacote. Há mais de 3 meses que V. Ex• sabe que
o Governo qu~r fazer issl?, que o GO-v~rno_pretende fazer
isso- e o disse- clararmmtf;_à Nação, teve a hombridade -~~
-dizer à Nação;, "Pretendo tomar medída antipática; pretendo fazer corte degastas públiCos; pretendo, inclusive,
não repor o pessoal não operacional, esses que estão
saindo das empresas públicas, o que é wna situação realmente grave, porque afeta indfvidilalineri.te- cada Cidadão". Muito bem. O Governo está a.!)sumíndo essii decisã-o de tomar medidas antipátiCas~ riiaS claramente, esc:m~rªdamente. Não _há nada a escond~. Ouvüido, in~
clusive, ~S ~estõeSde-V. Ex• v. Ex• teÕi alternãtivasmelho~_es? V, Ex• acha que o déficit fiscal dev~ ser corri~
gido?
- -- -~O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -V. Ex• tem
dois minUtOs. --

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente,
realmente o nobre Senad'or Marcondes Gadelha tomou
o tempo do meu discurso. Estou aqui humildemente, pacientemente ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Quero dar uma
-explicação. Temos mais três Líderes para falar e nunca a
pauta esteve tã.o cheia.
O SR. ROBERTO SÃTURNINO -Não demorarei
mais do qu~dois minutos, para encerrar, Sr. Presidente.
O Sr. MarCondes-Gadcl.ha - Encerro _o me_q aparte e
ouvirei com toda ~ <l:tenção a resposta de V. Ex•

O SR- ROBERTO SATURNINO -,- Senador Mar:
condes Gadellta, vejo que Perdi o meu tempo quando,
poucos dias depois da exposição do Ministro FranciScO
Dornelles na Câmara dos Deputados ocupei aquela tri~
bun__a-Jio Senf!_dp. Q;l~__ gj,z_~I:_l!_m p_ouco m---ªi!_desenvolvi·
damente o que vou dizer a V. Ex•. ~gora.
Em priineiro lugar, aCho que aquelas quatro alternati·
vas colocadas não esgotam o assunto, não esgotam a
gama de outras alternativas e não são justamente"as adequadas para se combater a inflação sem produzir reces·
são.

impostos, sim, desde que sejam sobre ganho de capital, herança e patrimôriio. Foi- exiltamerite o que não se
fez.
Agora-está se pegando oS_ímpqs~os ~obr~ o va_lor t~~a:_
ba1h0, POf~qué'fPorQue ê mals fâcil. O operário,-C(,_i~a"di-
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nho, não tem o poder de barganha, não tc:m o lobby dos
banqueiros, das multinacionais -e do grande capital.
Agora, além do imposto sobre herança, patrimônio,
ganho de capital há a desvalorização da dívida interna,
da divida póblica, nobre Senador, desse déficifcOlossal,
mais de 80% são jUros deSsa dívida, desses papéis, da
dívida pública, que são propriedade de uma casta de privilegiados neste País. Daí é que se tem de tirar. Combater o déficit esvaziando a dívida pública.
O Sr. Ma_rcondes Gadelba- V.. Ex• propõe o calote
interno.
O SR- ROBERTO SATURNINO - Nobre Senador,
se_ eu tiver que escolher entre o calote a esses especuladores e o calo_te ao povo, eu prefiro o calote aos especuladores. O PMDB está preferindo dar o calote ao povo,
porque assumiu compromissos em praça pública e agora
não vai cumpri-los. Vai fazer exatamente o contrário, vai
provocar o desemprego, a recessã.o, o achatamento de
salário, aumentar os impostos sobre o fator capital. O
que é isto, se não é dar calote ao povo? Então, se promew
te ao povo uma coisa, urna vez, no poder se faz exatamente o contrário. O que é isso, se não dar calote ao povo? Então, que história é essa de não dar calote ao ban:queiro para dar calote ao povo.
Era contra isso que queria protestar, Sr. Presidente.
Estou vendo o que está acontecendo. Uma coisa é fazer o
papel de Oposição, bonitinho, a outra, é chegar ao poder, ficar ao lado dos banqueiros e passar o calote no po~
vo. Por quê? É muito fâcil. Ouve-se um pouco aqui e ali a
opinião de alguns líderes, tem-se o apoio da imprensa e
faz-se o pacote no momerito em que o Congresso está em
recesso. Pronto, estâ tudo fato consumado, repetindo a
velha. prática que nós todos _condenamos.
Quando _eu dizia essaS cOisas a respeito da desvalorização da dívida, o PMDB me aplaudia aqui, naquele
tempo de Oposição. Agora, é passar calote no povo. E eu
pergunto: e o povo,- onde é que fica?
-Era isso que queria dizer, Sr. Presidente. Estou preocupado, sim, com a decepção popular em relação aos
partidos que afirmavam coisas no passado e que hoje estão em contradição, comQ muito berii assinalou ontem o
Senador Virgflio TâVOi'a, em contradiçãQ nagrante, gritante, profunda, com os seus compromiss_os anteriores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre SenadOr Carlos Chiarellí, como Lfder,
peâindo que mantenha o tempo porque a lista de oradores ê muito grande,- inclusive a dõs Srs. Líderes, que têm
preferência sobre todos os demais.

·o Sr. Carlos CiúãreiÜ -Sr. Presidente, qual é o tempo exato?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Alguns minutos·, nobre Senador!

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL -RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores: nós terminamos de ouvir
uma manifestação contundente, relativa ao desempenho
do atual Governo. Coma se tudo quanto aqui ocorresse.
no decuroo dos últimos cem dias do Go.verno, sobretudo
nos sessenta dias de GOVi:fno, uma vez efetivado o Presiden_te Jos~ Sarney, se_limítaSse_a algum~s discussões meramente percentuiiis· e··d.e Sinuosas illterpretações tributárias.
Nós não poderíamos deixar chegar ao final este período legislativo sem destacar, na memõria da Casa, as mudanças substanciais da vida brasileira, a partir do novo
Governo.
Parece que as eleiÇões diretas para Presideilte da Re· ,
póblica ocorreram por obra do acaso-. Parece que não
conquistamos o direito de eleger os prefeitos das capitais, das áreas de segurança, das estâncias hidrominerais.
Parece que depois de um século de expectativa, desejo e
aspiração da sociedade brasileira, para que pudesse o
analfabeto ser resgatado no seu direito de cidadão, fato
que ocorreu através de_~uma decisão hi~tórica do CCmgresso, com o beneplª-cito, o estímulo e o incentivo do
-GoVernO da :Nova República, também não merece Ser
'motivo de _loas, aplàuSóS e alvíssaras.
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Parece que o fato _de n6s termos, de maneira tão concreta, rompido as limitações de um quadro partidário
que se mostrava cheio de peias, cheio de repressões, e termos caminhado para o pluripartidarismo aberto, terminando com o artificialismo dos partidos clandestinos,
que eram notórios, e viabilizando a presença de todos os
segmentos doutrinários, ideológicos e de todas as agremiações, também não é fato destacável e que mereça ser
destacado.
Parece que a derrubada da sublegenda, a implantação
da coligação, o fim-da fidelidade partidária, tantos
avanços institucionalmente Vãliosos, tantas conquistas
desejosas e desejadas, que se transformaram em realidade, também não se deve creditar ao novo Governo, ao
novo espírito, ao novo sentini.ento democrãtieo que pasw
sou de esperanças para a realidade.
E eu ouvia, aqui no Distrito Federal, críticas ao novo
Governo. E nãp se tem tido a necessária cautela de
lembrar, que foi agora, com o novo Governo, que o Distrito Federal, tão excluído e tão marginalizado pelo decurso do.s tempos, conquistou o direito de ter a sua representação politica, sinônimo claro e marca indelével
da progressão do País na sua maturidade e na sua maioridade democrática. Mas ouvi mais. Ouvi recentemente
do nobre Líder do PDT, ilustre candidato a Prefeito do
Rio de Janeiro, Senador Roberto Saturnino, que jâ se vê
estar Cm campanha eleitoral, justamente quando um Presidente da República tem a força de se fazer menos forte,
quando alguém, no poder, age de forma democrática e
voluntariamente abre mão do uso de instrumentos contundentes, como é o caso do Presidente José Sarney que
por ato próprio de grandeza e de postura democrática
abre mão de usar o_decreto-lei, abre mão do decurso de
prazo, abre mão da utilização da Lei de Segurança Naclonai, esse fato de alguém sendo forte se fazer espontaneamente menos forte, de alguém que estando no poder
não utilizar os instrumentos contundentes que tem a
mão, isso é que deve ser registrado, sublinhado e destacado numa hora de balanço efetivo da ação governamental.
Parece estranho que, às vezes, por desinformação, outras vezes por mã fé, se queira debitar ao Governo uma
indecisão que não o caracteriza. Toda essa mudança no
perfll institucional do Pais, todas essas conquistas, todas
essas realizações sãO incontestáveis, claras, com trânsito
em julgado. Mas não se fica nisso. Estão a{ os índices de
controle da inflação: três meses seguidos derrubamos o
patamar dos 12% e estamos contendo esses limites cruéis
e pérfidos na ~a de 7% a 8% dessa inflação que! o instrumento mais concentrador de rendas, numa demonstração inequívoca de uma política econômica com sensibilidade social. Està aí a contenção de preços, está aí efetivamente o resgate de dividas vencidas das estatais, costumeiramente inãdimplentes, que agora pontualizam os
Seus pagamentos, mostrando a ação de credibilidade que
deve ter o Estado, também obrigado a ser bom pagador,
até como exemplo para a própria estrutura social. Está af
a liberação de IS trilhões de cruzeiros, em 75 dias, pai-a
estimular a comercialização de safras e para liberar recursos de custeios na área agrícola. Está aL.

O Sr. Benedito Fer_r~lra- V. Ex• concederia um aparte, ~obre Senador Carlos Chiarelli?
O SR. CARLOS CHIARELLI- Não vou poder, de
momento, até complet8.r o raciocínio, por causa do tempo. Ao fifl{ll concede:ei o aparte.
O Sr. Benedito Ferreira- O que é ruim, porijue passa
a oportunidade.
O SR. CARLOS CHIARELLI - A oportunidade haverá, nobre Senador. Eu lhe concederei o aparte.
Não há d~vida que muito mais a destacar. Infelizmente, o Presidente me demarcou um tempo limitado, ando:
as realizações gôvemamentais, que são tantas, tão fecun-·
das e tãO" criativas, desbordam e ficarão rigOrosamente
capazes de superar esse tempo dessa linguagem telegráfica e desse sumário de anúncios de fatos concretos e não
dC promessas mirabolantes.
Este Governo, meus caros e ilustres Senadores, usou
efetivamente a técnica da negociação no relacionamento
com os trabalhadores. Em momen_to algum se usou qual·
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quer instrumento contundente e repressivo. Ao contrário
de certos governos estaduais, que foi'am à praça pública
buscar o voto dos trabalhadores e depois, ante a greve,
ontem e anteontem, ainda víamos peta televisão a comunicação impositiva do Governador do Estado do Rio de
Janeiro dizendo: "Antes de fazer greve procurem a negociação; e se fizerem greve, não negociarão com o Govetno do Estado. Voltem ao trabalho para depois poder negociar." Não me parece uma linguagem muito afeita a
um sentimento de respeito ao trabalhador e ao direito
coilstituciOriã.l respeitável do exercíciO de greve. O GoVeinO Federal, não usou a técnica rigorosa da negociação. Nenhum instrumento contundente, nenhuma
forma repressivã., foi à exaustão na negociação.
O Sr. Roberto Saturnlno - Demitiu toda.. a Diretoria__
da Associação _dos Empregados da Empresa de Correios
e TelégrafOS -poique lideroU uma greve~ Demitiu, sumarilimente, num exemplo de autoritarismo que lembra a
Velha Rep6blica ...
O SR. CARLOS CHIARELLI - V. Ex• me pediu um
aparte?
O Sr. Roberto Satumino- ... e que, democraticamente tein tratado a todos.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Eu ouvi V. Ex•,
tranqUilamente, nobre Senador Roberto Saturnino. S.
Ex• fez as suas manifestações e suas críticas. Mas, eu
compreendo, S. Ex• estâ no ímpeto do palanque, S. Ex•
está incontidamente emocionado. Porque é um candidato a Prefeito e tem que, naturalmente, carregar sobre os
ombros o peso de uma administração que peca pela incoerência no GovernO do Estado do Rio de Janeiro. O
candidato é bom, mas a carga que leva sobre os ombros é
que me põe em dúvida se S. Ex• terá possibilidade de êxito, principalmente quando o Governador toma atitudes
dessa natureza. Aliás, o mesmo Gõvernador que propusera, anteriormente, a prorrogação do Governo antCrior
por mais dois anos, derrubando todas as instituições e
atropelando todo o calendário Político-institucional do
País.
Mas eu gostaria, depois deste aparte selvagem desse
culto e diplomata Senador Roberto Saturnino, ilosso
brilhante professor de Economia, lembrar que é o mesmo Governo que, através do Ministério do Planejamento, d_efiniu a_ alocação de 13 trilhões de cruzeiros, num
plano, já iniciado, de combate à fome, de prioridade à
saúde, de instituição de medida de segurança, dando,
portanto, destaque aos segmentos s-ociais.
o mesmo Governo que retoma, em última análise, o
projeto de reforma tributária e, dentro de trinta dias, vai
honrar o seu compromisSo de apresentar à Nação uma
proposta compatível e adequada com a realidade
econômico-financeiia do País, para viabilizar mais um
passo dessa larga caminhada de restauração da Federaçãd, valorizando Estados e Municípios. ~ o mesmo
Governo "que, através do Ministério das Minas e Energia, é capaz de disciplinar idoneamente a atividade do
garimpo, que tantos problemas trazia e, ao mesmo tempo, estim~lando a política energê-tica e mantendo os padrões de pesquisa no mais alto nível é capaz de manter a
produção de petróleo e conseguir, fror um prazo de cinco
meses, estabelecer um patamar controlado_ nos preços
dos derivados de petróleo e, durante um prazo de setenta
dias, os preços das tarifas d~ energia elétrica. S o mesmo
Governo -qu·e, com muita sensibilidade social, e para
atender àqueles motoristas de táxis que, no Rio, foram
enganados, anteriormente, agora assegura a eles o direito da aquisição subsidiada, sem pagamento do IPI, por
um preço 42% menor, à compra de veículo novo a álcool
que poderá dar-lhes condições melhores de, com mais segurança, para o passageiro-e para a coletividade, ter um
ganho a mais na sua condição de trabalhador. o mesmo Governo, meu ilustre Presidente, que adotou para o
salãrio mínimo o índice mais alto de reajuste dos últimos
tempos: 112% do INPC, iniciando a escalada de recomposição progressiva e gradual do valor real dos salários
tão debilitados e tão aviltados. o mesmo Governo que
obtém, apesar de estar ainda tão no início da sua atividade e tão traumatizado pelos fatos históricos que, de certa
forma, atropelaram o inicio de sua &qvidade, obtém con-
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diçã_o de _dar o reajuste nos benefícios previdenciários,
pela primeira vez nos últimos oito anos, da ordem uniforme e genérica de 100% do INPC. ~a primeira vez que
se dá também ao servir público, falo sempre em aspectos
sociais, ê a primeira vez que se dá o ·servidor público omais alto INPC de todos os semestres. Apesar do reajuste em julho, foi-se buscar o INPC de março que era de
89%, não para pagar a dívida contraída e acumulada historicamente_com õ servidor, mas, para começar abatê-la
pelo crediário, através de um reajuste da ordem de 89%
para os servidores da ativa, tratando civis e militares da
mesma mane_ira, sem discrepâncias, sem desníveis e sem
fórmUlas imbutidas. E dando aos pensionistas e aposentados um índice de aumento da ordem de 100%, porque
foram, historicaniente., aqueles mais debilitados, mais
prejudicados e mais agressivamente maltratados em tempos passados.
O Sr. Benedito Ferreira aparte.

V. Ex' vai me conceder o

O SR. CARLOS CHIARELLI - Eu ia chegar ao
problema da reforma agrária e iria llie dar o aparte, porque aí facilitava o serviço. Se V. Ex• quiser esperar, eu
vou falar já na reforma agrâria.
O Sr. Benedito Ferreira- Acho que nós deveríamos
falar sobre o sexo dos anjos, porque reforma agrária não
dá a esta altura, Ex', quando até a própria CNBBjâ teve
a humildade de vir de público proclamar que a reforma
agrária deve ser feita dentro dos parâmetros do Estatuto
da Terra e da Constituição; não a esta altura em que pese
o zelo admirâvel de V. Ex• - quero dizer admirável,
porque, como cristão novo, está dando uma lição edificante aos seus aliados do PMDB e ousando defender o
Go'verno. Quando esse mesmo Goveri:Lo, quando esse
mesmo Presidente da República convida as Lideranças
do PMDB para um estreitamento de relações, para jantarem juntos, o Primeiro--VicewPresidente do Partido, Sr.
Miguel Arraes, vaí à televisão e diz aquilo que por certo
ele guardava para dizer ao saudoso Tanctedo Neves, que
ele tinha guardado por certo na garganta, e ontem na tolevisão ele jogou fora: disse que o PMDB dele não é o
PMDB de Sua Excelência, o Presidente da Replíblica José Sarney. Vê V. Ex• que realmente o Partido de V. Ex•
ficou numa situação dificil, porque José Sarney filiou-se
ao PMDB, quando todo mundo sabe que Sua Excelencia
era da Frente Liberal. E foi em nome da Frente Liberal
que conseguiu ser V ice-Presidente da República. E mais
do que isto, diga-se de passagem, que Sua Excelência ficou tendo um certo compromisso com o pessoal do
PMDB e com o próprio Tancredo Neves, porque os liberais, no caso os meus antigos companheiros, queriam
Reinaldo de Almeida Melo, para Vice-Presidente. Não
era o José Sarney. Mas Tancredo Neves, inteligentemente, conseguiu convencer o pessoal principalmente da
Frente Liberal de que a melhor solução seria José Sarney. Bem. Mas, isto posto; eu queria apartear V. Ex•, em
realidade, era para dizer da minha preocupação com esse
represamento q~ está-se fazendo da inflação. Veja bem
V. Ex•, hã um Componente psicológico que é indiscutível, principalmente num povo deseducado como o brasileiro, vítima de um consumismo desregrado. Então nós
precisãvamos de uma forma de alijar esse componente
psicológico. Mas sem dlívida nenhuma, veja V. Ex•, a
~nergia _elétri_cajâtevé 22.% de aumento, as comunicações
lã vão com 39%-de awliento. E o petróleo, Ex"? Será que
nós vamos deixar falir a PETROBRÁS, em nome e com
a desculpa de eliminar a Coinponente psicológica? Nós
sabem~s que é maís para cortejar o povão. Ora, Senador
Otiarelli, eu tenho fundados receios de que, ao transbor~
, dar essa barragem de represamento que aí está, esse torrencial de desencanto do povo poderá atropelar de maneira tão brutal o Governo_ que nem V . __ Ex•, com toda
sua habilídade, com to_do seu zelo, serâ capaz de deixar
esse Governo em situação de aparecer diante da popu~
lação brasileira. V. Ex' me desculpe o alongamento do
meu aparte, mas eu quero lhe agradecer a generosidade c
a paciência com que me ouviu.
O Sr. Alddes Saldanha- Permite-me V. Ex• wn ap~
te?

O SR- CARLOS CHIARELLI- Meu caro Senador,
eu apenas gostaria de lhe dizer que V. Ex• parece estar
pre.ocupado com aquilo que não aconteceu, V. Ex• está
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preocupado com o fato de que, havendo contenção no

preço do petróleo, havendo, afinal de contas, estabili·
zaçã.o no preço da gasolina. pode vir a haver, num futuro
que V. Ex' não identifica bem quando, um aumento -que
vai trazer o desagrado popular, primeira questão. Segunda, a pesquisa continua correndo na PETROBRÂS. Terceira, a produção continua aumentando. Portanto, essas
suas inquietaÇões rigorosamente não são passíveis de
maior fundamentação e eu posso tranqUilizâ-lo de maneira absolutamente clara.
Quanto à situação do Presidente Sarney, o nosso zelo,
eu gostaria de lhe dizer que o Presidente Sarney, cv"identemente, é a figura mais típica de uma postura ~de aliança
democrática. O Presidente Satn_ey_ é efe.tivamente do
PMDB, mas é afetivamente da Frente Liberal, juridicamente ê do PMD B, mas historicamente é da Frente Liberal.
O Sr. Benedito Ferreira- Então, o Miguel Arraes tem

razão.

O SR. CARLOS CHIARELLl~_Quanto ao processo
de escolha do candidato a vice-Presidente na Chapa da
Aliança Democrática, V~ Ex• talvez tenha dados históricos que não correspondem à realidade. Mas, em todo caso, isso não~ uma questão a discutir. E quanto às entrevistas do Dr. Miguel Arraes, o ilustre Deputado Miguel
Arraes ...
O Sr. Benedito Ferreira- Não! Foi fato ocorrido na
casa do Senador Pedro Simon, no dia 16 de junho do ano
passado.

O SR. CARWS CHIARELLI -Muito bem!
O Sr. Benedito Ferreira -

De junho do ano passado.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Quanto às decla·
rações do Deputado Miguel Arraes, eu, realmente, não
tenho nada a opõr nem a fazer referências. Ele tamtém
dissera antes que o PMDB dele não era do Dr. Tancredo
Neves.

O. Sr. Benedito Ferreira- Não, ao contrârio: Tancredoé que disseque o dele não era o PMDB do Sr. Arraes.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Então. portanto, jã
se vê que todo depende dei color dei cristal con que se núra~ como jã dizia o pensador espanhol.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ext um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI - Logo, não chega a
ser motivo de inquietação esse tipo de enfoque pessoal
que cada um tem da realidade circundante.
O Sr. Alddes Saldanha um aparte à parte mesmo!

Senador Carlos Chiarelli,

O SR. CARLOS CHIARELU - Pois não. Até por
que com relação às intimidades do PM_DB nào_m_e ~ar
responde fazer qualquer tipo de exegese. Eu estou fazendo um exame do Governo como um todo. Agora, creio
que há Senadores informados, habilitados, competentes,
para fazer o devido esclarecimento, inclusive sobre essas
reuniões tão íntimas do tempo passado, das quais V. Ex•
participava.

O Sr. Alcides Saldanha um aparte...

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - A Mesa adverte
V. Ex• que todos os Lideres estão inscritos para falar,

alêm de uma

~tensa

lista de oradores.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Alguns jã estào fa·
lando nos apartes. (Risos.)
O Sr. Alcides Saldanha - Nobre Senador, tenho repetido à saciedade que há um fenômeno novo nesta Casa.
Assistíls mudanças de governq e sempre o que saía do
governo, quando entrava outro, dizia 8ssirq;_ "Olha. vocês es~1;\o f~endQ errado, e nós estávamos fazendo certo
quando éramos governo". Agora, os ilustres membros
da Oposição criticam a Nova República dizendg;_ .. Vocês
não estão consertando tã9 rápido os erros que comete-.
mos nos últimos 20 anos". Tenho repetido, também, que
o PMDB tem consciência P.istórica_ e sabe que as tran*
sições se fazem através de alianças e que nunca combatemos homens, combatemos situações. Há uma frase, que
me parece até na Bíblia estâ, que diz;,, ..errar ê humano,
reciclar-se é correto; aos que não se reciclaram e continuam insistindo em ser do antigo sistema, que Deus os
perdôe':.
O Sr. Virgílio Távora- Perdôe-me V. Ex•, mas esta
citação não existe na Bíblia.

O Sr. Humberto IAI_cena- Permite V. E_x• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI- Nobre L!der, com a
palavra V. Ex•
'
O Sr. Humberto Lucena -

Não pude acompanhar,

:00ni0 -piet&tdía, o discurso de V. Ex' porque estâvamos
em entendimentos a respeito do andamento da Ordem
do Dia de hoje, mas neste instante em que V. Ex• termina

as suas palavras, eu gostaria de dizer que estou plenamente de acordo com as suas considerações a respeito do
Governo da Nova República. comandado pelo PreSidente Josê Sarney e cujos cem dias demonstram, à saciedade,
que se não pudemos promover mudanças mais profundas, peiQ_menos tivemos o ensejo de realizá~ las substancialmente a partir do plano político-institucional, porque, acima de tudo, o nosso grande compromisso com a
Nação era encaminhar o Brasil para a plenitude democrática, e isso evidentemente est[ acontecendo, coroado
de êxito, justamente na hora em qtie o Presidente daRepública encaminha ao Congresso Nacional mensagem
acompanhada de proposta de emenda constitucio'nal,
convocando para 1986 a eleição de uma Assemblêia Nacional Constituinte livre e soberana. Isso para não falar
no êxito do combate à inflação, cujos índices estão caindo a olho nu, mensalmente, apesar _9as divergências
quanto às medidas adotadas na polftica cOm ela relaCionada, bem assim no que tange à política social, hlijã-Vista
o salário mínimo ciin dobro e·os estudos que estilo sendo
aprofundados no Ministério do Trabalho, visando reformular a lei de greve para restabelecer a plena autonomia
sindical, evitar novas intervenções administrativas riOs
sindicatos e tambêm o esboço do Plano Nacional de Refõmia -Agrária, que está em debate a nível nacional.
Amanhã, como Lfder do PMDB e do Governo, nesta
Casa. deverei ocupar a tribuna, a exemplo de V. Ex~',
para fazer a minha avaliação sobre esses primeiros meses
do Governo José Sarney.

Senador Carlos Chiarelli

O Sr. Benedito Ferreira- Estâ. nos jornais Ex•, nos
jornaiS -de ontem, aliás. ~ que V. Ext não tem tempo,
agora tão zeloso, não tem tempo para ler jornal.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço o aparte
de V. Ex•
O Sr. Américo de Souza_- Yermite V. E_X• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI - Concedo o aparte
ao nobre Senador Alcides Saldanha.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O tempo de V.
Ex• está esgotado. A Presidência solicitaria de V. Ex• que

O Sr. Alcides Saldanha- E. um aparte à parte mesmo,
Senador Carlos Chiarelli, bem rápido.

não permitisse maiS apartes, inclusive deve encerrar o
seu discurso, porque a lista de oradores é_mufto extensa e
a·nossa pauta também.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O tempo de V.
Ex• está esgotado. A Mesa solicita que V, Ex• evite os
apartes.
O SR. CARWS CHIARELLI.-0 bom que hã nos
dis_cursos são os apartes e se eu eVitá-los prejudicam-se
os Anais, Sr. Presidente. Por isso eu vou conceder_ o
aparte ao Senador Alcides Saldanha.
O Sr. Alcides Saldanha- Bom, este é de meio minuto.
Eu tenho repetido à saciedade...

O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Carlos
Chjª-relli, só para me congratular com V.: Ex• pelo brilhante discurso que vem proferindo nesta Casa, fazendo
um resumo das atividades dos primeiros cetn dias da adminiStração-do Presidente Josê Sarney. Parabéns, Sel')ador.

O Sr. Cid sl.mpaio -

Perffi_ite-m~ V. Ex• um aparte?

OSR. CARLOS CHIARELLI - Com prazer, nobre

~~~
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O Sr. Cid Sampaio - Estou confiando na tolerância
do Presiderite e no ~pirite democrático do Presidentedesta Cas_a, (Risos.) Eu queria salientar, principalmente
ao discurso do ilustre Senador Roberto Saturnino, que
V. Ex•, analisando o Governo como um todo, demonstrou à saciedade, o caminho que vem percorrendo este·
Governo e as soluções que vem dando. Todavia, não se
pode, a essa altura dos acontecimentos, falar em calote
ao povo, ou calote aos banqueiros. A situação económica era de tal modo grave. com a dificuldade de buscar
uma solução drástica, de choque ou mesmo paulatina,
requer Caminhos que não são, às vezes, os mais curtos
entre um ponto e outro. E eu estou certo de que o Governo, ao mesmo tempo em que comprime os preços e os
congela, que limita os juros.'-Ou começa a baixá-los ele
também estuda planos mais Profundos para, na realidade, dar solução a esse problema que no passado, sem solução, criou esse caos .a que foi conduzido o Brasil, no rogíme- que antecedeu o do Presidente Sarney. Eu dou parabéns a V. Ex• pela análise que fez do desempenho do
Presidente Sarney, estou certo de que todos os Senadores
terão paciência para isso, que as soluções económicas,
drásticas e necessârias, serão aplicadas na hora oportuna
atravês do amortecimento do problema económico, que
está sendo feito pelo Governo, através de medidas som-ente apareiitf:Ínente brandas.
O SR. :PRESIDENTE (Jo:ão Lobo) Fazendo soar a
campainha.- A Presidência solicita a V. Ex• que encerre o seu discurs_o.

O SR. CARWS CHIARELLI - Sr. Presidente, justamente era o meu propósito, sem deixar de me referir à
importância que nós demos e damos à iniciativa do Governo de dar vitalidade a uma novidade de 21 anos, a dar
força de aplicação a uma lei que nasceu em 1964- e tramitou nesta Casa, atravês da colocação do debate à sociedade brasileira do Plano de Reforma Agrária. que haverá de ser democrático e que haverá de ter fecundidade e
prioridade sociais. E finalmente, haverá de ter a valia
fundamental para dar à estrutura agrária brasileira, sem
desarticular a economia agrícola e sem prejudicar as propriedades socialmente adequadas, uma nova dimensão,
que é uma exígêm::ia da sociedade brasileira em nome do
bem-estar e da justiça social.
E maiS, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar que este
GovernO, que-tarito fez em tão pouco tempo, prepara-se
para amanhã cumprir, talvez, a maior das suas tarefas, e
tomar de forma clara uma postura que haverá de
consagrá-lo, e dar o primeiro passo de uma grande e larga caminhada, que é o encaminhamento a esta Casa e ao
Congresso da-mensagem de convocação da Assembl~a
Nacional Constituinte: Está aí o compromisso com a
Nação firmado em agosto do ano passado.
Se nós compulsarmos aquilo que já se fez, haveremos
de verificar que, se formos isento, se tivermos capacidade
de anãlise, se não nos deixarmos tomar pelo passionalis~
mo ou_ pela emoção, efetivamente, está se cumprindo,
p·assa a passo, c;om a velocidade que incumbe a quem
tem seriedade para tomar decisões e fazê-las duradouras,
sem pressa e sem pausa, o efetivo de cumprir cada tarefa,
resgatar cada compromisso e transfonnar cada promessa
em. realidade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Pe.ta Liderança
do PDS, tem a palavra o nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Col1!o
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na verdade, houve um debate dos mais importantes
travado entre os Senadores da Aliança Democrática,
contestando o discurso do nobre Senador Roberto Saturnino, que merece, afinal de contas, o nosso apoio, a
n-osSa solidariedade, at~ porque colocou muito bem os
problemas ,que hoje atingem a economia brasileira.
Mas, trago para o debate um assunto tamb&n tão im~
portante quantp o que foi tratado pelo Senador Roberto
Saturnino -e pelo Senador Carlos Chiarelli.
Estâ a N ricão perplexa diante de urna gravfsSima denúncia, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
A-revista Isto €, em sua edição desta semana, sugere
que o Presidente Tancredo Neves não teria sido apenas
vítima de êrros médicos; teria Sido assassinado através de
inoculação de bactérias ainda durante sua passagem pelo
Hospital de Base de Brasilia.
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A versão pode parecer fantasiosa, assemelha-se mesmo a uma macabra ficção. O mais grave porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é _que por trás das acusações está
ninguém menos do que a famí1ia do próprio Presidente
falecido.
Diz o irmão de Tancredo Neves, Jorge Neves, que
acredita sem restrições ter havido: ••- Uma septicemia
programada''.
A irmã do Presidente, a freira Ester, garante ter flagrado dois médicos, no- Hospital de Base, onde Tancre_do
fora operado duas vezes, rindo diante do paciente desfa-

lecido e comentando: "-Eis ãi a Nova República". A
irmã Ester assegura que um desses médicos era ninguém
menos do que o Diretor do Hospital, Dr. GUStaVO Arantes. Não é só: dona Ri~leta Neves diz_, m1. mencionada
reportagem, ter surpreendido, no quarto de Tancredo,
um médicO que não pertencia à equipe, lendo papeletas
de registro do quadro clínico do Presidente. E ainda: ir-

mã Ester garante ter interceptado uma enfermeira que se
preparava para aplicar no doente uma injeção desconhecida.
Diz a família- que- O Hospital de Base de Brasília não
estava aparelhado para tratar do paciente. E que tal circunstância for invOCada quando da internação de Tan~
cr~do. O Dr. Pinheiro da Roçha- cirurgiã.o _que o operou por duas vezes, em Brasília- teria imPedido qualquer providência no sentido-da remoção do paciente. Teria mesmo sido ríspido com a famflia de Tancredo.
As acusações não pâram aí. As condições em que teria
ocorrido a primeira cirurgia - segundo descreve a revista Isto t - foram, no mínimo, desastrosas. mais de _çinqUenta pessoas ~entre parentes e figuras de proa da
Nova República- teria,_m presenciado o Dr. Pinheiro da
Rocha manobrar o bisturi, numa incis~o considerada
pela irmã Ester excessivamente exfensa. Segundo ela, "uma incisão desse porte- do esófago à virilha- é utilizada apenas em necrópsia".
Esse CXcesso de espectadores teria sido um aos responsáveis pela precariedade com que se realizou a primeira
cirurgia - cujos erros teriam desencadeado as demais.
As acusações, porêm, são especialmente pesadas em
relação aos médicos de Brasnia. E são intrigantes:o Dr.
Renaut de Mattos, segundo o irmão de Tancredo, Jorge,
diagnosticou, primeiro, ãirilgdãlite. Errou. Em segil1da,
diagnosticou apendicite-- e o paciente já havia ~xtrafdo
o- apêndice há 40 anos. Ele, porém, foi internado com
essa suposição. Após a cirurgia, o mêdico Pinheiro da
Rocha não teve dúvida: garantiu ter ex.traído um divertículo, quando, na verdade, havia extraído um tumor benigno. O -curioso é que - segundo a revista Isto :E:, o
Doutor Pinheiro da Rocha, em relatório que enviou ao
Conselho Regional de Medicina, garantiu-que é capaz-de
distinguir um divertículo de um tumor. Entretanto, nãõ
explica como confundiu uma coisa com a oUtra,-rio ·çaso
de Tancredo Neves. Se não confundiu, então estamos
diante de sitUação ainda mais intrigante.
Outro membro_da. fam_nia__ do Presidente_morto, seu
primo e médico, Aloísio Neves, garante que o Doutor Pinheiro da Rocha, no momento em que a sala de cirurgia
se esvaziava, logo após a extração do tumor benigno,
(abre aspas) ucolocou todo o intestinõ" do paciente para
fora da cavidade". E, segundo a irmã Ester- que ê enfermeira -, não havia qualquer necessidade disso. Foi
nesse momento --segundo o_ médico Alofsio Neves (abre aspas) ..que se espalhou a infecção por toda a cavidade abdominal". Traduzindo, foi aí que Tancredo começou a morrer.
Até aqui, nada mais fiz do que resumir as intrigantes
acusações da família Neves. São acusações obvi3.mente
graves e que exigem esclarecimento, mas não esgotam o
problema.
A classe mêdicafoi colocada em xequ~mate, e eu querodar o meu testemunho, aqui, do conceito do Dr. Gustavo Arantes, junto a toda classe política d~ Brasi'lia; do
Dr. Pinheiro da Rocha, que merece acima de tudo, respeito, e eu entendo que os mêdicos_ que estão sendo colocados em um canto da parede, tenham o direito de defesa, e tenham como esclarecer, e tenham como dar conhecimento à Nação desta situação calamitosa.
Considero igualmente grave a acusação do irmão de
Tancredo. Jorg_ç Neves, de que o Presidente jamais este-
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ve bem, ao longo das 7 cirurgias; - ..Tancredo sempre
piorou", garantia seu irmão.
Estas circunstâncias, Sr. Presidente e_Srs. Senadores,
porém jamais chegaram ao conhecimento da opinião
pública brasileira, e o mais intrigante é que o SNI, que
acompanhou in loco, o SNI que assistiu a tudo; tudo o
que acontecia o SNI se fez presente, o SNI que se instalou na pessoa do seu Ministro_-Chefe, General Ivan de
Souza Mendes, tanto no Hospital de Base de Brasília,
quanto no Instituto do Cora_ção em São Paulo. E mais:
nenhum boletim médico era liberado à divulga_ção sem
antes receber o aval do SNI. Nada era publicado sem,
primeiro, o aval do SNI. Eu espero apenas ...

O Sr. Nelson Carneiro- Agora, eu pediria a V, Ex_~
que meditasse o seguinte: não tenho nenhuma intimida.:.
de com o_SNI, não tenho nenhuma participação no SNI;
mas serã que o Ministro-Chefe do SNI é a pessoa mais
autorizada para informar sobre as vârias fases da enfermidade do Presidente Tancredo Neves? Quanto eu penso
- e eu não tenho intimidade, não conheço o regulamento do SNI- a sua função não é de divulgar, é de informar ao Presidente da República e às autoridades que
nele confiam, e não assinar boletins.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte1

O-Sr. Nelson Carneiro- A meu ver devem ser convo- ._____cados, para uma explicação; os· mêdicos que assin-anim
esses boletins e não o MinistrO-Chefe do SNI, que vai di:.
zero seguinte: sou General e não entendo de Medicina,
não sei quando havia infecção, quando não havia, se era
possível corrigir ou não essas infecções, e as informaÇões
que eu dou são de cafâter sigiloso ao Presidente da República e às autoridades superiores do Pafs, para que eles
possam acompanhar os acontecimentos e prever as conseqüências. AsSfm entendo eu, que nunca fui ao SNI,
nunca tive nenhuma ligação com o SNI, e só de cumprimento conheço o General Ivan de So_uz_a Mendes. De
modo que, acho que V. Ex• deveria convocar numa CPI,
se vai requerer, os médic-os que participaram, os enfer~
meiros, as pessoas ·da famfiia. Mas, eu acho que a convocaÇão ao Senado Federal, do Ministro-Chefe do SNI,
não dará_ sentido, com a devida vênia de V. Ex', talvez V.
Ex• tenha razões maiores. Minhas razões são essas.

O SR. CARLOS ALBERTO- Só um minutinho Senador, que eu darei Já o aparte a V. Ex•.
Nada era divulgado sem o aval do SNI, Sr. Presidente.
Ora, se Tancredo, -conforme assegura seu irmão, jamais
melhorou e os boletins diziarri-o contrário_, Ciarõ esfâ que
os boletins mentiram!
Se esses mesmos boletins eram submetidos ao cii.Vo do
SNl, à revelia da famflia Neves e o SNI tudo acompanhava, então claro estâ igualmente que o SNI também
mentiu, Sr. Presidente. Ou pelo menos, Sr. Presidente e
Srs. _Senadores, o SNI foi conivente com a mentira.
Quais as razões de tal atitude? Essa, a inda_gação mínima que a opinião pública deve estar fazendo neste momento. Creio que diante desse quadro, que aqui apenas
resumi, é extremamente pertinente que_ seja convocado a
esta Casa, para responder a essas questões~ o General
Ivan de Souza Mendes, MiniStro-Chefe do SNI. Creio
que S. Ex• não terã motivos para recusar tal convocação,
que desde jâ submeto aos nobres colegas. Afinal hã dias
ele revelou-se interessado em que o Congresso colaborasse com o Órgão que dirige, fiscalizando-o e
fornecendo-lhe sugestões. Nada mais justo; Sr. Presidente e Srs. Senadores, então, que o General aqui venha elucidar essas sombras que pesam sobre o episódio da enfermidade de Tancredo Neves e., particularmente, sobre _o
comportamento do Órgão que dirige.
Estou convencido de que a matê~ia não Se esgota ·ar,
Sr. Presidente. Pretendo, ainda, além do requerimento
que jã fiz, convOcãndo o Min!Stro-Chefe do SNI- e primeir_o o farei -no- âmbito do meu PartidQ - também, a
sugestão para instalação __ de umã. CPI para apurar tudo
que se passou naquela dolorosa etapa da vida nacional.
De imediato, porêm,limiio-me a propor a 1;0nvocaçã<:>
do Ministro-Chefe do SNL K Ex' deve nos explicar se as
acusações da família Neves procedem e estão, aqui, Sr.
--·presfdehte e SrS. -senadõres, os principais jornais do_ País
com eilirevis-tas concedidas por membros da família Neves: o Jornal do BrasiJ, O Estado de S. Paulo, Corfefo
Braziliense, Jornal de Brasília, O Globo, todos os grandes jornais deste País, eStão com suas pâginas contendo
entreVistas -concediâas por membros da famflia Neves.
Portanto, deve _uma explicação à Nação e, por isso mesmo, estamos convqcando o Sr. Ministro-Chefe do SNI, a
comparecer ao Plenário do Senado Federal.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex•

um aparte1

O SR. CARLOS ALBERTO - Pois não. OU&o o
aparte de V. Ex•, nobre S~a'!_or__~I~on Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - O aparte, desta vez, não é só
m"eu - é meu e do nobre Senador Luiz Viana. V. _Ex' se
r~;feriu ao"bom conceito que todos nós do Congresso Nacional fazemos do _Dr. Arantes e do Dr. Pinheiro, mas S.
E~• se olvidou em dizer a Il,lesma coisa do Dr. Renault.
De modo que pediria a V. Ex~ que incluísse o Dr. Renault.
O SR. CARLOS ALBERTO - Perfeito. T'am_bêm o
Renault que, inCÍusive, é meu mêdico e que mefece dC thim o total e irrestritO respeito. Desde quando aqui
chc;_g_llei que tenh~" o_ Dr. Rt:J!ault CO!DO_ ~~u mêdico.

tif.

O Sr.- Nelson Carneiro - Foi exatamente por isso.
Certamente pela intimidade, pelo convívio que V. Ex•
tem, que acabou se esquecendo.
O SR. CARLOS ALBERTO -

Exa_lã:"rÕente._

O SR. CARLOS ALBERTO- Senador Nelson Carneiro, ele tinha o controle das informaçõ_es.

O Sr: Luiz Viana --Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. CARLOS ALBERTO- Darei" o aparte a V.
Ex• Mas, antes eu gostaria de responder ao nobre Senador Nelson Carneiro. No infcio do meu discurso, nobre
Senador, fiz a leitura de uma reportagem publicada na
Revista Isto t, denúncias feitas pela família do falecido,
e tambêm baseada em matérias publicadas em diversos
jornais do País. A convocação do Ministro é para ele esclarecer, na verdade, sobre as matêrias publicadas se
procedem. Porque_ ele Hnha o crivo da informação. Todas as informações d_adas à imprensa, os boletins, passa~
vam pelo Ministro-Chefe do SNI. Alguém mentiu? Se alguém mentiu, o SNI mentiu, nós queremos é saber quem
mentiu. Se a famflia diz que Tancredo Neves nunca esteve bem, mas saiu um noticiário Que Tancredo Neves estavam bom. Vai tomâr posse na próxima semana.
O Sr. Nelson Carneiro nem os discuto.

Eu não contesto os fatos e

O SR. CARLOS ALBERTO - Mas eu sei, o Ministro da Saúde tambêm poderia vir aqui prestar esclarecimentos. Mas acho que devemos ficar em torno das denúncias feitas pela famíJia. O que se quer apurar são as
denúncias da famflia, e o Ministro-Chefe do SNI, n'a verdade, ele é responsável.
O Sr. Nelson Carneiro- Por quê?
O SR. CARLOS ALBERTO - Porque os boletins
eram publicados depois da autorização do Chefe do
SNI. Então alguém mentiu!
. O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
(Assentimento do orador)- Veja V. E:v, se fosse eu ou
o Senador Luiz Viana ou o Senador Rob_erto Saturnino
que- lêssemos esses boletins, também daríamos curso a
eles. Porque tambêm não entendo, nem o Senador Roberto Saturninó- e o Senador Luiz Viana entendem.
O SR. CARLOS ALBERTO- Não 'vamos colocar o
Senador_ Roberto Saturnino, que ê candidato a prefeito
no Rio de Janeiro. nesse tipo de coisa.
O Sr. Nelson Carneiro- beixe eu -concluir, nobre Se~
nadar. Não hã de ser um general que nunca entrou num
hospiüd, n~nca operou ninguém, que vaí dizer que aquele boletfm assinado por ilUstres professores ....:.... e um até
fazia questão de dizer: Professor Doutor. Evidentemente, diante da autoridade do Professor Doutor, não havia
de ser Utll General do Exêrcito que ia di2:er que o boletim_
estava errado. Apenas tomava conhecimento e transmi-
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tia às autoridades. Veja V. Ex•,- eu não entro no_ mérito do discurso de V. Ex•, nem posso dizer se hotive ou
não houve, porque eu também sou um simples Bacharel,

hoje aposentado. Mas veja V. Ex•, se nós vamos con_vo--::car alguém para esclarecer os fatos não hâ de ser o
Ministro-Chefe do SNL Não_tçm 9_qUe informar, a não
ser que ele recebia os boletins assinados por autoridades
médicas e os encaminhava à_ publicidade. Acho que V.
Ex• pode tomar as providências que quiser, mas esta é er-

rada.
O SR. CARLOS ALBERTO- Quero di~er a V. Ex•
que eu não vou discutir se ó- Ministro-Chefe-do S_NI ~a- _
be, se não sabe, se teve conhe_cime:nto_de tudo, se não teve; apenas, Seilador Nelson Carneiro, eu enfatizo o que
foi pUblicado pela imprensa. A família faz denúncias
gravíssimas.
O SR. PRESIDENTE (João Lôbo. Fazendo soar a
campainha.) - Lembro ao nobre orador que jâ se esgotou_ o tempo de que dispunha. Solicitaria que não concedesse apartes e finalizasse o seu discurso.

O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, para
encerrar, eu gostaria de conceder o aparte ao Senador
Luiz Viana.
O Sr. Luiz Viana - Agradeço a V. Ex•. Hã um aspecto aí que eu acho que deve ser considerado que é_o do s_egredo médico. Isso não pode deixar de ser considerado,
pois qualquer um de nós não ficaria satisfeito se os médicos dissessem: ..o Sr. fulano estâ assim, o Sr. sicrano está
assado, agonizante, etc." Hojç mesmo um jornal publica
a biópsia feita no material qUebavia sido retirado do falecido PresidenteTancredo Neves. E hã uma nota aí, que
V. Ex• estâ com ela na mão, dizendo: ..deve-se tomar cuidado com o doente assim, assim". Isso significa o quê?
Eu perguntei: "o que é isso?"_ h que o médico que fez a
biópsia admitiu que aquele tumor benigno podia se
transformar num tumor maligno e, por isso, o doente devia ser visto com mais atenção ou com _cu_idado,_Entã_Q,
pergunto eu: seria normal, seria ético que fosse divulgado que o Presidente Tancredo Neves estava.com a possibilidade de ter um tumounaligno? Evidentemente nãol
De forma que a mentira médica, digamos assim, em muitos casos é necessária, é louvável e até piedosa.
O SR. CARLOS ALBERTO - Senador Luiz Viana,
eu entendo que a mentira médica, em muitos casoS, é
vãlida. Agora, morreu um Presidente da República. Em
qualquer país do mundo, como morreu Tancredo Neves,
isto seria investigado! E o que estou querendo, o que estamos pretendendo é exata1nente ísto: investigar; que
seja ConVocado o Ministro-Chefe do SNI, que sejã _convocado o Ministro da Saúde, que sejam convocadoS-ri1é~
dicas. Agora, como ao Plenârio_ dQ Senado_Federal só_
pode ser convocado Ministro - o -médico não pode-,
evidentemente que não tendo também condições de
apresentar agora uma CPI para apurar e não tendo condições de uma CPI mais entrar na Ordem do Dia, nós es:.
tamos convocando o MinistrO: Não vc;jo riada de mais
nisso. Até mesmo, Sr. Presidente, para salvaguardar a
classe médica que foi levada para um canto de parede:
médicos sendo penalizados. Os médicos de Brasília foram penalizados e estão pagando um preço altíssimo,
mas o Ministro:Chefe do SNI, não cabe na cabeça 4e
ninguém - porque na minha não cabe, só se cabe em
outra - que ele não saiba o que realmente aconteceu.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento, dizendo que gostaria de imediato, porém,
Iimito-nie a propor a convocação do Ministro-Chefe do
SNI. S. Ex' deve nos explicar se as acusações da Família
Neves procedem. Nesse caso;--deverâ nos dizer por que o
órgão que dirige, mentiu. E, ainda: esclarecer que personagens "estranhos" eram esses a que se referiu dona Risaleta.
o que não é possível a nós - homens públicos - é
conviver com a dramática suspeita levantada pela própria família do falecido Tancredo Neves, d_ç. que um Presidente da República teria sido assasslnado sob as vistas
de um órgão do primeiro escalão de seu Governo._ E
mais: com a eventual cooivênçil\ desse órgão. Como brasileiro - e particularmente como homem público torço para que tudo isso não passe de um mal-entendido,
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de um reflex.o do tra_l..!ll1-a _que a morte dramática do Presidente Produziu em "sua famflia. As evidências, porém
- e tarnent~velmente- apontam em outra direção. E só
Q General Ivan Men~~s_está em condi_çõ~-de nó.ll_ U'anqãitizar.
--O

Sr.

-

-

-

~_es_i_c!en_~«;diria

apenas a V. Ex' para conceder
apª-.f~e a~ n_ç,_ht~ _[~Q.l!QQf_ qg-ªcir_ S9ares; apenas um minuto, porque eu jã conclui.
- -

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
avisa que o tempo de V. Ex' está esgotado e pediria que
encerr_~~e o se~ discu~s.o..
O SR. CARLOS ALQERTO- Vou encerrar, Sr. Presidente, com o aparte do nobre Senador Qdacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex• já o disse muitO bem,
Senador Carlos AJh~rto, que dtJ.rante_ todq 9 _períoQg em
que o Presidente Tancredo Neves permaneceu hospitalizado, quer em Brasília, quer em São Paulo, todas as providências tomadas com relação ao seu_intei:nªmento e às
medidas médicas que foram ali produzidas, o foram sob
a supervisão diret:i dO General Chefe do SNI, Ivan d~
Souza Mendes. E c:lis&e-o também muito bem que esse
General foi escolhido para esse órgão pelo próprio Presidente Tancredo Neves.. _Ora, se nós admitimoS, na -forma
da acusação que foi formulada contra os médicos pela
famí1fa do ex-Presidente, que houve um cOmplô médico
para assassinâ-lo, temos que admitir que desse complô
participou t3.mbém o General-Chefe do SNI _Ivan de
Souza· Mendes. E o mais grave de tudo isso, nobre Senador Carlos Alberto, é que esse General que até boje dirige o SNI, foi escolhido para esse cargo pelo próprio exPresideOte. Tem muita ·razão V. Ex' quando exige no Senado_Federal a presença do General Ivan de Souza Men-.
des par~ prestar esclarecimentos à Nação, através do Senado Federal que é a sua caixa de ressonância. Tem razão V. Ex• e eu o parabenizo por essa iniciativa. - O SR. PRESlDENTE (João Lobo) - A Presidênçia
avisi Que V~ Ex• deVe encerrai" o seu discurso porqUe o
seu tempo já estâ esgotado.
O SR. CARLOS ALBERTO- Vou encerrar, Sr. Presidente, agradecendo o aparte do Senador Odacir Soares, que encarto em meu discurso agradecendo também a
atenção de V, Ex~ e de meus nobres Pares. (Muito bem!)
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, com base no
artigo 16, item V, por citado, pedimos que V. Ex~ nos
conceda os 10 minutos que vamos ocupar.
OS~

P.IU:SIDENTE (Jção Lobo)- V. _Ex• tem_a
palavra, por_!_O miº~!os, d~ acord(! c.om o artiio 16, item
V, do Regimento_ Interno. -

O SR. VIRG[LlO TÁVORA- (PDS- CE.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
-ontem pediiDos atenÇão tanto do senador Líder do
PMDB, como do PDT aqui pies-enteS. Iniciamos, calma
e tranqUilamente, uma exposição que materializava o
início de um debate hã tanto tempo solicitado à nobre Si~
tutição pela atuar Oposição, sobré âquilo que era uma
proposta do_ Podef Executivo, pãra nossa meditação,
para apresentação de sugestões. Óbvio que o tempo que
nós derãin-foi estritainente aqUele qUe O Regimento consigna, sem mais nem menos 1 minuto. Então, ficamos
apenas fl'?s Pfõlegômenos. Depois fOmos brindados por
respo~tas -_ge _Viç_e-Líder~ ç_ aqui não vamos citar nomes
justamente~ para não dar ensejo a que outras pessoas venham a reclamar que estamos fazendo uso do artigo 16,
item V, para novas fal~s- mais ou m~nos pertinentes,
sobl-e O mesm·o- ãSSunfo, do PFL iderii:
Çom~que s_umresa hoje ouVimos, Ql!ando o Senador
Líder do PDT transmitiu a sua indignaÇão, a sua repulSã
às citadas soluções, uma cobrança por parte de um dos
vice-líderes do }l'FL C depois um verda~eiro hino de louvor à atual adrriiriiSiraÇão," ~elo Líder do-_mesmo partido.
Presidente, nós D.ão viénios aqui discutir a felicidade ou não da administração do eminente Presidente José
_Sãrney."Vieril6S,-ãteilaendo a um.-pregão de Sua Excelência p_r§_p!'JQ_, _diSciitir_ s~ a _sl.!g~tãO~dada justamente por
seu P9ill._:_V~9i__:_~qllatld:O d-o- colnparecimento à Câri1ara
dos Deputados, Francisco Dornelles, era a mais conveniente e. dePois, se aquelas No tas, Diretrizes para o I

a
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PND da Nova República, apresentadas pelo seu Ministro do_ Planejamento~ que em parte colidem com aquelas
outras afirmativas do. titular da Pasta da_ Fazenda, se
umas e outras traduziàm o que tinha de melhor que se fazer no campo econômico.
Foi isso que intentamos. Não viemos discutir se era
boa ou mâ a administração do em_inen_te Presidente
atual. Fincamos JUStamerite nossa atefição na parte do
déficit. E, por quê? Porque, Sr._Presidente, V. Ex• que é
engenheiro, sabe perfeítamente que se tem de estabelecer
premissas que se aceitas por todos, em função dessa aceitação, serão elas debatidas. Dissemos que a primeira coisa, a fazer Seria- firrriar o monta:rite "do déficit. Nisso parece que o eminente Líder do PMDB está tomando, com a
convivência, esse -6orii hábito que, no exercício dessa
função árdua nós aqui fazemos, de justamente levar as
coisas esportivamente. S. Ex~ até fez ciente dos conceitos
sobre déficit que tinha o Governo.
Em todos os documentos, não apenas o entregue na
Câmara, pelo Ministro Francisc_o Dorneltes, mas todos
os documentos do M_inistétio da Fazenda, (inclusive tivemos a cessão deles) em que comparamos esse déficit de
caixa dos anos de 82, -83, 84, 85, ·verificamos que em todos eles havia a mesma conceituaçâo do que fosse déficit
de caixa. Por essa razão que Unhamos pedido a fixação
do que discutir.
Vamos situar que é tanto, vamos dizer como se combate esse tanto e não fiquemos só em conceito meramente opinativo.
O que existe de positivo é que justamente o Governo
não estã lidando com esse déficit de caixa aqui. O Governo não está lidando, permitem os Srs. da Situação esclarecer, com os 104 trilhões de cruzeiros; o Goyemo est_á lidando exatamente, quando se houve falar, Senador Roberto Saturnino em 68 a 70 trilhões de cruzeiros, é o conceito operacional de dêficit do FMI. E isto, quem o diz
não somos nós, quem o diz não é a SEPLAN, quem o_ diz
é a aritmética, é o cálculo rigoroso, é o PSBR menos os
déficits da correção monetária e cambial do estoque da
dívida, menos operações do Banco do Brasil junto ao setor-privado (agrfcola e exportação) e operações externas
do Governo. Foi isso que o FMI aceitou como déficit.
Então, Srs. Senadores, vamos discutir esse déficit operaci-onal. Não hã nenbqm desdouro nisso. Então esta a
razão porque perguntamos. Claramente, estã aí. t esse o
déficit. Daí a insistêi:tcia...
O Sr.- José Lins- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Um momento, nobre
Senador. Dai a insistência que tivemos _ontem de saber
qual dos diferentes Conceitos de déficits que temos de
emfrentar. E ninguém deu melhor resposta a isso, jâ que
os eminentes representantes da Situação estranharam
tanto a pergunta que era para uma discussão, não era
para condenar ninguém. Era para trocar e_xperiência,
fornecer aqui, como nós acreditamos que o eminente
vice-Líder- que estâ nos pedindo aparte, - deve também fãzê-Io ...
O Sr. José Lins- Permite V, Ex• um aparte?
Q SR. PR~SIDENTE (João Lobo)::- A, Presidência
pede a V. Ex• _que não conceda aparte. Em explicação
pessoal não hã apartes.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Vamos concluir, Sr.
Presidente.
Tivem-os simplesmente este déficit. Qucim -0-0.iz fcií"S.
Ex~ o Senhor Presidente da República. Agora estatui
?-QUele corte de 70% do mesmo, ou seja 49 trilhões ... istO, nãO&á ·problema. Mesmo porque não haveria para os
Sr&. defensores do Governo uma justificativa_ de, um déficit de-1 04 trilhões de cru?;eiros, impormos uma terapêutica tãQ drâstic.a._.comQ epta, para cortar apenas metade
dele. E isso, eminente Senador Roberto Saturnino, não
houve. Então, Sr. Presideiite, como estamos inscritos no
Grande Expediente e não queríamos deixar passar em
branco a afrrmativa do více-líder .do PFL, desejamos justamente dizer claramente que o que solicitamos aqui,
ilão fô-i êasca _de bana_ó.a~ Perseguíamos dados cuja veraêidáde pudesse ser ateSülda por-um lado e outro.
.O.eminentt; Vice-Ljder do PFL, ontem mesmo contestou alguns dados nossos que vamos tornar a conferir
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com o Banco Central e com a SEPLAN, de onde tiraw
mos. Mas sobre este aqui não pode haver contestação.
Senador Roberto Saturnino, amanhã a Liderança tornou a nos ceder o tempo a ela destinada hoje à tarde se
ainda tive.rmos tempo, falaremos,

O Sr.José Lins- V. Ex• ainda estãcom o déficit errado.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O tempo de V.
EX:• estã esgotado. A Presidência solicita que encerre ·o
seu pronunciamento.

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Ilustre Senador José
Lins, concedemos a V. Ex• com prazer dois ou três apartes, é só a Mesa permitir. Tão complacente quando se
trata de assuntos não económicos, parece que a ela com
licença do Sr. Presidente, tem uma verdadeira fobia
quando se fala em assuntos econômicos. Imediatamente
·corta a fala.
O

sr. José Lins -

Neste ponto V. Ex• tem razão.

O SR. VIRG(LIO TÁVORA - Sr. Presidente, esta
era a explicação inicial. Vamos ver se teremos felicidade
na lista de oradores para continuarmos com a discussão
esclarecedora. Dizem Que não tem nada a esconder. Então, vamos dissecar este déficit de cabo a rabo após as
medidas tomadas para atacâ-lo porque queremos ver em
que diferem de algumas assumidas no passado em que
difere esta política da do passado, que infelizmente não
teve aquele resultado que esperamos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem! Palmas.)
O_SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Lfder do
PTB.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurSo. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Seria injustiÇa se não afiiriüiSSe,-i.ilicialmente, que alguma coisa rião mudou depois do dia 15 de março. Se
nada tivesse mudado, ao menos os gabinetes ministeriais
não estariam sempre abertos para os Parlamentares que
procuram os seus titulares. Infelizmente, ocorreu uma
triste exceção: o Ministro Roberto Gusmão, do Ministério da Indústria e do Comêrcio, por três vezes sucessivas adiou uma audiência que eu havia solicitado em
nome da Associação dos Plantadores de Cana do Mu~
nicfpio de Campos para evitar o qti.e-eStâ ocoriendo, a
greve dos bóias-frias, que se prolonga até hoje. __ _
Tivesse o Ministro Roberto GuSmão seguido o exemplo dos outros MinistrOs que acOlhem a todos os_Parlamentares, indistiritimerite-;-paraatetlder as reclamações
não de natureza pessoal, mas coletiva, e certamente talvez tivesse encontrado uma fórmula para evitar essa gre-

ve.
Esse é o' reparo ·que devo fazer~ Sr. Presidente, parasignificar o meu desapontamento com os óbices que só
no Ministêrio da Indústria e do Comércio são_J::dados às
audiências pCdidas para o interesse público.
Sr. Presidente, estando na tribuna, não posso deixar
de ler o seguinte:
--"Os trabalhadoresjã deram tudo que podiam",
foram as palavras do Presidente Tancredo Neves
durante a campanha que fez por todo o País, aO.teS
de ser eleito para a Presidência da República.
Os princípios -defendidos pelo ilustre brasileiro
foram encampados pelo nobre Presidente José_Sarney e todos, principalmente os assalariados, conM
fiam em que Sua Excelência não se desviarã daquela
meta.
Por isso mesmo, buscamos amparo para solicitar
ao Ministro Francisco DorneHes e ao próprio Presidente José Sarney, para que não aplique aos assalariaél.os a atual tabela de descontos do Imposto de
Renda na fonte, porque, se tal ocorrer, retirarã parcela tão grande que comprometerá o orçàmento de
todos aqueles que com sacrifícios têm vivido esses
últimos meses.
As aliquotas atuais calculadas sobre os novos
vencimentos dos funcionárioS-Públicos, que vigora-

rã o a partir do próximo dia primeiro de julho, serão

tão altas que seu desconto na folha de pagamento e
nos contracheques poderiam ser considerados um
novo empréstimo compulsório-.
Os assalariados realmente já deram o que podiam, e esperamos que o Governo encontre em outro campo os meios de que necessita para cobrir o
déficit público, para cuja compo"SiÇão os àsSalariados não participaram e no qual não têm qualquer
resPOnsabilidade."
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Pri:sidente. (Muito" bem!)
O SR. PR"ESIO_ENTE (João Lob_o) - Cpncedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi, Parà uma breve
comunicação.
O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para
uma -comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr~ Presidente, Srs. Senadores:
O Estado de S. Paulo do dia 21 publicou um artigo s-ob
o titUlo Protesto contra a Importação da Carne:
"A notícia de que o Governo brasileiro estava
definindo a importação de cem mil toneladas de_carne do Mercado Comum Europeu mobilizou ontem
entidades representativas da pecuãria, que se reuniram na Federação de Agricultura de São Paulo para
protestar contra a possível transação,"
A ÇACEX, Sr. Presidente, hoje sob a direção de Marcus Pereira Vianna, um homem da mais alta integridade,
honestidade e espírito público, um homem respeitável,
afirma que na CACEX não há nenhum processo em que
se fala sobre a importação de carne do Mercado Çomum
Europeu. Mas, Sr. Presidente:
·~A informação tranqUilizou os pecuarislã:S, -qile,
no entanto, em seguida, voltaram a ficar preocupados quando em c_ontato. telefônico, o presidente da
- FÃESP, Fábio Mf:ireltes, foi"informãdo pelo presi-.
- dente da Confederação Nacional da Agricultura,
Fábio Brito, de que o Itamarati estava estudando a
importação do produto em regime de draw-back."

O.Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. SALDANHA DERZI- Pois não; nobre Senadó_r. -0 Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Saldanha
Derzi, V. Ex• tem razão de estar preocupado.
O SR: PRESIDENTE (João Lobo) - Nobre Senador, V. Ex• não deve conceder apartes, pois usa a palavra
para uma breve comunicação.
O Sr. Benedito Ferreira - Sr. Presidente, já iniciero
meu aparte e-peço que V. Ex• s~a generoso. Mas, V. Ex•
tem raião de estar preocupado porque os jornais hoje
notiCiam quea SEAP vai jogar no mercado 32 mil toneladas de estoque que ela conseguiu fazer. Veja bem V.
Ex• com as cáisas vão mal: vai jogar no mercado para
acabar "de esmagar os mais que-esmagaâos pecu:aristasbrãsileiros, porque se um boi dava 24 dólares por árroba,
em setembro do ano paSsadO, agõra que ele está atingindo lo-dólãres, agora que estã saindo de 8 para lO dólares, vão jogat o estáqi.ie regulador no mercado para esmagar o que ainda resta da pecuária. Agora, o que ê
pior: fala-se tanto em remover o entulho autoritário,
mas; n-ó entanto, o que a legislação Vigente, eisSo só para
_ o homem da cidade, porque para o roceiro existe a desgraça, a tristemente famosa lei delegada, e aí vem a SUNAB, Ex•, para tabelar a comida, para tabelar o que o
roceiro produz. Eram estas as observações que eu queria
consignar nas preocupações de V. Ex•
O SR. SALDANHA DERZI- Muito grato a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
$olicíta que-v. Ex• não conceda mais a_p_artes.
O SR. SALDANHA DERZI -Mas, Sr. Presidente;
"Isso é um absurdo, e se o Brasil aceitar essa
iianSaçào eStafã- dando sinais de que não quer sair
do subdesenvolvimento", comentou Fãbio Meireles, presidente da Sociedade Rural Brasileira.

Junho de 1985

Sr. ~residente, o pecuarista estã há dez meses com o
preço da carne aviltada. Nós, que hã dez meses vendemos a__arroba de carne a 60 Cruzeiros a tonelada, agora,
ainda, há 15 dias foi vendida a carne a 42 mil cruzeiros a
arroba, à vista. Quer dizer, então, houve realmente um
empobrecimento extraordinário dos pecuaristas, Sr. Presidente. Se vendemos a 60, estávamos vendendo a 42,
agora que se apresenta uma oportunidade, com entrada
da entressafra, e com a geada na grande parte das pastagens de colonião do meu Estado e do Estado de São Paulo, em que poderá haver uma pequena reação no preço
da carne, então, jã vêm os frigoríficos, capitanCaaos pelo
Sr. Bordon, o eterno Sr. Bordon, o dono da importação
da carne do Brasil, vem com manobras escusas tentar
importar carne novamente do Mercado Comum Europeu.
Ora, Sr. Presidente, nós terfamos a possibilidade de
exportar cerca de 500 mil toneladas de carne. Mas, em
virtude das dificuldades no mercado internacional em
que hã um subsfdio fãritâsfico"-da carne no Mercado Comum Europeu para que os produtores pudessem exportar, então estã causando_ uma dificuldade tremenda para
exportação da carne brasileira.-E o Governo não teve a
sensibilidade de "fazer a estocagem devida, no devido
tempo, para que agora na entressafra ele tivesse mercadoria para o mercado regulador, Sr. Presidente. Então,
vem a manobra da importação pelo regime draw-back.
São oS mesmos frigoríficos que na República Velhacomandavam a CACEX e a importação da carne no regime
draw-back, carne esta que nunca foi para exportação, ela
foi para o consumo interno, na ocasião de dificuldade do
produto aqui, internamente, Sr. Presidente. Então, nós
não podemos admitir que agora venham, por manobras
escusas, envolver o Itamarati. E eu tenho a certeza de
que lã, em que, além do Ministro Setúbal, nós temos este
extraordinário Embaixador Paulo de Tarso Flexa de
Lima que conhece perfeitamente a situação do mercado
exportador brasileiro, jamais irã permitir que se cometa
esse absurdo cometido até o ano passado. E felizmente,
nós temos na CACEX, realmente, este homem extraordinário, este homem que é digno de respeito que é Marcus
Pereira Vianna que jainaiS irá pet'rriitir que a carne se"ja imj)ortãda.
Mas, eu quero alertar a Nação e o Governo para esse perigo a fim de que realmente, o Governo tenha pena
dos produtores e -dos pecuaristas brasileiros, não permitindo que venha a se importar, a dólar, a custo do nosso
ouro, uma carne que venha prejudicar os produtores de
carne internamente, Sr. Presidente.
.b..o apelo que faço para que não se cometa essas injUStiças do passado, e temos certeza de que Marcus Vianna
não estâ na folha de pagamento de nenhum dos frigoríficos, Sr. Presidente. Esse homem não. De forrria que, tenho a certeza de que õ Governo não permitirâ essa importação, que a desculpa doS donos de frig'ciríficós é a de
que Se vai importar uma carne e exportar uma outra de
corte especial.
Ora, Sr. Presidente, nós temos autorizaÇão para exportar, a qualquer momento, as carnes de corte especial,
porém não tínhamos os especialistas para fazerem o corM
te especial. Já que os temos, poderemos exportar. Não
hã necessidade de se importar carne no regime de draw~
back para massacrar, mais uma vez, o tão massacrado _
pecuarista brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Alfredo Campos, que falará en
nome da Liderança do PMD B.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por diverSaS -oportunidades, tenho me preocupado
.com a problemática educacional de nosso País, procurando refletir sobre seu aspecto meramente instrucicirial,
sobre suas necessidades mais imediatas para o aprimoramento da relação professor-aluno, sobre os recursos maferiais e -humanos adequados a seu desempenho.
Hoje pretendo examinar a educação por um prisma
que me é muito caro..~.J2..Q.tq!cl_e diz respeito diretamente a
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mim, em particular, e a esta Casa, em especial. Trata~se
da perspectiva social, em seu sentido mais puro, em que
democratizar o ensino, por meio do acesso indiscriminado de quaisquer classes sociais, torn8.-se o imperativo
fundamental de uma sociedade que se quer desenvolvida.
Em Minas Gerais, na miriha s·empre presente cidade
de Abaeté, tive a oportunidade de estudar num dos esta-

belecimentos de ensino mantidos pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, talvez o maior exemplo
de mutirão, em torno de uma exigência primãria do ser
humano, que ê a educação._A partir de então, tornei-me
um fervoroso batalhador em sua defesa, envolvendo-me
em sua causa, na busca de so_ly_çijçs para seus problemas
e não regateando orgulhosos aplausos por suas grandes
conquistas.
_
Nesta Casa, tenho a honra de sentar-me ao lado de
dois parlamentares exponenciais na intransigente luta
pela democracia, por sua inteligênCia e lucidez no trato
das questões nacionais, os nobres Se_nadores Aderbal J orema e José Lins, representãntes do que hã de mais digno
neste Parlamento, não só comO ho-mens- e como cidadãos, mas especialmente por seu devotamento à causa
cenecista.
O Senador Aderbal J urema, como Presidente do Con~
selho Nacional da CNEC, e o Senador José Lins, como
Presidente de sua Diretoria Nacional, são mais que merecedores de nossas calorosas e sincc:ras_ homenagens,
pelo trabalho proffcuo que vêm des_empenhando à frente
daquela instituição. Modestamente procuro acompanhar seus passos, na qualidade de Vice:_Presidente de sua
Diretoria Nacional.
Não bastassem tais laços,'outrQ, que mC.é -Cxtrema-·
mente caro, efetiva minha ligação quase umbilical à
Campanha. Meu pai, para meu maior orgulho, foi o fun-_
dador e Diretor do Ginâsio e da Escola Técnica de Comêrcio de Abaeté, ambos pertencentes à CNEC~
A Campanha Nacional de Escolã-s da Comunidade,
Senhor Presidente e Senhores Senadores, for criada nO
dia 29 de julho de 1943, eri:t-Recife, por um grupo de estudantes, pequeno em número, mas grande, muito graride, em suas determinações. Desde que Felipe Tiago Gomes, paraibano do Picuf,-lánçOu -o embrião da CNEC,
recebeu o apoio de todos os que viram em sua obra a so_
lução para o estudante carente.
Sua proposta era por demais simples: criar uma escola
em beneficio do trabalhador que necessitava es~udar à
noite, pois naquela êpoca não havia escolas oficiais notornas.
·
A concretização do Ginâsio Castro Alves, o pl-imCffo
da então Campanha do Ginasiano Pobre, abriu as mais
cerradas portas para a credibilidade do movimento que
surgia.
A partir de 1949, a recém-criada instituição iniCiaVa
sua expansão pelo Brasil inteiro, a começar pelo Estado
da Paraíba, com o Ginásio--castro PintoJ em João Pessoa. A seguir, surge em Curitiba o Ginâsio Professor
João Cândido e, em Coari, no Amazonas, o Ginãsiõ--de_
Coari. Depois. foi a vez do Ginâsio Felisberto de Carvalho, em Niterói.
O Sr. Aderbal Jurema -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALFREDO CAMPOS - Com o maior prazer,
Senador Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema- Senador Alfredo Campos, a
Campanha Nacional de _Escolas da comunidade nasceu
em Pernambuco, quando um grupo de estudantes, influenciados por Haya de la Torre, pens_ou na criaçã~ de
um ginãsío para o estudante pobre. Enti-e esses estudantes se destaca, pela sua atuação permanente, o nosso ad~
ministrador geral Felipe Tiago Gomes. No seu Estado,
através de uma figura que foi Presidente da Campanha,
o Deputado Guilhermino de Q!.iveira, na Câmara dos
Deputados foi desenvolvido um trabalho magníficO. no
sentido de captar recursos para a Campanha Nacional
de Escolas da Comunidade. Agora, V. Ex•, ex-aluno da
Campanha Nacional de Escolas da comunidade, nas Minas Gerais, como inicialmente sugeri no meu apãrte, ~a
prova mais evidente para este País de que a Campanha
Ço ginasiano pobreestãcumprindo com a sua finalidade,
porque troux.e para o Se~do da República um homem
de sua categoria intelectual, moral e política.

O SR.. ALFI.tEDO CAMPOS - Muito obrigado,
meu caro Senador Aderbal Jurema, Presidente. da Campanha._O _aparte, de V. Ex• além de .ilustrar este nosso
fraco trabalho, traz à minha mente, uma quantidade
enorme de memórias salutares no tempo ainda em que
estudava na minha cidade deAbaeté, em Minas Gerais, e
t\nha ao mesmo tempo a incumbência de ser aluno e
nunbém prôfcissor da campanha.
Lembro-me, ainda, de quando estudava na 4• sêrie giriasíal e dava aula para a 1'• 2• e 3• séries do estabelecimento de ensino da CNEC, em Abaeté.
Por isso, o aparte de V. Ex• engrandece o ineu pronunciarrien(o. Quero reafirmãr aqui, como tenho reafirmado
nas reuniões da Campanha, que tudo haveremos de fazer
para que o sonho daqueles poucos estudantes p·obres do
Recife fique perpetuado na história educacional do Brasil.
Estava iniciado e em pleno desenvolvimento o processo de multiplicação de escolas por todos os recantos,
sempre a pedido das comuri1dades.
Observem, Sr. Presidente·e Srs. Senadores, que uma
das grandes caracterfsticas da Campanha ê que ela jamais se oferece para implantar uma escola, em qualquer
parte que seja. Ela nasce das próprias lideranças comUnitárias; sabedoras de suas necessidades no campo da educai;âo. A partirdeSse momento, recorrem à CNEC e solicitam os meios para sua criação. A manutenção do estabelecimento, no entanto, fica sob a responsabilidade da
comunidade, que arca com cerca de 70% de suas despesas.
Hoje, são mais. de mil municípios brasileiros, que cheg3ffi a m8.riterf.J20escolas. Hã casos de 10, 15 e até mais
escofas num mesino ~unicl:PiO, como-é o caso de Juiz de
Fora, em Minas Gerais, tal é a aceitaçãO de seUs objetivos e a., crença em s11:a eficâCia:
O Sr. José
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-O SR. ALFREDO CAMPOS ....::.·com muito prazer,
Senador José Liti.s, Presidente da Diretoria Nacional da
Campanha Nacional de Educandãrios da Comunidade.
O Sr. José Lins- Senador Alfredo Campos, um dia,
sentado neste Plenârio, fui tocado por um homem que só
saudades deixou nesta Casa e neste País. Refiro-me ao
eminente Senador Henrique de La Rocque, do Maranhão, figura das mais nobres, e das mais puras. Eu não
conhecia a Campanha Nacional de Escolas d8 Comunidade. Naquele momento, Henrique de La Rocque
convidou-me para assistir uma reunião. Foi pelas mãos
de S. Ex• que passei a freqUentar a CNEC. Hoje, sou
Presidente de sua Diretoria Executiva. São, mais de
1.500 escolas em t_odo o País, com cerca de 500 mil alunos. Todas escolas criadas sob a égide do ideal desse extraordinário homem, que ê Felipe Tiago Gomes. Estudante pobre, saído da cidadezinha de Picuí, na Parafba,
sem meios para se instruir, intereSs.ou-sé" pela sorte doestudante pobre e criou, o primeiro ginãsio do estudante
carenle; que foi o _Gioâsio Castro Alves, do Recife. Hoje,
essa campanha se estende por todo o Brasil, do Acre ao
Rio Grande do Sul. Digo sempre que Felipe é como um
anjo bom que saiu com a mão cheia de estrelas, distribuindo esperanças para os jovens. para os alunos deserdados, construindo uma instituição que ê hoje exemplo
neste País, na América do Sul e, quem sabe, no Mundo.
yisltei escolinhas paupérrimas no Nordeste. Visitei grandes escolas, no Rio Grande do Sul, todas na-scidas da
vontade da comunidade. As escolas, Srs. Senadores, não
são públicas e nem são privadas; são-escolas da comunidade. ~ a comunidade que as mantém, dentro das suas
forças, a campanha ajuda as comunidades a mantê-las.
De tal modo esta campanha impregna o espírito da comunidade, de tal modo ela satisfaz aos anseios da população, que esta a tem como sua. E eu vi, nas minhas andanças. os estudantes cuidando das classes, pintando as ·
salas, cuidando da contabilidade. Nelas a reposição dos
móveis, pasmem os Srs., ê apenas de 1 a 2% -flor ano,
quando no ensino público chega a mais de 3_0%. Nunca
tivemos uma greve. NuncarNão temos greves. Por isso,
digo, nobre Senador Alfredo Campos, que este é um modelo que deveria ser aproveitado pelo Governo. Porque
este é o modelo que se ajusta aos nossos anseios e às nossas necessidades. O exemplo está af, em V. Ex•. um ex-
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aluno da campanha, hoje, Senador da República, vindo,
de público, defender esse movimento extraordinário, que
incenUeia a- juventude _brasileira. Quero prestar o meu
preito de ho_nra e _óe admiração a Felipe Tiago Gomes e a
V. Ex•, hoje, vice-presidei:lte da Campanha, criado dent!o dela e que, hoje, a defende e a enaltece neste plenârio.
Por fim quero filzer um apelo ao Ministro da Educação:
que S. Ex• analise bem essa campanha. e que S. Ex• utilize o seu modelo para baratear o ensino, para democratizar o ensino, e sobretudo para valorizar as comunidades
brasileiras. Esta é realmente a escola que precisa ser criada no Brasil. Parabéns a V. Ex• pelo discurso que estâ
pronunciando.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Senador José Lins,
V. Ex• acaba de dizer tudo de mais importante que esse
modesto orador estaria dizendo aqui, ·agora e no futuro:
V. Ex•, Senador AderbalJurema, como Presidente da
Campanha, e que'tão bem a dirige, sabe melhor do que
nós o que ã cãmpanha precisa. o que a campanha é, e o
que a campanha tem prestado de relevante serviço ao
nosso País.
Fico muno grato ao aparte de V. Ex•, nobre Senador
José Lins, e o incluo no meu pronunciamento.
Concedo o aparte. agora. ao nobre Senador Alberto
Silva.

O~· Alberto Silva- Nobre Senador Alfredo Campos, V. Ex•, de vez em quando, nos surpreende aqui, não
só no plenário, mas com a sua história, o seu aprendizado, a sua entrada na política. Sinceramente, eu não sabia
que V. Ex• tinha sido um aluno da campanha de educandãrios gratuitos. V. Ex• acaba de d_ize.r que além de ter
sido aluno ainda foi professor, numa espécie de mutirão,
que é a razão de ser das escofas. Eu queria, ao parabenizar V. Ex• pelo seu discurso, que não é nada modesto, 6
uma exçelente contribuição à causa do ensino no Brasil,
que V. Ex• me alistasse nessa campanha como soldado
raso, apenas um soldado que teve a oportunidade de co~
nhecer a campanha e os seus colégios no Estado do
Piauí. Quando tive a honra de governar aquele Estado,
ao fazer o planejamento para interiorizar o ensino e levar
ginãsios a todos os recantos, os mais escondidos do meu
Estado, encontrei os ginásios da campanha pelo meio do
caminho. Em algumas cidades, até cidades grandes, con~
siderada grande para aquela ãrea, onde pianejávamos
construir um ginásio da campanha estadual de interiori~
zação do ensino, lâ estavam os alicerces de alguns ginA~
sios da campanha, aquele mutirão conhecido, tijolo a ti~
jolo. mutirão de todos para fazer o ginásio.
Fizemos um acordo com a campanha, nobre Senador,
e ajudamos a construir mais de vinte no Piauí, no inte-.
rior, e ajudamos da seguinte maneirã: onde nós íamos
construir um ginásio, doâvamos materiais para que a
campanha fizesse o seu ginásio e dávamos, da rede esco~
lar do Estado, os professores que faltavam à comunida~
de, onde os recursos não eram suficientes para manter o
ginásio. Com isso, a rede escolar do Estado ganhou velocidade na sua implantação, porque realmente aquele ginásio tem vida, ele se auto-sustenta, ele se autopromove,
e na verdade ensinam e geram uma verdadeira onda de
adesão de to4os que _çom ele_ firmam pactos ou com ele
têm contato. Como tive essa oportunidade, sinto-me
muito feliz de saber que V. Ex•, hoje, é um dos membros
-da Díretoria da campanha. No que for possfvel de nossa
modesta contribuição, conte conosco na Diretoria. V.
Ex•_~ os nobres Senadores Aderbal Jurema e_Josê Lins,
contem com mais um sold~do na campanha, porque a
conheço e tive a honra e a oportunidade de poder ajudála no meu Estado. Parabéns a V. EX:f
O Sr. Luiz Viana- Permite V. Ex• um- aParte?
O SR. ALFREDO CAMPOS - Agradeço a V. Ex•,
Senador Alberto Silva. Aproveitando essa sua adesão,
quero dizer que a campanha recebe de coração aberto e
esperançosa de poder amealhar, a cada momento, mais
contribuição e mais contnõuidores para ela, mais heróis
do anonimato, que até agora têm vindo, fincando dia a
dia o esteio da educação neste País. Quero lançai- um
apelo não s_ó àqueles homens experientes, como é o caso
de V. Ex•, homens quejã presidiram os destinos do seu
Estado, mas a todos aqueles que estão governando este

22~8 _

Sexta-feira 28

País, dos Governadores ao Senhor Presidente da Re-póblica, dos Senadores aos Deputados, Secretâriõ-s de
Educação Estadual, a todos enfim que queiram alicerçar,

de uma vez por todas, uma educação séria no Território
'Nacional.
O Sr. Alcldes Saldanha - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALFREDO CAMPOS- Antes de dar a palavra a V. Ex•, gostaria de ouvir o Senador Luiz Viana,
que jã havia me pedido _o aparte.
O Sr. Luiz Viana- Devo dizer que tinha recebido um
convite para ouvir V. Ex• no Auditório Petrônio Portella, naturalmente por um equivoco, pois, quando me
dirigia para lá, vi que V. Ex• falava aqui; justamente
sobre o tema da CNEC. Eu, talvez com imodéstia, devo
dizer a V. Ex• que, hâ longos anos, sou um colaborador
da CNEC, cujo trabalho no Brasil eu conheço, e na
Bahia acompanho, sobretudo na fase inicial, quando ela
esteve sob a direção de um dos mais ilustres baianos desse tempo, o Professor Lufs Rogério, que realmente foi
um homem de uma dedicação sem limites e saiu pelo interio-f do Estado, pelos lugares mais difíceis, mais fnvios,
instalando escolas da CNEC. O que essas escolas representaram para a educação do povo baiano, em regiões
paupêrrimas que não dispunham de professores, nem de
prédios, nem de organização, é realmente uma coisa extraordinária e benemérita. Essa obra continua naturalmente enfrentando dificuldades como todo o_ ensino enfrenta no Brasil. Eu desejo dar a V. Ex• não s,omente o
meu testemunho sobre a grande obra realizada pelo
CNEC, mas também a minha solidariedade e a certeza
de que, no que me for possível, serei um modesto, _mas
fiel colaborador da CNEC.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Agradeço o aparte,
Senador Luiz Viana, e tenho de me parabenizar com V.
Ex• pela época em que governou o seu Estado e empres. tou todo o apoio possível a essa grande causa nacional
que ê a Campanha Nacional das Escolas da Comunidade.
O Sr. Joio Castelo- V. Ex• me pennite um apart.e?

O SR. ALFREDO CAMPOS - Pois nilo, Senador
João Castelo, mas antes gostaria de receber o aparte do
Senador Alcides Saldanha que o havia solicitado antes.
O Sr. Alcides Saldllllh"- - Queremos nos congratular
com V. Ex•,"Senad.Or AlfredO Campos, por ter trazido
esse tema ao debate do Senado. Quero dizer a V. Ex• que
recebi do meu Rio Grande do Sul, telegramas de diversas
cidades, pedindo que apoiasse essa campanha que V. Ex•
traria ao Senado para ser debatida. Fui Prefeito, Ex•, de
uma pequena cidade do meu Estado, lá quase na fronteira do Uruguai, e sou testemunha da excelência do trabalho das .escolas comunitárias. Além de suprirem ali onde
o Estado não consegue chegar, petas suas deficiências financeiras e onde os particulares não acham lucrativo terem colégio, a CNEC faz o trabalho·de suprimento, mas
sobretudo o fato da participação do aluno, do professor,
de todos poderem sentir que estãO constrUindo alguma
coisa, pois, além da educação normal, digamos assim,
a-quela curricular, ela ensina pessoas a viverem em comunidade. Ela ensina a grande liçãO de que as coisas só podem ser construídas com o trabalho de todos, que não
existem príncipes e que não existem importantes, existe
sim uma comunidade que, querendo, é capaz de realizar
esse quase-milagre que a CNEC vem fazendo no País.
Sabe V. Ex~ que, tio Rio Grande do Sul, até cursos superiores são mantidos no interior do Estado com base nessa campanha. Na minha cidade natal, um desses órgãos é
proprietário do prédio que o Estado terminou alugando
PaiJl manter o ginásio e o 29 grau completo, porque o EStado não tinha condição de fazer e a comunidade fez,
atrav!s da CNEC, e terminou emprestando para o Estado. Montou para que o_ Estado pudesse trabalhar em
conjunto. Eu me congratulo com V. Ex• e estou inteiramente à dispoSição, comÇ dizia há po.uço o nobre Senador Alberto Silva, para ser um soldado ra:so. Diga o que
é necessârio fazer para ajudar e estaremos inteiramente à
disposiçã~.
--
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O SR. ALFREDO CÀMPOS - Senador Alcides Saldanha, o aparte de V, Ex• vale como um verdadeiro pronunciamento,. um longo pronunciamento no Senado Federal e eu, emocionado, quero agradecer a V. Ex• por
mais essa contribuição que, tenho certeza, haverá de ajudar muito a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade que precisa da sua ajuda e da de todo o Parlamento
brasileiro.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. ALFREDO CAMPOS -· Ouço o aparte do
nobre Senador Jorge Kalume, que jã havia me solicitado
antes. L.ogo em seguida, com o maior prazer, ouvirei o
nobre Senador João.Castelo.
O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Alfredo Cam~
pos, V, Ex•, no momento em que exalta a Escola da Comunidade, estâ falando em nome de todos nós, porque a
Escola da Comunidade vem representando, neste Pa.ís,
um dos grandes benefícioS que se implantou. Eu me seduzi de tal maneira. empolguei-me de tal maneira com a
Escola das Comunidades, que, quando fui Gõve!nar o
Acre, no período de 1966/71, mesmo arrostando todas
as dificuldades, consegui levar at~ a Capital acreana e
implantar a Escola da Comunidade, quando o seu Presidente era a figura imortal do Almirante Benjamin Sodiê,
que deu ~~do o seu esforço em prol desse grande beneficio que engrandece o Brasil. V. Ex•, portanto, nesta hora, merece louvores em evidenciar esses fatos. Muito
obrigado pela sUa atenção.

O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu que agradeço, Senador Jorge Kalume, e fico muito satisfeito de ver aqui
testemunhos de homens como V. Ex•, que já tiveram a
oportunidade de governar Estados da nossa Federação
e, por isso mesmo, conhecem a realidade educacional do
nosso País.
V, Ex•, ao dizer que também é um soldado dessa campanha, faz com que se desperte, à nível nacional, um interesse maior de não somente ajudar a campanha comunli:âfia"." nõ Brasil, mas principalmente reabilitar a educação do nosso País.
Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador João
Castelo, para depois ouvir o aparte do Senador Roberto
Wypych.
-0 Sr. JoiO.Cistelo- Meu caro companlieiro AlFredo
Campos, ouço, com muita alegria, o discurso.de V. Ex•
sobre. um assunto, que realmente interessa a nós políti-·
cos, principalmente· àqueles que, hâ muitos anoS, lutam
pelos assuntos de interesse da comunidade. Nós acompanhamos o trabalho da CNEC, e ficamos satisfeitos quando V. Ex• faz um brilhante pronunciamento, dando testemunho do que representa a Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade. Eu gostaria de inserir no discurso de V. Ex.•,_p·or uma questão de justiça, em nome do
meu Estado, o Maranhão, o meu testemunho pelo traba..
lho permanente que a CNEC, hã muitos anos, ali realiza.
Quando eu ainda não era Governâdor de meu Estado,
era ainda Deputado Federal e durante dois .mandatos,
lembro-me de que tive estreita ligação com a CNEC,
porque eu destinava quase que a rriinha verba total de
Parlamentar para que bolsas de estudo fossem dadas a
pessoas humildes, a pessoas pobres que a CNEC ajuda~
va. t;: realmente um trabalho meritório, um trabalho que
merece o nosso aplauso, n.terece o nosso apoio. E repito,
como outros colegas que aqui falaram: diga, V. Ex•, o
que precisamos fazer para ajudar a CNEC, e estaremos
aqui, formando ao lado de V. Ex•, ajudando essa campanha extraordinária que faz um grande trabalho no País
inteiro. Tenho certeza de que a CNEC, se tivesse UID.
apoio maciço do Governo Federal, se tivesse em todos os
Estados um apoio permanente, ela faria, serit dúvida alguma, um trabalho muito mais eficiente, muito mais· dinâmico, porque ela é muito bem dirigida e muito bem intencionada. E realmente um órgão que, anonimamente,
presta um grande serviço à juventude brasileira, presta
um grande serviço àqueles pobres estudantes que precisam desse apoio do· Governo. Muito obrigado.

O SR. ALFREDO CAMPOS- Sou eu quem agradece a V. Ex•, prezado Senador, em nome da campanha,
cm meu .nome pesSoal, na certeza de que as palavras do

Junho de 1985

aparte de V, Ex• somente beneficias haverão de trazer à
campanha e, por isso mesmo, em extensão, a todos os
Estados da Federação e ao Brasil. Muito obrigado a V.
Ex•

O Sr. Roberto Wypycb- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALFREDO CAMPOS- Com prazer, ouço V.
Ex•
O Sr. Roberto Wypych- Caro Senador Alfredo Campos. todas as vezes que V. Ex• assoma à tribuna desta
Casa de leis, este Senado vive urna verdadeira expectativa, porque V. Ex•, com muita propriedade, sempre tece
considerações sobre os mais variados temas de alto interesse nacional e a Educação e: um deles.
Também quero me somar aos nobres pares que têm
solicitado apartes e V, Ex• para dizer que sou testemunha do trabalho desenvolvido pela Campanha Nacional
de Educandários Gratuitos, no Estado do Paraná. Tamanho tem sido esse trabalho que não podemos deixar
de lembrar um nome de saudosa memória, conhecido
por certo dos Senadores José Lins eAderbal Jurema, que
hoje dirigem esse setor, que é o ex-Deputado Federal Arnaldo Buzato, já falecido, médico humanitário, CxSecretârio da Saúde do Estado do Paranã. Arnaldo Busato foi também um dos dirrigentes da Campanha no Paranâ. No instante em que ouvimos de V. Ex• o belíssimo
pronunciamento que está sendo feito dessa tribuna, queremos prestar_ du~ homenagens. A primeira ao exDeputado e falecido mêdico Arnaldo Busato, em nome
do povo do Paranâ que tem para com ele uma verdadeira
dfvida de gratidão pelo excelente trabalho que realizou
naquele Estado, através da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Numa homenaSem póstuma singela, mas oportuna, no momento em que V. Ex• usa da tribuna. A segunda homenagem, além desse preito de gratidão de milhares de jovens paranaenses, quero prestli-la a
V. Ex• pela oportunidade do tema que traz .a esta Casa.
Muito obrigado.

O SR. ALFREDO CAMPOS_ - Senador Roberto
Wypych, só tenho a agradecer a V. Ex.• pelo oportuno
aparte e pela contribuição que V, Ex• traz ao meu pronunciamento. Ao agradecer a V. Ex•. quero fazer vOtos
sinceros, votos fortes, para que V, Ex.• continue a ajudar
a campanha Nacional de Escolas da Comunidade, conio
de resto todos os demais Senadores.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALFREDO CAMPOS- Ouço V. Ex•, Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Alfredo Campos, não me arrependo nem um segundo por ter passado
cerca de 4 horas, sentado à mesa do Senado, na sessão de
anteontem, Para garantír a inscriÇão de V. Ex•, em primeiro lugar! para a reunião de hoje. Mas V. Ex• me pregou uma peça; Não sabia do tema que V. Ex• abordaria
nesta oportunidade. Tempos houve, nos idos do regime
autoritário, em que V. Ex•, sem me conhecer, foi meu defensor dativo, junto ao Egrégio ·Tribunal Superior Militar, por delegação do nosso saudoso Movimento Democrático Brasileiro. Assim, Ex.• faz tempo que nós, apesar
de nos termos conhecido pessoalmente faz apenas dois
anos e poucos meses, faz tempo que nós adivinhamos.
Então, foi adivinhando a importância do seu pronunciamento que eu me submeti àquele prazeroso afã de guardar a primeira vãB;a da inscrição de hoje para V. Ex• que.,
coincidentemente, menciona o meu Estado, a cidade de
Coari, como uma das sementes pioneiras da CNEC, o
que não apenas engrandece o meu Estado, mas torna
mais vivaz e loquaz o pronunciamento de V. Ex•, porque
demonstra a abrangência verdadeiramente nacional que
ele atinge, nesta oportunidade. De fato, Senador Alfredo
Campos, conheço essa instituição numa cidade perdida
do rio Solimões, na cidade de Coari, no Estado do Amazonas, cujo nome tupi-guarani se traduz para rio do ouro. Sr. Senador, essa campanha, de fato, não ~ apenas
um rio, é no meu Estado, no País, diria que é um oceano
de ouro e eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de
aparteat V. Ex• para parabenizá-lo e aplaudi-to pelo
magnífico pronunciamento que faz nesta oportunidade.
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S6 lhe fazendo um apelo, um apelo fraternal; ê que, _da
próxima vez, V. Ex' me previna porque ai o prazer será
duplo, o de ficar de atalaia à Mesa do Senado, para garantir sua inscrição, na hipõtese de V. Ex• o necessitar, e

para me preparar, a fim de poder apartear V. Ex• com
mais profundidade, diante da profundeza do discurso
que pronuncia nesta oportunidade. Meus parabéns, Se-

nador Alfredo Campos.
Humberto Lucena -- Permite V. Ex• um aparte?

O Sk. ALFREDO CAMPOS- Senador Fábio Lucena, provoquei, de propósito, o aparte de V. Ex•, porque
eu gostaria de agradecerem nome da campanha o tempo
que V. Ex• me cedeu, o tempo que V. Ex• ficou à espera
da inscrição, para poder permitir que a voz da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade pudesse chegar
aos ouvidos de todos os Senadores, de todo o Brasil.
Ao agradecer a V. Ex' e agradecer também ao Lfder
Humberto Lucena, a quem concedo um aparte neste instante, quero agradecer a inscrição que V. Ex'- teve a bondade de por tanto tempo esperar e farzê-la para mim, e o
tempo cedido pela Liderança do meu Partido, através do
nosso Líder Humberto Lucena, a quem escuto neste_ mo_:mento.
O Sr. HuJDberto Lucena- V. Ex•, neste instante, fala
não apenas em nome pessoal, mas em nome de nossa
bancada no Senado Federal, ao exaltar esta extraord~
nãria entidade que é a Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade, que para mim tem um aspecto muito
particular, porque sabe V. Ex•, como ninguém, que ela
nasceu do gênio criador de Felipe Tiago Gomes ...
O SR. ALFREDO CAMPOS -

Seu conterrâneo.

O Sr. Humberto Lucena- ... meu conterrâneo; um cidadão do__ meu Estado. ~m parai bano que se tornou cidadão do Brasil, pelos inestimáveis serviços prestados à
educação. Iniciou a sua ltita Cofu. -a campanha dos educandârios gratuitos, que depois se transformou na Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que tem dis-_
seminado escolas gratuitas por todo o Brasil. Rejubilome, na medida do possível, desde que entrei na Câmara
dos Deputados, em 1959, de nunca ter esquecido, nas
subvenções do Orçamento, essa entidade, por demais bencméiitã; e qUe merece O elogio que V. Ex• faz, em nome
de nós todos, e mais do que isso, a esta altura, O nossõ
apoio pennanente, prestigiando-a junto aos altos pode>
res da Nova República, s-obretudo na área econ4mica,
junto aos Srs. MinistroS~ do_Planejamento e da Fazenda,
e na ârea social junto ao Sr_. Ministro, da Educação, para
que possamos lhe assegurar recursos maiS amplos para a
expansão do seu plano, que é· sobretudo baseado no
idealismo, e portanto uma obra altamente meritória e
patriótiCã. Meus parabens a V. Ex•

O SR. ALFREDO CAMPOS- Senador Humberto
Lucena, meu Líder aqui no Senado, hã alguns meses
atrâs pude acompanhar V. Ex~ à cidade do seu Estado e
terra de_Felipe Tiago Gomes, Picuí, para à inaJ.!guração
de uma râdio cnecista, uma râdio da Campanha Naci~
nal das Escolas da Comunidad~~ que pretende, também,
poder ensinar ao povo daquele Estado e do Norj:(este,
como de 11!:StO, futuramente, em todo o Brasil, através da
palavra falada, através de programas daquela rãdio. Sei
que V. Ex• tem ajudado a campanha como poucos, e
quero que V. Ex• continue a nos liderar, não st} aqui no
Senado, mas no sentido desta ajuda sempre p~esente
para a Campanha Nacional de Escolas da Comumdadç.
Agradeçendo a V. Ex•, levo até ao meu prezado Líder
a esperança e a certeza de nós todos juntos, Senadores da
República e em particular aqueles companhei_ros da minha Bancada, haveremos de lutar pela Cafnpanha Na~
cional das Escolas da Comunidade.

O Sr. Carlos Cbiarelli- Pe:rmite V. Ex•?
O SR. ALFREDO CAMPOS- Ouça o Líder S'?nador Carlos Chiarem.
O Sr. Carlos Ollarelll - Meu caro e ilustre Senador
Alfredo Campos, e apenas diria, para ser objetivo, que
V. Ex• fala também. nesta hora, em nome dos sentimentos e das aspirações da própria Bancada da Frente Libe--

ral.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Muito obrigado, Ex•

O Sr. Carlos Qdar_elll- V. Ex', com a delegação de
competência que: lhe atribuiu! pelo mérito. da causa e
pela oportunidade de pronunciamento, o L1der Senador
Humberto Lucena, e com o testemunho da Frente LibeÍ-al, V. Ex' conseqUentemente, fala pela Aliança Democrâticli que conjuga o mesmo verbo de V. Ex• Pronunci~
mento brilhante, tema oportuno que nos chama à meditação e ao_ trabalho. Quero parabenizâ-lo e dizer-lh~ que
COrita conosco para essa empreitada e, seguramente, com
o Ministério àa Educação, a cuja testa se ecQntra _um colega nosso, o Senador Marco Maciel. V. fuc'- C?contrarâ
_o_ apoio de todos nós, o amparo e o reconhecimento da
- legitimidade, da valia e da importância prioritâria no
campo da educação desenvolvida pela CNEC.

O SR. ALFREDO CAMPOS -

Senador Carlos

Chíareflí, agora sim, o meu discurso terá a repercuss~o
que, desde o infcio, eujâ esperava, para fazer com que os
6rgãos responsâveis pela educação e pelos destinos deste
Pafs encarem a Campanha Naciohal de Escolas da Comunidade como ela deve ser encarada.
Agradeço V. Ex•, agradeço mesmo, não só em nome
pessoal, do fundo do cor_ação, mas ·em nome da CNEC,
que precisa deste apoio" que sei, vai _tê-lo.
.
- ·Mulfo obrigado a V. Ex• e ao Partido da Frente Li_beral.
O Sr. Rabnupdo Parente- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALFREDO CAMPOS - Ouço, com muito
OSe-nadÕr Raimundo Pã.rente.

prazer,

O Sr. Raimundo Parente- Nobre Senador Alfredo
Campos, queró congratular-me com V. Ex• pelo mag~
fico discurso que estâ proferindo sobre o trabalho e a atlvidade em todo o Pafs, da CNEC. Quero, além disso, dizer a-V. Ex'- que a CNEC_nó__Am_azonas, tanto na-Capital
como no interior do Estado, presta, na verdade- e so_u
testemunha disso - inestimâveis beneficias a milhares
de jovens. E desejo, neste meu apart~, também, nobre Senador, dizer-lhe que já sou, há muito tempo, um soldado
da CNEC, pois integro hâ vários anos, no Amazonas, o
seu Conselho Diretor. Parabéns a V. Ex•, nobre Senador
Aifredo Campos,- pelo oportuno e magnífiCo discurso
que estâ proferindo.

O SR. ALFREDO CAMPOS - Agradeço a V. Ex•,
velho soldado da campanha, e agradeço, também, em
nome da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. V. Ex.', com_~Sse seu depoimento, fa:z; _com que todos
nós tenhamos não somente fé no futuro e na campanha,
mas uma certeza total na grandeza deste País, e pelo que
a campanha poderá fazer por ele.

O Sr. Jol\o Calmon- Permitey. Ex• um aparte'?
O SR. ALFREDO CAMPOS- Ouço o· nobre Senador João Calmon, paladino -da eduCação no Brasil.

O Sr. João Calmou- V._Ex• comove o Senado Fede-ral, ao prestar esta homenagem ao maiS admirá vela póstolo da educ<~.ç_âg _g_e_ nosso Pais, que_é- o Professor Felipe
Tiago--Gomes. Eu diria que ninguém o supera na dedi~
cação à causa do ensino. Infelizmente, a sua grandeza
ainda ni\0 foi reconhecida, nem proclamada por todas os
brasileiros. Ainda hã poucos dias, em visita a um ministério importante, fiquei literalmente estarrecido ao tomar conhecimento de que o titular daquela Pasta nunca
ouvira falar da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Um homem dedica toda a sua fecunda existência a essa caus?. sagrada, __e ail).da há quem, no nlais
alto escalão da Repüblica, ignore a existência dessa cruzada. Gostaria, nobre Senador Alfredo Campos, de saudar também V. Ex'-, aluno da Campanha Nacional de
Escalas da Comunidade, e que hoje tanto honra, com ~
sua atuação, o Senado Federal. Desejo estender, tamM
bém, as minhas congratulações aos nossos notáveis comM
panheiros do Senado, Senador Aderbal Jurema e José
Líns, altos dirigentes da CNEC. Eu não encerraria_e~te
rápido aparte, nobre Senador Alfredo Campos, sem farmular__y_ma sugestão ao nosso eminente colega Senador
Marco Maciel, atual Ministro-da Educação e magnífico
combatente desta causa. Recentemente, ele lançou wna
campanha nacional denominad<\.. "Escola para todos".
Creio que essa cruzada de extraordinária relevãnçia teria
um impulso maior e um rendimento muito mais signifi·
cativo se o Ministro da Educação ~colhesse para10er o
seu assessor de mais alto nível, nesse movimento que se
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destina_ a dar educaçã.o a todos os brasileiros, o eminente
professor, o patriota-sem mácula, Dr. Felipe Tiago Gomes, credor da imensa gratidão de todos nós. Muito
obrigado a V. Ex.•

O SR. ALFREDO CAMPOS -

Senador Joi!o Cal-

mon, faço minhas as suas palavras e quero, inclusive,
atendendo a esta idéia tào brilhante por parte de V. Ex•,
encaminhar a cada um dos Srs. Senadores que querem
ajudar a campanha, por escrito, esta sugestão que have-remos de leVar ao Ministro da_Educaçila, nosso colega,
Senador Marco Maciel. Muito obrigado a V. Ex• pelo
aparte.
O Sr. Gastão MUller- Permite V. Ex'- um aparte'?
O SR. ALFREDO CAMPOS-- Quero ouvir o aparte
de V. Ex'- nobre Senador GastãQ M(íller.
O Sr. GastiÔ Müller- Para terminar, Senador Alfredo Campos, eu que sou um homem ligado ao magistério,
hã 25 anãs, nào posso ficar fora de um discurso onde se
analisa, se estuda, se comenta, se elogia uma ação educacional. De modo que faço minhas as palavras dos outros
aparteantes, aplaudindo o discu,_(s.o_de V. Ex•, Sr. Senador Alfredo Campos, e dizendo que tudo que se fizer
neste País a favor da educação, está se fazendo a favor
do Brasil. Muito obrigado.

O SR. ALFREDO CAMPOS- Eu ê que agradeço a
V. Ex'-, nobre Senador.
Ó Sr. I.ourh:al oãpdsta - Permite V. Ex' um aparte,
eminente Senador Alfredo Campos'?. (O Sr. Presidente
faz soar a campainha.)
O SR. ALFREDO CAMPOS- Com o maior prazer,
ouço V. Ext, nobre Senador Lourival Baptista.

O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Alfredo
Campos, desejo associã.f-me às suas palavras relativas às
Escolas da Comunidade. Não podia silienciarMme porque durante _mt.dtos anó~ fui Conselheiro dessa Campanha. Louvo V.-Ex•, qui aqui exalta o que ela faze realiza
no Brasil. Também quero, nesta hora, relembrar o nome
de três Parlamentares que, na minha êpoca, estiveram à
frente das Escolas da Comunidade, então, educandários
gratuitos. Primeiro, o saudoso Senador Paulo Sarazate,
depois o Deputado Guilhennino de Oliveira e, por final,
o ex-Senador Henrique de La Roque Almeida. Esses três
foram Presidentes dessa benemérita campanha e eu tive a
veritura de ser COnselheiro da mesma durante muitos
anos. Também, quero dizer a V. Ex• que não posso deixar de exaltar a figura do Professor Felipe Tiago Gomes,
criador, podemos dizer, dessa campanha, e a figura de
outros Presidentes que fá dignificaram. Quando Governador do Estado, tive a satisfação de construir 16 ginàsios dessa campanha, e lâ na minha cidade de: São Cristóvão fiz o maiói", que dei o nome do inesqueclvel brasileiro, grande cearense, que foi Paulo Sarazate, e faz agora
15 anos da sua construção. Felicito V. Ex• pela seu
magnífico discurso, pelo depoimento que dâ a respeito
dessa benemérita campanha da educaç'aa no Brasil, Muito obrigado a V. Ex.'.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Agradeço a V. Ex•,
Senador Lourival Baptista, agradecendo tambêm pelos
serviços que j â prestou à campanha e, tenho certeza, continuará prestando.
Continuo, Sr. Presidente. A par dos inegáveis resultados que a Campanha tem demonstrado ao longo dessas
quatro décadas de serviços prestados à comunidade, a
SUperposiÇão de recursos para um mesmo fim tem-ee
constituído em e;ntrave para o pleno desenvolvimento de
suas ações.
Notem, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que
alguns Governos Estaduais insistem na construção de
uma nova escola onde a.. CNECjâ atende satisfatoriamente e a custos inferiores as populações carentes, em
sistemática afronta ao -:artigo 60 da Lei 5.692, de 1971,
que veda ao Poder Pú.blico criar estabelecimentos de ensino em·situaç~o de desperdício e de duplicação de recursos.
Nesse sentido, e a bem da verdade, deve-se ressalvar
que, em Minas Geraís, Por força de um acordo inteligente do Governo com a CNEC, nenhuma escola ou curso
noVO é implantado sem a aquiCscência da Campanha,
exemplo que deveria ser seguido por outros governos.
Tal iniciativa visa a que as forças e as recursos sejam
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aglutinados numa única direção, em reforço de um bem
maior, que é o próprio desenvOlvimento comunitârici e
social.
A CNEC emprega mais de 24 rriil professores, sempre
arregimentados· na própria comuriidade a que servem.
Outros quadros profissionais de natureza administrativa
representam mais de 30 mil funcionârios. Isso quer dizer
que ela assume também essa função nobre de gerar empregos, no mais das vezes servindo de base para promoção funcional dentro dela própria, significando me-lhor remuneração e ascensão sociaL
As comunidades, sob a coordenação da CNEC, já
construíram 705 prédios escolares, na maior parte pelo
regime de mu_tirão, do qual participam alunos, pais, profissionais liberais, autoridades, numa demonstração de
solidariedade e consciência social.
A partir de 1950, o Governo passou a colaborar com a
campanha, sempre a título de incentivo, num. "siriibolismo" financeiro estremaffiente rentável, uma ver. que o
milagre da participãÇão COrimnitãiía multiplica por cinco· cada unidade monetâria·aplicada. Isso significa que o
custo por aluno da CNEC é cinCo vezes-inenár em relação ao da escola oficial.
E mais, Senhor Presidente e Senhores Senadores: a comunidade recebe a ajuda oficial, rião como um valor em
moeda, e sim como aprovação e reconhecimento por sua
participação no processo educativo. t;: uma espécie de
troieu, no sentido mais exato. E porque a comU[]!dã.de
participa, ela valoriza o pfoáuto de seu esforço,
defendendo-o por todos os meios.
Desgraçadamente, porém, o que funciona hoje sein o
dinheiro? A necessidade fala mais alto, em tom forte e
enérgico, obrigando uma rede de 1.320 escolas a baixar a
cabeça e pedir socorro a todos quantos possam ajudar.
Segundo o pensamento d_o ilustre e saudoso Ministro
Alcides CarneirO, ex-integrarite-_ do Tribunal_ Superior
Militar, a CNEC vive do pouco de muitos que podem edo muito que vem dos que quase nada possuem.
Por essa razão, chega-se a um momento de quase desespero, em que uma instituição séria, eficiente e coerente com seus objetivos tem de pedir um pouco mais da
atenção das autoridades educacionais. Não é justo que
as comunidades, pobres em sua maioria, operem isoladamente, sem o amparo do Poder Póbiico.
A CNEC não se restringe à atividade puramente escolar. Nos_ últimos anos, vem se dedicando a outra missã__Q,
igualmente ou até mais nobre: a de produzir alimentos, a
base de tudo.
.
Em suas Fazendas-Escola de Minas Gerais, da Bahia,
de Rondônia, do Paranã, de Mato Grosso e da Paraíba,
enquanto oferecem a escolarização formal e profissionalizante, produzem alimentos e desseminam tecnologias
agropecuárias atualizadas e de baixo custo entre os pequenos produtores rurais, além de fixar o rurícola no seu
meio, reduzindo assim o êxodo para as grandes metrópoles.
Centenas de toneladas de café, milho, feijão, arroz,
cana-de-açúcar, trigo e soJa, além de verduras, legumes,
ovos e leite, são acrescentadas à produção nacional. Cerca de 90(rtécriicos em ã:gropecuária estão sendo formados no corrente ano.
Esses profissionais, temos certeza, não precisarão
abandonar os campos, na busca, muitas vezes infrutífera, de novas oportunidades de emprego. Continuarão lá,
produzindo mais alimentos.
Embora não constitui rido sua função básica, a CNEC,
respeitando os anseios cõiriiúlltáríOs, apoiOáã: imPlantação de alguns cursos de nível superior, tais como Direito, Administração de Empresas, Economia, Filosofia,
Ciêncíãs, Letras e .Contabilidade, nos Estados do Rio
Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e
Espírito Santo. Outras unidades estão sendo solicitadas e
não se pretende sufocar essas -manifestações eminentemente comunitárias.
Pelas várias razões aqui expostas é que não se compreende a redução de ajudas oficiai-s, especialmente por
parte do Governo Federal, quando está provado que investir na rede cenecista é muito mais barato do que ~pns
truir novas escolas.
Além do mais, o artigo 11 do Decreto ii' 72.495/73 ex..:
pressa qu(}, "as entidades de ensino, vinculadas a instituições reconhecidas como_ de utilidade pública e registradas no Conselho Nacional de Serviço Social, terão
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prioridade para as concessão de amparo técnico e finan_çÇjro".
Temos crianças demais nas salas de aula, na expectativa de um futuro menos sofrido. Nossa responsabilidade,
portanto, é muito maior do que podemos imaginar. São
455.mil estudantes! São mais de 50 mil empregos diretos
e cerca de 150 mil empregos indiretos!
Assim, não se admite Um quadro desalentador quanto
à oferta de apoio por parte do Ministério da Educação,
que de 1980 a 1985 só fez reduzir a assistência financeira
à Campanha.
E aqui é que fazemos um veemente apelo ao Ministro
Marco Maciel, no sentido de corrigii esse desestimulo, já
a partir do orçamento de 1986, sob pena de assistirmos a
um verdadeiro desastre institucional, com a morte da
instituição cenecista, por falta de amparo da União.
Temos certeza de que Sua Excelência, profundamente
identificado com os problemas nacionais, em especial no
que se refere à educação de nosso povo, não irã faltar
com sua atenção para o equacionamento desse quadro
dramático, em associação com o grande esforço comunitário em prol do desenvolvimento do nível educacional
da gente de menor poder aquisitivo, por isso mesmo merecedora de nosso mais legítimo estado de alerta.
Referi-me, no -iiúcio deste pronunciamento, a Felipe
Tiago Gomes, a personagem mais importante desta história de trabalho, de amor, de dedicação sacerdotal.
Permitam-me reservar a essa figura ímpar no cenãrió
educacional brasileiro uma palavra final de reconhecimento por sua tenacidade, por seu amor à causa popular, por seu desprendimento ao lançar as raízes e ao prosseguir, até hoje, jUnto de seus companheiros, na luta pelo
engrandecimento qualitativo e material da CNEC.
O Sr. José lgnáclo Ferreira aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. ALFREDO CAMPoS- Suma honra ouvi-lo,
SenadOr.
O Sr. José lgnácio Ferreira- Senhor Senador Alfredo Campos, quero, nesta oportunidade, congratular-me
com Vossa Excelência pela oportunidade e felicidade do
seu pronunciamento, quando ressalta o inestimável serviço prestado pela Campanha Nacional de Es_colas da
Comunidade à educação, em to!io o Pafs.
Eu mesmo sou testemunha do idealismo, da tenacidade e operosidade com que sempre se houveram aqueles
que resolveram um dia se engajar na grande luta travada
por tal instituição para levar o ensino às pessoas carentes
de todo o País. Também tive a honra de participar das
lutas dessa notável campanha nacional, quando, nos aibares da minha juventude, recebi os primeiroS sopros da
pertinâcia espírito empreendedor que então contagiavam a quantos dela tomavam conhecimento.
Ao contemplarmos hoje o trabalho desenvolvido pela
campanha, no Estado do Espírito Santo, sob a direção
do eminente.advogado e professor, Doutor Luiz Fernan·
do Garcia Marques, vemos um notãvel e bem estrutura·
do trabalho realizado em beneficio do aluno carente.
COrii 28 escolas funcionando em diversos Municípios
do Estado, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade atende a um total de quatorze mil alunos, cumprindo, desse modo, a finalidade para a qual foi criada,
eis que o seu raio de ação atinge, exatamente, as camadas
mais pobres da sociedade.
o-ingerite esforço desenvolvido pelo advogado e professõr Luiz Fernando GarCia Marques e por seus colaboradores, na coordenação da Campanha, resultou na sua
permanência à frente da instituição, por quatro anos,
como reconhecimento, daqueles que estão na alta direção da entidade, ao trabalho fecundo que vem realizando em favor da instituição no Estado do Espírito
Santo.
YoSsõ Citãi-alguns dos Municípios beneficiados pela
Campanha: Bom Jesus do Norte, Afonso Cláudio, Ecoporanga, Calatina, Vila Velha, Vitória, Iconha, Santa
Teresa, Unhares, Bananal, Cachoeiro de ltapemirim e
Cariacica, entre outros~ Municípios estes onde escolas
foram tambêm construídas com colaboração e estímulo
das cQJnunidades locais.
Estâ, portanto, Vossa Excelência de parabéns, quando
traz ao conhecimento desta Casa e de toda a Nação o
trabalho simples, mas grandioso, realizado por aquela
instituição.
- - -

e
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O SR. ALFREDO CAMPOS - Senador Jos.ê Ignácio, o aparte de Vossa Excelência muito me honra e enriquece_Qmeu pronunciamento. Sei de seus vfiiculos com a
educação e de sua preocupação permanente com os as-suntos maiores de interesse de seu Estado e de todo '?
Pafs. Estamos juntos, portanto, nesta luta comum.
O Sr. Guilherme Palmeira- Permite V. Ex• um aparte nobre Senador?
O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu já estava terminando, nobre Senador Guilherme Palmeira, ritas não
posso me furtar não só ao prazer de ouvir a palavra de V.
Ex•, mas, por motivo de justiça, porque sei que V, Ex• é
dos mais abnegados lutadores da CNEC.
O Sr. GUilherme Palmei1111- Muito obrigado a V. Ex•
apenas para trazer meu testemunho do muito que tem
contribufdo a CNEC para o desenvolvimento da educação neste País. Quando no Governo de Alagoas, o que
recebi de solidariedade, de apoio e de integração por parte da direção da- CNEC, da qual faço parte, como Presidente de Honra-- o que me desvanece muito- atravês do Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Jorge Assunção e-, boje, atravês de sua eSposa que prossegue com
esse grande trabalho, com esse trabalho da maior utilidade para o futuro deste País. Quero também dizer que te~
nho mantido contatos com o Ministro Marco Maciel.
Ainda esta semana, S. Ex• me anunciava a liberação de
recursos que realmente estavam emperrando um pouco a
atliiiÇâO da CNEC, mas que foram liberados na semana
passada, segundo afirmação do Sr. Ministro, 1 bilhão e
300 milhões de cruzeiros e, esta semana, 233 milhões, se
não me engano, em beneficio dessa instituição. Quero dizer, tambêm, que tive a oportunidade e a honra de, no
meu governo, poder fazer doação de uma antiga estação
rodoviária para a Instituição e-que, hoje, ê um centro de
treinamento e um centro administrativo da maior utili~
dade. Isto, na verdade, me glorifica. Estou certo de que é
indispensável o prosseguimento da atuação, do Trabalho
de figuras do Estado de Alagoas, e especialmente do Professor Felipe Tiago Gomes, que é um idealista, um homem, como V. Ex• está afirmando no seu pronunciamento, da maior validade para o processo educacional
brasileiro. Devemos e pretendemos continuar a dever
muito a Felipe Tiago Gomes. Ele ê a cêlula verdadeira da
campanha de educandârio gratuito. Louvando o pronunciamento de V. Ex•, quero dizer e afirmar a este Plenário e à Nação que estamos, a grande maioria deste Senado, dispostos a colaborar e a contribuir para que esse
trabalho possa prosseguir palpavelmente, concretamente. Nesta semana, tive um contato com o Ministro Marco Maciel, o qual pretende, nesses próximos dias, comparecer à sede da CNEC, aqui, para demonstrar que
também ele é um empolgado, um entusiasmado com o
trabalho da CNEC. Muito grato a V. Ex• e meus paral;léns pelo seu pronunciamento.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Senador Guilherme
Palmeira, nós é que temos de agradecer a V. Ex•, Presidente de honra da CNEC, nas Alagoas, o que para nós
da CNEC é uma honra e um prazer. Gostaria de dizer a
V. Ex• que ficamos muito iratos com a notícia que V.
Ex• traz a este Plenário e à CNEC. Neste ano, tivemos
uma contribuição, uma liberação de verbas por parte da
SEPLAN, de 1 bilhão e 500 milhões de 1984, e agora
acabamos de receber- 4 bilhões e meio, jâ de 1985. Não_
tínhamos recebido auxilio algum do Ministêrio da Educação e Cultura e, no momento, V. Ex• nos comun1ca
que os 145 milhões deste Ministério serão depositados
em conta da CNEC, já na semana que vem. Esta é uma
boa notícia, e nós, em nome da Campanha Nacional de
Educandários Gratuitos, estamos a agradecer a V, Ex•.
O SR. PRESIDENTE {Martins Filho. Faz soar. a
campainha.)
O SR- ALFREDO CAMPOS- Termino, Sr. Presidente.
Felipe Ti~o Gomes, ao longo de todos esses anos,
carrega cons1go a perseverança cenecista, que irã servir
de exemplo às geraçQes futuras preocupadas com o bem
comum. ~ ele, nossa mais sincera homenagem; a ele,
nosso mrus respeitoso agradecimento.
Em nome do acesso democrático aos meios de edu~
cação, em nome dos ideais das comunidades de base e
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em nome da sociedade brasileira, era o que eu tinha a di-

zer. (Muito bem!

Palmas~)

O SR.. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1"'-Secretário.
São lidos o_s seguintes

O SR. JUTAHY MAGALHÃES peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - ConCedo a

palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Maga-

REQUERIMENTO
N• 176, de 1985
Requeremos urgência, nOs termos do art. 371, alínea
"b", do Regimento Interno, para o Oficio n"' S-2/85,
através do qual o Governador do Estado do Rio Grande
do Norte solicita autorização do Se_n~d_o para realizar
operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Carlos
Chiarelli - Humberto Lucena - Virgfllo Távora.

lhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. P<l•
ordem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Parece que, se o meu ·relógio não está errado, jâ são
cinco e meia da tarde e o Regimento determinou que a
Ordem do Dia tenha inicio às 1S horas e 3_0 minu_\os.
Francamente, eu jâ fico preOctipado, Sr. Presidente,
quando vejo que, ao sabor das emoções, nós poderemos
mudar o Regimento pará atender a situações momentâneas. Por isso, vejo- que hã dificuldade para V. Ex•, cOmo
Presidente, ou de qualquer outro que esteja sentado nessa cadeira, de evitar as gentilezas. Eu já fico preocupado,
hoje, quando vejo que, quando alguêrri está falando em
explicação pessoal, quando alguém está falando em breves comunicações, quando alguêm está encaminhando
votaçâ.o, apartes são solicitados e concedidos, apesar da
advertência da Mesa, que fica sem autoridade para evitar
que esses apartes sejam concedidos. Agora, fica sem au-_
toridade por quê? Porque a repetição dos erros é tanta
que não há possibilidade, se a Mesa, como um todo, não
resolver fazer cumprir o Regimento, do Presidente em
exercício evitar o seu descumprimento.
Sr. Presidente, há um prOjeto de minha autoria, que já
foi emendado, a pedido da Mesa, por V. Ex•, ou pelo Senador Alfredo Cam pos~-n'ão sei bem, e embora eu não tenha o direitO de exigir que o meu projeto seja a: provado,
tenho o direito de exigir que_ seja examinado, e que o PlenáriO -diga se devemos ou não atender ao Regimento,
para começarmos a Ordem do D_ia às .15 hor,as e 30 mi- __
nutos, a fim de evitarmos esses ahusos que estão sendo, a
cada dia, mais constantes. FicO sem saber, sr. Presidente, se deveo, nesta hora, dentro da ordenação dos trabalhos, passar a exigir também que tenhamos número aqui
para votar. A pauta está grande e eu ainda estou realmente na dúvida se devo ou não pedir verificação de
qu6rum.
Francamente, Sr. Presidente, eu jâ. disse hoje nas co~ missões: vamos dar preferência aos projetas de autoria
dos parlamentares. Chega dessa corrida para emprésfimos de última hora, pois temos um semestre inteiro para
isso. Por que não fazemos isso-no-decurso do_semestre,
para não ficarmos, à última hora, nesta corrida, prejudicando os projetas de autoria dos parlamentares. Não sei,
francamente não sei o que a Mesa poderá fazer, porque
se chegamos a esse extremo, e se V, Exf. vai ser benevolente e vai aceitar que se faça tudo que seja contra o Regimento, então, para que a lei? Será que ê errado eXigir o
cumprimento da lei? Então peço a V. Ex•, que Cstá na·
Presidência dos trabalhos, que indique Um relator para
esse projeto, a fml de que o Senado Federal diga se quer
ou não o cumprimento da lei. Se o Senado Federal achar
que nós devemos continuar dessa forma, eu tenho que
me sujeitar e calar a minha boca.e ficar quieto. Agora, eu
não quero é que o Senado Federal não tenha o direito de
dizer se pode ou não falar.
Não estou inscrito para ser ora-aor" de hoje, portanto,
não éminhaa preocupação de ter ou não tempo para falar, mas sei, pelos oradores que me antecederam, que parece que o primeiro inscrito ainda não pode falar.
Assim não dá, Sr. Presidente. Peço a V. Ex• que_tome
as devid~s providências.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên·
cia eventual levará ao conhecimento do titular da Comissão Diretora a reclamação apresentada por V. Ex•
Em relação à questão de ordem, atenderá. a V. Ex•,
pondo imediatamente em votação as matérias constantes
da pauta.

REQUERIMENTO
N• 17:1, de 1985
Requeremos urgência, nos "termos do art. 371, alínea
"b~', do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução
n"' 40, de 1985, que autorTii aPrefeitura Municipal de
Anápolis-GO a realizar operação de empréstimo externo
no valor deUS$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos
mil dólares americanos).
Sala das Sessões, em 27 de junho de 198~.- Carlos
Chiarelli - Humberto Lucena - Virgilio Tat:vora.
O SR. PRESIDENTE (Mortins Fílh.o).~ Os. requerimentos lidos serão votados após a O"rdem do Dia na fqrma do art. 375, item II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !"'Secretário.
_

~ l_ido o s.~ui11te

tU:QUE8.IMENTO
N• 178, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resoluç~o n"' 34, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado de Goiás a realizar- operação de
empréstimo externo; no valor de vinte e cinco milhões de
dólares americanos, a fim de que fig_ure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessõ_es, 27 de junho de 1985.-- Carlos Chlarelli.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Está_aprovado.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço· verificação de quorum, em protesto pelo desrespeito ao Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - É regimen·
tal o requerimento de V. Ex• Será feita -a veríficação" s.olicitada pelo nobre Senador Carlos Alberto.
A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos,
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores a Plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 17 horas e 38 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 48 minUtos.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está reaberta a sessão. Solicito o pronunciamento dos Srs. Líderes.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
Sim.

~-PB)

O SR. PRESIDENTE (José Frage!IÍ)- Como vota o
Líder do _PDS?
O SR. MURILO BADARÕ (PDS -
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ)Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coffio vota o
Líder do PTB? (Pausa.)
S.. Ex• não estã presente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Raimundo Parente- Alcides PaioGaivão Modesto- Alexandre Costa- João CasteloGuilherme Palmeira- Amaral Peixoto- Amaral Furlan - Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Roberto Campos - Saldanha Derzi - Jaison Barreto - Lenoir Vargas.
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MG) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli) -Como vota o
-=~Líder_do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS)- Sim.
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vol_?j~
_ Uder_d_o_PDT?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Senadores jã podem votar.
-

( Procecfe-se à votação.)
VOTAM ..SIM .. OS SRS. SENADORES;
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Ciii'los Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão Müller
Guilherme -Palmeira
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignãcio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Moacyr Da lia
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Saturnino
Roberto Wypych
Saldanha Derzi
Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
38 senadores.
Não houve voto cQntrãrio, nem abstenções.
Está aproyado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que serã lido pelo Sr. l'l'-Secretárío.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 179, de 1985
Nos termos do art, 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e préVia distribUição de ãvulsos
para o Projeto de Resolução n"' 35, de 19_85, que autoriza
o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar ope·
ração de empréstimo externo, no valor de vinte e oito milhões e oitocentos mil dólares americanos, a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Carlos
O.iarelli.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Estâ. aprovado.
O SR. CARLOS.ALBERTO --,.Sr. Presidente, peço a
quorwn.

veriJicacão_o;d~

Q SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii)- Vai-se proceder à. veriflçação.

Como Votã o Gder do- PMDB?
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?

. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador
Moacyr Dalla, como não hi.fluiu no resultado, vou mandar consignar em Ata.
VS.i ser coilSignado em Ata. f: procedente a solicitação
de V. Ex•.

O SR. CARWS cHIARELLI (PFL - RS) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José FragelU)- Corria Vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÚ .()'DS -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Sobre a mesa,
__ requerimento que serâ lido pelo Sr. J9-Secretário.

b lidO O seguinte

MG)- Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Corno vota o
Líder do PDT?

REQUERIMENTO
N• 180, de I985

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT-'- RJ)Sim.

O SR. PRESIDENTE (José FragelUJ- O? mo vota
Líder do PTB? (Pausa.)

Q

S. Ex• não estã presente.
Os Sr.s. Senadores jã podem votar.
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OSSllS. SENADORES:
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Amêrico de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarem
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão MUller
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignácio
José Lins
Lenoir Vargas

Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mario Maia
Martins Fillm
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Saturnino
Roberto Wypych
Saldanha Derzi
Vírgílío Távora

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n9 36, de 1985, que autoriza
.o Governo do Estado de São Pã.ulo a realizar operação
de empréstimo externo no valor de quarenta e cinco milhões de dólares americanos, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 junho de 1985.- CarlosChiarelli.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Em votação o
requerimen~o.

O SR. CARLOS ALBERTO- Peço verificação, Sr.
Presid~_nte.

OS~. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vaí-s6 proce-

der à verificação de votação requerida pelo nobre Senador Carlos Alberto.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Frag_elli)- Como vota o
Líder do_ PDS?

-0 SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG.)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUcENA- (PMDB- PB.)Sim.
-O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS cHIARELLI (PFL- RS.)- Sim.
- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como
Líder do PTB? (Pausa.)
S. Ex~ não estã presente.

Guilherme Palmeira- Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
38 Senadores.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 40. Aprovado.
O SR. MOACYR DALLA -Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr D.alla, pela ordem.
O SR. MOACYR DALLA- Sr. Presidente, eu voteí,
acionei o meu botação, e meu nome não apareceu no
quadro. Requeiro a V. Ex• que consigne em Ata.

VCit~-o

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDT?_

OSR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ.)Sim.

Srs. Sena-

~dores

(Procede-se à votação.)

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:_
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
.AmériQo de Souza
Benedito Ferreira
Ca!'los Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão Müller
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco

João Calmon
Tõão CaStelo
Jorge Kalume
José Ignãcio
José Lins
Lenoir V argas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Moacyr Dalla
Moacyr Quarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
ROberto Saturi1irio
Roberto Wypy~h
Saldanha Derzi
Viigílio Tãvora.

VOTA "NÃO O SR. SENADOR:
Jutahy Magalhães.

Os Srs. ~enadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

Ó SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Os
jã podem votar. (Pausa.)

Junho de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragel\i)- Votaram SIM
38 Senadores e NÃO I.
Não houve abstenções.
O requeriinento foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
lido- pelo -sr: 19-Secretãrio.

requerime~to-_que-ser~

É lido _o seguinte

REQUERiMENTO
N• 181, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro disyjerisã de intersticio e prévia distribuição de avulso
para o Projeto de Resolução n937, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado de Santa Catarina a realiZar operaÇao de empréstim-o externo no valor de quirize milhões
de dólares_ americanos, destinado ao programa de investimentos do Estado, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 dejunlio de 1985.- Carlos Chlarelli.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
E~tã apro_'{ado.
O_SR._ CARLOS ALBERTO- Peço verificação de
votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- V. Ex• serã
atendido.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para que possamos proceder à nova votação.
Como vota o Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÚ (PDS -

MG)- Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Como vóta oLíder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB Sim.
-

PB) -

O SR. PRESIDENTE (José Frage\H)- Como vota o
Líder do PELL

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL -

RS) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Como vota O
Líder do PDT?
Ó SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ)--sim.

Junho de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PTB? (Pausa.)
-

S. Ex• está ausente.
Peço aos Srs. Senadores que votem.
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS"SeNADORES:
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão MUller
Hélio- Gueiros
H. Rollemberg
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignácio
José Lins
lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho

M aura Borges
Moacyr Dalta
Moacyr Duarte
Murilo Badaró

Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Saturn_in_Q__
Roberto Wypych
Saldanha Derzi
Virgílio Távora
ABSTitM-Se DE VOTAR OS SBS. SENADOReS:
Guilherme Palmeira - -Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votam SIM
37 Senadores.
Houve 2 abstenções.
Total: 39 votos.
Estâ aprovado_.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento qUe será lido pelo Sr. l'~-Secre;tário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 182, de 1985
Nos termos do art. 113 do Regimento Interno, requeiro diSpensa-de interstlciO.é j)rêvia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n9 38, de 1985, que autoriza
o Go~erno do Estado do Am~onas a realiza~ op~r:ição
de emprêstimo externo no valor de setenta_ e nove milhões de dólares americal]OS, a fim dç gue figure na Ordem do Dia da se;ssão .seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Carlos Chfa..
relü.
·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação Q
requerimento.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
(Pausa.)
sentados.
Está aprovado.

O SR. CARLOS ALBERTO ---Sr. Presidente, peço
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Será fe1tã a
verificação solicitada pelo nobre Senador Carlos Alberto.
Como vota o Líder d9 PMDB?
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (iosé f'ragelti)- ComOvota 0
Líder do PDS?
OSR. MURILO BADARú- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Ffagelli)- Corno vota o
Líder do PFL?
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O SR. PRESIDENTE_ (José Fragelli) - Será feita a
verificação solicitada.
Vamos--proceder à nova votação. Na forma regimentai, a votação será nominal.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB Sim.

PB) -

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. --

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Corno- vota o
L!der do PDTI
O SR. ROBERTO SATURNINO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Uder do PTB? (Pausa.)
Não hã meinbro do PTB presente,
Os Srs. Senadores jã podem votar,

- (Procede-se à votação.)

VOTAM ..SIM .. OS SRS. SeNADOReS:
Alberto Silva
Alcides Saldanha
ATffedo Campos
'Américo de Souza
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cld Sampaio
Fábio Lucena
Gastão MUller
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignácio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
LomantQ Júniof
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Moacyr Dalla
.Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Saturnino
Roberto Wypych
Virgnio-Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
-34 Srs. Senadores, com o Presidente, 35.
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. l'>~RSecretário.

t. lido o seguinte
REQUERIMENTO
- N• 183, de 1985

-o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÚ (PMDB- MG)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (JõSé Fragelli)- COmo vota-o
Líder do PFL?

OSR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o
Líder do PDT?

O

SR. ROBERTO SATURNINO (PDT -

RJ) -

Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Com() vota o
do ~-m (Pausa.)

Líd~;r

Não há membro do PT B presente.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM .. SIM .. _OS SRS. SeNADORES:
Alberto Sjlva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarem
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão Mll(ler
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
HumbertQ_ Lu_c;ena
Itamar Franco
João Castelo
Joorge Ka [um e
José Ignácio
José Lins
Lenoir Va~gas
Lomanto Júnior
Lp_uriva1 Baptista
Luiz Viana
Marcelo Mir.anda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
MurHo Badaró
NivaÍdo Machado.
Octãvio Cardoso
Raimundo Parente
RobertQ Campos
Roberto __ s_a_turnino
Robert-o Wypy~h
Saldanha Derzi
---Yirgnio Távor:a

Nos termos d_o_art. 313 do Regimt:;nto Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para-o Projeto de R~olução n' _3_91 de 1985, que autoriza
O--Governo do Estado de Santa Catarina a ~ealizar operação de empréstimo externo, no va1or de onze milhões
de dólares_americaqos, a fim de que_ftgure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
_
~---_ ______ -- Sala das Sess_ões, 27, de junho de 1985.- Carlos Çhl~
relli.
O SR. PRESID"EN'TE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Se_nad_ores que o aprovam queiram permanecer
sentados. __ _(Pausa.)_
Estã aprovado.

O SR. BENEDITO FERREIRA peço a palavra, pela ordem.

O SR. CARLOS ALBERTo ~ Sr. Presid_ente, peço
yerÍfic~~ç?o·-:ci~_ -~t_<~ção. _

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concecto a
palavra P.ela. o_~dem ao_ nobre ~nador Benedito Fe~:reira.

ABSTitM-SE DE VOTAR O SR. SeNADOR:
Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
39 Srs, Senadores.
Houve I abstenção,
Total 40 votos.
Está aprovado.

Sr. Presidente,

2264 Sexta-feira 28

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadore$: __
_
Deploro ocupar a atenção de V. Ex• e da Casa parare~
gistrar um fato deveras doloroso, porque esta Casa, que
tem sido tão cordial com a imprensa, e, em alguns casos,
eu diria, excessivamente Cordial com a imprensa, e a

maioria daqueles que freqUentam aqui, em nome da Imprensa, tem correspondido, sem dúvida alguma, a esse
direito do carinho de todos nóS:.
Mas, lamentavelmente, Sr.-Presidente, p-arece que alguns aventureiros, infiltrados no setor da Imprensa que
cobre o Senado, estão querendo desmoralizar a instituição, visto que, ainda hã ·pouco, CõVardemente., um
moleque fantasíado de repórter fotográfico, um moleque
covarde, quando eu brincava com o Senador Mauro
Borges que iria Votar no lugar dele e ele arrodeou e veio
votar- e tenho o testemunho de todo o Senado e o de
V. Ex', e mais ainda, o do próprio SenadorMauro &rges, que realmente consignou o seu voto- mas esse moleque, quando eu fazia o gesto, brincando com o Sr. Senador Mauro Borges, que eu votaria no lugar dele, eis
que ele tira essa fotografia covarde, para levá-la aos jornais, com intuito outfo, Sr. Presidente, que não o de
atingir a Instituição, para querei' iloS- 3peqtienár,-para
querer nos diminuir, já que neste País, pelo que tudo indica, hâ um movimento diabólico para atingir as instituições democráticas, que estão comoqueengatinhando,
dando os seus primeiros tênues e fracõS-passos no sentido da consolidação do regime democrático. E nada melhor, Sr. Presidente, sabe V. Ex', nada melhor a nos levar
a um extremo, a um regime extremado ou a uma ditadura, do que abalar o prestígio e a moral do Poder Legislativo.
Daí por que, Sr. Presidente, eu registro nos Anais da
Casa, profundamente amargurado em constatar que este
Plenário, cuja liberalidade permite, embora impedidos
pelo Regimento, porque a bancada da Imprensa temespecificamente o seu local de trabalho nesta Casa, mas
com a liberalidade que já ~institucionalizada entre nós,
aqui transitam todos os repórteres, com a nossa afeição e
com o nosso apreço, mas é necessário que o Comitê de
Imprensa do Senado tome uma providência, porque sabem eles que estão conosco na mesma canqa, e afundada
a canoa do Legislativo com ela it.ão para o fundo todos
aqueles que amam e que estimam, a liberdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço ~esculpas por
interromper essa votação que, verifico, realmente é objeto da preocupação de todos nós. (Muito bem! Palmas.)
· O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aliás, o Senado é testemunha do que se passou. V. Ex,, em voz alta,
naquele gesto mais de cordialidade com o Senador Mauro Borges, dissÇc:...vou votar em seu lugar". Quem vai cometer ou poderia cometer uma fraude, jaiJ:i-ªís_ a-nuiiCiã. as
suas intenções.
___ 4~
De sorte que acho que a Mesa expr~a o sentimento
de todos os Srs. Senadores, solidarizando-se com V. Ex',
dando-lhe razão na sua manifestaçãO.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a ri:tesa, ·
, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido

o seguinte

REQUERIMENTO
N• 184, de 1985

NÇ>s termos do art. 313 do Regimento I~ terno, requeiro dispensa de interstíciõ e-prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n94l, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São
PauJo, a realizar operação de empr~stimo externo novalor de quatro milhões de dólares americanos, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Carlos-Chiarelli.
OS~. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerunento.
_
Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O S_R:. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, solicito venf1cação de votação.

Ô SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a
verificação solicitada.
Cõmo vota o Líder do PMDB?
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O SR. HUMBERO LUCENA JPMDB - PB.) Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARó (PDS - MG.) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIA)!ELLI (PFL- RS.) -Sim.

para o Projeto de Resolução nl'43, de 1985, que autoriza
·o Governo do Esta.do do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo. no valor de trinta m_ilhões
de dólares americanos, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 dejunhode 1985.- Carlos Odarelli.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- CõrtiO vota o
Líder do PDT? (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Como vota o Líder do PTB? (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Os Srs. Senadores já podem votar.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n'i' 44, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado de Sergipe a elevar em cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros o
montante de sua divida consolidada, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Carlos Chiarelli.

(Procede-se à- votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Ch iarel!i
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão Müller
Guilherme .Palmeira
Hêlio Gudros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignâcio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas ·
Lomanto Júnior

~~ri~~~aptista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Moacyr Da lia
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
OCtavio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Saldanha Derzi
Virgí1io Távora
OS~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram Sim
40 Srs. Senadores.
Não houve abstenção nem votos contrários~
Total de votos: 40.
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes

.

RÊQl)ERIMENTO
N• 185, de 1985

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstfcio e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n' 42, de 1985, que autoriza
a P~efeitura Municipal de Campinas-SP a realizar operação de emprêstimo externo, no valor de vinte milhões
de dólares americanos, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Carlos Chiarem.

REQUERIMENTO
N• 186, de 1985

?o

N~s termos
art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de mtersticio e prévia distribuição de avulsoS

REQUERIMENTO
N• 187, de 1985

REQUERIMENTO
N• 188, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prêvia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n'i'45, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado de Pernambuco a contratar empr~timo externo no montante de USS 25,000,000 (vinte
e cinco milhões de dólares norte-americanos), para os
fins que especifica, a fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovados os
requerimentos, os projetes a que se referem figurarão na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
{9-Secretário.
São lidos os seguintes .

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 199, de 1985
Estende ao empregado domésdco o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica estendido ao empregado domêstico o
direito ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço,
aplicando-se-lhe, no que couber, as disposições da Lei n'
5.107, de 13 de setembro de 1966.
· -Art. 29 Para os efeitos da presente Lei, equiparam-se
às empresas referidas no art. 21' da Lei n' 5.107, de 13 de
setembro de 1966, a pessoa ou a família mencionadas no
art. J9 da Lei n"' 5.859, de li de dezembro de 1972.
Art. _39 O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 60 (seSsenta) dias contados da sua publicação.
Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

JustitiCÃçio
Como consta do:>... considerandos" que justifiCaram a
promulgação da Lei n• S.. I 07, de 13 de setembro de 1966,
o Fundo de_ Garanti:fdo Tempo de Serviço tem por obje-tivo a formação de uma espécie de pec61io que possa servir ao trabalhador e à familía deste, à medida que for decorrendo o tempo de serviço, ao mesmo tempo que visa a
conipensar o trabalhador pelo seu labor em prol da sociedade.
Não vemos em que o empregado domêstico deva ser
d(scrifninado, relativamente ao trabalhador em geral,
quanto a esta matéria: ele trabalha tanto quanto qualquer outro empregado e não se pode afirmar que seu labor· _seja socialmente menos útil.
Portanto, o desamparo desse tipo de trabalhador em
relação ao FGTS não tem razão de ser, merecendo ele,
como os demais, a formação de um pecúlio ao longo do
tempo de serviço~
Poder-se-ia argumentar que o empregador doméstico
não pode ser equiparado, senão_ por ficção jurfdica, ao
empresário porquanto não exerce atividade económica.
Nesse caso, seria descabido obrigá-lo a contribuir para o
FGTSem favor de seu empregado.

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção 11)

Junho de 1985

Por questão de justiça ·social, no entanto, deve o legis-

lador voltarRse muito mais- para o atendimento das ne-

Art. 3~> Constituem recursos do FNDE:
I - recursos orçamentários que lhe forem con_signa-

cessidades do trabalhador, economicamente menos favo-

dos·

recido, a exemplo, atiâs, dos princípíos que nortearam a
própria elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala das Sessões, 27 dejuÍlho de 1985, -Carlos Alberto.

recursos provenientes do salário-educação a que
se refere a alínea. "b" do art. 49 da Lei n~" 4.440, de 27 de
novembro de 1964, com a alteração do art. 29 do
Decreto-lei n9 1.422, de 23 de outubro de 1975;
III- vinte por cento (20%) do Fundo Especial da Loteria Federal (Lei n9 5.525, de 5 de novembro de 1968);
IV- trinta por cento (30%) da receita líqUida da Loteria Esportiva Federal, de que trata a alín~ ••c" do art.
39 do Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969;
V- treze por cento (13%) dos recurSos da contribuição s_ocial estabelecida pelo Decreto-lei n' 1.940, de
25 de maio de 1982;
VI--: ª'-~Qta p_tQgr_~siy'a do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza a que se refere o art. 4'ii
desta Lei;
VU- as quantias transferidas pelo Banco do Brasil
S.A. mediante ordem dos GQvernos elos gstados, DJstrito Federal e dos Municfpios, como con_tt_apartida d-a assistência financeira da União, conforme disposto em reguJamento;
VIII -as quantias recolhidas pelo Petróleo Brasileiro
S.A.- PETROBRÁS, na forma e para os fins previstos
no parâgrafo 49 do artigo 27 da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953, na redação dada pelo Decreto-lei n9 523~
de 8 de abril de 1969;
IX- recursos decorrentes de restituições_ relativas às
execuções do Programa e projetas financeiros sob a condição de reembolso;
X- receitas patrimoriiais;
XI- doações _e legados;
XII- jureis bancários de suas contas;
XIII -recursos de outras fontes.
_Parágrafo único. O Poder Ex~utivo poderâ a~tori
iar sejam -consideradas como abatimentos ou despesas
oj)eracion"ais, respectivamente, as contribuições e
doações de pessoas físicas ou juódicas, a serem deduzidas em dobro do imposto sobre a rend4 e proventos de
qualquer natureza.
Art. 4" O Poder Executivo é autorizado a in,s._tituir
uma alíquota adicional progressiva ao imposto sobre _a
renda e proventos de qualquer natureza, incidente sobre
a renda líquida de pessoas ffsicas e jurídicas.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 5.107
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o FUndo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências

Art.

2~

Para os fins previstos nesta Lei, todas as em-

presas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte)
de casa mês, em conta bancãria vinculada, importância
correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração
paga no mês anterior a cada empregado, optante ou não,
excluídas as parcelas não mencionada_s nos artigos 457 e

458 da CLT.
Parágrafo único. As cotlüi.s-- baDcârias vinculadas
aludidas neste artigo serão abertas em nome do" em-pregado que houver optado pelo regime desta lei, ou em
-nome da empresa, mas em conta individualizada, com
relação ao empregado não optante.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação SociaL)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 200, de 1985
Autoriza o Poder Executivo a reestruturar o FUndo
Nacional de Desenvolvimento da Educaçio (FNDE) ·e
adotar outras providências.
O Co ogresso Nacional

decret:;~-:

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a reestruturar, nos termos da presente Lei, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o objeiiV-o
de promover a implementação da política nacional de
educação no que se refere ao custeio de planos, programas ou projetas setoriais;--de caráter prioritário, e aõ finan,ciamento a docentes e estudantes dos diversos oiveis
ou modalidades de ensino.
Art. 29 Compete ao FNDE:
I - financiar os prOgramas de ensino de {9 e 29 graus e
ensino superior promovidos pela União;
II- conceder assistência financeira aos Esta-dos, Distrito Federal, Territórios, Municípios e estabelecimentos
particulares;
III- coordenar os esforços dos P_od_eres Públicos e da
iniciativa privada, na mesma ârea ou local, de modo que
se obtenha a mais produtiva utilização dos recursos dis·
poníveis;
IV- apreciar prelimíriai"Jnente- as propostas orçamentârias dos governos dos Territórios, das Universida~
des e dos estabelecimentos de ensino mantidos pela
União, com vistas à compatibilidade dos seus programas
e projetas;
V- financiar a concessão de bolsas de estudo, manutenção e estâgio, bem como a aquisição de material escolar, equipamentos técnico-científicos e vestimentas especiais a alunos e docentes, com o objetivo de capacitação
e aprimoramento dos recursos humanos;
VI --instituir um filrido de risco para cobertura de
créditos irrecuperáveis ou de liquidação duvidosa.
§ 19 Os programas a que se refere o item I incluirão,
entre outras atividades, a construção e reforma de escolas, o financiamento da pesquisa educacional e a elaboraçãç e produção de material didático.
§ 29 Além dos critérios jâ estabelecidos em lei, o
FNDE, em suas atividades, deverá:
a) atender prioritariamente à correção das disparidades regionais;
b) vincular sua assistência financeira a crlt~rios de
qualidade e desempenho, assim como de custos dos serviçOs prestados pelas instituições beneficiadas.

Ii-

I?~arªgr~fo~ úni.ç_9-; _A receita·d~ ~lfqu~ta r:_eferi_da no
CijJU.t deste artigo constituirã receita vinculada ao
FNDE.
___ Art. 5"9 O Poder Executivo atualizarâ a alíquota de
cpntribuíção _do salãriQ::-educação conforme o sístema de
compensãÇão do custo atuarial.
Art. 6" Os programas de bolsas de estudo reembolsãveis e empréstimo~ a docentes e estudantes contemplarãO- o ensinO· de 2<:> e 39 graus.
·•
§ 19 A concessão de bolsas de estudo reembolsáveis
e empréstimos levarâ em conta, pela ordem de importância:
- -a) as prioridãdes setoriais dC Cduc"àção e mão-deobra;
b) critérios mínimos de qualidade e desempenho fixados pelo FNDE para as instituições de _en:Síiiõ;
C) a renda e aproveitamento dos candÍdaios.
§ 29 A aplicação de recursos do FNDE em bolsas de
estudo visa fOrtalecer, preferentemente, as instituições de
ensino que alcancem mais alto nível de qualidade e desempenho.
§ 39 Poderâ ser da-da interveniência às instituições de
ensino superior, quando elas atingirem os níveis de qualidade e desempenho a que alude o§ l'l, alínea b.
Art. 7<~ A restituição das bolsas obedecerá a prazos
de carência e taxas de jurOs a serein fixados pelo FNDE,
estabelecendo-se o pagamento proporcionalmente ao
nível de rendimentos indicado pelo beneficiado em sua
declaração referente ao imPosto sobre a renda e proventos ·de qualquer natureza.
§ 19 Serão criados tipos de _contratos diversificados,
com variedade de prazos, taxas de juros ~ valores, para
atender às necessidades e características de diferentes
segmentos da clientela.
§ 29 A restituição poderá fazer-se total ou parcialmente em serviços profissionais, confonne o art. 63; parágrafo único, da.Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971.
Art. 89 _ O FN.DE poderã designar como seus agentes
bancos públicos e, quando necessário, bancos privados,
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remunerando-lhes, em qualquer caso, as despesas operacionais:
Art. 99 O Poder Executivo baixarâ os atas e regula·
mentos necessários à execução desta Lei, podendo dispor
sobre transferências_ de planos, programas e projetas ou
mecanismos financeiros ou creditícios que se enquadrem
nos objetivos -e- área: de a:tuação do FNDE.
Art. lO. Esta lei vigorará a partir de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em co"ritrário.

Justificação
-A educação nacional, através de suas patentes defi-

ciências quantitativas e qualitativas, mostra a necessidade de maioxes aplicações e, ao mesmo tempo, de melhor
aproveitamento dos recursos financeiros existentes, O
_Ministêrio_d_a._E_d_uç_açã_o_e Desportos já dispõe do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Tal Fundo passou por vârios impasses, mudando de
nome e feição algu~as vezes antes de chegar à forma
atual. Sua finalidade é captar recursos financeiros e
canalizá-los para o financiamento de projetas de ensino e
pesquisa. Todavia, embora contasse inicialmente com
fontes diversificadas de recursos, hoje_ se acha reduzido
em grande parte a administrar um terço dos recursos do
salârio-educação (contribuição devida pelas empresas
para a educação dos seus empregados e os filhos destes
de 7 a 14 anos de idade). Ora, para que se tenha um verdadeiro fundo para o desenvolvimento da educação é
preciso expandir seus recursos, sem o que não poderá
atender às suas finalidades legais. Assim, este Projeto de
Lei busca revitalizar o FNDE, ampliando competências
e recursos e, ao mesmo tempo, utilizando, com evidente
economia, a máquina administrativa já montada.
O presente Projeto de Lei enfatiza a ação do FNDE no
sentido_ de atender prioritariamente à correção das disparidades regionais. Outrossim, coloca sob a administração do Fundo a concessão de bolsas de estudo, manutenção e estágio, incentivando, porém- ainda com vistas à economia_ de meios -, a designação de estabeleci·
mentos bancâriOS como seus agentes. Expande, além disto~ _as bolsas referidas e a.s linhas de crédito para aquisição de material escolar, equipamentos científicos e vestimentas especiais, a docentes e alunos do ensino de 29
grau. Tais alternativas vêm favorecer a equidade, contribuindo para que cursos e ocupações mais onerosos e, em
muitos casos, de maior retribuição, possam ter maior
acesso de pessoas sócio-economicame-nte menos favorecidas~

Neste particular, o presente Projeto de Lei se baseou
em pesquisas avaliativas da experiência do Crédito Educativo. Este programa financia bolsas para alunos do ensino do 39 grau, mas o número de beneficiados ê cada vez
menor, o que indica a necessidade de sua reformulação.
Em vez de manter a irrealista taxa de juros existente, Q
Projeto introduz esquema de pagamentos proporcionais
à renda anual dos beneficiados. Por outro lado, corrige
clamorosa injustiça ao estender os financiamentos ao ensino de 29 grau. Este nível de ensino carrega a desvantagem de estar imprensado entr_e a faixa de obrigatoriedade escolar e o ensino superior. Desta fonna, o ensino de
29 grau se torna um funil altamente seletivo do ponto de
vista sócio-económico.
Aliâs, seria desejável que a população tivesse pleno
acesso ao ensino público em todos os graus de ensino. ~
esta uma das graves responsabilidades do Estado. Entretanto, um sistema de ensino com a complexidade do nosso, não pode dar exclusividade ao ensino público. Políticas de desencorajamento da escola particular têm efeitos
altamente regressivos porque sua clientela em principio
pode pagar,
No entanto, se o Projeto de lei reconhece que, em
princípio, não_interess({ à eqUidade a competição da escola pública com a particular naqUeles casos em que o
aluno pode pagar, existe clara preocupação com a faixa
onde a qualidade do ensino priVado deixa a desejar. O
dinheiro público, que representa parte do esforço da coletividade, não pode favorecer a inépcia ou o facilitário
educacional. Não se pode ter o ensino gratuito de qualidade para muitos que podem pagar ao lado do ensino de
baixo padrão, pago Com bolsas restittúveis por quem nio
pode pagar. Por isto. o Projeto de lei estabelece o atendimento à prioridades do planejamento governamental e a
obediência a critêrios de quali<Jade e desempenho~ Ademais, para que o sistema de bolsas e fmanciamento seja
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mais equitativo, asseiurarrf.:se--1hes fundos pUblicas adicionais.
Quanto às fontes de recursos, institui-se uma alíquota
adicional progressiva ao imposto sobre a renda e pfovehtos de qualquer natureza. O sentido de tal alíquota ~ utilizar o instrumento fiScar fuenoS regressivo -à -disposiçãO
do Estado para suplementar _o financimento _da edu, cação. Esta ê uma tarefã porq-ue toda a Nação é responsável. As empresas beneficiam-se do aperfeiçoarriCntO da
população economicamente ativa _(O\l que virá a sê-.Io),
enquanto pessoas fíSicaS beneficiam-se da educaçilo
pública efou de abatimentos fiscais para despesas em
. educação.
.
Estabelece-se ainda que parte da contribuição social
criada pelo Decreto-lei n"' 1.940, de 25 de maio de 1982,
seja diretamente administrada pelo Ministério da Educação e Desportos e efetivamente aplicada em despesas
educacionais, afluindo para o FNDE, órgão~.criado em
1968 e adequado para gerir tais recursos. Por fim, a
texemplo da Lei n" 6.297,_ de_ 16 de ~ezembro de 19~5,
criam-se incentivos fiscais para os doadores que quise-rem favorecer a educação. Esta é uma alternativa que,
I deixando de lado o paternalismo, amplia a faixa deres' ponsabilidade pela educação, que é, afinal, tarefa de todos para todos.
Por último, cumpre observar que a iniciativa em tela
não se encontra ao desamparo da Constituição nem a fere, porquanto permanece numa estreita, mas defensável
faíxa tangencial ao texto da Lei Maior.
Refrro-me em particular às ilações de inconstitucionalidade com que se sepultam inúmeras proposições parlamentares à conta das proibições insertas nos ãrts. 5Te65
da Emenda Constitucional n9 1, que dizem da iniciativa
privativa do_Presidenta da República e à vedaçã.o ao aumento de despesa.
Penso, contudo, que jâ é tempo de construirmos uma
nova interpretação - nem absurda nem despropositada
.-dos dispositivos meilcionados, sob pena de continuarmos a ver esta Casa e todo o Poder Legislativo, enfim,
como meras câmaras de debates, impossibilitadas de
uma contribuição efetiva aos destinos do País e em f~Jvor
de nossa gente.
·Ao prescrever a Emenda Constitucional n9 1 qu; "é da
competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das leis que: I - disponham sobre matéria financeira" -ou qualquer dos outros casos ali prescritos, entendo que o preceito somente pode vedar iniciativas que
disponham substantivamente sobre matéria financeira,
assim me referirido ao Projeto de Lei que, realmente e
por si só,· por ato _unilateral do Legislativo, estabeleça
norma substantiva, jurfgena, capaz de gerar direitos, deveres e obrigações, criar institutos ou instrumentoSlegrusauto-aplicáveis, com ou sem a vontade e a participação
do Poder Execlttivo (que nãb se cinge ao poder-de veto,
no caso-, eis que este poderia, em tese, ser afastado).
Não incorre em inconstilucioflalidade, a meu ver, a
iniciativa parlamentar que apenas autoriza o Poder Executivo a tomar determinadas medidas no campo financeiro, desde que sua eficãcia ou eff:tividade fica na exclusiva dependência da vontade e iniciativa pOsterior do
Presidente da República em fazer atual e concreta a prCF
vidência legislativa.
Sala das Sessões, 27 de junho_ de 1985.- Carlos Alberto.
1

(Às Comissões de ConstituiÇão e JustiÇa, de Educacão e Cultura e de SerVIço PúblicO Civil.)

O ~r. Presidente (J Ôs~ Fragetli) -Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19Secretãrio.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 189, de 1985
Sr. _Presidente,

_
__
O-momentoso tema da reforma aifãrla Vf:i:D. suScitan~
do acaloradoS:_debates uos. diversos segmentos da população, mormente nesta Casa.._
__ _ __ ___ _ _ ·--·
As manifestações a respeito do projeto do GoveinQ
orà revelam uma expectativa esperançosa, ora se revestem de apaiXonado dogmatismo, mais ao sabór ideológi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACI~NAL (Seção II)

co do QJJ.e res:uttante de serena análise e do despojamento
de ambições.
Ainda anteontem tivemos a visita do Presidente José
Sarne)' à sede da Conferência Nacio-nal do-s Bipos do
Brasil (CNBB), onde foram reiteiados, pelos altos dignatârios da Igreja, os propósitos de prestarem, a entidade e
os demais escalões de sua organização, a máxima colaboração aos altos fins do Projeto de Reforma Agrária
proposto pelo Governo, dentro dos compromissos da
Aliança Democrática.
O Jornal do Brasil dessa última quarta-feira insere eril
suas páginas um estudo lúcido, objetívo e sereno sobre o
_tema, de autoria de su;t Eminência o Cardei-Arcebispo
do -Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Sales.
Trata-se de análise valiosa a respeito da matéria, a
qual, pela sua oportunidade e pela relevância dos conceitos emitidos, bem como pelos dados que fornece sobre o
assunto, merece ser resguardado contra o esquecimento.
Para tanto, nada melhor do que a sua transcrição no
Diári<;> do_ Congresso Na_cional.
É esta transcrição que-ora requeiro, nos terinós-do artigo 233 do Regimento Interno-.
Sala das Sess_ões, 27 de junho de 1985.- Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - De acordo
com o art. 233, § 19, do Regimento Interno, o requerimento serã submetido ao exame da Comissão Diretora._
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1'>'Secretãrio.

b lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 190, de 1985
Nos termos do art. 379 dÕ~RegiÕlento-Jn-~emo, reque-remos a retirada do Requerimento n" 57, de 1985, em
que St?Fcitaoffios urgência p_ara o Oficio n" S/2/85.
Salã. das Sessões, 27 de_ junho de 1985. ::- Mo_acyr
Duarte - Gastão Müller.

-o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerime-ntcf lido é deferido pela Presidência.
Dispõe o Regimento Interno em seu art. 371, alínea c,
que a urgência-poderá ser requeride., .. quando se pretenda incluir em Ordem do Dia matma pendente de pareceres''. Assim sendo, a Presidência determina a retirada da
pauta de hoje do Requerimento n9 58, de 1985, que solicita urgência para o Ofício n9 S/8, de 1985, uma vez que
a mã.téiíá, já ex8míilada pelas comissões, não se encotitra
mais peildente de pareceres, podendo ser incluída nor- malmente em Ordem do_Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Fra&elli) tempo destinad_o ao Expe:J.iente

Esgotado o

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno úriico, do Projeto .de Lei da
Câmara fi9 37, de 1981 (n9 1.795/79, na Casa de
o_rigetn),_que a,ctescenta-parãgrafo ao art. 65 da Lei
n'>' 4.504,_ de 30 de novembro de 1964, que ''diSpõe
sobre o Estatuto da Terra e dá _ou_tras
providências", tendo
PARECERES, sob n'S. S1S e 516. de J 982, das
-comissõ.es:
, _ _
-:..._ de Constl.tulção e_ Justiça, pela
-~ co~stitucio_nalida~e ~- juridicidade e, quanto ao
---- mêiito, favO!ãvel; _e
----;_de_~ricultura, favoráveLEm votação o projeto.
Os Srs. Sen_adores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto" irá à sanção.
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Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares,
púã. proCedermos à- nova ·votação. (Pausa.) - Co-mo
vota o Líder do PDS?
O SR. MURIW BADARÚ -Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PMDB1
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL'l

O SR. CARLOS CHIARELLI -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não estão
presentes os demais Líderes.
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.}
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Fábio Lucena
Gastão M ütler
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorg_e Kalume
Josê Ignácio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
RaimlindÕ Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Saldanha Derzi
Virgílio Távora.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Cid Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (Jos.ê Fragelli)- Votaram SIM
4Q Senadores. Houve uma abstenção.

Não houve_ votos contráríos.
Total de votos: 41.
Está aprovado. A matêria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 37, de 1981
(N• 1.795/79, na Casa de origem)

Sr. _Presidente,

Acrescenta parágrafo ao art. C)5 da Lei n9 4.504, de
30 de novembro de _1964, que "dbpõe sobre o
Estatuto da Terra, e dlf. outras providências".

O SR. PRESIDENTE (José Fragelh) - Serâ feí"ia a
veriJíca_ção solicitada pelo nobre Senador Carlos
Alberto.

O CongresSo Nacional decreta:
~1\.rt. 19 O art. 65 da Lei n94,504, de 30 de novembro
de -1964, passa a vigorar com o acréscimo de um
parágrafo, numerado como§ 59, com a seguinte redação:

O SR. CARLOS ALBERTO
solicito verificação de votação.

-~
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.. Art. 65.

§ 5<:> Será lícito aos Condóminos, a -qualquer
tempo, exigir a venda do imóvel em hasta póblica
ou usar de outros recprsp_s_ para a extinção do
condomínio."
Art. 29 Esta Lei entra em_ vigor- na data de sua
publicação.

Art. 39

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da
Câmara n<:> 52,--de_ 1982 (n9 LD_76j79, na Casa de
origem), qUe veda nõyàS inscrições ri<? quadrO de
provisíOnados na Ordem dos Advogados do Brasil
e, mediante alterações da Lei n9 4.215, de 27 de abril
de 1963, assegura aos atualmente inscritos nesse
quadro, o amplo direito de exercfcio da profissão de
advogado, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 931, de 1982,
da Comissão
- de Constituiçilo e Justiça.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

O SR. CARLOS ALBERTO solicito verificação de votação.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a
verificação- So1icitada. pelo nobre Senador- Carlos
Alberto.

O SR, FÁBIO LUCENA palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a_
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Peço a V. Ex• que

determin~ que o Sr. Senador Carlos Alb~rto tenha a
gentil~za

_Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fãbio Lucena
Gastão MUller
Guilherme Palmeira
Helio GUeiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
I ta mar Franco
João Calmon__
João CaStelo
Jorge KaluffieJosé Ignácio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto J uni o r
Lourival Batista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mario M_aia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr palia
Moacyr Duarte
M urilo Badaró
Nivaldo Machado
Octâvio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wye_ycha
Virgílio TãvÕra

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Diz o art. 24
do Regimento Interno:
.. Art. 24. O Sena_d_or, ao fazer uso da palavra,
manter-se-â de pé, salvo licença para se cons!!rvar
sentado, por motivo de saúde, e se dirigirá ao
Presidente ou a este e aos Senador~. não lhes sendo
lícito permanecer de costa.s para a Mesa."
O SR. PRESIDENTE José Fragelll) - Solicito aos
Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos à verificação de Votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS1
O SR. MURILO BADARÓ -

Sim

O SR. PRESIDENTE (José Fragetti)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS

CHIA~LLI

-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Líderes não se encontram presentes.
O SR. PRESIDENTE (José FragelJi)
dores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votarão.)
Votam "Sim" os Srs. Senadores:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Americo de Souza

l1- .. ~ ... ~............................... .
lll- ..... '" ................•............
Art. 96.
Parágrafo único .... , ............ ~· .. _... .
I - quando o advogado ou o provisionado for
nomeado pela Assistência Judiciária, pela Ordem,
OJ!-_pe_~'? J~iz, salvo. nos ~c~sos do ar_t 94 desta lei;

~QJETODJLLEI DA CÁMARA

N• 52, de 1982
(N9 1.076(79, na Casa· de origem)

Veda. novas inscrições no Quadro de Provisionados
da Ordem dos Advogados do Brasil e, mediante alterações da Lei n!_!.~HS,_d~-~7 d:e ~bril de 1963, as~g_
ra, aos atualmente inscritos nesse Quadro, o amplo
-~!r~~o ~.e.. ~x,.e_~ício ~-~-P!of~si~ ~!_advogado.
Art. l<? Ficam vedadas, exceto quando se tratar de
_de sede da aüvidade profissional, novas
inscrições no Quadro de Provisióriados da Ordem dos
_Advogados do Brasil, a partir da data da publicação des-.t'ª-Jei. -~~-.~~.
.
_
Art. 29 O caput e o parágrafo único_do art. 87, ocaput e o§ 19 do art. 89, o art. 91, õ caput e a alínea a do parágrafo únid6 do art._ 92, o ar_t;L 93 1 o ~aput do art. 94, inciso !_QQp_ªrª=grafo_úniCo do art. 96.__Q_at:t99,"0 parágrafo útlico do art. 100, o art. 101, o art. 102, o §.5-?do art.
119, aalfneafdo art.132eo§ lO? do art.141 da Lei nO?
_4.215, de27 ~e abril de 1~63, passam a vigorar com a seguinte redação:
~
~transferência

São deveres do advogado e do provi-~

Os demais

~Os

Srs. Sena-

Art. 99. Se o advogado ou o provisionado fizer
juntar aos autos, até antes de cumprir-se o mandato
de levantamento ou precatôrio, o seu contrato de
honorários, o juiz determinará lhe sejam estes pagos
diretamente, por dedução ""da ·quantia a ser recebida
pelo constituinte; salvo se este provar que já os pagou.
§ {9 TratandoMse de honorários fixados na condenação, tem O advogado ou o provisiririado direito
autónomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer_ que o precário, quando este for ne-cessário, seja expedido em seu favor.
§ 2<? Salvo aquiescêndã. do advogado ou provi- sionado, o acordo feito pelo seu cliente e a parte
contrária não lhe prejudica os honorários, quer os
convencionais, quer os concedidos pela sentença.

O Congresso· Nacional de-creta:

..Ar_!: 87.
sionadO:

Sim.

Art. 93. Será preferido para a defesa da causa
o advogado ou o provisionado que o interessado indica~1 ~om decla!ação escrita_de que aceita o encargo.
Ar_t. 94. A__gratuidade da prestação de serviço
ao necessitado não obsta a percepção, pelo advogado ou pelo provisionado, de honorários quarido:
1- ........ :.
. ................. .

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Votam SIM
40 Senadores.
Não houve votos contrâdos, nem abstenções.
Total de Yatos:___40
Estã ap_rovad_Q __o_ projeto. A matéria vai a sanção.
E o seguinte o projeto aprovado:

de cumprir o art. 24 do Regimento Interno.
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Art, 91. No Estado onde houver serviço dcAssistência_Judiciâria_Il)antíQo pelo Governo, caberá à
:Seção ou Subs_eção da Ordem a nomeação de advogado ou de provisionado para o necessitado, depois
de deferido o pedido em Jufzo, mediante a compro.
vação do estado de necessidade.
Art.--92. O ai:I.Vogado ou o provisionado indicado pelõ Serviço de Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo Juiz, será obrigado, salvo justo motivo, a patrocinar gratuitamente a causa do necessita~
do até final, sob pena de censura e multa, nos termos d_o inciso XYIII do art. 103 e dos arts. 107 e 108
.dt!.stª- lei.
PirágrB.fo úniCo.
. .............. ~ ...... , .
a) _ser advogado ou provisionado constituído
pela parte contrária ou pe5soa a ela ligada, ou ter,
com estas, relações profissionais de interesse atua~

Benedito Ferreira
,;!_ _
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Parágrafo único. Aos estagiários- aplica-se o
d~~po_s!_o em_tQd_f!s_ os inci~os_çl.es_te a_rtigo,__~;r,;c~to nos
de niXX e XXI.
Art. 89.
sionado:

São direitos do advogado e do provi-

§ 1<? Aos estagiários aplica-se o disposto no inM
ciso I - com as restrições do art. 72, parágrafo único in fine-, 11, lll, XIV, XV, XVI, XVll, XVlll,
XIX e XXI do art. 87 desta lei.

Art._IOO.
Parágrafo úníco. A -ação, tendo em vista a
cobrança de honorários pelos advogados ou pelos
provisionados, obedecerá ao processo de execução
re_gtil51.do no Livro II do Código de Processo_ Civil,
desde que ajustados mediante Contrato escrito ou
arbitrados judicialmente em processo-preparatório,
com a -observância do disposto no art. 97 desta lei,
devendo a petição inicial ser instruída com o instrumento de mandato, como presunção da prestação
do serviço contratado.
Art. 10 L O ã.dvogado ou provisionado, subs~
tabelecido com reserva de poderes, não pode cobrar
honoráriOs sem a intervenção daquele que lhe conM
feriu o subs_tabelecimento. - ~
Parágrafo único. Os s~bst;:1belecente e substa~
belecido devem acordar-se previamente quanto à re~
muneração que lhes toca,_ com a intervenção do outorgante.
__ Att. 102. -· O advogado ou provisionado, credor
de honorários e despesas feitas no desempenho do
mandato, _tem privilégio especiill sobre o objeto deste.
Art. 119.

§ 59 O advogado ou o provisionado poderâ
sustentar oral_menJ~ a defesa em seguida ao· voto do .
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relator, pelo prazo de 20 (vinte) min\ltOs, prorrogá-

vel a critério do presidente do Conselho.

Art. 132.

. ·--~·-······· ................. .

/) deveres e direitos dos advogados e do~ provisionados;

Art. 141.
................. ··-···~··· ..
§ li' Os advogados e os provisionados pagarão
anuidades em cada uma das Seções _em que se 1riscreverem."
Art. 2~> Ficam revogados os arts. 51, 52, O iilciso IXdo art. 54 e o_art. 74 da Lei n~> 4)15, de_27-de abril de

1963.

Art. 39
cação.

.

.

.: .

Esta Lei entra em vigor _na

da~a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

.

de sua publi-

Passa-se ao

Item 3:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' l03~- de 1984 (n' 281/79, na-Casa de ori-

gem), que dã a denominação de "Afonso Pena" ao
aeroporto de _São José_ dos ~inhai~. Estado 'dp _Par~
nâ, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 573, de 1984,
__ __
.. _
___
da Comissão
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estã aprovado.
O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, aten-

dendo ao Regimento Interno, peço verificação de vo.:
tação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito aos
Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos à verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB --: PB) ~
Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fr_agelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÓ (PDS ~ MG) ~ Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)
Lider do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL

~Como
~

vota o

RS) --Sim

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
·
Líder do PDT?
S. Ext- não estã presente.
Como vota o Líder .do PTB?
S. Ex• não estâ presente.
_
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS :SRS. SENADORES
Aderbal Jufema
Alberto Silva
AJcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chia_relli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão MUller
Guilherme Palmeira
Helio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João castelo

Jorge Kalume
José Ignácio
José Lins
Jut-ah). _MagalP.ães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival _Bapti~ta
Marcelo Miranda
Marc_ondes Gadf:lha
Mario Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moa.cyr Da.lla.
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgilio Távora
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Votaram SIM
40 Senadores e NÃO -zero.
NãO-houve abstenção.
O projeto foi aprovado. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA C,\MARA
N• 103, de 1984
(N9 281/79, na Casa de origem)

Dá a denominação de uAfonso Pena" ao aeroporto de São José dos _Pinhais, -~tado do Paraná.
- O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Passa a denominar-se."Afonso Pena" o aeroporto atuaimente em funcionamento no municípiõ de
São Josê dos Pinhais, Estado do _Paraná.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revog_~-se as di~~õsições ~m__ :_ontrãrio.
O SR. PRE:SIDENTE (José Fragelli) --So_bre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretá.rio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUE_RIMENTO
N• 191, de 1985
Ná.úermoS dÕ ait. 203, ·alírleª.-"b", do Regimento Interno, requeiro prorrogação da presente Sessão pelo prazo de 60 minutos.
- Sã.Ia das_ Sessões, 27 de junho de 1985. -Humberto
Lucena - Carlos Cbiarelli - Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em conseqUência da aprovação do requerimento, passa-se ao Itêm
6C
vOtaÇãõ, em primeiro turriO, d~ _Pr~}eto de Lei
do Senado n9 233, de 1981, de autoria do Senador
João Calmon, que fixa percentual miriimO para aplicações eni educação pelas empresas em que o estado
tem participação acionária majoritária, tendo
PARECERES, sob n9s 19 a 22, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-dade e juridicidade; e
- de Educação e Cultura, de Economia e de Fin_anças, f~vorãveis.
-·Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !<:'Secretário.
E lido o seguinte

.REQUERIMENTO
N• 192, de 1985
Nos t~rmos do art. 350, c_ombinado cam_a alinea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei do Senado n' 233, de 1981,
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constante do item 6 da pauta, a fim de ser feita na sessão
de 26 de agosto de 198.5.
Sala das ~essões, em 27 de junho de 1985.- Humberto- LuCena.
-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

~Os

O SR. CARLOS ALBERTO verificaçãõ de votação.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Serâ procedida a verificação solicit~da,_.
_
Solicito aos Srs. SenadQr:es que ocupem seus lugares,
para proce~ermos à nova verificação de votação. (Pausa.)
Como yota o l,.lder d~ PMDB?
--O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)Sim.
. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILÔ BADARÓ (PDS -

MG) -Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL -

RS) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDT?
·
S. Exf Não está presente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Cofio vota o
Líder do PTB?
S. Ex• _não está presente.
Os .Srs. Senadores jâ ·podem votar-.

( Procede~se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão Miiller
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
H. Rotlemberg
Humberto Lu_cena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
J9sê Ignácio
José Uns
Lenoir Vargas
Lomanto Junior
~~urival Baptista
M:ãrcilo Mirilnda
Marcondes Gadelha
-Mário Maia
Martins Filho
Mauro- BorgeS
- Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octavio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Vifgílio Távora.
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
39 Srs. Senadores e NÃO I.
Não houve abstenção.
Total: 40 votos.
O requerimento foi aprovado.
A matéria retornarã à Ordem do Dia na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 7:

Votação, em primeiro turno, do Projeto _de Lei

do Senado n'~' 53, de 1983, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização _d_e pa-

lestra nos cursos de 19 e 2'1 Graus dos estabeleciment~ de ensino do Pafs, sobre personalidades que
se destacaram no plano nacional ou estadual e dã
outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 492 e 493, de 1984, das
Comissões:
- - --- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Educaçio e Cultura, favorãvel.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se encontram. (Pausa.)
· Estâ aprovado.
O SR. CARLOS ALBERTO - l'l;:ço v_erificaçi!.o de_
votação, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Jos~ Fraselli)- Serâ procedida à verificação solicitada.
Vamos proceder à nova votaçào, Na forma :regimental, a votação serâ nominal.
Como võta o-Líder-do PMDB'?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fraselli)- Cnmo vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÓ (rDS - MG) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fraselli)- Cnmo vota o
Uder do PFL?
O SR. CARWS CHIARELU (PFL - RS)_- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Como vota-o
Uder do PDT?
S. Ex• ni!.o estâ presente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Cnmo vota o
Líder do PTB?
S. Ex• não estâ presente.
Os Srs* Sena_dor~ jâ podem votar. _(Pausa.)
(Procede--se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão M11ller
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Castelo
Jorge Kalume
Jos~ Ignácio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lo urjval Baptista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Moacyr Dalla
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O SR. PRESIDENTE (José Frage11i)- Como vota o
Líder do PDT?
S. Ex• não estâ presente.

Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octã vio CarQQso
RaUii:uRdo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgílio Tâvorã.
~ABSTEM-SE

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o
líder do PTB?
S. Ex' não estâ presente.
Os- Srs. Senadores já podem votar.

DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Nívaldo Machado -
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Roberto _Campos.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (José Fraselli)- Votaram SIM
35 Senadores.

Houve 2 abstenções.
TOtAl de--VOtos: -37.
Está aprovado.
--O- projetO- voltarâ oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.

~-o seguinte o Proj~to aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 53, de 1983
Dispõe sobre a realizaçilo de palestras, nos cursos
de }9 e 2;9 graus dos estabelecimentos de ensino do
Pais, sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Aft. 19 Os eStabelecimentos de ensino do País farão
ministrar, iios cUrsoS de 19 e 29 graus, palestras sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual, providenciãriàO a: distri6ülÇão gratuita de apostilas dessas aulas.
Art. 29 As palestras a que se refere este artiiO-Serí'io
orientadas, em cada Estado, pela respectiva Secretaria de
Educação e Cultura, obedecido o critêrio de intercaJação
na eScolha das -PefSOilaHC!ãdes nacionais e estaduais.
Art. J~ O PoderExecutivo, no prazo de 9_0 (noventa)
dias, contados de sua publicação, regulamentarã esta lei.
Art. 49 Esta: lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ã.rt. 59 Revogam-S:e as disposíções -em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fnigelli)- Item 8:
Votação, em primeiro turno, do Proj~o de Lei
do Senado n9 18, de 1984, de autoria do Senador
--- Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria profissional do C_ontador no grup-o das profissões liberais,
tendo
PARECERES, sob _n9s 9 e 10,. de 1985, .d~ Comissões:
··- ·
- dLCº~ItJti.ÇilJt e__Jpsdça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
Em votação o projeto, em primeiro turrio.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perman:ecer. _
sentados. (Pausa:)
-Está aprovado.
O SR. CARLOS ALBERTO -Sr. Presidente, peço
verificação- de votaçãõ.
O SR. PI{ESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se proceder à verificação de votação requerida pelo nobre Senador Carlos Alberto.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares,
para procedem~ os à nova verificaçi!.o de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -sim.

PB)-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?

O SR. MURILO BADARÓ (PDS -

(Procede-se à votação)

MG) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Cnmo vota o
Líder do PFL?
O SR. CARWS CHIARELLI (PFL - RS) -Sim.

Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gastão MCíller
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignácio
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Vírgilio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fraselli) - Votaram
"Sim" 40 Srs. Senadores.
Não houve abstenção.
Total de votos: 40.
Estâ aprovado.
O Projeto voltarâ oportunamente à Ordem do' Dia
para o segundo turno regimental.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 18, de 1984
Acrescenta a categoria profissional do Contador
no grupo das profissões liberais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 b acrescida a categoria profissional do Contador no Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constantes do QuadrodeAtivídades e Profissões anexo ã Cõns<?licJ:ação das Leis do Trabalho .?P:ro- _
vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Frsgelli) - Item 9:
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Resolução n"' 18, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como_conclusão de seu Parecer n9 125, de
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1985), qUe autoriza o Estado de Santa Catarina a
elevarem Cr$ 30.371.297.614 (trinta bilhões, trezen~

tos e setenta e um milhões, duzentos e noventa e sete
mil, seiscentos e quatorze cruzeiros) o montan_te de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n'i' 126, de 1985, da Comissãç:
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidad,_e.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
O SR. CARLOS ALBERTO -

Sr. preSidente, peço

verificação.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Vamos proceder à nova votação. Na forma regimental, a votação serã
nominal.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB.) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Lfder do PDS?
O SR. MURILO BADARÓ (PDS -

M;G.) '--'-.Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Lrder do PFL?
O SR. CARLOS Cl!IARELLI (PI'L- RS.) -,-Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli)- Como vota o
Uder do PDT? (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli)- Como vota o
Líder do PTB? (Pausa.)?
S. Ex' não está presente.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Amêrico de Souza
Benedito Ferreira
Carlos AlBerto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gaivão Modesto
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
JoãoCastelo
Jorge Kalume
Josê lgnácio
José Lins
Jutahy Magalhães
'tenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badaró _
Nivaldo Machado
Octávio Cai'doso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgilio Tãvora.

VOTA "NÀO" 0 SR. SENADOR.Guilherme Palmeira.

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR.Gastão Mi11ler.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Votaram SIM
39 Senadores e NÃO 1.
Houve 1 abstenção,
Total: 41 votos.
O projeto foi aprovado.
Vai à Comissão de Redação.

-

-

Ó SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 19, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 127, de
1985), que autoriza o Governo do ?stado do Rio
Grande do Sul a elc;:var em Cr$ 252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil,
duzentos e dez cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
· PARECER, sob nv 128, d.C: 1985, da Comissão
de Constitulç~o e Justiça, pel!:). constitucionalidade e juridiC:idade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em :votaÇão. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
Aprovado.

O SR. CARLOS ALBERTO -

Peço verificação, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Vai-se proceder à verificação.
Com:o-_YoJa o Líder dp PMDQ?
O SR. PRESIDENTE (José Frage!ll) -Como vota o
Lfder do PDS?
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Mário Maia
Mútins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Du_arte
Murilo Badar6
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
ROberto Cainpos
Roberto Wypych
\:':irgílio Tàvora.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
40 Senadores.
Não houve abstenções nem votos contrários.
Total de votos: 40
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redaçilo.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Item II:
Discussão em turno l1nico, do Projeto de Resolução n' 20, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 136, de
1985), que autoriza o Estado de Minas Gerais a elevarem CrS 75.338.274.875 (setenta e cinco bilhões,
trezentos e trinta e oitO milhões, duzentos e setenta e
quatro mil, oitocentos e setenta e cincO cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 137, de 1985, da Comissã9:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Carlos Alberto -

Sr. Presidente, peço

verifi~

O SR. MURILO BADARÓ - Sim.

cação.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se proceder à verificação. _
_
-Como vota o LÍder do PMDB?

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o
Lfder do PFL?

O SR. CARLOS Cl!IARELLI - Sim
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os demais
líderes não estão presentes.
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES..
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides SaldanhA
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gaivão Modesto
Guilherme Palmeira
Hêlio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon __
João Castelo
Jorge Kalume
_José Ignâció
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o
Líder do PDS?

O.SR. MURILO BADARÓ -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CliiARELLI - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Lideres não estão presentes.

Os demais

Os Srs. Senadores já podem votar. (pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Galvão Mo desta
Gastão Miiller
Guilherme Palmeira
Hêlio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Cabnon
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João Castelo
Jorge Kalume
José lgnácio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda

Marcondcs Gad_elha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badar6
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgflio Tâvora.
O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- Votaram SIM
40 Srs. Senadores.
Não houve abstenções nem votos contrários.
Total de votos: 40.
O projeto foi aprovado. Vai à Comiss!l_o de Redaç!?.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Item 12
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Resolução n' 21, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças.como conclusão de seu Parecer nt 138, de
1985), que autoriza o Governo do Estado de Mato

Grosso do Sul a realizar operação de

empr~timo

externo, no valor de USS 15,800,000.00 (quinze mi~
lhõcs e oitocentos mil dólares norte-americaoos),
tendo
PARECER, sob n' 139, de 1985, da ComissãQ:
- de Constitulçlo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto cação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Vai-se proce-der à verificação.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como votã ó
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÚ -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?,
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Sim.

O SR. PRESIDENTE José fragelli) - os demais
Lideres não estão presentes.
Os Srs. Senadores jâ. podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votaçao.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão Müller
Hélio Gueiros
H. Rollembcrg

Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João CaStelo
Jorge Kalume
José lgnâcio
José Uns
Lenoir Vargas
Lomanto Jlinior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badar6
Nivaldo Machado
Octâvio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgflio Távora

VOTA '"N:lO O SR. SENADOR:
Alexandre Costa.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Guilherme Palmeira.
_ O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Votaram SIM
39 Senadores e Não I.
Houve 1 abstenção.
Total de voto!i: 41.
Aprovado.
p projeto irã à Comissão de Redação.
O SR. !'RESIDENTE (José Frag'clli) -

Item 13:

DiscussãO em turno ónico, do Projeto de Reso-lução n' 22, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Ein_anças cq_mo conclusãQ de seu Parecer n' 140, de
1985), que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de atê USS 100,000,000.00 (cem milhões de
-- -dólares norte-americanos), destinada ao pfograma
de obras viârias e de saneamento na cidade de Manaus, tendo
PARECER. sob n• 141, de 1985. da Comissi!Q:
-de Constitulcio e Justiça, pela constitucionaiidade e juridicidade.
· Em discussã-o. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que ó aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aptovadõ.
~ O SR. CARWS ALBERTO - Sr. Presidente, peço
verificação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Vai-se proceder à verificação.
·
Coffio vota o Líder do .PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARO -

Sim.

O SR. P_RESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Lfdcr do PFL?
O SR. CARWS CIIIARELLI -

Sim.

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Os demais
Líderes não estão presentes.
Qs Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM ""SIM"' OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
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Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fâbio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão Müller
Hélio Gueiros
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignâcio
José Lins
Lenoir Vargas
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mârio Maia
Martins Filho
M aura Borges
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badar6
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgflio Távora.

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Guilherme Palmeira.
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Vai-se pro<»
der à apuração.
Votaram SIM 37 Senadores.
Houve 1 (uma) abstenção.
Total de votos: 38.
Aprovado.
O Projeto -irá à Comissão de Redação.
O Sr. José lgnido (PMDB peço a palavra.

ES) - Sr. Presidente,

O SR•. PRESID~ (José Fragelli) palavra a V. Ex•

Concedo a

O SR. JOSE IGNÁÇIO (PMDB- ES)- li só para
declarar a V. Ex• que votei ravoravelmente ao item 13 da
pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Item 14:

Rcro:

Discussão, em turno único, do ProjCto de
lução n' 24, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n9 164, de
1985), que autoriza o Governo do Estado de Mat.o
Grosso a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de USS 66,500,000.00 (sessenta e seis milhões e quinhentoS mil dólares norte-americanos),
tendo
PARECER, sob n' 165, de 1985, da Comissão:
~de Comtltulçio e Ju!ltiça, pela constitucionali·
dade e juridicidade.

Em discussão. (Pa!.lsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O

Sr~

permane~

Josê Ignáclo (PMDB- ES) Peço a palavra, Sr.

Presidente.
~

O Sr. Carlos Alberto -

Peço verificação, Sr. Presiden.

.

O Sr. José Ignáclo_-Sr. Pr~sidente, pedi a palavra a
V. Ex• justamente para dizer que votei favoravelmente
ao item 14.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Serâ anotada .
a declaração de voto de V. Ex•
O Sr. Carlos Alberto- Peço verificaçãci,.Sr. Presiden·
te.

O SR. PRESIDENTE (Jos! Fragelli)- Vai-se proceder à verificação. ___ - :_ __ _ __;___ _____ -_
_- -_, ____ ,__;_
Como vota o Líder do PMDB'?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como vota o
Llder do PDS?
O SR. MURIW BADARÓ -·Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como votii o
.
Llder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) líderes não estão presentes.

Os demais

O Sr. José Ign,clo- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador José Ignãcio.
O SR. JOSt IGNÁCIO- Sr. Presidente, o emincrite
Senador Carlos Alberto ficou imPedido. por forÇa do
que preceitua o incisó IV, do art. -321, de requerer vcrifi~
cação:
•. "Não será. admitido _requerimento de verificação
se:
a) algum Senador jã houver usado_da palavra
para declaraçilo de voto;

O SR. PRESIDENTE (José F:ragelli)- Peço paciência a V. Ex• porque o Senador Carlos Alberto pediu verificação de votação ao mesmo tempo cm que V. Ex• pedia
a palavra. pela ordem.
E, sendo assim. não posso negar a S. Ex• o direito à verificação.
_
Os Srs: -Senadores já podem votar. (Pausa.)

rProcede-se à votação.)
VOTARAM "SIM" OS SRS. SENA.IJORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira --Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fabio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão MUller
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Luc_ena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José lgnácio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Jútlior
Lourival Baptista

Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Mariins Fílho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
·Nlvaldo Machado
Octávio· Cardoso
Raimunc(o Parente
Roberto eam:pos
Roberto Wypych _
Vi~flici Távora.

O SR~ PRESIDENTE;(!,o,sé:Fragelli)- Votaram SIM
Senadores. _ ~ , ; ..... _..- · ~.
_ _ ,___,_.-"-':--· --_-, · _
neÍÍl"':YotQÍ_ ç·Q.ntr~tifl.!· ,
- Tõt.ãT de votos: 41. __
_
Aprovado. Vai _à COmis~àtt-dC Redaç~Õ.:

~1
~

- ~:.o,- Não__h_o_!lye _a,bstenções

O-Si: i..u.lz vum. ~Sr. Presidente; miU VOtO-iiãO apa-

receu no-painel. Peço a

v. ;E;t,-que o consigDC..

- · O Sll. PRESIDENTE (José Ftagelli) - Nobre Senador Luiz Viana. ~râ considerado O seu votO (avorã~el.
O SR. PRESIDENTE

(Jo~

Fragelli) -

Item 15:
DiScussão-. em turno Ciniêo. do Projeto de Resolução "n9 25. ae 1985 {3pi'~entado pela Comissão de
__ Economia como co_nclusão de seu Parecer n' 166. de··
1985), que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a prestar garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), em operação de crédito no valor de Cr$ 96.~1.000 (noventa e- seiS mi~
lliõcs, duzentos e noventa c um mil cruzeiros). tendo

PARECERES, sob n> 167~ de 1985;-da Comis·são:
--· -~ -,_-;:-ele_ Ç~~â!JPo e Justiça, pela constitucionali-00;·_-Tade e j_urldiCi4~*~ . _
-·
- ·

~- di~~~~ão___o ptOj~O. "(PaUsa)- _
Não havendo quem

__ -_

peça a palaVra. encerrO a discus-

são~--

Em votaÇão.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Carlos Alberto -

Peço _verificação de quorum,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -V. Ex• serâ
atendido. Será procedlda a verificação.
Confo.-vota o Líder do PDS?

O SR. MURILO BADARÓ (PDS -

MGl- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o
Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB)Sim.
-_O SJi: PRESIDENTE (José Fragelli)- ·como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARWS CHIARELLI (PFL -·RS) -Sim.
--0 S.R•. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não hã
·ntemQros_ do PDT e do PTB presentes. __ _
Os__-Srs. Senadores já podem· votar. (Pausa,)

rProced_e.se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
_Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Américo de__Souza
Benedito Ferreira
- Carlos._ Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fabio Lu\!eJ.la
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Gaivão Modesto
Gastão Miiller
Üu"ilherme Palmeira
Hêlio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar 'Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
Josê lgnácio
José Uns
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourivar Baptista"
· Luiz Viana
Marcelo Mir-anda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges

Milton Cabral
Moacyf-Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badar6
Nivaldo Machado
"OctãVio Cardoso
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
41 Senadores.
·
Não houve votos contrârios ou abstenções.
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O Sr. Fábio Lucena- Peço a palavra, pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE

(Jos~

Fragelli) - Coneedo a

palavra. pela ordem. ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB-, AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
b para fazer constar em Ata que não há nenhum Sena~
_dor paulista presente a esta vatação.

O Sr. Humberto Lu<ÓIIa (PMDB- PB)- Peço a palavra pela ordem; Sr. Presidente.

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

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Murilo Badar6 - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordein.

O SR. PRESIDENTE (Jore Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. pela ordem.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS -

MG. P~la or-

dem; sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senaaores:
- -A intervenção do nobre Sena,dor Humberto Lucena
obriga-me a seguir-lhe os passos. para dizer que, por motivos de saúde, o Senador ~maral Furlan não está prosente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Feitas as conSignâ:Ções ·das manifestaç-ões dos ilustres Srs. Senadores.
passar ao item 16 da pauta.

~-v~os

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 26. de 198:5" (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 168. de
1985), que autoriza o Estado de Minas Gerais a elevar, temporariamente. em Cr$ 517.422.174.898 (quinhentos e dezessete bilhões. quatrocentos e vinte e
dois milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noVenta e oito cruzeiros) o montante de sua
dfvida consolidada, t!=_ndo
PARECER. sob n'i' 169, de 1985. da Comissão:
-de Constítuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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Em discussão o proJeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
_
O Si. C"ãrlos Alberto - Peço verífkação, Sr, Presidente.
_
______ _
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Vai-se pro~e
der à verificação de votação solicitada pelo nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. PRESIDENTE (Josi Fragelli) - Solicito aos
Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedeimos à verificação de votação. (Pausa.)
Como vota --o Líder do .PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARO - Sim

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fr:ij',elli) -_como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os demais
líderes não estão presentes.
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)
Procede-se à (votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS: SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fâbio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão M ifller
Guilherme Palmeira
H~lio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge K alume
José lgnáCio
Josê Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mãrio Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
M urilo Badar6
Nivaldo Machado
Octãvio Cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente
Roberto Wypych
Virgílio Távora

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
42 Srs. Senadores,
Nãb houve abstenções.
Total 42 votos.
Aprovado, o projeto irã à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 17:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resa-.
luc:ão n' 28, de 1985 (apresentado: pela Comissão de

_Economia como conclusão de seu_ Parecer n'i' 181, de
1985), que aUtodza a P'refeitura Municipal de Araputanga (MT) a elevarem Cr$ 640.315.909 (sefscentos e quarenta milhões trezentos e quinze mil, novecentos e nove cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
Pareceres, sob n'i's 182 e 183, de 1985, das Comissões:
-de ConstituiÇio e Justiça, pela cOr:lstitucionalidade e juridiciadade; e
-_d_e_Muni_cíp~, favorãvel.
Em discussão~ (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em v9tação.
Os SiS. Senadores que o aprovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, solicito veiificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serã feita a
verificação solicita"da,
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares,
para procedermos à verificação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.
O S_R. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARO ---,Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os demais
Líderes niio estão presentes.
Os Srs. Senadores já podem votar_.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
-- Aicldes Saldan.Ita
Alexandre Costa
~lfredo Campos
AniêfíCo-ae Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
--_Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
___ Fãbio Lucena
Gaivão Modesto
-GaStão -MlHfer
Guilhelme Palmeira
Hélio_ Queiras
H. Rollemberg
- HutU.berto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignãcio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lo!.!riyal Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Mar-cOndes Üadelha
Má"rio M:itia
Martins Filho
Ma-uro Borges
Milton Cabral
Moaci.Yi Dã.lla
-Moacyr Duarte Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
--- Odacir S_oares
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
43 Senadores.
Não houve abstenções.
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Total de votos: 43.
Aprovado, o projeto irâ à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Item 18:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 29, de_ 19_~ (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 184, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alegre (ES), a elevar em Cr$ 30.817. 175_ (trinta milhões,
oi_tocent_os e dezessete mil, cento e setenta e cinco
_cruzeiros) o ~ontante de sua dívida consolidada,
te-ndo
PARECERES, sob n's 185 e 186, de 1985, das
Comissões:
-de Coniitltuiçio e Jastiçã; pela constitucionali·
dade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãv_el._

Em discu~ão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
senü1dos. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Cartos Alberto -Sr. Presidente, peço verificação de votação.
_
_
O SR. PRESIDENTE (José Fiagelli) - Serã feita a
verificação solicitada.
Solicito aoS Sr_s. Senadores que retomem seus lugares,
para procedermos à verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?
o-'SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR- CARLOS CffiARELLI - Sim.
·o-SR. PRESIDENTÉ (Jose Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
-OSR. MUiliUJ BÁDARO - Sim.
O SR. PRESJD ENTE (José Fragelli) Líderes_ não estão presentes.
Os Srs. Senadores já podem votar.

Os demais

(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Americo de Souza
Benedito Ferreira
Cárlos Alberto
Carlos Chiarem
Cid Sampaio
Fãbio Lucena
Gaivão- Modesto
Gastão Müller
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
João Castelo
Jorge Katume
José Ignâcio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
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Octávio cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Wypych
Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V:otaram SIM
42 Sis. Senadores.
Não houve abstenções.
Total de votos: 42.
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Rçdaçào,
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peçO a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, pela or-
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- Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Mir:iilda
Marcondes Gadelha
Martins Filho
_M_a ur_o Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
MÕacYr· DUarte
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octâvio Cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente
Roberto S<i.turninQ
Virgílio Távora

dem.

VOTAM '"NÃO"" OS SRS. SENADOffES:

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, primei.:ramente eu indagaria à Mesa se já foi encerrado o processo de votação, porque eu precisaria da oportunidade
para fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -_Ainda n_ão,
Sr. Senador.
.
_ __
O SR. BENEDITO FERREIRA - Aguardarei, enR
tão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai·se pasR
sar, agora, à votação do Requerimento n"' 176/85, de urgência, lido no Expediente, para o Oficio $-2, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- É regimental o requerimento de V. Exf. Vai ser feita a verificação de
votação solicitada pelo nobre Senador Carlos Alberto.
Solicito aos Srs. Senadores que rélomem seus lugares,
para procedermos à n_ova verifica-ção- de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) Sim.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARO (PDS --MG)- Sim.

_Al_frçdo Campos
Cid Sampaio
Roberto Campos
Roberto Wypych.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. C<l:RLOS CHIARELLI (PFL - RS) -Sim.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota
o Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ)Sim.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota
o Líder do PTB? (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema
Alberto .Silva
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Amêrico de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Fábio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão Miiller
Hélio Gueiros
H. Rollernberg
João Galmon
João Castelo
Jorge Ka!ume
Josê Ignacio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)~ Votam SIM
36 Senadores, NÃO 4.
Não houve abstenções.
Total de votos: 40.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreci~ção da
matéria que foi despacha4a_ ~s C(!missões_fl~ Firwgças e
Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Gastâo_Miiller o parecer_da
Comissão de Finanças.

O SR. GASTÃO ~MULLER (PMDB - MT. Para
emitir -parecer.)- Sr. Prêsidente, Srs. Senador~:
O Senhor Governador do Estado do.Rio _Granc;ie do
Norte, solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42,
itemlV, da Constituição, a competente autorização para
que aquele Estado possa contratar uma operação de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte--americanos), destinados
a financiar o Programa de Investimentos e a rolagem da
dívida daquele Estado.
Para atender às disposiÇões do Regiri:úmto Interno e
da legislação pertinente foram anexados. ao processado
todos os do_cumentos necessários ao pei'Teito conliei::irnento da operação, os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade.
De acordo com as informações contidas no processo e,
levando em conta as normas estabelecidas por essa Çomissão, no que diz respeito a capacidade do pleiteante,
entendemos que a assunção de tal compromisso na sua
totalidade iria acarretar fortíssima pressão na execução
orçamentária dos futuros exercícios daquele Es1B.do.
Por isso, e a fim de não acarretar maiores .embaraços
na administração das finanças públicas do Estado do
Rio Grande do Norte, opinamos pelo acolhimento parcial do pedido nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 50, DE 1985
AUtoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a realizar operação de empréstimo externo, no
valor de USS 8,177,000.00 (oito milhões, cento e setenta e sete mil dólares norte--americanos).
O Senado Federal resolve:
__
Art. {9 to Governo do Estado do Rio Granc;le do
Norte autorizado a realizar, com a-garantia da União,
uma operação de empréstimo externo no valor de US$
8,177,000.00 (oito milhões, cento e setenta-_e sete _mil
dólares norte-americanoS), oU equivalente em outras
moedas, de principal junto a grupo financiador a ser indicado, de"stinada, especificamente, a fiminciiu a folagem
de sua dívLda Externa, vencida e a vencer atê 30 de agosto próxi!JlO.
Art. 29 A operação realizar-se--â nos tirmõs aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condiQ3es creditícias da operação a ser efetuada pelO Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demai_s exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econôniico-fiminceíra do GoVenió FederaL
Art. J9 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 50, de 1985, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grahde do Norte a realizar ope-ração de crédito externo no valor de oito milhões, cento
e setenta e_ sete mil dólares, dependendo de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito do nobre Senador Américo de Souza o parecer da Comissão de Constituição- e Justiça.
O SR. AMf:RICO DE SOUZA (PFL - MA, Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre o OfíciQ "S" n9 2, de 1985, autoriza o Governo
do Estado do Rio Grande do Norte a c_ontratar emprêstirrio externo, no- valor deUS$ 8,177,000.00 (oito milhões, cenio e -setenta e sete mil dólares norteamericanos), destinado, especificamente, a rolagem de
sua dívida externa.
O pedido f\)i formulado nos termos do preceituado no
item IV do art. 42 da Constituição Federal, que reza:
, "Art. 42. Compete privativamente ao Senado
Federal:
IV- autorizar empréstimos, operações ou acordos exlernos, de q ualquef natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou·
vido o Poder Executivo Federal."
O processo estã instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer, perfeitamente, a operação,
os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem como com os demais instrumentos legais,
çonforme exige o art. 403 do Regimento Interno do Senado Federal.
No mérito, a matéria foi examinada pela Comissão de
Finanças-queconcluiu pelo projeto de resolução em tela,
autorizando parcialmente o pedido, após uma acurada
análise das finanças daquele Estado, particularmente,
sobre a sua capacidade de pagamento.
Ante o exposto, verifica.se que a propoSição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentãis aPlicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nOsso encaminha·
menta favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer
conclui pela constitucionalidade e jurídicidade do projeto.
Completada a instrução da matéria, passa.se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se proceder à verificação de votação requerida pelo nobre Senador Ouros Alberto.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus [uga_res.
(Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Como vota
o Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÚ -

Sim.

O SR. PRESIDENTE( Martins Filho)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Sim.

O _SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --Como vota
o Líder do PDT?
-O SR. ROBERTO SATURNINO - Sím.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota
o Líder do PTB?(Pausa.)
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S. Ex~ não estã presente.
05 Srs. Senadores já podem votar.

RESOLUÇÃO N'

(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
AderbaJ Jurema

Alberto Silva
Alcides Saldanha
Americo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chjarelli
Fabio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão Müller
Helio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
João Calmon
João Castelo
Jorge K.alume
José Ignácio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mario Maia
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Moac)':r D~.;~.arte
Murilo Badaro
Nivaldo Machado
Octavio Cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente

Roberto Saturnino
Virgilio Távora.

VOTAM ""NÃO" OS-SR.S. SENADORES;·
Alfredo Campos
Robe~to Campos
Roberto Wypych.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Cid Sampaio

O SR. PRESIDENTE (~artins Filho)_ ::-~e ~~dos os
Srs. Sena_Clor_esjã vgtaram, vai-se QroCeder a apuração.
(Pausa.)
Votaram SIM 36 Senadores e NÃ0_3.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 40
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Sobre a mesa, parecer da Comissão d~ Reçl~ção que serâ lido pelo
Sr. 19-Secretário.

h lido o seguinte.
PARECER

N• 244 de 1985
Redação final do Projeto de Resolução n'il SO, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto .de
Resolução nll 50.-de 1985, que aUtoriza o Governo doEstaOO do Rio Grande do Norte a realizar operação de crédito extenro, no valor de USS; 8, 177,000.00 (oito mi~hões, cen~o e s~~e.!,l!_a_ e _sete_~ dólares americanos).

Sal~ de R.eu11iões__cja Comi~ão.t 27 de junho de 1985.
__,_ LeDoir Vargas, Presidente --Jorge Kalume, Relator
- Saldan~a Derzl.

ANEXO AO PARECER No 244, de 1985
Redação final do Projeto de Resoluçio n'il 50, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciSo IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a realizar operação de empréstimo externo, no
valor de USS 8,177,000.00 (oito milhões, cento e setenta e sete mil dólares americanos).
~-

O-Senado Federal resolve:
Ú -'t-o Governo-do Est.8.do do-Rio GraD.de do

-Art.

~órf~ -ã-utor!~<~,d-Q_ ~realizai-, cQm a garantia da Uriíão,
liini:i operáçã(fde empréstimo externo no_ valor de_USS
&_J77~Q_(()_.QO __ (QHQ m!Jh()es,_ CÇJltO e __seten~a .e sete mil

_______dólaU:J;_ameri~!l-ºll._Q.I}_S'_.~uivalente em outras moeQas,_ de principal, junto. a s~.up_o fiD;anciador a ser indicR___rjo, Q.~tiDª~p~_iü_ç®:l_~te,_ ª"- financiar a ~~!ª'_8~11!-~~
sua dívid_ª C:J!.~er~~
Art. 2"' A operação realizar-se-â- nos -termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
corrdições creditícias da operação a serefetuada pelo MinistêriO da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo 1"'• item II, do Decreto n'il
74.157, de 6 de 4 junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política eoonômit:o-financeira do Governo _Federal.
Art. 3'1 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Os Senhores Seriadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_
APiOVãdã-a -fufaç_ão fih3.1 o prÔjCto vai à promulgação.

Ó -SR.--?~ES{QENTE--_(t-A.iriin~_ Filho)- Passa-se,_
agora, à apreciação do Requerimento n9 171/85, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução
"' 40/85.
Em votação o requerimento
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado~

O Sr. Carlos Alberto - Sr. Presidente, peçO verificação:·
-~---
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Bene,dito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão Míiller
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
João Calmon
João Castelo
Jorge Kalume
José Ignâcio
JQsê_Lins
Lel).oic Vargas
Lom_anto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octãvio Cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente
Roberto Campos Roberto Saturnino
Roberto Wypych
Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Votaram
..:IM 40 Senadores.
Não houve abstenções nem votos contrários.
Total: 40 votos.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à discuss!o,
em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40/85,
apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão do seu Parecer n9 221/85 1 que autoriza a Prefeitura Municipãl de Anâpolis ~ GO a realizar operação de empréstimo externo no valor de três milhões e quinhentos mil dólares americanos.
Tendo pareceres_ s_ob n\'5 222, 223/85, das Comís.
sôes de ConstituíÇão-e Justiça, pela constitucionali~
dade e_juri_~icid~de,_ e _de Municípío~, favorâvei.

O Sr. PRESIDENTE (Martins Filho) --Vai-se proceder à verificação solicitada pelo nobre Senador Carlos
Alberto. Solicíto aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ptrmaneccr
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

. O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB Sim.

O Sr. CarlOs Alberto-- Sr. Presidente, peço verificá.ção de quonnn.

PB) -

O SR. l_JR~SIDENTE (Martins Filho)- Como vota
o Líder do PDS?

O SR. MURILO BAÍJARÕ (PDS- MG) ..;:oSini.
O SR~ PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota
o Líder do PFL'?

O SR. CARWS CH1ARELU (.PFL - RS) ~ Sim.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota_
o Líder do PDT?

<iSR.

RÓberto Satumlno (PDT ...! RJ) -

Sim.

~O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota
o- Líder do PTB? (Pausa.)
S.: Ex' não está presente.
Os Srs, Senad~~=')â p_odeJ? votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Américo de Souza

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Requer verificação o nobre Senado! Carlos Alberto e a Mesa defere.
-Solicito aos Srs. Senadores que retomem os seus lugares, pam procedermos à verificação. (Pausa.)
Cotno vota o Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB).Sim.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Como vota
o Líder dO- PDS?
O SR. MURILO BADARO (PDS -

MG) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Como vota

o Líder do PFL?
O SR. CARLOS CiilARELLI (PFL -

RS)- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O,mo •ota o
Líder do PDT
O SR. ROBERTO SATURN1NO (.PDT Sim.

RJ) -

O SR. PRESIDENTE (M;:tr!ins Filho) ~Como vota
o Líder do PTB? (Pausa.)
Ausente.
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
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(Procede-se à votatão)
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Gaivão Modesto
Gastão Miiller
Hélio Gueiros
H. Rollemberg
Humberto Lucena
João Calmon
. João Castelo
Jorge Kalume
José Ignãcio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Mãrio Maia

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados; (Pausa.)
Aprovada.
A provada a redação fmal, o projeto vai à promulgação. - -

Mauro Borges
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Octavio Cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente
Roberto Campos
Roberto Saturnino
Roberto Wypych.

O

SR. PRESIDENTE (Martins Filho) SIM 36 Senadores.
Não houve abstenções.
Total de votos: 36.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Anipoiis, Estado de Goiás, a realizar operaçio de empréstimO exM
temo no valor de USS 3,500,000.00 (três milhões e
quinhentos mil dólares .americanos).
O Senado Federal resolve:
Ar!. _19 É a Prefeit~ra Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, autorizada a realiZar, com a garantia da
União! uma operação de empréstimo externo, no valor
de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólaies americanos), ou o equivalente em outras- moedas, de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar programa de infra-estrutura urbana do
Município.
Art. 29 A operação realizar-se--á nos teHnos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o C:xame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, de acordo com o estabelecido no artigo 1'•
item II do Decreto n' 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da
e:tecução da política econôrnico-financeira do Governo
Federal e, ainda, as disposições da Lei Municipal n'
1.253 de 26 de dezembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Votaram

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) ,.- Sobre a me-

sa. parecer da Comiss~o de Redação que vai ser lido pelo
Sr. l'i'-Secrettrio.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, redaçõeS finais de matérias aprovadas na Ordem do
Dia dª presente sessão e que, nos termos do parágrafo único-ao art. 355 do Regimento Interno, se não houver
- objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. I "'-Secretário.
(Pausa.)
São lidas as seguintes

PARECER
N• 246, de 1985
Da COmissão de Redaçio

É lido o s~uinte

Da Contissio de Redaçio

PARECER
N• 245, de 1985
Redaçio final do Projeto de Resolução n'i' 40, de
1985.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n"' 40, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Anâpotis, Estado de Goiás, a realizar ope-

ração de empréstimo externo, no valor de USS
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares ame-ricanos).
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.-:- Lenoir
Vargas, Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Jorge
Kalume.

ANEXO AO PARECER No 245, DE 1985

Redação final do Projeto de -Re~lução n9. 40, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, indsO IV, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promuJgo a seguinte.

Redação final do ProjetO de Resoluçio •" 18, de
198S.
Relator: Senador Lenoir Varps.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n' 18, de 1985, que autoriza o Estado de San~
ta Catari.na a elevar em Cr$ 30.371.297.614 (trinta bilhões, trezentos e setenta e um milhões, duzentos e no~
venta e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1985.
- Américo de Souza, Presidente. - Lenolr Vargas, Relator. -Saldanha Derzi- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 246, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução o."' 18, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza o Estado de Santa Catiiriiiã-ietevar em
Cr$ 30.371.297.614 (trinta bilhões, trezentos e setenta e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, seis~
centos e quatorze cruzeiros) o montail.íe de sua divi~
da consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro esta-

Junho de 1985

belecido no item III do artigo 2' da Resolução n' 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de ll de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir o registro de uma emissão de 1.878.295 Obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina- Tipo
Reajustável (ORTC), equivalente a Cr$ 30.371.297.614
(trinta bilhões, trezentos e setenta e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros),
considerado o valDr nominal do título de Cr$ 16. I 69,61,
vigente em setembro de 1984, destinãda ao giro de parte
de sua dívida consolidada interna intralimite mobiliâria,
vencível durante o exercício de 1985, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 247, de 1985
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n' 19, de
1985.
Relator: Senador OctaYio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n" 19, de 1985, que autoriza o Governo doEstado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$
252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, du~
zentos e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil, duzentos e dez cruzeiros) o montante de sua divi~
da ço_nsolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1985. ,
- Leo.oir Vargas, Presidente- OctaYio Cardoso, RelatOr - Américo de Souza - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER No 247, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 19, de
198S
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do 'art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu _ _ __
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No_,DE 1985
Autoriza o GOTeruo do Estado do Rio Grande do
~I a elevar em CrS 252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil, duzentos e dez cruM
zeiros) o montante de sua dlYida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I• ~ o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro
estabelecido pelo item III do artigo 2"' da Resolução n'
62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n"' 93,
de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de
modo a permitir o registro de uma emissão de 11.408.822
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Sul, Tipo Reajustãvel (ORTE-RS), equivalente a Cr$
252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil, duzentos e dez cruzeiros), considerado o valor no~
minai do título de Cr$ 22.11 0.46, vi.@:ente em dezembro
de 1984, destinada ao giro da dívida consolidada interna
mobiliâria, vencível no exercfcio de 1984, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 248, de 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resoluçio n' 20, de
1985.
Relator: Senador José lgo.ácio Ferreira
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n' 29, de 1985, que autoriza o Estado de Mi~
nas Gerais a elevar em Cr$ 75.338.274.875 (setenta e cin·
co bil~ões trezentos e trinta e oito milhões, duzentos e SE:-

tenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco cruzeiros)
o montante de sua d[vida consolidada.

Sa1a de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1985.
- Leooir Vargas, Presidente......, José lgn,clo Ferreira,
Relator - Américo de Souza - Saldanha DerzL
ANEXO AO PARECER N• 248, DE 1985

Redaçio tinaJ do Projeto de Resoluçio
1985-

n9

lO, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu
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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Estado de Minas Gei'ais autorizado a
elevar, temporariamente, o parâmetro cstabe1ecido no
item III do art. 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro
de 1975, modificada pela de n9 93, de 11 de outubro de
1976, ambas do Senado Federal, a fim de registrar uma
emissão de 3.407 .359-0brigações Reajustâveis do Tesouro do Estado de Minas Gerais, equivalente a CrS
75.338.274.875 (setenta e cinco bilhões, trezentos e trinta
e oito milhões, duzentos_e setentª e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco cruzeiros), considerado o valor no':
minai do título de Cr$ 22.110,46, vígente em dezembro
de 1984, destinada à complementação do giro de sua
dívida consolidada interna mobiliâria,- vencivel durante
o corrente exercício, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 249, de 1985

N• 250, de 1985
Redaçio final do Projeto de Resoluçio IJ9 22, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n' 22, de 1985, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação de empréstimo
externo, no valor de at~ USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos).
Sala das Sessões, 27 de junho de; 1985. - Lenoir Var~
gas, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Américo de
Souza - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 250, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolnçio n' 22, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ Presidente; prOmulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos), destinada ao programa de obras viárias e de
saneamento na cidade de Manaus.
O Senado Federal resolve:

Da Comissão de Redaçlo
n'~'

_21, de

Relator: Senador 'Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'~' 21, de 1985, que autoriza o Governo doEstado de Mato Grosso do Sul a realizªr operação de empréstimo externo, no valor de USS 15,800,000.00 (quinze
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos).
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Lenolr Var~
gas, Presidente - Saldanha Derzi, Relator --Américo
de Souza.
ANEXO AO PAREC.ER N' 249, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n9 21, de
1985.
Faço sab_er__que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

PARECER
Da Comissio de Redaçio

Autoriza o Estado de Minas Gerais a elevar em
CrS 75.338.274.875 (setenta e cinco bilhões, trezentos
e trinta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro
mil, oitocentos e setenta e tlnco cruzeiros) o mootante
de sua dívida consldada.

Redação final do Projeto de Resolução
1985.

condições crediticias da operação, a ser efetuado pelo
·Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, noúCnnoS do-·artigó 1(>, item 11, do Decre~
to n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei Estadual n'~' 189, de 18 de dezembro
de 1980, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul a' realizar operação de empréstimo externo, no va~
lorde USS 15,800,000.00 (quinze milhões e oitocentos mil dólares americanos).
O Senado Fe_deral resolve:
Art. 19 ~o Governo-do Estado de Mato Grosso do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo, no valor de USS
15,800,000.00 (quinze milhões e oitocentos mil dólares
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada
a financiar a liquidação de compromissos externos jâ
existentes em 1984.
Art. 29 A operação realizar~se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das

Art. 19 f: o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de USS
lOO,OOO,ooo:oo (cerh milhões de dólares americanos), ou
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
gruPo financiador a ser indicad-o sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar a execução de obras viârias e de saneamento da cidade de Manaus (AM), obedecido o seguinte
cronograni.a de contratações: em 1985, USS
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares americanos); em 1986, USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de
dólares americanos).
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
c01adições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da fiazeóda, em articulação com o Banco
Central dÓ Brasil, nos termos do_art. 19, item II, do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política econômico-tinanceira do Governo Federal e ainda as dis-posições da Lei E_stadual n9 1.678, de 8 de março
de I 985, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
·N, 251, de 1985
Da Comlssilo de Redaçãú
Redação final do Projeto de Resoluçilo n' 24, de
1985.
Relittor: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 24, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de emprêstimo
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externo, no valor de USS 66,500,000.00 (sessenta e seis
milhões e quinhentos mil dólares norte~americanos).
Sala das Ses!!Ões, 2_7 de junho de 1985.- Lenoir Vargas, Presidente - Saldanha Der:zi, Relator - Américo
de Souza.
ANEXO AO PARECER N' 251, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 24, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
realizar operaçio de empréstimo externo; no valor de
USS 66,500,000.00 (sessenta e seis mllbões e quinhentos mil dólares americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a realizar, com a garantia da União, uma ope-ração de empréstimo externo no valor de USS
66,500,000.00 (sessenta e seis milhões e quinhentos mil
dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas,
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado,
destinada a financiar o Programa Rodoviário daquele
Estado.
Art. 2'~' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do
Decreto n~ 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as
deiUais exigêriCíãS -dOs órgãos encarregados da execução
da política económico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, o disposto na Lei Estadual n9 4.829, de I• de
março de 1985, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 252, de 1985
Da comissão--de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n<> 25, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 25, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a prestar garantia à Companhia Metropolitana de São Paulo (METRO) ~m operação de cú-dito no valor de Cr$ 96.291.000 (nOventa e seis -milhões,
duzentos e noventa e _um. mil cruyiros).
Sala de Reuniões da Comissão;- 27 de junho de 1985.
- Lenoir Vargas, Presidente - Jorge Kalume, Relator
- Américo de Souza - Saldanha Derzi.
ANEXO AO l'ARECER N• 252, DE 1985
Redação rmal do Projeto .de Resoluçio n9 25, de
1985.
Faço saber que o Senado Fed~fu{jprovou, nos termo:L--~
do art. 42, inciso VI, da; Cqnstituição, e eu;~
_ _ _ _ _ , promulgo a s~g!l-inte
RESOLUÇÃO N•

-~

: DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Silo Paulo a
prestar garantia à Companhiá do Metropolitano ~e
Silo Paulo (METRO) em operação de crédito no valor de CrS 96.291.000 (noventa e seis milhões, duzentoS e nov·enta e Uní Diil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:_
.
_
Art. }9 b. o Governo do Estado d.e São Paulo auto_rizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabel~
cidos nos itens I e III do art. 2'~' da Resolução nt 62, de 28
de outubro de 1975, modificada peta de n9 93, de 11 de
· outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir a prest~ção de garantia à Companhia do Me- .· _..
tro-~olitano de São Paulo (METRO), em ope~~ção de
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crêdito junto à Financiadora de Estudos e projetas FINEP, no valor de CrS 96291.000 _(noventa e seis mi~
lhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros), destinada.
à pesquisa de modelos de anãlises de informações colhi~
das durante a escavação de túneis singelos da extenSão
Norte do Metrô, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de

sua publicação.

PARECER
N• 253, de 1985

Redaçi\o final do Projeto de Resoluçio n' 28, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e, eu,
--~--": Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃON• , DE 1985
Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Araputanga
(MT) a contratar operaçio de crédito oo valor de Cri
640.315.909 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos
e quinze mil, novecentos e nove cruzeiros).

Da Comissio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçio nt 16, de
1985Relator:- Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de

Resolução fi9 26, de 1985, que autoriza o Estado de Mi..
nas Gerais a elevar, temporariamente, em Cr$
517.422.174.898 (quinhentos e dezessete bilhões, quatro~
centos e vinte e dois milhões, cento e setenta e quatro
mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros) o montante de
sua divida consolida.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1985.
- SenadorLenoir Vargas Presidente- Senador SaldaIlha Derzl, Relator Senador Américo de Souza

ANEXO AO PARECER No 253, DE 1985
Redflção final do Projeto de Resoluçio
1985-

ANEXO AO PARECER N• 254, DE 1985

n~'

26, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N•, DE !985
Autoriza o Estado de Minas Gerais a eleovar, tem~
porariarnente, em Cr$ 517.422.174.898 (quinhentos
de dezessete bilhões, qautrocentos e vinte e dois mi~
lhões, cento e setenta e quatro mil, l)itocentos e noventa e oito cruzeiros) o montante de sua dtvida coo~
solidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I' ~ o Estado de Minas Gerais autorizado a
elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos
pelos itens I, II, III e IV do art. 2' da Resolução nt 62, de
28 de outubro de 1975, com as alterações da Resolução
nt 93, de 11 de outubro_ de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de
23.401.692 Obrigações do Tesouro do Estado de Minas
Gerais -Tipo Reajustável (ORTM), equivalente a Cr$
517.422.174.898 (quinhentos e dezessete bilhões, quatro~
centos e vinte e dQis milhões, cento e setenta e quatro
mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros), considerado o
valor nominal do titulo de CrS 22.110.46, vigente em dezembro de 1984, destinada ao financiamerito do Programa de Trabalho daquele Estado, obedecidas as con~
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no_respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER
254, de 1985

N~'

Da Comlssao de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 28, de
1985Relator: Senador SaldaQha D~rz_l
A Comissão apreSenta a redação finaf dO Projeto de
Resolução D' 28, de 1985, que autóriza a Prefeitura Municipal de Araputanga (MT) a elevar em CrS 640.315.909
(seiscentos e quarenta milhões, trezentos e quinze mil,
novecentos e nove cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Sala das Sessões, 27 de jun.ho de 1985. - Senador L~ '
ooir Vargas, Presidente-- Senador Saldanha Derzi; Re. 'Iator - Senador Américo de Som;-._

O Senado Federal resolve:
Art. I~' t;: a Prefeitura Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2"' da Resolução D' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de CrS 640. 315.909 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e nove cruzeiros), corrrespondente a 39599,96 O_brigações Reajustãveis do Tesouro Nacional (ORTN) de CrS 16.169,61, vigente em
setembro de 1984, jun_to à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio_ ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada _à implantação
de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, Ílo MuniCípio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
.sua publicação.

PARECER
N• 255, de 1985
Da Comissio de Redaçio
Redação final do Projeto de Resoluçio o' 29,
1985.
Relator: Senador José Ignácio Ferreira
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 29, de 1985, .que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Alegre (ES) a elevar em Cr$ 30.817.175_(trinta
milhões, oitocentos e dezessete mil, cento e setenta e cinco cruzeiros) o mOntante de sua divida consolidada.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. - Lenolr Vargas, Presidente - José lgnâcio Ferreira, Relator Américo de Sousa - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N9 255, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução o"' 29, de
1985Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alegre, Estado
do Espírito Santo, a contratar operação de crédito no
-valor de CrS 30.817,175 (trinta mDhões, oitocentos. e
deussete mil, cento e setenta e cinco cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. lt 1:: a Prefeitura Municipal de Alegre, Estado
do Espírito Santo, nos termos do artigo 2~' da Resolução
n~' 93, de 1I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de crêdito, no valor
de Cr$ 30.817.175 (trinta milhões, oitocentos e dezessete
mil, cento e setenta e cinco cruzeiros), correspondente a
1.905,87 ORTN, COI)Siderado o valor nominal da ORTN
de CrS _16.169,61 (dezesseis mil, cento e sessenta e nove
cruzeiros e sess~nta e um centavos), vigente em setembro
de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Sociãl - F AS - destinada à aquisição de equipamentos
_para a coleta de lixo, obedecidas as, condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectívo processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na datã de
sua publicação.
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Junho de 1985

O SR. PRESIDENTE {~artins Filho)~ Os pareceres
vão à publicação.
Lembro aos Srs~ Senadores que, ainda na presente sessão, o Sen~do- Federal serã convocado pan uma sessão
extraordinária logo após o encerramento desta.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !'Secretário.

a lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 193, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~
tação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 18, de
1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. -Saldanha
Derzl.

O SR~ PRESIDENTE (Martins Filho) --Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Carlos Alberto -

Peço verificação -de votação.

O SR. P\l.ESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência defere o_ requerimento, mas lembra que o número re~
ginlental é 11. Então, é evidente que existe quorum.
O St. Carlos Alberto - Sr. Presidente, fetiro o meu
pedido de verificação de quorum, confesso que me equivoquei.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
a redação final, do Projeto de Resolução n' 18, de 1985.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE(Martins Filho) -Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo )Q-Secretãrio.

São lidos e

aprov~dos

os seguintes

REQUERIMENTO
N• 194 de 19R~
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de public:1ção. para imediata discussão e v o- _
tação, da redação final do Projeto de Resolução n'
~19, de 1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 19_85. -Saldanha
Derzi.

REQUERIMENTO
N• 195 de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 20, de
1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. -Saldanha
Derzi.

REQUERIMENTO
N• 196 de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 21, de
1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. - Saldanha
Derzi.

REQUERIMENTO
N• 197 de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro díspensa de. publicação,· para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 22, de
1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. - Saldanha
Derzi.

Junho de 1985

REQUERIMENTO
N• 198, de 1985
NQs termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução _nl' 24, de
1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985~,- S_,danha
Derzi.

REQUERIMENTO
N• 199, de 1985
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O SR. PRESI_DENTE {Martins Filho) - Em discussãO a redação final do Projeto de ~esolucão n' 22, de

tado numa Legislatura só poderia ser reapresentado com
um_ número de assinaturas que exprimisse a maioria absoluta da Casa, mas eu o faço com muita alegria, em meu
nome e do Senador Henrique Santillo, que teve que viPjar, porque é subscritor também desse projeto, junto comigo e tivemos, S. Ex• e eu, o concurso de 58 Qutrõs colegas.
Sr, Presidente, encaminho à Mesa, para os devidos
fins, o projeto de lei complementar que cria o Estado .de
Tocantins, com 60 assinaturas de Srs. Senadores, significando, pois, a quase totalidade da Casa.
Com isso, Sr. Presidente, eu, neste apagar das luzes
deste periodo legislativo, vou para as minhas origens,
vou para minha região levando para o meu povo e para a
minha gente esse gesto de boa vontade, esse gesto de
companheirismo da quase totalidade, ou melhor dizenw
do, da to_talidade daqueles que, realmente, tive a oportunidade de encontrar e colher as suas assinaturas.
_ Por tudo isso, Sl'. Presiden!e, m~~ito _obrigado_ a V. Ex•
pela oportunidade do uso da palavra e encamiÕho à Mesa, então, para os devidos fins, o projeto de lei comple·
mentar, que cria o Estado de Tocantins. (Muito beml)

1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutiMia, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n"' 24, de

1985. (Pausa.)
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução _nl' 25, de
1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. -Saldanha
Derzi.

REQUERIMENTO
N• 200, de 1985

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 25, de

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Prgjeto de Resolução n"' 26, de

1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. Derzi.

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~
r ada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

Saldanha

REQUERIMENTO
N• 201, de 1985

1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia. declaro-a encerradã.
Em votação.
-os- Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à píomulgação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nv 26, de

Nos termos do ait. 356 do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~
tação, da redação final do Projeto de Resolução n' 28, de

1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. -Saldanha
Derzi.

REQUERIMENTO
N• 202, de 1985

1985. (Pausa.)
Nã'b havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprOvam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 28, de

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução nv 29, de

1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. Derzi.

Saldanha

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nv 19, de

1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~
rada.
__ ___ __ _
Em votação.
Os Senhores Senado~:es que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promUlgação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final do Projeto de Res_olução nv 20, de

1985. (Pausa.)

1985. (Pausa.)
Não havendo qUem queira discuti-la, declaro~a encerrada.
- Em votação.
Os St;nhOies Senadores que a aP!ovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução__ nv 29, de

1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores __Senadores_ que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa...}_
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

. . ..

Não havendo quem queira discuti-la, declai-0-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam perffianeçám
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)_- Em discussão a redação final do Projetº de Resolução n' 21, de

1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Hã oradores
insCritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito
Ferreira.
O SR. BENED!TO FERREIRA (PDS.- GO, Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
Bem sei da fadiga quejâ acomete a todos os nobres pares, mas precisaVa registrar, no encaminhamento desse
projetO, o companheirismo indelével e indiscutível que,
graças a Deus, reina nesta Casa.
·Sr. Presidente, sabe que V. Ex.t que a realização dosonho do povo que habita a região do Tocantins, no meu
Est~d.o, é_ a criação do ~tado do Tocantins. Lamentavelmenté, a· prÓjei:o aprovado, por unanimidade, pelas
duas Casas do Congresso, p.ossivelmente até por desinformf.!çãO do Selih-O_T -Presidente da República, foi objeto
de um veto e, sabe V. Ex• como a Cªsa. que projeto rejei-

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
OS~ ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o

seguinte discurso~) - Sr. Presidc::nte e Srs. Senadores.
Um dos mais fascinantes fenômenos políticos da bis-.
tória destes últimos duzentos anos é, sem dúvidas, o da
manutenção da unidade nacional brasileira. Mafgrado a
evidente fragilidade econômica e militar da metrópole
portuguesa, apesar da sali~te diversidade de origens e
de~ evOlução diiS suas regiões,· formando um imenso tcrriw
tório todavia não integrado até nossos dias, a Nação se
gesta e se consolida, ultrapassando os_traumas da Independência, da Abolição, das viragens republicanas in..
cólume e indivisa.
Para se aquilatar a originalidade e a singularidade deste fenomôno, bastaria lançar o olhar para as repíi.blicaa
vizinhas oriundas de um mesmo empreendimento colo_..
nial e fracionadas justamente pelo impeto da autonomia
nacional. Ou mesmo para os Estados Unidos, que se..
guem uma trajetória inVersa, agregando paulatinamente
territórios coloniais de variada origem em uma federação que, atê o presente, mantém ciosamente as autonomias estaduais.
Entretanto, apesar de todos os fatores adversos, de todas as forças centrípetas, de todas as rebeliões autono_..
mistas, tem-se como primeiro princípio, de todas as Car..
tas Constitucionais, o da unidade da Nação e o da integridade de seu território.
Não obstante, esta significativa história de coesão é
persistentemente minada pelas contradições derivadas
dos pi'óprios processos de manutenção desta unidade
nos tempos mais recentes. Pois ninguém ignora que, dilacerada pelas crises recorrentes de sua economia e de suas
estruturas políticas, ao longo dos três primeiros decênios
do século XX, a Nação opta por uma nova forma de garantir a unidade através_ da centralização do Estado e da
afirmação da hegemonia de uma de suas regiões sobre as
cfe-niais. E o inarco desta opção foi a_ Revolução de 1930.
A partir daí, solidificam-se as bases de uma progressiva transformação estrutural, que tem na expansão industrialseu carroMchefe e na contemporaneização do Estado
e da sociedade civil uma de suas principais expressões,
Este processo, à sua vez, alcançará sua consolidação com
o chamado desenvolvimentismo dos anos cinqUenta.
.-Escolhendo_ o caminho da acelerada e extensiva associação da economia brl;lsil~il'a à onda ~xpansionista do
capital internacional, vê-se o Pafs compelido a integrar,
sob a égide de_um pólo industrial altamente concentrado, num só mercado de âmbito nacional, os vârios mercados regionais com que evOluíra e economia brasileira
até então, através de seus diferentes ciclos.
E_ao fazê-lo, desencadeia, em decorrência, um paulatino e inexorável processo de ampliação das disparidades
pré-existent~ de riquez~. 'C: de dinamismo econômico,
qUe se refletirá em crescentes desníveis de çondições de
vida para as populações das várias regiões do País.
E quanto mais se torna vigorosa a economia nacional,
m_ais se acentuam tais disparidades. E o que ê mais ia-
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mentável, tanto quanto se estabelecem as diferenças de
renda e de dinamismo entre tais regiões, se-agravain as·
disparidades de condições de vida entre os diferentes estratos sociais no interior de cada regiãõ.
Daí que, hoje, quando nos enfrentamos com o desafio
de encetar transformações profundas em nossos estilos
de desenvolvimento, para assegurar mais justiça e equidade social, não devemos nos esquecer de que redação
dos desequilíbrios sociais paSsam, lleceSsãriamente, pela
redução de tais disparidades regionais.
De uma parte, precisamos ter consciência de que, com
a concentração das forças mais dinânücas de nosso desenvolvimento numa-·peijuen-a porção do espaço nacional, tambêm fizemos COD.cetitiarem-si: ã:li os riiais volumosos e escandalosos problemas sociais do País: a dis·-tância ofensiva e escancaradamente visível. entre a opulência do consumismo cosrriopolita e a penúria indigente
dos bairros perifériCOs, o poder poHtico concent_radó, arbitrârio c egoísta e a penoSaC -diuturna luta pelo direito
de participar, a porteritósã·presença de maciças unidades
industrais de avançada tecnologia e o deprimente estágiode deterioração do meio ambiente de que Cubatão é um·
exemplo dramático.
De outra parte, temos que tomar consciência do fato
de a vulnerabilidade e a pobreza das regiões mais atrasadas não derivarem só de sua própria fragilidade, mas de
sua impotêncià ante ·esse· proCesSCl cõifCérilfãdor. E de
que não hã apenas o estado absoluto de menor dinamismo, mas principalmente hã o inaproveitamento de potenciais económicos, humanos e políticos, que poderiam
ter feito estã Nação- muito mais- riCa do que ela é hoje. E,
também, muito mais just~ dos que ela esperava ser.
Por isso, reiterainos, é imperioso qUe se cOloque; em
íntirita corr-elção, a luta pela redução das desigualdades_
sociaiS e a luta pela correção e eliminã.ção das disparidades e desquilíbrios regionais.
E este é o chamamento que faz, em cit.rta que solicitamos à Mesa inserir nos Anais da Casa, o Governador de
meu Estado, o Sr. José Richa, propugnando, a exeinplo
do que fazem os eminenteS companheiroS parlamentares
das Regiões Nordeste e Norte, a aglutinação dos esforços polítiCo-Parlamentares do Extremo Sul, para esta
luta pela desconcentração do desenvolvimento e pelo alcance de maior equilíbrio social e económico entre as·re-_
giões brasileiras.
Fere, Sua Excelência,-o Governador José Richa, os
pontos essenciais desta questão, nas dimensões que nos é
dado vivé-las nas peculiares condições dos Estados do
Sul. Por isso passo a ler o inteíro teor de sua missiVa,
como prime~o e renovado passo para alcançar este desiderato:
Senhor Senador:
Os nordestinos costumam referir-se à faixa meri~
dional do território brasileiro como sendo o ..sul
maravilha". O epíteto poderia ser elogioso à Região
Sul, caso não se mostrasse falaz. Além de esconder o
pronunciado desnível económico existente entre re-giõeS localizadas abaixo do paralelo de 2(}9, deixa de
observar um fenômeno inerente aos paises de indus~
trialização--tardia, que é o da jUstaposição prolífiCa
de bolsões de probreza em torno dos centros de
maior ·opulência.
Como a locução ..sul maravilha", nesse caso, traduz antes uma posição política, vale como símbolo
de um movimento-mais~a:m'plo que não se furta em
invocar o estigma:·· de área subdesenvolvida como
meio de assegurar vantagens ao Nordeste na repartição dos recursos públicos. Destaca-se áf o importante papel que a bancada federal dos Estados nordestinos vem cumprindo, mantendo~se coesa em
torno das questões de interesse de sua região e exercendo insinuantes pressões políticas sobre as decisões emanadas do Executivo: -O êxito da mobilização nordestina tem sido de tal
ordem que seus postulados acabaram permeando a
formulação da estratégia de desenvolvimento regional a dotado nos últimos anos, que atribuía prioridade apenas às regiões Nordeste, como áreaproblema, Norte e Centro-Oeste, como áreas ãe
nova fronteira. As regiões Sul e SudeSte reservava-se
prioridade apenas quanto à dinamização de espaços

sob-regionais que se apresentassem em es_tado de
subdesenvolvimento ou de estagnação económica.
Sua Excelência o Senhor
Senador Álvaro Dias
Senado Federal
Brasília- DF
Como conseqüência, a distribuiçãQ dos recursos
da União entre as regiões passava a refletir essa estratégia. Ao longo do período 1979 a 1984, dos recursos destinados ao desenvolvimento regioti.al no
âmbíto _do Ministério do Inte_rior apenas o ínfimo
perC-entual de--0,88% coube à SUDESUL.
Até recentemente, o equacionamento_ dado à
questão reg'ional encontrava certa correspondência
com um quãdro real. A luz de alguris indicadores
sociais; a Região Sul aparenta desfrutar de uma posiÇão íinpá:r no concerto das macrorregiões brasileiras, apresentando, simultaneamente, a mais elevada
expectativa de vida ao nascer (67,2 anOS) e a mais
baixa taxa de mortalidade infantil. Em termos económicos, a Região situa-se com uma renda "percapita" 12% acima da média nacional, porém 25_%
abaixo da renda ''per capita" registrada no Sudeste.
· Já a partir do final da dêcada de 70, contudo, as
dificuldades da Região em manter o mesmo ritmo
de crescimento observado em períodos precedentes
tornam-se manifestas. As medidas de bem~estar, expressas em índices "per capita", mantêm-se em
níveis razoáveis, mais devido à redução da base populacional, em termos relativos, do que propriamente em razão do auniento da base m_a.te_rial. No
decurso dos anos 70, migraram da Região Sul cerca
de 2 milhões de pessoas, contingente que se deslocou_ preferencialmente para o Estado de São Paulo
(60%re p-ara as-regiões de nova fronteira.
Posteriormente, as dificuldades começam a atingir instituições tradicionais e até aparentemente
sólidas, como são os casos dos jornais "Coireio do
Povo" e "Folha da Tarde", do Rio Grande do Sul,
que deixam de circUlar, e dos conglomerados financeiros "Sul Brasileiro" e "Habitãslll", que sofrem
intervenção do Banco Central. Afora a desídia_admínistrativa, subjaz ç_m todos esseS- malogros_ a crise
.da economia regional.
Se nas últimas décadas a economia da R~_gião ganhou expressão no cenário nacional, elevando sua
participação na renda interna do País de 15,2% em
1949 paTa 18% em 1980, isso se deveu_ notadamente
ao dinamismo do seu setor primário~ Esse dinamis.~
mo, porém, caracterizava-se por uma agricultura
extensiva, que se valia da ampliação da- área p1intadã cOmo princiPal forma de crescimento, quer in-- Cõi'pbrando novas áreas através do alargamento da
fronteira agrícola, quer ocupando terras antes reservadas à pecuária ou outras culturas em declínio.
Com o esgotamento, já plenamente consumado na
Reg'ião Sul, da fronteira agrícola, em termos de pos~
se a manutenção de tal padrão de crescimento deverã significar a contenção do dinamismo até aqui experimentado p_ela agricultura regional.
A atividade industrial na Região, que poderia
compensar essa eventual desvantagem, mostra-se
ainda pouco dinâmica e relativamente pequena, respondendQ por cerca de 15% do produto industrial
brasileiro (no Sudeste esse percentual é cinco vezes
maior). Ademais, a capacidade de a indústria regional crescer a uma taxa superior à média nacional
fica reduzida, de um lado pelo acentuado grau de
dependência que o seu segmento metal-mecânico
mantém em relação à indústria do centro do País e,
de outro, pelas implicações que um triais brando
crescimento agrícola terá em relação a sua agroindústria.
Assim, a conjunção de Uma agricultura extensiva
prestes a exaurir-se, por força da impossibilidade de
incoipOi"ar novaS áreas ao ritesmo ritmo; com um
setor industrial pouco desenvolvido e dependente,
poderá moldar o futuro da economia regiorial que,
entregue ao livre jogo das forças de mercado, seria
a-ssinalado por taxas de crescimento inferiores às
médias nacionaiS.
-- -
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E a perda de dinamismo da Região Sul também
não deve interessar ao Pais como um todo, tampouco às demais regiões isolamente, considerando as
excelsas funções desempenhadas peta economia re-gional no contexto nacional. Na condições de grande abastecedora de alimentos, a Região responde
pelas seguintes frações em relações ao to_tal nacio- pa_l_: _69% d~_produção_ de soja, 83%, de trigo; 53%, de
milho; 39%, de arroz, 38%, de feijão; 44%, de batata.
Como gerador de divisas, o Sul é responsável por
cerca de 28%_ das exportações brasileiras e por menos de 15% das importações.
Assim, impõe-se cOnceder um novo encaminhamento à questão regional brasileira, reclamando a·.
Região Sul um tratamento diferenciado, não como
área-problema, senão como região de ingentes po~
tencialidade, mas propensa a perder posição no
quadro nacional, caso não logre reestruturar-se nos
próximos anos.
Diante disso, pleiteiam o Paraná e os demais Estados do Sul, fundamentalmente, atingir a dois Objetivos~ fortalecer a SUDESUL como órgão de planejamento e democratizar seu processo de tomada
de decisões. A consecução do primeiro objetivo passa, necessariamente, a curto prazo, por maior dotação orçamentária, e o segundo transita por uma
aproximação mais estreita com as representações
polfticas, legitimamente constituídas, dos três Estados sulinos, deixando a SuperintendênCia de portarse como simples tentáculo da administração central.
O maior estreitamento nas relações com os executivos estaduais já vinha sendo promovido. Permanecia pendente de iniciativa apenas a promoção de
um intercurso mais efetivo entre a SUDESUL e as
bancadas estaduais do Congresso, só não resolvida
anteriormente talvez devido à vigência de um periodo em que perdurara a plenipotência do Executivo
ou talvez devido à falta de oportunidade representada por uma causa mais objetiva.
Considerando o advento de uma nova fase na
história da República, quando se prenuncia maior
influência do Poder Legislativo, e a concomitância
da discussão do orçamento da União para 1986, eis
a oportunidade de as bancadas dos três Estados se
integrarem em uma frente parlamentar que se mostra monolítica na defesa dos interesses desta região.
Assim sendo, solicito de Vossa Excelência todo o
empenho no sentido de garantir para a Região Sul
---uma fração mais expressiva na distribuição dos recursos do Ministério do Interior entre as diversas regiões. Urge mobilizarmos esforços para que o orçamento da SUDESUL no próximo ano ·deixe de re~
presentar os illlimos 0,88% dos recursos consolidados das entidades regionais ou 0,05% do PIB regio.;nal, como ocorre atualmente.
Agradecendo o valioso apoio de Vossa Excelência para a defesa da questão, envio-lhe minhas.
Cordiais sãudações,- José Richa, Governador
do Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gaivão Modesto.
O SR. GAL VÃO MODESTO (PDS- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Mobilizar o País para a reversão dos altos fndices de
criminalidade e para pôr termo à escalada da violência
em qualquer de suas manifestações foi das primeiras providências do atual Governo.
Conclamando toda a sociedade para o que denominou
de "Mutirão c_oiltra a violência", o Presidente José Sarney ordenou ao seu Ministro da Justiça que convocasse
ao Planalto as autoridades estaduais ligadas à segurança
pública, a fim de definir as fórmulas de- uma atuação
conjunta objetivando assegurar a tranqUilidade das po·
pulações urbanas ameaçadas.
Dos representantes dos Estados registraram-se importantes depoimentos sobre o assunto: uns, abordaram o
problema nos aspectos de suas causas, entre as quais
avultam as injustiçaS sociais e· o despreparo material dos
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organismos de segurança; outros, prescrevenirri inedidas
de aperfeiçoamento do sistema policial; todos; à

unani~

midade, deixaram Brasflia comprorrfiSsados co:m o Presidente, na sua cruzada nacional contra a violência.

O Secretário de Segurança Pú!Jlica do_ Gov~rno do
meu Estado, ao que demonstra, nada cOmpreerldeu de

tudo isso.
- Comprovadamente, nem mesmo se sUbordina às ordens do Governador de Rondônia, que tem o dever de
obediência partidãria ao Chefe da Nação, ou às recomendações do próprio Presidente da República, que é
igualmente o líder mãximo do PMDB.
Quando os rondonienses dele esperavam as iniciativas
de combate à ação criminoSa e de resguardo _da paz e da
integridade física das pessoas, eis qile o Secretário de Segurança se revela como o principal transgressor da lei e
da ordem, o arbitrário e_brutal espancador de inocentes.
Conforme denúncias da imprensa de Rondônia, o próprio Secretário de Segurança do Estado, amparado por
grande contingente repressivo (dezenas de policiais-civis,
dois delegados e um oficial da Policía Militar), inVadiu
as dependências de uma casa de "shous" de Porto Velho.,
onde agrediu violentamente o radialista João_ Carlos Nery, da Rádio Eldorado, apresentador_ do espetâculo daquela noite, e um garçon.
O truculento Secretário, que por mau hábito se identifica com um catão de visitas, não se limitou a espancar,
sem motivo, as duas vítimas; manteve-as presas e algemadas, por longas horas, a despeito de contra elas não
haver qualquer suspeita, queiXa ou culpa formada.
A opinião pública, refletida nos editoriais dos maiores
órgãos de imprensa de Rondôriia~ considera que essa
agressão, não se justifiCando pOr si mesma, constítui crime que se agrava pelo fato de ser o seu agente a maior
autoridade do setor policial - sustentado pelo público
justamente para garantir a segurança dos cidadãos.
Contudo, a Associação dos Radialistas, presidida por
um vereador do PMDB, não emprestou qualquer solidariedade ao seu filiado agredido, porque não se poderia
indispor Com um integrante graduilôõ ão Governo esta·

du~~i~h~~~!~~~~~~m~n~~~~ad:o~de:~e~:3~:~i~~!~~t~
dos rondonienses cOlltra_a covarde agressão ao radialista
João Carlos Nery, permito-me avaliar que não será certamente com secretários desse quilate que 0 Presidente

~~n~;'~~~~~~~~~~zirá a bom termo o seu "Mutirão

nado laboratórío, no qual re~bem_ bônu~ _ de;:_ gratificação.
. ~ --_- ~
tum fato gravíssimo, Senhores Senadorest.e-uma denúncia que clama por urgentes providências-, ein prol do
bem-estar do povo brasileiro, ao qual deye.mos nossos
niaildãtos! Somos procuradores do povo, Senhores, na
luta pela morªlí_~-ª-çj._o,__Q_el_ª_hQI}~_t~c:lª_de_l pela 'dignidade e
honradez no exercício das profissões, ·mOUnente no de
profiSsões_ ligadas à saúde pública, como ê"() caso da profiSJ>ào f~macêJJtica. Não pode_mos cruzar nossos braços
çiiante de uma situação que, tenho certeza, não ê exclusiva de meu Estado natal.
O Dr. Francisco Nunes.Jiiz, ainda~ em suas acusações,
que, além do comportamento de comerciârios inescrupulosos naquilo que ele chama c!e "empurroter_apia", que
consiste em "empurrar" para o doente o remédio mais
conv~!lje!!t$-_aº-S ~bQisqs_ dg~_b_~!ÇQ!1Í~L_e~i1õJe o perigo da
venda de pi"OdutOs-ex.tfe-niã-ffieritePerigoSoS, tãis como
drogas causadoras de alucinações.
·
b necessário,- põ1S~ qtre-se lãçaCumprir a legislação
eXiSten:te. A Lei n9 5,991, de 17Ji.i deiemQro de 1973, dispõe, _em seu artigó r5:
..A farmâcfá- e·a ~drogar~·fe!ão, obrigatoriamente, a assist'êrtcili-d«n&:ru.CQ-:-.responsâvêl, inscrito no
Conselho Regi~nal de F~~ácia, na f9rma na lei."
E conti~ua, no

f 11' do m_~~o artigo:

HA presenç-a -dO téCn}GO respon-~ãVel será obrigatória durante todo o hOrário de funcionamento do
estãbelecimento."
Reparem, Senhore~ Se~;;, ci_ue hã doze anos o !eglSiad-Qr_j_á .§ç_ii!§_TI_tin_c~av~~-oJ -~ecessidade de pe~manênciã de faimacêut.icQ~b ~tabt::leciffieltio comercial.
E, no ·entanfo;apõs tantos ·anos de existência da lei, as
suas detennlriàÇõe,s--iúnd('-nãO vêm sêndo cumpridas. A
razão_dess_a i_r_r_e_gplaii~a®:"f~Xt~Sm--ª-ffi.<tl!te_simpl~ e rotineira - o salário, Parcb· e injusto,pàgõ ao farmacêutico, obriga-o a: respóllsaffitiiãr-sé, siffiultaneamente, por
várias far.tiiáéías;-a~Ci.tgrp[í]ídõ: ãssinnrartigo 20 da Lei
nt -5:99i;

qlle--d~=-~~·~~-;:~:~~:

~-~

-

''A-Cãdà-fá"riilacê"~J.ttc_o_:Serâ-pei'nlitido exercer a

--direção técnicE-de, no hláximo, düã.s farmácias, sendo u_ma cíl.mlitciaJ_ -italar."

As leis;-Cóirio
m seus artigos e
-parãgrafos;o
lico e pelos profisUma campanha dessa envergadura exige condutores
sionais,_ para 0 --®cfcili .J:ia -profiSSãO de farmacêutico.
que se façam respC:{tai))elo exemplo, por uma conduta
Entretanto. __ longLê)~· d~s_f.ã':lcia que.medeia entre o ideal
que se subordine à autoridade do Chefe da Nação e com
d_a_Ie_i :.~-~e
'
?~~cftna yerdad~ ~s far-, =
==- -~ ~ _qta~v.ucoo
ta~:'"dta, de farmãcta em
as diretrizCS dele Cmanidas.
Era o que tinha a dizer. (Muito liCm!)
~r~âciã, p
O~~da Uma, ni OusCa,
sofrida, de
·ueSõriiarem no esforÇo
~,.,_~_.:._.
,
O SR. PRESIDENTE (José_f'ragelli)-:- Çonced() :a _____ ~paraa--:sobr
palavra ao nobre Senador Carlos_ Alberto.
~~~-.
- is que_de~erm_~~----=:..::;:::-

m
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trechos !la legislação, como por exemplo no artigo 33_da.
Lei n~" 3.820, de II de novembro-·de-1960, é Concedido,
aos prãticos e aos ofLc.iais de farmácia. o direito de exercerem, em determinados casos, as prerrogativas profissionais dos farmacêuticos.
E hã mais, Senhores! No presente momento existem,
tramitando pela Câmara dos Deputados, projetas de lei
que es~endem o.direito ao exercício da profissão àqueles
-que não se habilitaram, devidamçnt~. para isso.
É um abuso, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
e é uni abuso dos- mais Perigosos! Todos nós, as nossas
famílias, o povo brasileiro, somoS as principais vítfmas
de uma legislação mal elaborada. Estamos todo$ arriscados a sofrer as conseqüências deofientações erradas, que
levem à ingestão de medicamentos inadequados para determinados fins. E é preciso que nos mantenhamos alerta
na fiscalização de leis que visam a permitir a usurpação
d9s _,djr_e~to~~:Je.iftimo~_,_ daque!~ ~qUe labutaram por
conquistá-los.
O curso de formação de um fa[Illaç_eutiç:o, seja ele o
Cuisõ de -fªrm~cja ~o!). o d~ __ fail'Q~cia-Bioquímica, -é
composto por dois anos básicos, seguidos de três de graduação. Inclui, tambêm, estãgio obrigatório e exige,
comQ.JequiSitos pessoais do candidato, o raciocínio abstrato, raciocínio especial, habilidade numérica, atenção
c_çncentrada, exatidão ometiculosa e boa visão.
O campo da atuação do_ profi-Ssional em Farmácia
e:stende-se pelas indústrias, pelos laboratórios, pela área
de Medicina Legal e de Saúde Pública, do Magistério,
das atividades em "Marketing", além de avançar pelo
terrenO dos produtos naturais, sempre que esses estiverem .associados a substância medicamentosas.
cQffio Se pode perceber, SehhoreS Senadores, a profissão do farmacêutiç_o_ tem 8S SUjlS __ atividades definidas
com precisão. Compete a nós, que legislamos, proteger
~ses_ profissionais eni ---seus di feitOs- e, assim agindo~
proteger-noS --a- riós mesmO
·nossa segurança.
Ninguêm duvida da necessidade, _urgente, de morali~
zar o exercício da profissã-o de farmacêutico, Nesse sentido, o Conselho Federal de Farrná,_cja, atualmente presidido pelo experiente Dr. Jairo de Sousa Santos, dispõe-se
a, juntamente com os_ ConS.elbos_Regionais, deflagrar
ampla campanha de conscientização, envolvendo todos
Õs segmentos significativofd0-S1Stema farmacêutico.
No desenvolvimento dessa Cani.j>ailha, pretende o
CõllSélhO promover seminários- e deba.tc:s, recorrendo
aos meios de comunicação para atingír, não só os proprietárioS de farmácia, maS tanibém a população em ge1'àl.
--t. um caminho, Senhores, é uma esperança! Compete
potétn a--nós, que; nes:te Congr_~sso Nacional, somos os
depositários da confianç_a_ do povo brasileiro, batalharmos sem trêguas pela segurança deste mesmo povo~ em
sua busca, incessante, por justica e proreção de seus direito"s.
- -Era O quC:ffiilha a -dizet:. (Muito bem!)

-....:-em

0 SR. CARLOS ALBE_RTO (PDS- RN. Pronuncia
n.anLa
ar com a reso seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
P"<>'~Uªbílidade têcttka _
_
encontramos,' ··realmetite, o nome-de profissiOlúi.ís;-d'êvidamente habili:::. _
Recentemente, a cidade de_Natal sediou a 1_ R~u,nião_
O SR. PRESIDENTE _(Josê FrãB;ellí) --Concedo a
Norte-riograndense de Farmact:fu..icos .. _ ~ _ ._
;_-~---'~~~o~.~~a-~~•.co~fPt~.ãfirma_ aírú;la Francisco ~unes dp," __
palavra ao nobre SenadQLGf!~_@_g .~1!11ç~.
A realização desse evento reVeste-se de especial impor- - - -s~uza:,- muttõs apenas ~mprestam seus n?mes aos patãncia, sobretudo em virtUde.dL~~rminaÇ.ão do$ pro·
troes-que_lhes pagam, ":1sando a dar legahdade aos ~eus
fissionais de farmácià nO-sentidO ae.mor~l~ar 0 egrçício
~tabelectmentos. E__ o tmportan~e, na verdade, sena a
O SR. GASTXo MULLER (PMDB- MT. Pronunda profissão. Em êpoca de tão alla-~peciaÜzaçãó- êomo
~~se~ça_ ~nstant~ do &:rm_ac..Çuttco.e.m.s!!tJ. local d.e tracia -o Seguinte- disçursoJ ~-.Sr. Preside_n_te e SI'$. Senadores:
balh~lena ~d onen~ça~ dada ao v~~~~d~r, a I mfo;a que ora o mundo atra.y_es,sa, não mais se pode ~dmitir
que um farmacêutico limite-se a dar o seu nome à farmâmaç ,_-~.~_Tiect a _ao c ~en e,~ respo~sa l i a :_ co oca a
Aconteceu, faz pouco tef!1po.~o_7~"_Encontro dos Secrr>
cia onde atua. ~preciso', mais do que tudo.,.queele esteja
a setVt<;~.do povo;-a farmácm fun~?nando na~ a~enas
táríos de Finanças dos Municípios das Capitais,
sempre presente em seu posto, pronto a prestar assistêncomo _loJa co~er~~l, mas também como um orgao de
membros da ABRASF (Associação Brasileira de SecretáriõS- e Dirigentes das Finanças dos Município das Cacia técnica aos clientes qucLali Vã.Q em ói.isCi\ -da orien~~~~ s_a~~tán~-~pitais)~ Nessa reunião-elaborou-se um documento: "Cartação segura de um homem -que estudou e preparou-se
Ug1_a.da~qu.eixas u_su:ãis dos_Larma~utiç:os é a da falta
ta do Recife", bem coiilo_ -a ~D~far_ação do Recife",
para fornecê-la.
9~}!_t&!l--!-~~~ef!1~-~_e'?p~~gos. Sã~_ coii~_!_atados, pelos
"qlliVeíCUlãln relevantes deliberações e reivindicações
O que vem acontecendo, hoje em dia, na maioria dos
d~nos de_ farmácí~S;- dentrO do _regime da CLT. Desta
de interesse comunal''.
fo[rri~nCOliiram--=se SOO permanente ameaça de dispencasos, é o cliente ser atendido por um balconista inexpe]>eç-ó,::Sr~ Presidente, Srs. Senadores, que faça constar
riente, descompromissado com a ~ica profissional e com
sa. Para muitos. tal perspectiva assusta a ponto de inibi@mo parte deste meu pronunciamento a "Carta do Relos D()_trabalho, de impedi-los de exercer sua liberdade
. a saúde públiCa, e, não--raras vezc;s, disposto a aceitar
-cife" e a "Declaração do Recife", documentos, indiscuti"favores" de Iab_orat6iíós. Umª grave denúncia, neste
de decisão_n__Qs_assuntos inerentes à profissão. Hesi~antes,
----=---ve1me-nte; prêciSõs fiO~quefarige a problemática dos Musentido, foi feita pelo Dr. Francisco Nunes de Souza,
temerosos, _co_rr~m inclusive o risco de negligenciai- pronicípios das Capitais e os seUs- dirigentes.
Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio
vidências_ imperativas para o bem-estar da clien~ela,
- ~-L6-o~ -Sr---:---Presiâerne, SiS.- Seil:adores, os documentos
Grande do Norte, quando ·lriformou que muitos balcoquando ta,Ts provideõel:ãs-puderem ameaçar O"S"i~te~essC:S
ãCtni~n:ifaaOs; bem como t~anscrevo e faço comentários
nistas de farmãcia estão receifailao medicamentos, não
financeiros de s~_us patrões.
_·· -. ~
com vistas a ajudar o paciente, mas objetivando apenas
O desejo maior do farmacêutico de nossoS días é _o _de-sóbre-p d~-::ãi-e.ttt:O_ ~·s ee;i®om.ista~~int~_ti,Jia49 _"Os Esuma intensificação na venda de produtos de um deterrnl~
que a farmãcia ••volte para eles". No entanto, em alguns
- conomi~~-~rasileiros e_.J~Y.a. R~úb~~·~.
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CARTA DO RECIFE
Os Secretãrios e Dirigerites das FinanÇas dos
Municípios das Capitais dos Estados brasileiros,
membros da ABRASF- Associação Brasileira de
Secretârios e Dirigentes das Finanças dos Municípios--das CapitaiS --:- reuilidos no Recife, aos 28 de
marta de 1985,
considerando ·que:
l. As recentes medidas econômicas recessivas
adotadas pelo Governo Federal contrariam e com~
prometem o firme propósito do Governo Tancredo
Neves de recuperar a capacidade financeira de Estado e Municípios e em especial os Municípios das
Capitais;
2. O endividamento dos Municípios é dec_orrência do processo de esgotamento das fontes de recursos, da crise económica dos últimos anos do eviden.te descompasso entre a variação cambial e a evolução das receitas municipais;
3. A imposição brusca e repentina feita aos
Municípios de honrarem seus compromissos exter~
nos, em prazos não realistas, inviabilizam a continuidade da prestação de serviços e de execução de
obras p6blicas reclamadas pela população;
4. O empobrecimento progressivo dos Municípios está a reclamar uma urgente reforma tributâria
que restaure a plena capacidade financeira dos Municlpios, os quais têm contado com o apoio decisivo
dos Parlamentares, através de apresentação de projetas de lei,
resolvem:
1. Reiterar o apoio ao desenvolvimento e formação de microempresas, considerando o imenso
potencial de geração de emprego que possuem;
2. Envidar esforços para que seja aprovado,
ainda neste ano, o Fundo de Emergência para os
Municipios das Capitais;
3. Solicitar a revogação das medidas recessivas
adotadas pelo atual Governo;
4. Solicitar a revogação da Resolução n'~ 991,
do Banco Central;
5. Pleitear a efetiva participação da ABRASF
na Comissão de Reforma Tributária criada pelo Decreto n9 91.157, de 18 de março de 1985; e
6. Solicitar a prorrogação da validade dos A visos n~'s 30 e 9 por mais um ano.
DECLARAÇÃO DO RECIFE
Os Secretários de FinS:nças das Capitais, reunidos no Recife, aos 28 de março de 1985, deliberam
encaminhar às autoridades federais preocupações
diante das medidas tomadas na ârea económica, por
recessivas, centralizantes, não condizentes com as
aspirações da Nação e mais afeiçoadas a práticas
unanimemente rejeitadas -do regime p-as-sado.
Tem como importante a austeridade na gestão da
Administração, ··particularmente nas empresas
públicas federais, mas diScordaram no que diz
peito aos seus impactos sobre os Estados e Municípios brasileiros, em particular os das CapitaiS, -oitde
a austeridade forçada pela política económica recessiva tem exigido sistematicos e profundos cortes
orçamentários.
DiscOrdaram de tais cortes seletivos das despesas
públicas e de restrições nos desembolsos dos bancos
oficiais adotados sem quaisquer estudos ou reflexões, atingindo em especial as cidades brasileiras
provocando interrupção nas obras públicas com
agravamento eda recessão do desemprego com
enormes prejuízos sociais.
Concordam que a ameaça, com base ~R· 1;'~eto
lei n~' 1.928, de 18 de fevereiro de 1982, alt/er d9 pelo
Decreto-lei n"' 2.169, de 29 de outubro de l 84, ambos editados pelo governo autoritário, do bloqueio
das Contas dos Municfpios que não conseguiram rolar suas dfvidas externas, contrariando os princípios
democráticos norteadores da Nova República.
Em conseqUência, propõem:
1. A revogação dos mencionados decretos-leis,
com lt remessa ao Congresso Nacional de projeto de
lei disciplinando a· matéria;

res-

2. A imediata revogação da Resolução n' 991,
do Banco Central do Brasil;
3. A eliminação ·dos cortes orçamentários nas
áreas sociais;
4. O reconhecimento, se for o caso, pelas autoridades monetárias, das práticas do mercado de
cobranças & comissões extras pelos bancos estrangeiros, incluindo-as nas condições de contratação de
- empffiotimos, para rol agem de divida externa;
5.· O reexame das decisões que determinaram a
suspensão por sessenta (60) dias da deliberação de
recursos por instituições ofici~is de erMita, sobretudo no que tange às parcelas âlusivas e operações já
contratadas; e
6, A participação de representante da
ABRASF na Comissão de Reforma Tributária,
criada pelo Decreto n9 91.157, de 18 de março de

1985.
St. Presidente, Srs. Senadores:
Reuniu-se em Brasflia, faz pouco tempo, o Plenârio do
Conselho Federal de Economia e os Presidentes dos
Conselhos Regionais de Economia. Graças a essa reu-nião puderam, os Economistas, elaborar um documento
Qlle representa o ponto de vista dessa laboriosa classe
quanto à situação politica institucional, objetivando a
restauração da Ordem Democrâtica.
Nessa manifestação os economistas demonstram a
. preocupação com o reordenamento económico do Brasil.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o manifesto intitulado "Os Economistas Brasileiros e a Nova República":
-

OS ECONOMISTAS BRASILEIROS
E A NOVA REPÚBLICA
Os economistas brasileiros, representados pelo
Plenário do Conselho F~eral de Economia e pelos
Presidente dos Conselhos Regionais de Economia,
reunidos em Brasflia. vem a público reconhecer que
do ponto de vista político-institucional, tem ocorrido avanços significativos na restauração d'a Orden
Democrâtica.
No entanto, em relação ao reordenamento econômico - fundamental para garantir a estabilidade
da ordem democrática - permanecem as graves
preocupações que, hâ muito, vêm dominando as
discussões e manifestações dos economistas na sociedade brasileira.
No momento em que começa a tomar forma a
polffica econômicã do atual governo, com a exposição do Ministro da Fazenda no Congresso Nacional, cumpre resultar a importância de que sejam
amplamente debitados os fundamentos em que se
assenta tal poHtica.
O interesse público impõe que o Congresso Nacional seja· o local privilegiado desses debates.
t: indispensável que as discussões e decisões d-o
Congresso Nacional tenham como ponto de partida
o questionamento dos diagnósticos em que se baseiam as alternativas de politica económica a serem
adotadas, bem comi? suas implicações a longo praZo, Para evitar que a· ação do Parlamento seja reduzida à escolha de aspectos parciais, previamente-de- .
finidos.
ConStatamos, com perplexidade, que o diagnóstico oficial da crise econômica continua privilegiando a questão do d~ficit público e das empresas estatais.
Para a opinião p6blica, tem sido sistematicamente veiculada a idéia básica de que o d~ficit p6blico ~
a causa principal da inflação. Nessa linha de argumentos, o corte dos gastos públicos e a elevação dos
impostos surgem como medidas prioritárias,
mantendo-se a tôníca de uma política recessiva.
ContudQ, o déficit p6blico não pode ser responsabilizado pela inflação,- porque tanto o dl:ficit
quanto a inflação, na verdade, são resultantes do
processo de excessivo endividamento externo conjugado com uma p_olitica monetária indutora da especulação financeira.
· Por conseguinte, ao invês de orientar a política
econômica no sentido do corte dos gastos públicos e
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do aumento da carga tributária- o que implica no
agravamento do processo recessivo, com riscos de
novas pressões inflacionlirias ..::.. deveríam estar sen~
do encaminhadas, com urgência, a reforma financeira ea reriegOciaÇão da dívida externa, subordinadas, ambas, aos objetivos de crescimento, emprego e
distribuição de renda.
Em relação às empresas estatais, é preciso ter
presente:
a) seu papel histórico no processo de desenvolvimento e na afirmação da soberania nacional;
b) a des~riiiÇão entre aS estatais do setor produtiv-o, que são auto-suficientes, e as de carâter social,
mantidas com recursos fiscais;
c) a estreita vinculação da divida das estatais
do setor produtivo com a captação de dólares,
forçada pelos governos- anteriores, para rolagem da
dívida extern~
d) as conseqUências recessivas do corte no orçamento das estatais do setor produtivo, com o risco
adicional de levá-las à desestruturação.
Portanto, a política econômica, em relação às estatais, deve ter como eixo central o saneamento do
seu passivo financeiro, o que remete, novamente, à
reforma financeira e a um novo tratamento na renegociação da dívida externa.
Aliás, só esse tratamento serâ capaz de reduzir as
taxas de juros, o patamar inflacionãrio e os desequilíbrios das contas governamentais.
Assim sendo, concluímos que:
l'~) os objetivos essenciais de poHtica econômica da Nova República devem ser a retomada do
crescimento, a expansão do emprego e a redistribuição de renda;
2") os instrumentos estratégicos para a realização desses fins são a renegociação soberana da
divida externa e a imediata reforma financeira;
31') o Congresso Nacional deve assumir imediatamente a iniciatiVa no tratamento da reforma financeira, da renegociação da dívida externa e da
politica de controle inflacionário, livrando-se do entulho autoritário que o marginaliza das decisões de
pOlítica econômica e que as retêm no âmbito restrito
da tecnocracia...
Brasília, 14 de maio de 1985
Era o que tinha a dizer. ( Muito bem!)
O SR. PEESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. ~NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso"-:) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Um dos órgãos mais eficientes no seu desempenho, no
anterior Governo, foi a Secretaria do Meio Ambiente
que, sem ajuda maior da administração, com recursos
exageradamente modestos, conseguiu acompanhar o desenvolvimento de uma consciência ecológica no Pafs,
quando a maior fiscalização dos recursos naturais, da
flora e da fauna, principalmente contra a poluição dos
rios e o desmatamento das encostas surge nos próprios
municípios, -evidentemente com o mais entusiástico
apoio da imprensa brasileira, posiciOriada ao lado dos
defensores da nossa ecologia.
Mas_ é tempo de confiar que no atual Governo, essas
práticas de defesa ecológica e controle à poluição do
meio ambiente passem a ter uma instrumentação federal
mais capaz, com um planejamento global, que promova
a integração das indústrias com a ârea em que se estabeleçam, munindo-se de todo o arsenal antipoluente que
existe à disposição da iniciRfiv3 industrial.
Nesse particular, seria do melhor alvitre a isenção tari~
fária Para a inipórtação de máquinas sem similar nacional, bem como empréstimos com juros especiais para a
aquisição de equipamentos antipoluentes.
No Japão chegam a quinhentos milhões de dólares
anuais os dispêndios do Estado, para complementar um
bilhão e duzentos milhões de dólares das empresas, em
investimentos antij>oluição, sendo que os industriais,
para atender a essas despesas, obtêm empréstimos estatais com o prazo de três anos.
Elas também podem formar reservas antipoluição, livres do imposto de renda, para atender aos gastos com a
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prevenção, que atinge anualmente de três a seis décimos
por cento do faturamento.

Mas no Brasil tais gastos são considerados investifu.eri.tos, sujeitos, assim, às alíquotas de trinta e cinco a quarenta por cento do imposto de renda.
Entretanto, pelo art. 26 do Decteto n\' 88.351, de 1r:t de
julho de 1983, o Conselho Nacional do Meio Ambiente
pode submeter, por intennédio do Ministê:rio do Interior. à apreciação do poder Executivo Federal, Estadual
e Municipal, propostas de C9ncessão de incentivos fiscais
e financeiros, visando à melhoria do meio ambiente,
constando do projeto a realização de obras e aquisição
de equipamentos para controlar-~a degradação ambiental.
Espera-se que essa orientação tenha continuidade no
presente Governo, a fiin de que não se torne exigível
também a criação, no Brasil, de um partido ecológico, à
semelhança do que ocorre_n_a Alemanha.
Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
·

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nival~p Machado.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)-; Sr, Pre~idente e Srs. Senadores:
Debate~se, no mom'~~i.o presente, um problem~ de relevância para o Pais: o ·redimensionamento da estrutura
fundiária, a conhecida _Reforma Agrária.
Em 1964, foi editado o chamado Estatuto da Terra,
em que ficaram definidos algups conceitos básicos, como
o de módulo rural, propriedade familiar, minifúndio e
latifúndio.
De passagem, diga-se que se trata de lei bem fOrmulada, impondo-se como instruniento adequado e necessário à solução da problemática do uso da terra, tCndo
em vista o aumento de SU<l. produtivida~e.
Não podemos obscurecer que esses concci.tos básicos
ainda hoje continuam válidos.
~ que, com o avanço da fronteira econõmica do Pais,
com a incorporação de grande parte da Amazônia Legal,
do Centro-Oeste, de Mato Grosso e Roridônia ao processo de desenvolvimento c!9 __~fs;intensificou~se o processo de coionízação do Oeste.
E a posse continuada de gran_des tratos_ de terra, dentro da sistemática do nosso direito,- fÕi gCrando a propriedade, ou melhor, foi -dando lugar à legalização da
propriedade.
~
_
_
Ocorre, p·or~m. que as posses foram entrando em choque, que indivíduos que tihham ou foram adquirindo·o·stítuios de proprietários não vêm admitindo essã.s posses,
que geram, com o decorrer do tempo, o direito ao uaucapião,
Estudiosos da matéria apontam, dentre outros, três tipos de conflitos sobre a terr~:
_
Em primeiro lugar, os-- que envolvem pequenõs proprietários, que buscam conservar suas terras. Esses conflitos ocorrem predominaul~_rn_ente na área do Grupo
Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins, GETAT,
nos Estados do Maran,hào, Pará, e Goiás. Esses conflitos
viram-se agravados, ultimamente, com as de!icobertas de
jazidas auríferas.
Em segundo lugar, as lutas adVirldas do re8.sseiiiamCrito das famílias de trabalhadores rurais deslocadas pelos
grandes projetas do GQverno, destinados a gerar'eriê'rgiã
elétrica. com a inundação d_e vastas ãreas rurais pelaSgrandes represas.
Por último, há a luta dos sem-terra, muitos exproprietários, que sonham com a volta ao meio rural, desencantados com as grandes cidades, onde tiveram experiências de vida as mais decepcionantes.
_ __ _
Não cabe aqui relembrar as origens desse fato sociaj: a
perda da terra por muitos.
_ _ _ _
Essas razões, como sabemos e Caio Prado Júnior tão
bem retraçou, sào __históricas, rio Nordeste -liiorâneO;
onde predomina e intensifica-se a monocultura da canade-açúcar.
No Sul do Pab, é sãbido, a expansão das áreas de_ cultura do café, há décadas atrãs, e agora, a da soja, são os
responsáveis pela absorção da pequena propriedade pelas grandes empresas.
Segundo a revist{t ~·Senhor", edição de 26 de junho,
mais da metade das propriedades rurais têm área inferior

a lO hectares e representam, com 5,5 milhões de hectares,
apenas 2,4% do total das terras do País.
Enquanto isso, 380 milhões de hectares estão nas mãos
·-de- f% dos que detêm os estabelecimentos com mais de
1.000 hectares.
Os dados do INCRA, num quadro transcrito por
aquela conceituada revista, _mostram que dos
5~9..871.729 hectares que formam o País, 5,536.559-cons~
titllem propriedades de menos de lO hectares. Enquanto
isso,- as p-r-opriedades de mais de 10 mil hectares ocupam
não menos do que 142.317.009 hectares.
Segundo ainda aquele quadro-tesumo, 362.000.000 de
=hectares constituem terras por explorar.
Uma análise maior exigia um aprofundamento nas
causas e nos efeitos, isto é, nessa absurda concentração
de terras num país essencialmente agrícola como o Bra~

si1.

h que nosso País, sem embargo de possuir uma das
maiores áreas agricultáveis do mundo, debate-se numa
crônica crise de alimentos básicos e, por imposições económicas, vê-se obrigado a desviar seu esforço ·produtivo
para as-culturas destinadas à exportação.
_
Não que se deva condenar esse esforço para produzir
soja, cacau, café e açúcar.
Não que se pode _esquecer a produção dos alimentos
__ há&icos,._ como o milho, o feijão, a mandioca, as horta~
liças, as frutas.
E_ isso só pode ser conseguido se, num lance de coragem, Governo e povo brasileiros, se empenharem na reforma do sistema fundiário nacional.
Convéín ffíSai';tÓdavia.- COffio bem salientou ó Presidénte Josê Sar_ney,- que a reforma -que se Pretende implantar nào é contra ninguêm, mas a favor de todos; que
a terra_produtiva será respeítada.
E mais: objeto dessa reforma serão primeframenle os
grandes tratos de terras devolutas, terras que não têm
dono, que estão disponíveis para uma distribuição àqueles que sonham com o seu aconchego acolhedor e saberão, com carinho e dedicação, cuidar do seu amanho, tirar de seu séio-Orü:fivoso a fartura de que tailto carece
nossa g-entê sofrida.
Gostaríamos de trazer ao presente pronunciamento,
algumas conclusões importantes sobre ô Plano de Refor~
ma Agrária de que se cogita:
-Não há- que se discutir a questilo da validade
da Reforma Agrária, que é pacífica, da mesrha forn:ta que nada se pode opor ao seu aspecto legal. Ela
foi considerada nec~sária e teve aprovação pelo
_ParliUflentq Brasileiro durante o -Qoy_efno Cast~lo
Branco.
~
-..:....A opoSiÇão à Reforma Agrâria nem sempre
tem sido feita em sentido construtivo. A,_s pessoas e
institüiÇões qUe se-mostram-contra a mesma, não
- - devem limítar-se a criticar, cabendo-lhes oferecer
contribuição para a soluçào do problerna.
-:...:.;.-A Reforma Agrária 6 compatível com o processo socj.al de um país capitalista como o BrasiJ:
não pretende eliminar o Instituto da -propriedade
privada, pelo contrário, quer generalizá-lo e
democratizá.~ lo.
--A Reforma Agrária é oportuna e consentânea
com postura da Nova República de combater o
uso especulativo dos recursos financeiros e produtivos. Coni ela se espera que os seus aluais proprietários-passem a usá-la produtivamente, uma vez que
o direito de propreidade está condicionado ao bemestar social.
- O crescimento da agricultura brasileira nas
duas últimas décadas beneficiou algwnas regiões,
alguns produtos- e alguns produtores. No m~s foi
_muito restritivo e excludente. A Refonna Agrâria
- repreSenta a deiilO-ciãcíli eConômica nQ campo.
-A Reforma Agrária foi apresentada em forina
-~de pi'Opos(a e n'ão como plano acabado, que deverá
ser 1Úllplamente debatido pelas partes interessadas,
como deseja o Governo, que acaba de prorrogar o
prazo para esse fim. Neste sentido sua postura é demOcrática.
-O próprio Estatuto da Terra prevê que se faça
a Reforma Agrária e se promova a Política Agríco-la. A proposta de Reforma Agrária faz menção a
isto no seu capítulo introdutório. Mas o faz de forma superficial. ~preciso aprofundar a interligação

a
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dos dois temas, discutindo e abordando a questão
da produção agrícOla.
-Cuidado especial deve ser dado ao INCRA,
instrum~to_ operacional da Refonna Agrária. Neste sentido, o INCRA deveria ser objeto de atenção
especial no seio da Reforma Administrativa que o
Governo da Nova ~epllblica pretende promover.
Isto porque o INCRA deverá ser ágil e eficiente no
desempenho de suas atividades.
-A colonização, sendo parte integrante da pro~
posta global da Reforma Agrãria, reflete o interesse
do Governo da Nova República ao conferir-lhe a
devida ênfase, porque em geral é aplicâvel às regiões
de fronteira e em áreas de terras públicas.
Os que se Opõem a esse plano, sem estudar-lhe os pon~
tos básicos, autorizam a conclusão de que fazem julgamento precipitado ou têm interesse em se colocar contra
qualquer iniciativa do Governo, mesmo que estas serevistam das melhores intenções.
No momentÓ. toda contribuição à solução do ma_gno
problema, parta de onde partir, é de grande valia.
De nada aclianta deblaterar, apenas, sem oferecer nenhuma colaboraçãoJ procurando denegrir a imagem do
honrado Governo que se instalou no País, tendo à frente
o Presidente Josê Sarney, cujos propósitos a opinião desapaixonada apóía e aplaude.
A postura mais correta, repito, não é clamar contra os
fundamentos das mudanças que o Governo está disposto
a implantar. O _correto é ajudá-lo a encontrar a melhor
solução que, sem atentar contra direitos adquiridos, contra a propriedade produtiva, dê ao povo brasileiro, mormente aos deserdados, a oportunidade de trabalho e de
contribuir para a solução d~ problema alimentar, antes
de tudo, e do soerguimento da economia nacional, no final de tudo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (José Fragclli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
Sr. Presidente e Srs. Senadore[i:

seguinte discurso.) -

Desde que os ho_mens se agruparam e se iniciRram as.
relações de trabalho - uns como patrões, outros como
empregados- surgiram, como é natural, os conflitos de
interesse.
Com a evolução social, as comunidades se foram organizando e chegamos à situação atual, em que, no caso
brasileiro, hã um Tribunal Superior do Trabalho e os
Tribunais Regionais do Trabalho, para dirimir as ·questões trabalhistas, consubstanciadas basicamente na Consolidação das Leis do Trabalho - a CLT.
A importância dos Tribunais Regionais do Trabalho é
óbvia, na medida em que é a instância adequada pararesolver os recursos decorrentes das relações entre patrões
e empregados.
Tanto maior será essa importância quanto maior for o
número de empresas e de empregados.
O Estado de Rondônia, que tenho a honra de representar neste Senado Federal, carece, urgentemente, da
instalação de seu Tribunal Regional do Trabalho, o qual
virã preencher uma séria lacuna hoje existente, em prejufzo principalmente dos trabalhadores, que têm na Jus~
tiça do Trabalho aproteção-ã:dequada contra o arbítrio,
a exorbitãnci_a e o descumprimento das leis que regem as
relações entre aqueles que pagam para que haja produção e os que recebem por produzir.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, tenho em
mãos e anexo ao presente pronunciamento cópia da exposição de motivos assinada por treze das mais importantes associações, federações e sindicatos de patrões e
de empregados do meu Estado pleiteando ao Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, Doutor Carlos Coqueijo Torreão da CosM
ta. a criação do Tribunal Regional do Trabalho no Estado de Rondônia, desvinculando-se a Justiça do Trabalho
de Rondônia do Tribunal Regional do Trabalho da llt
Região, no Estado do Amazonas, o qual abrange, além
de Rondônia, também o Estado do Acre; e o Território
de Roraima.
Tenho sido o porta-voz, muito honrado, das reivindicações de diversas e importantes categorias profissionais
do meu Estado, em pleitos justos e ct.ijo atendimento é
urgente, para sanar deficiências e falhas que hoje aconte.
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cem, ainda, em Rondônia:•com prejuízos materiais e de
tempo para milhares de pessoas.
Nos últimos dias solicitei das autoridades competentes
que fosse criada a Agência do BNH de Rondônia e fosse
implantado o Conselho Regional de Economia do Estado. Nestes dois casos, como agora, em relação ao Tribunal Regional do Trabalho, o Estado de Rondônia vem
sendo sub-ordinado, indevidamente, a organismos que
funcionam em Manaus, distante mais de 1.100 quilómetros de Porto Velho, a capital do meu Estado. Além disso ser injusto, acarreta despesas que muitas das vezes inviabilizam os pleitos normais qUe os pOstulantes têm a
fazer.
Com a criação do Estado de Rondônia, em deze_mbro
de 1981, o então Território mudou de configuração jurídica e assumiu novas e importarites tarefas. Pãssou a ser
· mais uma unidade da Federação, com as suas responsa, bilidades naturais, mas ao mesmo tempo adquirindo a
possibilidade de vôos livres e independentes na medida
, do que estabelece a Constituição Federal.
Como seria de se esperar, houve um vertiginoso crescimento comercial, industrial, agropecuârio, popula6onal
e de prestação de serviços. A rodovia BR-_364, ligando
Cuiabá a Porto Velho e, conseqUentemente, Rondônia
consigo mesma e com os demais Estados brasileiros com exceção da capital do Amazonas, Ma naus, porque a
estrada que nos liga est.â interrompida- proporcionoU
enorme procura por Rondônia, ensejando uma enorme
corrente migratória procedente de diversOs Estados.
Daí, houve ~ov~~ munic~~-o~-~~je totalizando 15.

~

A construção da Usina flidrelétrica de Samuel, o surgimento de numerosas empresas de mineração que exPioram ouro e cassiterita, o aumento da produção de cacau, que torna Rondônia o segundo produtor nacional
desse produto, e a atividade comercial aumentada em
função do progresso do Estado, ciue levaram Rondônia a
registrar a segunda maior arrecadação do ICM, envolvem um número cada vez maior e mais complexo de relações trabalhistas que, por sua vez, geram, ainda, uma
rotatividade muito grande de mão-de-obra. Estando
Rondônia em permanente ebuliÇãO -decorrente de sua ânsia de crescer; sendo o Estado habitado por pessoas das
mais diversas regiões do Pais e_ cQnstituíd_o por diferentes
camadas sociais, intelectuais e .e.cOnômicas, é normal que.
os conflitos trabalhistas cxiiiãm~nurn índice crescente,
exigíildo, pOrtanto, a impla-ntãção, Uigente e imediata,
do nosso Tribunal Regional do Trabalho.
Infelizmente, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
a procura da Justiça do Trabalho tem sido intensa. Entretanto, Rondônia possui úriitiJunta de Conciliação e
Julgamento, ilistalada preca:Çiunente em Rondônia, é
mesmo assim vinculada aa .- ' Regional do Trabalho de Manaus, com acess
nte por via aêrea e
com passagens carísSimas,
s.abe.
Outro fato a considerar e
ai chamo a a tençãOdas autoridades responsâveiS p-e" a -iffipl_aptaçã_o desse Tribunal Regional, é o fato de qu~ as_ distâncias em Rondônia são muito grandes. Há municíPiOs qüe estãõ_situados
a 950 km de distância de Porto Velho, a capital do Estado! E somente ternos uma Junta de Conciliaçãa..iJlltga.:mento.
Nos casos dos municípios-oilde inexist"effi Juiiiã.s de
Conciliação e Julgamento - e é precisamente tQda li situação dos 15 municípios de Rondônia, for_a_a Ca:jlitala ço.mpetênciã p-ara apreciação dos pleitos trabalhistas é
do' Juiz deDirCito da comarca local. Entretanto, diversos
processos ajuizados no interior do nosso Estado foram
remetidos para a Capital e vice-versa, tendo surgido cOnflitos de competência, estando até agora pendentes
aguardando solução de isntâncias superiores.
1:. desnecessário _enfatizar, Senhor PresiOente, Senhores Senadores, o prejuízo que causa: aOS trabalhadores ial
situação. Logo aos trabalhadores, que h~tam arduamente, contra as dificuldades da natureza.e.do próprio trabalho -que desempenham, de verdad6fro~--deSbr;~.v:adorCs e
pioneiros, é itnposto este saCfifici~~-~ ter que esperar
pela solução de questões que, de um m:no.o geral, acabam
___:::;;:._--- ~ -vencendo na Justiça.
Uma única junta mal atende_a Capital de Rondônia.
. No rol das razões quejustificam-plenan:iente-a imediata criação do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia eu somo, ainda, as dificuldades impostas aos advogados que milítam em causas trabalhistaS no meu -Estã"do,
os guais têm que, freqUentemente, deslocar-se até Ma-
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naus para julgamentos mais complexos. Nestes casos,
crcupam três dias de suas atividades produtivas com uma
só questão; e desses três, perdem dois dias, exclusivamente com a viagem de ida e de volta. Isto, além do tempo perdido- e tempo é dinheiro-, representa despesas
adicionais com hospedagem e alimentação~
Senhor Presidente, Senhores Senadores~ estou seguro
de que não é este o desejo do Governo do Presidente José
Sarne_y. Pofs sabe muito bem Sua Excelência, que deixou
esta Casa como brilhante Senador que é e sempre foi
para assumir a mais alta função executiva do nosso País,
que Justiça tardia não ê Justiça! E além de tardia, a Justiça trabalhista que se pratica em Rondônia é de acesso
cada vez mais difícil. Eu diria que não é Justiça. Antes, é
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cujo presidente é Raimundo Fidelis de Araújo; da Associação dos Jornalistas Profissionais; da Asssociação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo; da Associação Comercial de Rondônia, atravês de seu presidente
Luiz Malheiro Tourinho e da Associação Industrial Extrativa de MineraiS, cujo presidente ê Frederico Camelo.
Junto também aos documentos que mencionei as cartas enviãdas pelo Presidente da Associação Comercial de
Rondônia e pelas entidades subscritoras da exposição de
motivos ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
José Sarney, e ao MiniStro da Justiça, Fernando Lyra,
estando certo de que a sensibilidade e os propósitos do
nosso Presidente farã com que o Tribunal Regional do
Trabalho de Rondônia seja criado rapidamente, para a
felicidade dos milhares de trabalhadores que constr6em
o Brasil de amanhã.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

uma injustíÇa-.
,
·
Um Tribunal Regional do Trabalho adequado, bem
instalado, com pessoal e materiais sufiCierites para atender a demanda das causas que crescem dia a dia, será importante passo para o encaminhamento do problema.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
Mas, Senhor Presidente, Senhores .Senadores, ainda não
ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENserá a solução.
TO:
Em face da distância dos municípios de Rondôniã, o
Porto Velho, 20 de maio de 1985.
problema só estará resolvido se juntamente forem criadas, também,- quatro Juntas de Conciliação e JulgamenExm~' Sr.
to, que se localizariam em Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e
Dr. José Sarney
Guajará-Mírím. Somente para exemplificar, permito-me
DD. Presidente da República Federativa do Brasil
mencionar- as distâncias a que atualmente os interessados
Brasflia- DF
êm- solucionar pendências trabalhistas na Junta de ConEx.celência,
ciliação em Porto Velho têm que enfrentar para sC:-deslode_ seus municípios aié a capital dO meu Estado.
Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para os
__ O!iajarâ-Mil-im estã a 370 kni de POrto Velho; Costa
devidos fms de direito, cópia da exposição d~ motivos diMarques, a 450 km; Cerejeiras, a 1.050 km; Vilhena, a
rigida ao Excelentíssimo Senhor Ministro Carlos Cc767 km; Pimenta_ Bueno, a 566 km; Espigão D'Oeste, a
queijo Torreão da Costa, digníssimo Presidente do Tri603 km. Para citar apenas estes. Ariquerries, o mais próbunal Superior do TrãfiiiifiO; na qual entidades de classe,
ximo, está a 209 quilômetros de distância.
patronais e de empregados, Ordem dos _Advogados do
Então, pergunto: é justo que os traóalhã(lores que se
Brasil seção de Rondônia, e, outras entidades, reivindisentem prejudicados na sua relação com o-empregador
cam a criação do Tribunal Regional do Trabalho do_Es~
tenham que se deslocar tantos quilômetros distantes
tado de Rondônia, desmembrando-o do Tribunal Regiopara procuraruma solução para o seu caso? Eu mesmo
nal do Trabalho da 11• Região, cuja s_ede ªtualmente é
respondo e cert~ente Vossas Excelências hão de conna cidade de Manaus - AM.
cordar. Não! Não é justo!
Na mesma expo'sição reivindicam-se a criação de ouAlém do s~frimento pela distância, deve-se considerar
tras Juntas de Conciliação e Julgamento em diversos muque as despesas com esses deslocamentos, quando não
nicfpios deste Estado, além de mais uma Junta Comerpara Manaus, às vezes acarretam despesas superiores até
cial na capital.
às próprias causas, supeiíores até aos Valores em discusNa exposição de motivos que acompanha a presente,
são.
Vossa Excelência constatará as razões de fato e de direito
Um outro dado que considero importante em relação
que levaram as entidades signatârias, a reívindicarem a
aos processo-s ·trabalhistas em Rondônia, rê fere-se às es:.
criação do Tribunal Regional do Tnibalho para o EstatatístiCas qUe passO ã mencionar: no ano passilào, a Juri.do de Rondônia com o conseqUente desmembramento
ta de Conciliação e_ Julgamento de Porto Velho, mal da Jurisdição Trabalhista deste Estado, do TRT da II~
instalada, inadequada para o volume de trabalho, coloregião.
.
cou em pauta 4.076 processos; recebeu 1.944 novas recla__ Confiante no ilto discernimentO dC Vossa Excelência,
maç_ões trabalhistas; solucionou interesses áa-Ordem dC-1
aliado a? ~píri~o~4a Nova _:g._~pública, subscrevemo-f!05_
bilhão, 333- inilhões, 507 mil é-263 cruzeiros. E teve como
confiantes das providências que serão tomadas através
saldo de processos para -_o_~no. de 1985, isto ê, teve que
do Ministério da Justiça. - Luiz ·Malheiros Tourinho,
transferir para esti anó_3;468 processos. Um absurdo.
Pres. Assoe. Com. RO e pelas entidades subscritoras da
Culpados os que lá trabalham? Não~ Absolutamente,
exposição de niotivo's anexa - Aimir da Silva, Prel.
não são culpados. Fazeln o máximo que pOdem. Mils_o
Sind. Empregados Tnd. Gráfica Est. de Rondônia.
___ voLume de pendênciatiabJ:!Ihista ê humanarilente_superior à_ cap?-Cidade de julgar e decidir.
Serihor Presidente, Senhores Senadores.
- -~ssoci9-rp.~ inteiramentl!, com o ma,iQ_I-__ empenhei, à
Porto Velho, 16 de maio de 1985._
mâxima re$9l:!.1ção deste assunto. Rondônia não pode
Exmq Sr.
con_tinuaiS"ê.ID;ter __QSeu Tribunal Regional do.Trabalho.
-Dr. Ferriando Lyra
ESte e-o meu pensameritO e este é o pleito-íridifetO de tá-~-..
DO M' · t d E f d d n---C ·
d~s os_ tra~a(had~_res ·que lá vi.vem, que lã ganham -s~~;~~--=,.. ~ Br~ília ~ ~oF .e.: s. a 0 a ustJça
suste?to, -9:lle lã aJudam_o Brasd a se ~es:nvolver._~te~'\~~~)o ..:.: ;::~~..__.._,.:,_._. ~'f1
o pleito_dm::to da Federação do ComerClo do_Es_f@o de.=_:,.~--._-=o-_E~~C)á·, ____ -: :··
.
Rondônia e seus Filiados, pelo seu presidente Josê_lÜbei- ~ - Esí~])S:;--enc.a:!lllnhándo__a VõsSa Excelência, para ~s
ra- Filho; da Federação da Agricultura_ do Estado- de
· devidOs f(OS de dire!lo, ~ópia çta exposição de motivos. di--?
Rondônia e de seus Filiados, através de .seu presidente
rigida ao Ex.celentíssimo_senhor -Ministfo-Tarlos Co-. -,:: .·
João Vitalino Nevcb.; do Sindicato dos Empregados dos
queijo Torreão da Costa, digníssimo PreSidente_do Tri-~--~- ~-Hotéis e-Siffiilares, pelo presidente Tito Duarte; do Sínbunal Superior do Trab-alhÕ, na qual entidades de classe,'
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias Grâficas doEspatronais e de empregados, Ordem dos Advogados do
ta~o de Rondônia,, pelo presidente Almir da Silva; do
Brasil seção de Rondônia, e, outras entidades, reivindiSiiidicãto dos Garimpeiros, cujo presidente é Antonio
cam a criação do Tribunal Regional do Trabalho do EsN~nes Cardoso; do Sindicato dos ContabilistaS, pelo
tadO -de RondÕnia, desmembrando-o do Tribunal Regiapresidente Antônio Rocha de Souza; do Sindicato dos
nal do Trabalho da 1t• Região, cuja sede atualmente é
Estivadores, cujo presidente é Francisco Chagas; do Sinna c-idade de Manaus- AM.
dicato dos Empregados no Comércio, pelo presidente
Na mesma exposição reivindicam-se a criação de OUCarlos de Souza Arcanjo; do Sindicato dos Motoristas,
tras Juntas de Conciliação e )ulgamento em diversos mu-
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nicípios deste Estado, além de mais uma· Junta na capi-tal.

Na exposição de motivos que acompanha a presente,
Vossa Excelência constatarã as razões_de fato e de direito
que levaram as entidades signatãrias, a reivindicarem a
criação do Tribunal Regional do Trabalho para o Estado de Rondônia cs1m _Q Ç.QnSéqUente desmembramento
da jurisdição trabalhista deste Estado, do TRT da ilfRegião,
Confiante no alto discernimento de Vossa Excelência,
-aliado ao espirita da Nova República, subscrevemo-nos
confiantes das providências que serão tomadas atra.,..és
do Ministério da Justiça. - Alm_ir d3 Silva, Pres. Sind.
Empregados lnd. Gráfica Est. de Rondônia - Luiz Ma·
lheiros Tourinho, Pres. Assoe. Com. RO e pelas entidades
subscritoras da exposição de motivos anexa.

Exm9 Sr.
Ministro Carlos Coqueijo Torreão da Costa
DD. Presidente do Calenda Tribunal Superior do
balho
Brasília- DF.

Tra~

Excelência,
Os dirigente classistãs das
Associação Comercial de Rondônia
Federação do Comércio do Estado de Rondônia
Federação da Agricultura do Estado de Rondônia
Sindicato dos Empregados dos Hóteis e Símilares
do Estado de Rondônia
..
Sindicato dos Motoristas do Estado de Rondônia
Sindicato dos Trabalhadores na lndO.s.tria Gráfica
do EstadQ de Rondônia
Sindicato dos Garimpeiros do EStado d!;! Rondônia
Sindicato dos Contabilist.a_s do Estado de Rondônia
Sindicato dos Estivadores do Estado de RondôniaOrdem dos Advogados do Brasil- Seção de Rondônia
Associação dos Advogados de Porto Velho
Associação dos Jornalistas Profissionais de Rondônia
Associação Brasileira de JornaJistas Escritores de
Turisto (ABRAJEST)
vem, mui respeitosamente, à presença de V. Ex•, apresentar a presente Exposição de Motivos sobre a criação
do Tribunal Regional do Trabalho no Estado de Rondônia, desmembrando-o do Tribunal Regional do .Trabalho !lt. Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e que jurisdiciona, atualmente, o Estado de Rondônia, pelas seguintes razões de fato e de direito:
I"') Com a criação do Estado de Rondônia, nO" mês
de dezembro do ano de 1981, como seria de se esperar, o
novo Estado atravessou, como de fato atravessa, vertiginoso crescimento comercial, industrial, agropecuáriO e
populacional. A inauguração da Estrada BR~364, ligando Cuiabã à cidade de p_grto Velho, e conseqUentemente,
ligando a cidade de Porto Velho aos demais_Esta.dos brasífeiros, exceto o Estado do Amazonas, prOporCionOu
enorme procura por parte dos naturais dos outros Estados, uma enorme radicalização daquele que aqui apartando, tem formado uma corrente migratória que merece
a atenção das autoridades constitufdas, corrente essa d;Is
mais variadas camadas sociais.
Resultado desse ato de fé, foi o surgimento de ifl~me:·
ros municfpios, hoje totalizando quinze (15). Em Porto
Velho, capital do Estado. de Rondônia, encontra-se em
fase de construção, a importantíssima Usina Hidroelétrica da Cachoeira de Samuel, localizada a aproximadamente 50 Km da área urbana, cuja conclusão está prevista para o ano de 1988 e que chegou a abrigar cerca de
3.000 empregados. Inúmeras empresas de Mineração exploram e pesquisam ouro e cassiterita, aqui se instalaram
pelas promissoras perspectivas-oferecidas. O .Estado de
Rondônia atualmente já é. o segundo produtor de_ çacau
no Brasil, assim como, no ano recém-findo, foi a segunda maior arrecadação do Imposto sobre CirCulação de
Mercadorias (ICM).
As cidades de Ji-Paraná e. Cacoal, por exemplo, alcançaram um vertiginosO dese·nvolvimento, em tempo
recorde, comparado ao que aconteceu com a cidade de

Iffiperatrfz no Estado do Maranh.ão, quando da construção da Estrada Belém-Brasnia.
2"') Como ser.ia previsível, em decorrência da natural
rotatividade.da mão-de-qbra, a procura da Justiça do
Trabalho tem sido intensa. Entretanto, o Estado de Rondônia, infeli:zmente, possui uma única Junta de ConciliaÇão e Julgamento, instalada na Capital do Estado, e
vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da ll•. Região, cuja sede ~ na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, e, que dista aproximadamente 1.100 Km de Pofto
Velho, com acesso unicamente pela via aérea.
3"') O trabalhador, que está radicado em Municípios
longínquos da Capital do Estado de Rondônia, encontra
enormes dificuldades quando necessita reCOrrer à Justíçã
do Trabalho._ Municípios que se localizam em uma faixa
de até 950 Km da capital. Sabemos que, nas localidades
onde inexistem Juntas de Con~iliação e Julgamento, a
competência para apreciação dos pleitos trabalhistas é
do Juiz de Direito da Comarca local. Entretanto, constatamos que, diversos prOcessos ajuizadoS no· inte~ior, foram remetidos para a capital e vice-versa tendo surgido
conflito de competência e que atê esta data encontram-se
pendente de Solução por parte das Instâncias Superiores.
Uma única Junta mal atende a Capital do Estado, não
possuindo condições físicas e materiais para atender o
volume acentuado de reclamatórias~O trabalhador do
interior do Estado realmente enfrenta um sensível drama
qu1máo necessita recorrer à Justiça do Trabalho, cujas
reclamatórias a Junta de Porto Velho nem sempre tem
condições de solucionar a curto prazo as reivindicações
dos empregados.
49) Além dos prob[emas dentro do próprio Estado e
jã ap-ontados, quando as partes na Justiça do Trabalho
recorrem à Instância Superior das decisões de Primeira
Instância, Ou seja, para o Tribunal Regional do TrabalhO, li• Região, cUja sede é na Cida~e de Manaus AM., e out~:o drama se apresenta para Os advogados que
acJ.Ui militam: o acesso a Manaus. é unicamente via aérea,
pois inexistf: o transporte fluvial e a estrada que ligava
Porto Velho-Manaus há muito tempo estâ interditada,
sem previsão da sua liberação por· quem de direito. Um
advogado para acompanhar a sessão de um dia do TRT
da li• Região, tem obrigatoriamente, que sacrificar 3
(três) dias da semana, isto por que necessita de um dia
para que possa chegar até Manaus, um dia de permanência nessa cidade e mais um dia para retorno, o que resulta em graves prejuízos para toda a classe. A nobre classe
dos advogados se sente sensívelmente prejudicada diante
deste quadro que se apresenta.
-- Entretanto, prejuízo maior certamente é do trabalhadQr que não se se vê convenientemente atendido na esfera da Justiça do Trabalho, a despeito do esforço e dedicação d_e todos quantos militam na única Junta do Estado.
5~)-. Esse não é o quadro, temos certeza, que o Governo quer, pois justiça tardia não ê justiça, ainda mais que
além de tardia, cada vez mais de dificil acesso, físico,
considerando as distâncias entre_ Porto Velho, sede da única Junta existente no Estado e os demais municípios e
seus respectivos distritos.
Âlém das dificuldades físicas, somos testemunhas das
precárias condições materiais da úp.ica Junta existente no
Estado. Estamos aqui leVantando uma bandeira, plant~ndo uma selll_ente- que certamente trarâ frutos em· um
- fUturO Próxirilo.
- ·
6"') Pela posição geogrâfica dos Municfpios rondonienses, pelos dados estatísticos colhidos junto ao Governo do Estado se faz necessário a criação, além do Tribunal em si, de mais 5 (cinco) Juntas de Con.c_ili.ação e
Julgamento em.tOdo o EstadQ. e que em princípiO-se lOcalizariam nos seguintes Municípios:
Uma Junta Qo Município de Ji-Paranâ, com jurisdição
sobre os Municípios de Ouro Preto d'Oeste, Presidente
Médice e Jaru; uma Junta no Municípío de Cacoal, com
jurisdição sobre os Municípios de Rolim de Moura, Pi~
menta Bueno ESp"igã"o d'Oeste; uma Junta no Munidpio de Vilheoa, com jurisdição sobre os Municípios de
Colorado-d'Oeste e Cerejeiras; Uma Junta no M_u_n_icfpio de Guajirá~Mirtm, com jurisdição sobre o Município de Costa Marques, sendo que este Município abrange :fbistfitos em vias de emanciparem e que são Abunã_.
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Alta_ Floresta, Pedras Negras; mais uma Junta para Porto Velho, qUe terão jurisdição estendidas ao Município..
de Aiiquemes.
79) Pelo quadro abaixo, se Verifica a distância de
Porto Velho aos diversos Municípios do Estado:
I. Guajará-Mirim , . . . . . . • . . . . . . 370 km
2. Costa M.arCiues·~ ..••. _. _. ~.. . . 450k.m
3. Cerejeiras . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.050 km
4. Colorado D'Oeste . . . . . . . . . . . 861 km
5. Vilhena .............. _"""'"· 767 i<Jn
6. Piinenta Bueno ......... , . . . . 566 km
7. Espigão D~Oeste . . . . . . . . . . ... 603 km
8. Cacoal ................ , . • . . 522 lu:n
9. Rolím de Moura ..... ~. • . . . . 590 km
10. Presidente Médice . . . . . . . . . . . 444 km
ll. Ouro Preto D'OeSte .... ~ ... , 35~. km
12. Ji-Paraná..... ... ... . •. . . . • • ... 403 km
13. Jaru .......... , • • . • . . . . . •• . 313 km
14. Ariquemes . : ..•.....~.. ... . . . . . 209 km
~ de se notar que os Municípios, acima mencionados,
e encontram divididos em diversos Distritos e que consti~
tuem mícleos populacionais considerâveis.
89) b de ressaltar-se ainda que se torna, financeiramente impraticável ao trabalhador recorrer à Instância
Superior da Região, cuja sede ê em Manaus, considerando que as despesas são altas com passagens e estadias de
seus representantes, o que torna inviável socorrer-se de
Instância Superior ou mesmo quando já vencedor em
Primeira Instância, a parte contrád::i recorrer à Instância
Superior, pois em grande número de hipóteses as despe>
sas ultrapassariam os valores em discussão ou. onera~
riam de tal mo.do, como de fato onera, o que redunda no
cerceio do postulante em defender os seus direitos pc:ran~
te Instância Superior.
Igual circunstância se verifica quanto aos d.issfdios coletivos de interesses das entidades classistas deste Estado,
que obrigatoriamente têm que se deslocar para o Estado
do Amazonas a fim de verem julgados e processados seus
pleitos.
Ressalte-se ainda que os dados populacionais que se
encontram anexos, são estimativas da metade do ano an~
terior, já estando em muito ultrapassados os números ali
menCionados.
Ainda como dado estatístico informamos que no ano
anterior a Junta de Conciliação e Julgamento de Porto
Velho colocou em pauta 4.076 processos, recebeu 1.944
novas reclamações, solucionou interesses da ordem de
Cr$ 1.333.507.263, teve como saldo de processo para o
ano de 1985, 5.468 processos. Teve ainda como produção anu,.al dos processos solucionados o percentual de
87,3% sobre o ano anterior.
Um importantíssimo dado deve ser levado ao conhecimento de V.. Ex.• quanto ao número de firrt;~.as e sociedades registradas perante a Junta Comercial do Estado de
Rondônia, a saber:
Ano de 1983 - 3.076 registr"ós
Ano de 1984 - 3.459 registras
Ano de 1985- Jan/Fev 491 registras

9"') Incluímos, em ane1,;o, anteproJeto de lei, elaborado pelo ex-Deputado Federal José Barbosa, do Gabinete
da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, para
ser examinado pelos Órgãos Técnicos dessa alta corte,
do M!nistériO da Justiça e do antigo DASP, hoje Ministério.àa AdniiniStrã.ção, para, posteriormente, ser encaffiínhado ·à Presidência da República para remessa ao
exame dos dignoS Pares do Congresso Nacional
lO) Assim sendo, torna-se Imperioso seja criado o
Tribuna] Regional do Trabalho com Jurisdição sobre..a
base territoríal do Estado de Rondônia e, conseqUentemente, a criação de novas Juntas de Conciliação e Julga~
menta a serem instaladas em Municípios deste Estado,
levando em consideração a posição geográfica e o desenvolvimento sócio-económico de cada cidade.
Isto posto, serve a presente para solicitar a Vossa Excelência que, através do expediente ao Excete.ntíssimo
Senhor Ministro do Estado da Justiça, sejam prosseguidos os estudos, para criação e implantação do Tribunal
Regional do Trabalho com Jurisdição sobre a base terri-.
torial do Estado de Rondônia, desmembrando-o assim o
Tribunal Regional do Trabalho 11' Região.
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Federação do Comércio do Estado de Rondônia e
seus filiados.
Presidente José Ribeiro Filho.
Federação da Agricultura do Estado de Rondônia e
seus filiados.
Presidente João Vitaliano Neves.
Sindicato dos Empregados dos hotéis e similares do
Estado de Rondônia.
Presidente Tito Duarte dos Santos.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Grâficas
do Estado de Rondônia.
Presidente Almir da Silva.
Sindicato dos GarimPe1ios do Estado de Rondônia__
Presidente Antônio Nunes Cardoso.
Sindicato dos Contabilistas do Estado de Rondônia.
Presidente Antônio .Rocha de Souza
Sindicato dos Estivadores do Estado de Rondônia.
Assinatura ilegível
Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondônia.
Presidente Carlos de Souza Araújo.
.
Sindicato dos Motoristas do Estado de Rondônia.
Presidente Rabnundo Fidells de Araújo.

ATJVIDADE

I I ND

XIR J1.llJ..ERP I
I ND.- TRANSFORMACíiO
!NO. BENEFICIAMENTO
_E

Junho de 1985

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Rondô~
nia.
Presidente Heitor Magalhães Lopes
Associação dos Jornalistas Profissionais de Rondônia.
Associ~ção Brasileira de Jornalistas e Escritores de
Turismo (ABR.AJET)
Associação Comercial de Rondônia.
Presidente Luiz Malheiros Tourinho.
Associação Industrial Estrativa de Minerais de Ron~
-dônia.
Presidente Frederico S. Camelo.
Oficio n9 l85/85~JUCOR

_çªncelamentos de firmas, arquivados neste órgão duran~
-te os anos de 1983, 1984 e janeiro e fevereiro de 1985.
Atenciosamente, - C1ênio de Amorim Corrêa,
Secr'etârio-Geral da Junta Comercial do Estado de Rond_ô_nia.
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Em atenção ao requeriinento de Vossa Senhoria, pas~
sarnas em anexo, quadro com os números dos registras e

, ••. )J

I

3076

llO
l45

491

45

I

CRESCIMENTO
MEDIO % 80/83

1982

1983

23
134

42

60

53 6

151

221

21,6

433

545

655

17,1

02

07
1S

os
35

1 oo, o
112.5

os

su·s_ TOTAL

600

761

979

21 ,1

COI;l. ATACADISTA

317

450

532

22,6

4_356

5. 511

6.649

17.5

302

530

685

42,2

4.975

6.491

7.866

19.4

.5. 57 5
T OT AL
r UNTE:. ~EPRUKU- Ru _ ..
ELABORAcAO: OPA I CID! AC/ I C/ RO_

7.252

8.845

19.6

~-

._

VAREJISTA

SERVIÇOS E OUTROS
SUB-TOTAL

O quadro acima nos apresenta o posicion:im.ento dos
setores industrial e comercial no Estado de Rondônia no
período 1980-1983. Os dados referentes ao ano de 1984
ainda não fOram liberados pelo CEPRORD - RO. A
seguir faremos uma análise superficial do crescimento
deste dois setores, 'ressaltando seus pontos principais.
Comércio:
O setor comercial em nosso território e posteriormente
no Estado vem dependendo exclusivamente de fornecedores do Sul do País, o que força um encarecimento dos artigos em geral e particularmente dos de primeira necessidade. O asfaltamento da BR-364 em 1984, apesar de ter
facilitado muito o transporte para o Estado, não proporcionou a reduçãO de tarifas esperada pela população.
Atualmente já começou -a surgir indústrias no Estado
que aos poucos, vão fornecendo artigos ao_ comércio local, principalmente indústrias de confecções e artesanato.
O comêrcio atacadista teve um crescimento entre:
1980/83 de 22,6% e no último ano (82/83), de 18,2%. Jã
o comércio varejista registrou nos últimos anos um crescimento' de 17 ,5%, e apenas em 82/83 cresceu 20, 7%,
mostrando-se diferente do comércio atacadista. De um
modo geral, o setor comercial registrou um crescimento
de 19,4% entre 80(83, e entre -os ãnos de 82(83 que é o
crescimento mais recente tem-se 21,2%. Percebe-se que a
taxa de crescimento neste setor situa-se em torno dos
20% a.a.

Indústria:
O setor industrial de Rondônia, apesar de hoje ainda
pouco representar, em comparação com outros Estados
do_Br_asi_l, apresentou nos últimos anos um pouco de
crescimento o número de estabelecimento, bem como a
diversificação nos ramos industriais. Até a década de 70
a indústria de Rondônia baseava-se na extração de cassiterita, que detinha mais de 35,0% do valor bruto real da
produção, bem como na indústria de madeira e seus manufaturados.
A partir do final da década de 70, o então Território
de Rondônia, passa por uffi- grande surto de desenvolvimento, baseado no crescimento do setor primário da
economia, crescimento este que mais recentemente passa
a refletir-se no setor secundârio, com grande incremento
dos agroindustriais.
As indústrias extrativas tiVeram um crescimeiltõ -de
53,6% entre 1980/83, enQuairio que as industriais de beneficiamento registraram um crescimentO- d-e 17,1% no
mesmo período. As indústrias de transformaÇão cresce~
ram em média de 21,6% a.a.
De um ínodo geral as indÓstriãs_de Rondôrlia tiveram
um crescimento médio anual de 21,1%.
Verifica-se nesta análise, que o setor industrial de
Rondônia tem apresentado um desempenho bastimte
considerável, levando em conta que a indústria brasileira
tcin apresentado níveis de crescimento_ negatiVo nos últimos anos.
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Porto Velho, 28 de março de 1985
Francisco Pontes Pinto
DD. Presidente do Sindicato do Comércio Lojista
tado de Rondônia.
Prezado Senhor,

N(L11Cro de .firmas c

l $oCiedadc:s

Espera-se jâ a partir deste ano, uma recuperação de
toda a economia naciOnal, sendo possível um maior incremento da indústria em todo o Estado de Rondônia,
que terâ condições de atingir níveis elaborados a partir
da inauguração da Hidrelétrica_de Samuel daqui a 4 ànos
aproximadamente, superando um dos principais entraves da nossa economia e a falta_ de energia elétrica em
grande quantidade.
FEDER.AÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO
DE R.ONDONIA
Of. n9 075/85-FAERONPorto Velho, 28 de março de
1985

íli
Asso_ciação dos Juízes Classistas
do Tribunal da Il• Região
(Junta- de Conciliação e Julgamento
de Porto Velho.)
Prezados S_enhores:
Com o presente estamos erica.ffiinhando a Vossas Senhofias, relação dos Sindicatos-Rurais Patronais doEs..
tado de Rondônia.
Porto Velho; Ouro Preto D'Oeste; Guajarâ-Mifim; Ji...
Paraná; Cõsta Marques; Presidente Mêdici; Ariquemes;
Pimenta Bueno; Jaru; Espigão D'Oeste e; Cacoal e Vilhena.
Na oportunidade, desejamos protestos de estima edis~
tinta consideração. - Nelson Pereira da SUva, DiretorSecretârio da Federação da Agricultura do Estado de
Rondônia- FA§~QN -r::- Junta Governativa.
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.JlJl!IAS DE ~CONClW:AÇÃO E .JlJLGAl'lENTO
CUJAS CaiAÇll>:S E INSTALA~ÕES

ESTÃO SENDO PLEJ;TEADAS PERANTE

O TRIBUNAL S1JPERIOR DO TR/IBALHO:

ÁREA DE JURISDIÇÃO JILtM DO 'lUNICÍPIO SEDE

>IUNICÍPIO

DA JCJ

=

OURO PRETO D'OES!'E

e Distritos

PRESIDENTE ~DICI

JAR~

= ROLIM DJ;: MOURA

OJ. .Junta em CACOAL

PII'1ENT A

BciEno

ESPIGÃO D'OESTE

01 Jwrta em VILHENA

= COLORADO D' OESTE

01 Junta em GUAJARÁ-MIRIM

= COSTA MARQUES e Dir>tri.tos 1:

CEREJEIRAS

ABU>fÃ
ALTA FLORESTA

PEDRAS NEGRAS
Mais Ol J"unta aJ.ém da

já' existente

na cidade de Porto VeJ.ho - ~Cap_~t.al.
= ARIQUEMES

do Estado

.PORTO VELHO
A :1 OS
CRBA~A

I

RURAL

AJJUN'A

CAL AMA
UHBANA

I

RUHAL

URBANA

--·

~~

I

JACI-PARANÁ
RURAL

URBARA

I

RURAL

1-

93l

114.101

17-323

759

5.518

llüó

4-333

354

l

982

128 .• 528

17-464

777

-ó.132

801

4-940

334

6.942

l

983

145-236

17. 626'

6.842

794

s. 640

31:0

8.025

1 984

161,_._586

17.815

797
822

7. 664

787

6. 450

284

1 985

186_. 994

18.o:n

850

8.616

778

252

9-278
10.730

986

212~945

18.285

882

9.719

768

7-389
8.477

216

12.412

1 987

1,8. 578

920

10.995

757

9-736

1 988

24 2. :J:l9
27]_.804

1Jt.916

963

12.475

11.195

1.6.614

1 989

318_,112

19.309

1.014

14.188

744
728

175
126

12.884

70

19.226

1 990

364.793

19._763

1.072

16.172

711

14.840

6

22.250

l
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ARIQUEMES
A

o s

N

URBANA

I

NOVA
RURAL

URBANA

1 981

H.201

18.259

28

1 982

19.209

21.220

1 983

22.692

1 98<:
1 985

26.124

1 986
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VIDA

TARAJARA

RURAL

I

URBANA

I

RURAL

I
I
I

I'

I

256
306

24.648

33
40

5-152
p.l05
7-208

364

960 Ii

28.617

47

8.485

432

730

31.397
36.807

33-214
38.539

56
66

9-964
11.677

510
601

153

1 987

43.072

77
90 -

13.661

706

1 9.88
1 9<\.9.
1 990

106

-15.959
- 18.620

828

sa. 1.30

44-705
5l.846
60.116

68.462

'/0.155

123

21.701

1.132

50.327

1.332
I
1.160 I
I

463

!

l
I
I

969

- I
l
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J A ll U

A N OS

GUAJARÁ

URBANA

RURAL

27.604

1 982

7-034
8-422

32.640

1.983

10,030

1 984

11.892

38.'47l
~A5. 225

1 985
1 986

14-048
16.545

1 987
1 988

1 981

ANOS
URBANA

r.D:RIM

I

RURAL

1 981

21,852

s.46s

1 982

24.006

9,542

1 983

26. 5.Ql:

9.6j0

1 984

29.390

-!i3.046

1 985

62,104

1 986

32-736
J6.6ll

9-733
9.852

19-437

72.594

41.098

9.990
10.150

84.792

46.295

10.334

1 989

22.787
26.665

1 987
1 988

s8.8n

1 989

52 .• 314

10.549

1 990

31.157

115.104

1 990

59.284

10.796
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Dados~Preliminarea

A N OS

RURAL

2.).171

1 981

20d-19

36-445

307

1 982

25.084

43.4 33

368

27.705

1 983

29.8"/J

:L 984

35.418

51.642
61.080

438 519

32 ._955}9.036

1 985

41.8.JU

72-010

614

46.078

J. 986

49.2'18

84.669

123

54. 233

1 987
988

~i?. 891

99.328
116.306

849

67.867

63.678
74.616

l

989

79.41.9

l

990

92.797

l

135-966

995
_1.165

87. 283

158.736

1.361

101.952
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AN OS
l

~81

1 982

l-764

~-926

1 983

2.100

1.852

:L

324

456

621

434

590

981,

2.490

l-765

338

408

554

1 985

2-942

l-665

354

378

5l2

1 986

3-465

1.548

3H

343

464

1 987

4-070

1.413

395

303

406
342

1"988

4-772

l. 257

420

256

1 989

5-584

1.076

449

202

268

1 990

6.525

866

483

140

181
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PRESIDEN'l'E
A N OS

URBANA

MEDI CI
RURAL

l 981

3-708

19-363

1 982

4-440

22-986.

J. 983

5.287

1 984

AN OS

RURAL

~tn

9-571

1~-145'

111

l-995

9U2

ll. 460

16.697

133

2-297

21.181

l 9J3

13-648

19.651

l58

2-646

6. 269 -

32-039

l

16.181

23 .0[3

188

3-050

1 985

7-406

37-666

1 985

l9-ll6

27.0J6

222

3."518

1 986

8.722

44-182

~-

986

22.514

31.626

261

4.061

1 987

10.247

51-729

1 987

23-449

36.941

307

4.689

1 988

12.012

60.468

l 988

3L006

43-096

360

5-416

36-284

50.225

421

6.258

42-39_6 -_

58-480

492

7-234

.l

9Hfl~

1 989

14-057

70-139

1 989

1 990

,_).6. 425

82-310

1
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FON:I$: -DEI-SEPLAN (DIVISÃO DE_ ESTATÍSTICAS E INFORMAÇOES)
Íados Preliminares

~O'.P.A;-

NO'!'A: Dados -P.:C-eiirninu:res

COLORADO

JI PARANÁ
URBANA

ll 1 OESTE

A N O _S

A N OS

URBANA

RURAL

RURAL

1 981

37-361

20-773

l 981

- 8. 790

32.465

1 982

43-820

24.679

1 982

lO. 525

38.522

5l.449

29.202

l 9.83.

;!.2,.534.

45-537

60.205

34·440

1 984

14.861

53.661

~

983

l 984

I

1 985

170-345

40-506

1 985

17.556

63.069

1 986

'~2.088

47,532

J.

986

20.677

73.964

95-687

5.5. 668

1 987

24.291

86.583

65.091

l.988

28.476

101.195

J. 9137

1 988

l~l.

436

1 989

129.676

76-003

l 989

33-324

ll.8.ll8

J. 990

l50-730

88.640

1 990

. 38-937

137.717
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v

l?RETO

ANOS

ANOS
URBANA

1-

RURAL

ILHENA

VHDANA

HUML

1 981

5.951

4}.699

1 98l

15:146

3.8]6

1 982

7.125

:;r. 991

. 1 982

4.469

8.485
10.06(1-.

6J:59J

1 983

18:iJ6
. 2l.59.8

72.?.1.4

1 984

25:607

6.052

1 98] 1 984

5. 203

1 985

. 1)., 884

85.59J

1 985

]0.:.250

7.0]6
8.175

1 986

1].996

100.509

1986-

]5.628

1 987

l6.44.l

117.782

1 987

41.855

9.494

L 988

19.276

l:i7:7<06

1 988

49.o6i

11.022

L 989

22.557

160.953

1 989

57.419

12.792

1 990

26.357

18?.782

1

990

6T.J92

14.841

,;.r,.
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PODER ~lUDICIÃRIO

ESPIGÃO D' OESTE
A N O S

URBANA

-I

JUSfiÇA

RUML

[)J

TRADALIJO

TRIBUNAL REGIONAL 00 TAABALBO DA. 11! RE(::JÃO-

CORREGE:J:PRI/1. REGIONAL

1 981

3.560

6.50B

982

4.262-

?.778

1 983

5.076 .

9. 250

l

1 984

6.018

1 985

7.109

1.2. 929

1 986

8.j7.:J

15.a5

1 987

9.8j6

].7.863

Il. 531

20.929

1J. 494
-15 ..767

24.480
28.593-

1 988
1 989 .
1 990
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NOTA: Dados-rreLiminat.es
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- 1934-
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~

1984

11 JCJ de ].l;tn.B.US

3-241

3-2j3

Man<~ us

3-240

3-239

21 JCJ de

Jl JCJ de M.anaqs

J.2J9_

3-240

41. JCJ

3-241

3-2-39

de Manau~;:

JCJ .º-e Ihcoatiara.

...... , .• , .• . ••

512

631

JCJ de P.:arintins •.•••.•• ~.... •• .. ••

18.1

2.46

JCJ de Rio Bra.nco .•--••••. -.-... ••. ••

447

662

JCJ de l"orto Velho ... , . . •• • . • . ... •

L386

1-944

JCJ de Boa Vista • . • • .. • • • • • • • • • • .. ..

31.4

303

T O T A I S : ...•.........•••...• 15. 79).

16.742

OBSERVA'f3ES

'

1983-

12-961

recl ..

(o,04:' .-)

1984 -

12-%6

recl ..

b) ItâcOat'tari .1983 -

512

reei.

•)

M:omaus

(18.86~)

1984 -

631

c) Parintiils:

19ÔJ-

-l.-81

(26,42-r. +)

1984 -

246

d) Rio Branco: 1983-

447

(32,4?% +)

1984 -

e) Por_to Velho 19.83 -

(28,70% +)

f) Boa Vista
(3,5% -)

1994-

recl.

reei.

662
),.J86

recl.

1-944

1933 --"

314

1984 -

303

recl.

.!2!1
1' JCJ de

'Man.'lus

z•

JCJ de

M.1.nau~

3' JCJ de

~.~naus

4• JCJ

Ma.na.o&.

de

JCJ de

It~coa.tiara

JCJ de Par intimo
JCJ de Rio Branc:o
JCJ de Porto Vc:lho

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

·····~·······

3-321
3-251

3-375
3-209
499
193
447
1-111

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

318

T O T A I S • . . . . . . .. . . • . . . . . . • . •

15.724

JCJ de Boa Vista

1~:34

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

3-222

················

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

~-

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

··-·······-·

--

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

3-300)
-·

3-535_
3-309

627

233
632
2..0;)~

302

2291

2292
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OBSERV.~ÇÕES:

a)

1933 -

13.156

(2,22); +

1934 -

13-455

Itacoatiar.a

1933-

499

(20,41;: +)

1934-

627

Ma naus

b)

c)

d)

c)

f)

IJI -

Par:intim;

1933 -

193

(23,72>· •l

1934 -

253

Rio Branco

1933 -

447

(31,44;: +)

1934 -

652

Porto Velho

1933-

1.111

(4G,o>,"; +)

1934-

2.058

Boa Vista

1933 -

313

(;,,03;: -J

1934 -

302

SES.<;CíES__ IW.AL1ZAD.'.S:

.!.21.2
~.::maus

19

2:1! JCJ de Manaus

20

J!. JC.J de Manaus

18

4!

JCJ _de J.:anaus

19

JCJ de Itacoatiara

09

1! JCJ de

JCJ de ·Parintin&

02

JCJ de Rio Branco

13_

l_93L

·-. ·-·-·· ......
...........

19

···-·······

19

········-~-

19

• o._, • • • • • • •

17_

···········
...........

19

JCl de Porto Velho

14

JCJ .de Boa Vista

04

···········
...........

11B

...........

TOTAIS .•••..•••.•••.••••••.•

19

-

o3

19
o5
145
(18,62;>+)

IV

-

Mf:OIA DE fu:.-cLA~~d::iES POR SESSÃO'

1933

1934

1' JCJ de

Man:z.us

21

...........

2' JCJ de

Mana.us

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

17

. ..........

20

JC:f _de Manaus

···········

20

• • o ••o-o o • • •

20

JCJ de !.1anaus

············

19

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

JCJ de 1ta.co·atia.ra

···········
···········
...........

o5

3'

4'

JCJ de Pa.rintins
JCJ de Rio Branco
JCJ de Porto Velho

··········-

···········

05
05
13

...........

o5

Em Mana.us ... ............ •-··· .•.•• ;. •• •

19;25

No Interior •• •••• ••••••• .••• .•.• .. .

7,0

JCJ de Boa Vista

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

···········
...........
. .............

23

20

,oJ
04

04
17
05

··•·•·•••·

20,75

••••••••••

6,0
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1' JCJ de r.!õl.na.us

z•

JCJ de r.la(laus

3' JC) -ele

ManaUs

4• JCJ de

Manaus

JCJ de Itac.o.a.tiara

1934

············

4-933

5-369

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

4.329

4-734

············

4-441

4-749

4.40'5

4-733

.............
············

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

.J:-'1, de Rio Branco

············

JCJ de Bo.a Vista

T 'O T A IS

Vl -

1933

JCJ _d_e __P__a.rintins

JCJ de Porto Velho
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.............
············

534

633

203

292

572

,375

z.o.'lo

4-076

344

337

••••••••••••••••••• 21.842

~ MBliO_ PARA A RE..o\LIZAÇÃO DA

.!.!.

25-903
(15,6Si'<-)

AUDT~CIA, ~ ~

]!

Jr;J de Manaus

•• o.••. o.·-··

16

2:!

_JcJ de--Manaus

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

23

31

36

12

3' JCJ

4•

de Manotus

JCJ de M.a.n:aus
JCJ de Itncoatiara
JCJ de P~>.rintins

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

11

15

15

13

09

27

17

12

11.

24

24

20

15

Em Manaus ••• , ...... , •• , • • • • • • • • • 23,75

17,25

No Interior ...................... 19,20

~5,20

JCJ de Rio Branco
JCJ de Porto Velho
JCJ de Boa Vista

.............
············
............

1• JCJ do i.~anaus

.... ........ 1!77-315.6.'11}61 ...•...••• i.jJ9~.3iB.Ll3, 2.1

2! JCJ de

1.lanaus

•.•.....• --452.772-289,16 ••.•••.••• 1. 1-39.632.635,03

3• JCJ de

M.anaus

•..•.•..••• 549-671.499,68 ....•.•.•• 1.424.873-951 ,26

4• JCJ de

Manaus

••..•.••.. -.454-725-163,03 •.••. ;: .• ''- 611.568.554,41
.... - .•.... -51.496.530,84

...........

JCJ de Par:in1:_ins

. . . . . • . • . . . . 30-969.252,63

······-··-···

JCJ de Rio Branca.

.••.•••.•.•972-023.J6o,49.

JCJ do Porto Velho

• . . • . . . . . . . 190-652.852,71 ..•.. • .. ' ..~L3:l:i.507.263, 79

JCJ

de--~tncoati:tra

.JCJ de Boa Vista

...•.••.•.• 124-337.41·3, 71

To TA-I s· ••••• :-.......... .-:r~-~0.4.019-048,91

...........

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

134-988.592,94
89-292.11!3, 79
63:i-93G.:J'l3,oo
135-564.505,ó9

...... ~ ... ?·943-242.503,12
(140,4% +)
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1984

JC:J de Itaco:tiara

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

li 52

311

JCJ de Parintins

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

239

136

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

38o

401

2.894

5-463

368

170

1 OT A IS ••.••••••••••••••••• 31.g28

.: •••• ;·•••.• 26.844

l• JCJ dn

M.a.n::aus

2' :JCJ de
3' JCJ de
4• JCJ de

Mll.nau.s
l>~n::.us

Manaus

_

JCJ de Rio Branco
JC:J de Porto Velho
JCJ de Boa Vista

6-377
7-513

5.986
5-979

9-420

4".740

4-185

3-653

(13,57,; -}

IX-

~ CO~TAD.'S:

o .......

19-563-729;56
17-359-366,96

54-443-430,64
51-92.4.105,01

3a JCJ de Manaus •••••••••

16.8o3-547.33

55-737-71 T.J7

4! JCJ de

o o .... o o o

1S.264.S2Ji,96

69-539-349,48

JCJ de Itacoatiara ...•

2-377-843,12

6. 736-535,00

JCJ _de Par:intins ...... .

1.322-442,36

3-9J0-404,o6

JCJ de Rio Branco ........

3-420.870,22

17-585-935,00

JCJ de Porto Velho .....

7-fi:J7.70l,17

75-474-939;39

JCJ de Boa Vish.•.• .....

3-173-fÃ!7,69

'5.561~12.1;,,00

11 JCJ de: ManauS. , •••••• •

z!

JCJ

d~

T-o T

r.~anaus •••

r.!anaus.

A~

S ............ .;

89.893-633.37

( 279"/. +.)

X -

cusrAS l)JSPE:NSADASi

1983

~

1! :JCJ de Manaus ... ,..... • ..

6.07:).401,47

25-771-509.• 77

z!· ;G;J de Manaus: .... .... .

9-09l-962,8o

36-315-731,34

J! JCJ. _de Mana.us ......... o.

9-196.197,64

2Ó. 842.090, 7C

J.!

JCJ de 1-ia.naus •••• ••• .. •

a:214.48o, 71

24.669.483,92

JCJ do It:icoat'iara .••

711.843,92

z.so6.zz6,oo

JCJ de Pa.rintins •. .• _.

289-079,83

1. 779-440,00

JCJ de Rio Branco . ..•

1.581.152,82

7-973.934,00

JCJ de Porto Velho •..

1.254-122,89

47-179-950,36

JCJ de Bo;a. Vista ......

157-409,20

457-3o3,oo

s ..... . -;~. ·

36-571-651,19

173-500-724,09

T O T A I

(374;; ;;.)
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.XI -

~

ARROCADADAS:.

1984
9-733.612,32

26-317-583,o6

21 JCJ rle Manaus • .........

5:489-228,11

22-397-786,69

31.

JCJ cl.e Ma.naus ....... • ••

5-552-948,13

25-694-916,77

41 JCJ de Ma.nau.c: . ........... .

8.4o6-922,57

3S-856-7off,oo

JCJ de Ha.coatia.ra ... ••

3-214-517,54

3-837-771.47

JCJ de Pa.rintin.G ..... ••

1-024-293,57

1-740-079,00

JCJ c:l.e Rio Branco .......

1-556.035,51

7-0llo-105,00

JCJ ele Porto Velho ..••

6-001-763,17

23-!lol.-574,37

JCJ de Doa Vilota ....... .

3-711-1!!3,99

5-27Z-4So, 76

TOTAIS ••••••••••

44-745-554,91

151-999-'005,12
(23g;: +)

~

l2§[,_

11. JCJ de Manaus ........ .

214-619,56

21 JC] de Manaus ......... o ..

62.-569,12

756.139,03
217-847,00

31 JCJ de Manaus. -..u ... .

92-292,36"

2.82-231 •00

Manauo~o:. ........ ..

68-487,17

2.83-923,00

JCJ de Ita.coatiara.-.

30-056,00

27-416,00

Pa.rintins ... ...... .

1-073,50

35-551,94

JCJ de Rio Branco ..... .

102 .. 682,12

iS0-763,00

JCJ de Porto Velho •••

86.489,25

297-722,00

17-435,58

5-235,00

675-704,66

z.: (1:)1. 82.7; 97

41 JCJ de

JCJ

~de

TOTAL DA ARREl::ADAÇÃO

DE

CUSfAS E EMOLUME!'ITOS .....

45-421.259.57

154-090-333,(1:)

(23g;: +)

XIII - RECURSOS lllTERf'OSTOS~.~

~

-- 1984-

1 I. JCJ de Man:..us • ...... • • • • ..... • • • •

g8

94

21 JCJ do Ma.n.aus .......... .............. •

62

84

31 JCJ de Mll..l:Utus .............. ••••••

71

133

JCJ de Manaus •• .....................

92

159

JCJ de Itacoatiara. · •• · .... ••. ••

04

11

JCJ de Parint;i..ns .. •••••• .......... .

o6

02

JCJ de Rio Branco .................... ..

20

JCJ de Porto Velho ................. .

Z7

JC) de BOa Vista ..... • ............... .

07

~~

- ---- - - - - - - - - -

TOTAIS ....................... .

.. ; ............... .

594
(53.49% +)

!~2~§

Se~ta-f~ra
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?ll JCJ de :M~.nll.us ••••••••••••• :.....

841

3!1 ;rcj do._J.4,oaus ••• _••••••-••••• ~....

791

41 JCJ de Man.aus. • ........... ··.. ...........

1 .. 6)2

JCJ de ItaooatiarOL.·.....................

107

JCJ de. Parintins ..... ...... ••.... .... .. •

126

Jcr-· de Rio Branco .. <- .. .. • .. •

.. .. .. .. • .. ..

228

JCJ di:. Porto Velho ... •• ...... ••. ....

566

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

JCJ" de Boa Vista .......·..................

181

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

T O T A I S ••••• ••· •• • •••• ·••• , 5.519

•••••••••••

ll!o JCJ de M:iUlaus ......... .................. - 1.047

1.227
1-855
1.651

2-331
149
161

321

865
86

8.646
(S~66J' >)

XV -

SENTENÇAS PROLATADAS PE1.AS. JUNTAS DA REG!'ffl". SOB A 'PHESID~CIA OOS

EXJ.!OS. · SRS. JUÍZES'

a)

TITULARES'

FRANCIS:::A RITA ALENCAR AI.JlUQUERQUE

1o6

•••••••••••

EUN1CE DE- SOUZA- BOTELHO ...................................... ~

=·~·.

VJCE!lTE JOS~ WJ.J!ElROS !JA FONSECA •••••••••••••

243

293

....

282. -

VERA L~CIA CÃMARA DE. SÁ PEIXWQ •••••••••••••••

212

-244

BDlJAMIN 00 COUTO RJ,.'.DS ................... ..__• .._ ..... .

149

78

ANTONINO EDS:JN' BOTWID COROOVIL • .........................

29

TOTAIS ·'···········'················· .

h)

926

937

sunsriTUTOs,
~
404

OSliALIXl DE ALMEIDA MOURA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JOSt FRANCISCO DE O!.IVEIRA • • • • • • • • • ••••• • • •• • •

51

DAVID ALVES .DE MELLO JnNIOR • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ARMANIO

CLA~DIO DIAS OOS SANTOS ; •••·••••••••• o;·

156-

.. 217.

47

102

MARLENE DE LIMA. BARBOSA .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • • .. .. • • .. .. .. .. .. .. ..

lZ7

371

PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••

77

-

159--

ELIDNORA DE SOUZA SAUNIER .................................. .

41

GOIOO G._A.B. T.El._ES DE MENEZES· • •••• .................... ..

38

CA!li.OS;:FERl!ANOO ZARPELLOB; •••••.••••••••••••••••

TOTAIS •·••·············•·•·•••••••·••

729

TOrAIS GERAIS ... .... • ....................................... .;

1 .. 666

_; __ ,

1-332 -

•••••. 2.258
(26;22):

+)
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CORREGEPORI)I
-·

PROD'JÇ.~O

DAS

JUNTAS

li'

~~

DE

E

N O S

31,11

-JUL

"·'-;:-

-------,. ---r

32,5

JULGAMEN.TO

M E S E S

_I~JuN

ll----2~8=,}
",o --;:;
-_;·-~-~-~---_-_-_-_;
...::.:~-----l-'3=-2=,6 36~
_____

2297

REGIONAL

E 11 C E N T U A I S

Aot1

~8

.....,;_.

_CONCILIAGÃO

~/.lAR

JU'HAS·

Sexta-feira

~-N-o_v_,,-o_E_z--

hr /Jur

IAGs

rRonuç:io

%

-

"·i 33:, 'c;:-;;:- "·'
--

• __::;___:_,

30,7. 37,1

33,

u,o 41,{ <o,1

39J

35,7

31~E

49,7 75,o

80 '2 67 'f _63_,_9 _1_8_o_,_7

'r

36,-

:

i

.\XU·\L

1

PJWCESSOS

i

5úUICI t'N:\O~o.;

-26-,'7·;:-j-------,

•

35,s _2_9_.s_··-t---'=---

37,5~~ J,5,9 H,J, 34,.;~----;,;;- 44,8•
--=-::.::._~--1-"-'--'-- - - - - - - - - ------~-- - - - ----1-~""'--35,1.43,1 37,9

-------J-3_3_,3 +8,1

-----~-'--l-s_8--'--,8

u,6

_:_'•'.:.:·•,r•.:.i;;'';.':.i.:.:".:c"----I-"'-2-'-,4'!-2-'5'-'-''Ô 03,0

55,:9
i<

SI} a
R

i

\' í :>\: ..1

O Br• ... r\_(.!.Q

Y-.:!1,~}

O SR. PRESIDENTE (José Frageili) -:
palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.

~ 62,~ 1 -=70,9
.;!

77,7.

i(•

so,c

1

G6,G _a_s_:,_o__

!-

s-1- , 2 _-_ 61 , ~ __2._,_3

86 , : _7_7_,_• _B_5_,_~ _1_1_,s_~ ~ _58_,_9 '_7_9_,

10,8 .66,1 65,5 56,8 +o,5
-•

71,6

_3_6_,_s_*_ __--'-~--

61
_6_3_,_i _5_7_.~_3 _6_.5_,_1__·-: _6_3_,3__5::.7'-!'.::9_·+-==------'

54,o 72,6 53,5
·>

:>o~·~·J

7g,1

75

5S,,$~ G~,o

___:__,_'-"---,
1

_90_,_9___ _ __::_:.:.'---"--'
1
71,5 70,8 sa,t*
--.-. ---·t--=="----'

16 , 5 17, 91 16 , 8 -~~~-2_0:_~''1:t-:2:::1:2'':!7.1..;:'3::0!:,6~.::_3::_3ct·•O::·c...::1~62,::.G•:..:3c::l.!;'9~-::_-3~7.::,1=:-r___jc.~~'.---

Co~cedo

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MOACYR DAUA EM SEU DISCURSO:

a

O SR. MOACYR DALLA (PDS- ES. Pronuncia o
seguinte discurso)....:.... Sr. _Presidente, Srs. Senadores:
Transcorreu no dia 22 de junho fluente o cinqdentenârio das empresas do Grupo Tristão, expoente do setor_
económico do Estado do Espírito Santo e uma das organizações líderes no rank nacional e internacional, com
presença destacada no comércio mundial de comoditles,
sobretudo de café, estendendo suas atividades exportadoras a 56 países.
__ _
O evento auspicioso, sob todos os aspectos, vem laurear o pioneirismo, a capacidade realizadora, a vocação

de liderança e o compromisso com o desenvolvimento
que marcaram a trajet6rhi ascendentes do empreendimento fwniliar, jâ em sua terceira geração, desde o -gesto
audaz do patriarca José Ribeiro Tristão, ao plantar a pequenina semente no dadiVoSo- solo capixaba, na cidade
de Afonso Cláudio, até a cpmpetente e arrojada administração de seu filho Jônice Tristão, e dos netos SérgiO,
Ronaldo e Ricardo.__
Muito oportuna e valiosa a matéria divulgada pelo
..Jornal do Brasil" (edição de 20-6-85, 111 caderno, p. 22),
que documenta_o esforço e a tenacídadedo Grupo Tristão e retrata a contribuição inestimável da empresa para
o Espírito Santo e- o Brasil.
No sentido de prestar merecida homenagem á Organização e seu chairman, à equipe de colaboradores e à comunidade de servidores congregados em torno do mesmo objetivo, requeiro transcrição integral nos Anais da
Casa do texto acima mencionado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
---

TRISTÃO COMEMORA 50 ANOS
COM NOVOS INVESTIMENTOS
Há 25 a rios, a empresa fez sua primeira exportação de
apenas 250 sacas de café, para a França, mas foi o bastante para- inícíat a escalada para a posição de um dos
principais exportadores brasileiros do produto. Hoje, ela
é responsável por lO% de todas as vendas brasileiras de
café ao exterior, tanto em valQr, como em quantidade.
Em 1984, por exemplo, exportou 1.783.735 sacas, [aturando 270 milhões, 583 mil dólares, respectiyamente,
9,10% e 9,50% das vendas totais de cafe do País.
_ Na época, abril de 1960, era uma empresa criada 25
anos antes e que, sãbado próximo, comemora festíva:mente o seu cinqílentenârío de existência, como um n,údeo que controla 18 empresas, tem cinco oUtras coligadas e escritórios em Londres e em Nova Iorque e presença ativa em· 56 palses.
Nacional e familiar

c

Apesar do seu porte, é uma empresa de capital 100%
nacional e tipicamente familiar. Iniciada por José Ribeiro TristãQ, há__50 a_nos e continuada por Jônice Tristão,
hâ 30 anos, tem hoje a participação efetiva da terceira geraçãg, na pessoa dos seus trêl; filho!>: Ronaldo, Sérgio c.
Ricardo, todos em funções importantes dentro da. empresa", e aSsegur::anâ"Õ O _S!!U d~senvolvimento.
_Q port~ da empresa pode ser medido por indicadores
comO o patrimôniO líquido superior a Cr$ 270 bilhões de

ativos totais que ultrapassam a Cr$ 1 trilhilo e fatura~
menta bfuto médio _de Cr$ 1 trilhão e 500 bilhões.
Além desses indicadores, é de se destacar o fato de
que, para viabilizar suas exportações de café, no ano passado, num total de 1 milhão, 77() mil sacas, a empresa teve, devido ao sistema de quotas de exportação implantado pelo IBC, que manter em estoque uma média de 800
mil sacas. Elas foram financiadas com capital próprio e
com financiamento junto ao sistema bancário, ao qual
pagou, durante 1984, o total de Cr$ 500 bilhc?es (em valores de hoje).
Valor brutal que assusta qualquer pessoa, inClusive ao
repórter que estã acostumado a ouvir as constantes lame~taç_ões dos empresários brasileiros, quanto ~ altas
taxas de juros cobradas pelos bancos.
Jônice Tristão diz que, em uma commodlty de alto valor, como o café, quem quiser sobreviver no ramo tem
.que estar disposto a pagar os juros do mercado . ....:. Ess_es
juros. embora elevados, não implicam em risco, desde
que o exportador faça adequadamente o seu bedge que é,
hoje, um instrumento indispensável para o negócio de
commodities.
-Quem trabalha nesse ramo, explica ele, tem que ter experiência suficiente par_a lhe dar agilidade em suas decisões .. '"Tánto na compra, como na verida, a agilidade é
inerente ao n~gócio".
Valor da palavra
)ônice Tristão conta C_omo ê importante a tradição, a
idoneidade nos negócios de café. Tudo começa com um
processO de rechaineniO d-e uma compra e de uma venda,
onde a maioria ~feita POr telefone.·
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-Mas isso não importa, pois em nosso negócio, a palavra é lei. Os que porventura não puderam cumprir a
palavra, são gradualmente alijados pela comunidade do
cafê. Ele adianta que isso não ê: &Ó com os exportadores,
pois abrange também os produtores, maquinistas e torrefadores.
O que ocorre ê que um contrato de compra e venda
implica em preço, em qualidade, em quantidade, em prazo de entrega, tudo isso tem que ser cumprido religiosameJ]~r:_. .Para que o negociante_ de café s~ja respeit~~o.
Para explicar melhor a impÕitâD.cia da palavra, ele relembra a êpoca em que não existia uma Bolsa de Mercadorias como a atual, que ê garantida pela Câmara de
Compensação.
Aié meados da década de 70 existiam duas BÕisas no
Brasil: entrega direta de Santos e entrega direta do Rio,
onde basicamente o contrato_quase que não tinha valor
jurídico. O que valia, muito-mais, era a palavra.

Assim ele contou que, em 1953, com a grande geada
que houve naquela ocasião, o seu pai, José Ribeiro Tri:otão, estava vendido na entrega direta do Rio de Janeiro.
Sofreu forte prejuízo, mas cumpriu religioSamente todos
-os contratos assumidos com os outros comerciantes.
Episódio similar passou o próprio Jónice Tristão, em
1970, com a entraga di reta de Santos. Apesar dos prejuízos, nada deixou de s~r cumprido. Jónice enfatiza que
tradição e idoneidade são fatores de fundamental impor- _!ância.
·Entretanto, é ele ainda quem diz, iãO -importãnte
quanto isso, numa empresa de comel"Cialização de commodities, é a equipe,, "Mas uma equipe capaz, que vista a
camisa da empresa, o que não se constrói em anos, mas
sim -em décadas.
Explicou, também, qu~;; "é um orgulho para as Empresas Tristão- o r~to p_e que m~sJ!.~Q:!>Aq_quadro de colaboradores tem mais de uma década trabalhando canos-
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co, sendo que cinco deles têm quase 50 anos; quer dizer.
iniciaram com a empresa, como o meu pai".
Os Grandes Números
São os seguintes os grandes números das Empresas
Tristão; com base no balanço consolidado de junho de
1984 (último disponível):
CrS milhões(*)
624.334(**)
Impostos pagos
1.536.814 ~
-- Faturamento bruto
Salários
14.467
Contribuições previdenciárias'
13.000
Investimentos
360.166
Ativos totais
1.357.617
Patrimônio líquido
270.446
72.109
Capital
(*) valores corrigidos para junho de 1985.
(**) inclui cota de contribuição.
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Do bazar ao Império com
presença em 56 paíse~

Sábado, dentro de dois dias, haverá festa enl. Viana, ci·
dade próxima a Vitória, EspíritO "Santo. Naquele dia,
comemora-se festivamente o ci.oijUt:ntenário de existência das Empresas-Tristão, que surgiram em junho de _
1935 através de uma pequena loja criada na cidade de
Afonso Cláudio, também no Espírito Santo, por Josê Ribeiro Tristão e sua mulher, Eunice Tristão.
Na verdade, era um bazar que vendia de tudo, do sal
ao vestido de_ noiva.___Enquanto Josê Ribciiro-Cüiaava do
atendimento · aos clientes e fornecedores, Eunice
responsabilizava-se pela contabilidade. Portanto, o bazar funcionava com apenas duas pessoas. O negócio
crescia. e com uma singularidade: muitas de suas vendas
a crêdito para os agricultores locais eram pagas com _Q __
que eles produziam.
Foi por essa v1a que Onome-TriStão entrou na área de
café, na época em que o pfóduto ainda era transportado
em lombo de burro e tinha mercado certo. Registre-se
que, naquela época, o escarnbo (troca de mercadorias)
era uma prática coinum no interior do país, pois não havia bancos nem financiamentos para a venda de mercadorias a prazo.
O negócio corria assim atê que nos a:nos40 José Ribeiro Tristãp despertou a sua atenção para: o fato de que os
negóCios com café criavam escaJa suficiente para quem
se dedicasse à sua comercialização. Então, passou a exercer a função de maquinista, denominação para quem
limita-se a comprar a produção do agricultor.
Como uma coisa puxa outra, em várias cidades do
Espírito Santo o nome Tristão começou à ser. fixªdo
como aquele de maior confiabilidade para a realização
de negócios. Não demorou muito e o nome Tristão jã-es-
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tava no Rio, São Paulo e Minas, sempre atuando na
com pra, estocagem e venda de café. Na prática, o negócio funcionava em termos de intermediação entre o produtor e o exportador.
Exatamente em abril de 1960, José Ribeiro Tristão
teve oportunidade de entrar no filé mignon do café: a exportação. Foi um contrato pequeno, de apenas 250 sacas, fechado com uma empresa francesa, mas representou o pontapé inicial que levou.a empresa a ser, desde há
muitoS anos, a maior exportadora brasileira de cafê. Em
média, as exportações das Empresas Tristão representam
10% das vendas do café do País.
Dado o pOntapé inicial, José Ribeiro Tristão transfere
para Jônice Tristão a- administrilção- da empresa. Com
Jônice, representando a segunda gel-ação da família Tristã<? à frente da empresa, o empreendimento ganha novo
fôlego. Com ele, veio a diversificação, com -p-esados investimentos nos processos de beneficiamento, rebeneficiamento, padronização e estocagem do café, e sua posterior comercialização e industrialização em café torrado, moído e solúvel.
A arrancãda para seu mã-ior período de crescimento,
d'a década de 70, deu-se em 1979, quando começou a investir na industrialização do café e que resultou na Real~
café Solúvel do Brasil S/A... "Apostamos na produção do
café tipo conillon no Espírito Santo" - diz Jónice Tristão --;"e ri.ão tívemos dúvida em investir 3 milhõeS de
dólares (valor da época) para em abril de 1971 inaugurar
a sua produção".
Até então, as já Empresas Tristão atuavam apenas no
comércio de café, e o investimento no setor induStrial representou _y_ma alteração brutal na empresa. Jônice Tristão lembra qu~. "isso mudou não só o perfil do grupo
~mo nos fez abrir nossos conhecimentos para o geren:

ciamento de operãrios, para a valorização do homem em
uma enlpresã",
A Realcafé Solúvel opera em Viana, onde sábado
ocorrerão as solenidades de comemoração do cinqUentenário da empresa. Ela tem capacidade para processar
400 mil sacas anuais de café verde e gera uma receita
cambial de aproximadamente 40 milhões de dólares. Sábado, aliás, ela terã inaugurado um centro energêtico
para garantir a industrialização anual de 330 mil sacas,
as quãis lhe proporcionarão eConomia equivalente a 4
·mil 750 toneladas de combustível fóssil, equivalentes a
870 milhões de dólares.
Mais e mais empresas surgiram como decorrência daquele bazar aberto em junho de 1935 em Afonso Cláudio. Só envolvidas díretamente com o cafê há sete empresas, para classificação, compra, padronização, annazenagem e venda de café aos mercados interno e externo. E
há escritórios em Londres (para prestação de serviços financeiros) e Nova Iorque (para vendas do Brasil ecomercialização de _cafés de outras origens.)
Além do café, as Empresas Tristão estão presentes
tambêm nos setores financeiro (crédito imobiliário, corretagem de câmbiO e valores), hotelaria e turismo, florestal e industrial, agropecuária, eletrônica e inelhoramento
genético _(suinocuitura). Hoje todo o grupo conta com 1
mil 432 funcionários, que representam salários globais
de CrS l4bilhões 467 milhões.
Como não dá mais para parar, as Empresas Tristão
continuam investindo. Este ano, por exemplo, o grupo
investirã Cr$ 3 bilhões 460 milhões. Mas mantêm dois
preceitos que co_nsideram fundamentais: o atual quadro
societário (José Ribeiro Tristão, seu irmão Geraldo Si·
queifa, os filhos Jônlce e Ecilda Tristão, e Drasto Polli,
que começou com José Ribeiro), e nunca ter plantado
um só pé de café.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Lenoir.Ya_rgas.

Concedo a

redução de investimentos na área _de higiene e saúde do
trabalho.
- vermca-Se; delno~o geral, certa_displicência em relação aos _direitos da classe trabalhadora.
Nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, há verd~
deira preocupação com o bem-estar dos operârios. Estes
são orientados, inclusive, a manter a postura correta enquanto trabalham e a fazer ginástica nos momentos de
lazer, no próprio local de trabalho, com o objetivo de reduzir a incidência de doenças cardiovasculares e articular_es (principalmente da coluna),

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidentt::, Srs. Senadores, o homem sempre agrediu a natureza, de que faz parte integrante, muito embora os danos que lhe causa se voltem contra ele próprio.
Queimam-se as florestas, desnuda-se a terra, que não
mais pode reter as âguas pluviais. Em conseqi.lência, ora
as secas, ora as ench~ntes se abatem, com a mesma inclemência, sobre as populações desprotegidas.
A partir do século XIX, com o advento da era industrial, essa agressão se tem intensificado sob as mais variadas formas. Os produtos químicos contidos mi.s densas fumaças expetidas pelas fãbricas vão poluir a atmosw
fera, mas retornam através de chuvas ácidas, que, por
sua vez, vão danificar as matas, sacrificando as árvores,
os animais, o próprio homem, enfim, a vida na face da
terra. A descarga de veiculas automotores estâ impregnada de partículas infinitesimaiS- de Chumbo, que são disseminadas na atmosfera, juntamente com os pesticidas
com que se pulverizam as lavouras. E as correntes de ar
se encarregam de levar essa_.s impurezas a todaS as parte
do globo terrestre, inclusive às calotas polares.
Os dejetos industrias despejados nos rios, nos quais se
encontram muitas vezes o -mercúrio, o cádmio e o chumbo, não são biodegradâveis e, pois, prolongam indefiriidamente sua açào destruidora, dizimando a vida e a vegetação aquâtica, além de tornar a âg-ua imprópria para
o consumo.
O extraordinârio desenvolvimento da indústria e da
agricultura, no último séculO, tem cobrado pesados tributos à humanidade, mas esse ónus seria mais leve se os
homens- fossem menos egoístas, menos ambiciosos e
mais responsáveis; se também aplicassem as mais sofisticadas técnicas modernas para filtrar a fymaç_a de ~uas
fábricas e para despoluir os resíduos industriais, j~ais
lançando--os nos cursos de água e nos lagos.
Agride-se a natureza e, pois, agride-se o homem. Todos sofremos as conseqUências seja da poluição do ar
que respiramos e da água que bebemos, seja da coutam inação, por defensivos agrícolas, dos alim.entos que ingerimos, Mas os operários estão mais expostos à agressão
dos poluentes modernos, principalmente os que trabalham nas siderúrgicas, nas minas, nas indústriais e fábri;
cas de rhodo geral.
'
Os trabalhadores da indústria de cerâmica, por-exem-plo, são vítimas da silicose, uma doença incurável. A
propósito, leio, a seguir, trechos de uma reportagem
publicada na Folha de S. Paulo, edição de 24 de novembro de 1984, intitulada.. "Vítimas de silicose são quase duas mH em São Paulo":
''Para discutir a incidência de doenças profissionais, técnicos de saúde e trabalhistas reuniram-se na
••r• Jornada Paulista de Saúde OperaciOnal", na Associação Paulista de Medicina. No painel que começou às 14 horas de ontem, foram discutidos os
efeitos do rui do, do chumbo, da poeira e dos inseticidas no trabalho profissional. O dírc:to:r _de Recursos Humanos da Se.cretaria-do Trabalho, Lu.iz Carlos Morrone, disse, neste painel, que trabalhadores
da indústria de cerâmica, principalmente, continuam sendo vítimas da solicose, uma enfermidade
provocada pela sílica e que enrijece os pulmões, matando por sufocamento. Em todo o Estado de São
Paulo, disse Morrone, existem perto de dois mil casos jâ constatados da doença. A Previdência Social,
denunciou ele.. "continua tendo uma postura iildesejâvel nestes casos, pois muitas vezes o doente, mesmo com a enfermidade já constatada, retorna ao lo-cal de trabalho apenas para ter seu quadro de saúde
agravado". A siliCose é uma enfermídade sem cura.
O médico disse tam bêm que a crise económica levou os empresârios de forma geral a restringirem os
investimentos na área de higiene e· saúde dO trabalho e isto tem contribuído para aumentar os problemas nesta área."
Não ê justo que a Previdência Social não acolha o segurado portador de silicose e ainda recomenda sua volta
ao trabalho, quando se sabe que o seu estado de saúde
vai agravar-se e que sua enfermidade é incurável.Al~gl
disso, nenhuma crise econômica pode justificar qualquer

-

~b mais. r_aÇion_al-in~estir na prevenção de doer:tças pro-fiSsiOrl3is _e. deaadetttes do tfãba]ho- rlo que na· recuperação 9-~ suas_ vi~1mas. 9_~ acid_ent~~os f~em ju_s à indenizaÇão-e-à ã.SslSi.êilCíà -mêâica-. Mas-, muitas-Vezes, ficam
mutilados,_incapacitados para o trabalho, sentem-se infelizes e vão co"ii"stituii· -mais um ônus para-a Previdência
SociãJ. No entanto, a maioria dos acidentes do trabalho
poderia ser evitados, se se eliminassem as suas causas,
perfeitamente previsíveis. As doenças profissionais também, na maioria das vezes, poderiam ser reduzidas mediante -o ·saneamento do ambiente de trabalho, o usQ de
equip-ainentos dé-- j:li"QteçilÔ individual, quando necessário, e a prática --da ginástiCa. Até a postura correta,
como ~dissemOs, pode preservar o- trabalhador de
doenças da _coluna. Qs_ operários que_~raticam espor_tes
são mais saudá v_ eiS e -produzem mais, certamente fumãm
menos e eStão menos sujeitos a pressão alta e a enfarte,
Aliâs~--õ SerViÇO SOCial do Comêrcio (SESC) lançou, em
São_ Paulo, o Projeto Ginástica na Empresa, com o objetivo d~ p~fomover a· prãtica da ginástica preventiva e de
cOmpenSaÇão ttd Pfüpil01ocaraetral5ã.Jho, tendo em vista a únPo,rtâncíildo esporte para a saúde tisica e para a
higiene--men~Considerando_que a saúde do_operário·vai refletir no
seu t~abalho ~I'! a s~a pr_odutiyidade, é óbvio que ele deve
m:ereceT-á -maiór -ã.tefiçãõ do empresário realmente inteli~
gente eConsciente de sUa-respOnsabilidade. Este empresário -~ertari.l~f~ I~Ves~Jrá mais- nos -~eus empregados,
proporcioanando-lhes melhores Condjções de trabalh_o,
equipamentos de segurança sempre que necessários e a-ssistência ad~_uada. Seria desumano se se limitasse apenas ã"1iubstituir os operários afastados por motivo de
doença profissional, por exemplo, como se trocam peças
num tabuleiro de xadrez, sem investigar e eliminar, à me-dida do P<?SStvel, as c"ãusas da insalubridade e da pericu-losidad~. responsáveis por aquelas enrermidades; sem
colocãf à SUaciTSj>OSíÇão os mais modernos: equipamentos de proteção individual. Estes são fabricados no Brasil. Só uma !!.IllQ_resa_ ~abrica mais de 3 mil modelos, e outra cerca de 800, p_ara proteção das diversas partes do
corpo expostas a perigos de acidentes.
A-~t"ã;;;ãO-fràblllfiiSta brasileira fixa as normas que
devem reger as relações entre empregados e empregadores. Embora considerada avançada, é criticada porque
estabelece um acréscimo ao salârio do op~rário que tra·
balha em ambientes irisalubres ou perigosos, quando de__ _ye:ri~ ç_x.i_gir o _s~ve~ento desse ambiente. O trabalhador
recebe o adicional de periculosidade ou insalubrid<ide,
--mas a sua saúde se deteriora, a sua vida se esvai prematuramente.
É verdade que o ideal é a preservação da integridade
fisica do trabalhador. É preciso que se lhe dêem boas
condições de tnibalho. No entanto, para atingir eSte objetivo, deve haver conscientização não apenas do empregador e do empregado, mas tambêm do Qo_yerno_. A este
compete exercer a fiscalização e obrigar as empresas a
sanear o ambiente de trabalho, a colocar os equipamen~
tos de proteção à disposição dos empregados, exigindo
deles a sua utilização. Muitos empregados deixam de
usar esses equipamentos de proteção à disposição dos
_ em_we~qs~_e~gi-~_do deles _a sua utilizaçãl?._ Muitos_ ~m
pregados deixam de USar eSSeS eQ uipãffieritõS Ou- põr ignorância, ou por comodismo. Por isso, sugerimos ao Ministto do Trabalh9 que aumente o quadro de fiscai.s, médicos e engenhei"i"Os- dO trab"allio, a fiin de que' se exija a
adoção de medidas de proteção à salíde dos operários,
ou _seja, o simples cumprimento da legislação trabalhista
no que concerne _às normas de segurança e higiene do
trabalho.
-~~sho: a·-POrtà.ria n9 3.214, de 8 de junho de
~_ l_rJ~-aOMT~qo-ao Trab~l~O._aprova as nonnas re.. gulã"nletúádõrãS do:-cáP"ítüfo v,-TítUIO 11, da Consoli~
dação das LeiS â~J·r-abalho', relativas à segur~nça e me-
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dicin?: do trabalho. Esta portaria determina a criação de
ComisSões Interri.as de Prevenção de Acidente$ (CIPAs),
com as atribuições que especifica, n~, ..empresas privadas ou públicils e órgãos da iidriiinistração direta ou indi,
teta,_ (ill'i: possuam 50.-(cinqUenfa)" ou mais empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho".
Temos, ainda, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de:_Seg1,1rança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), que está em Condições de ministrar cursos de treinamento aos operários relativamente às normas de segurança que devem -ser observadas no trabalho e ao uso
correto dos equipamentos de segurança. Dada a sua importância, esta instituição deve receber maior apoio e incentivo do Governo.
Sr •.Presidente, Srs. Senadores, ê ilusão pensar que se
constrói uma grande nação à custa do sacrifício de milhares de trabalhadores, ou do sofrimento e da angústia
dos de5emprega_9.os. Somente se constrói uma grande
nação se se pacificar e conciliar a fãrnília nacional, nela
_compreendidas as diversas camadas sociais, de tal forma
_que não haja diferenças gritantes entre seus membros
mas, ao contrário, que todos tenham um lugar ao sol e
possam estender as mãos uns aos outros fraternalmente,
sem ressentimentos.
É preciso, sobretudo, que as classes dirigentes se empenhem em assegurar os direitos das classes trabalhadoras. Se os operários que exercem determinadas atividades estão sujeitos_ à agi_essão de agent~s físicos e qurmicos
no seu ambiente de trabalho, eles fazem jus não apenas
a~ adicional de insalubridade ou periculosidade, mas
talnbém à aposentadoria esp-etiã.L Certas categorias de
trabalhadores nas indústrias de cristais e p·orcelana de
Blumenau, no meu Estado de Santa Catarina, têm encontrado as maiores dificUldades jy_ntp ao Instituto Nacional de Preyi_d_ência _Social, para obter a aposentadoria
especial a que têm direito devido às atividades insalubres
que exercem, muito_ çmbora rece9am as taxas de insalubridade priviStas em lei. Reconhece-se esse direito aos
operários que se dedicam à fabricação do cristal, como
Vidreiros, gambistas e- sãcadores de vidros, mas se nega
aos q-ue beneficiain -b cristal~-eil.tre os quais podem citar
os seguintes:- o mistureiro qufmico, que lida com arsênico, barrilha, za_rcão e outros produtos qufmicos agressivos à saúde; o cortad_or de cristal, qué'fica exposto ao calor durante a jornada de trabalho; o queimador de criatal, que também trabalha exposto ao calor interno; o
apartador ou classificador do cristal, exposto à unidade e
à poluição ambiental provocada pela poeira química do
ctistal; o lapidado r do cristal, exposto à umidade; o pQH..
dor dQ cristal, que trabalha em ambiente úmido, polutdo
e sujeito a ruído constante.
Os trabalhadores que se dedicam à fabricação e ao benefic_iamento da porc~lã-ria, em Blumenau, deparam-se
com os mesmos óbices, quando pleiteiam sua aposentadoria especial, muito-Crribora suas iltividades sejam consideradas insalubres, e eles recebam o adicional previsto
na lei. Assim, não estão amparados pela Previdência Social, para fins de recebimento de aposentadoria especial,
as- seguintes atividades: pinturas a pincel e a pistola, que
requerem o manuseio- de tintas e esmaltes à base de naftas e ácido tóxico altamente agressivos à saüde; aplicação manua_l de asfalto, que sujeitã o trabalhador aos
mesmos riscos_;_ torriearia em refratârio de porcelanas,
que requer a manipulação de massa úmida; e auxiliares
na mufla, que ficam expostos ao calor, carregando e descarregando fornos com vagonetes.
.
NãO se comp·reende que os trabalhadores que se dedicam quer ao beneficiamento do cristal, quer à fabricação
e ao beneficiamento da porcelana não tenham direito l
aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos de efetivO
exercício na profissão, embora sua saúde esteja sujeita
aos efeitos nocivos dos agentes tisicas e químicos discriminados nos Anexos I e II do Regulamento dos Beneficias da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n'
83.080, de 24 de_janeiro de 1979. Esses trabalhadores são
excluídos do benefício da aposentadoria especi"al somente porque o citado Regulamento não menciona expressamente as_ suas ativida9_es profissionais, muito embora
eles estejam sujeitos - repito - aos riscos nele previstos, os-mesmos-a qlie eslãO expostos os que trabalham na
fabricação do cristal, jâ citados e, por isso, abrangidoa
pela leí.Os requerimentos de aposentadOria especial diriâida
ao Instituto Nacional ~e Previdência Social por scaura-
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dos que exercem as atividades são sistematicamente negados.
Esse indeferimento só se explica, a nosso ver, porque
as decisões burocráticas, de modo geral, são tomadas
tendo em vista a interpretação fria e restrita da-lei. Sob a
alegação de que a atividade profissional não está expres~
samente mencionada, conlui-se que ela não esteja amparada, não obstante estar sujeita aos mesmos riscos prc>
vistos nas profissões discriminadas no texto legal.
Considerando que a inclusão ou exclusão de atividades profissionais nós Anexos I e II do Regulamento dos
Beneficias da Previdência Social é feita por decreto do
Poder Executivo, conforme prescreve o art. 62 desse Regulamento, aprovado pelo Decreto n~' 83.080, de 24 de
janeiro de 1979, gostaríamos de ver reformada es~a atitude do Poder Executivo sobre a matêria, visto que não
nos parece razoável a interpretação dada à legislação
pertinente no âmbito da Previdência Social.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti.) - Concedo a
palavra ao nobre Senador ~imundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Venho a esta Tribuna para me congratular com o Estado do Amazonas_. que honrosamente representa nesta
Casa, pela promulgação da Lei Complementar, de mi, oha autoria que contou com o apoio do nobre Senador_,
Fâbio Lucena, que garante a manutenção dos municípios amazonenses criados por força de Emenda à Constituição Estadual, de 1981, e onde, por resolução da Justiça Eleitoral, ocorreram eleições municipais em 1982,
com a posse dos prefeitos e vereadores.
Foi, sem dúvida alguma, um ato de reconhecimento
aos interesses mais legítimos do povo amazonense e daquelas Unidades municipais, onde, inclusive, já transcorria normalmente a atividade administrativa, com a construção de escolas, hospitais, rodovias e outras obras.
Não tivesse ocorrido a promulg11ção que a lucidez desta
Casa acaba de efetivar, e certamente aconteceria um ·desastre social de conseqUências imprevisíveis, atingindo
dramaticamente a cerca de quatro mil pessoas, cujas vidas seriam totalmente desarticuladas pelo d~semprego
que fatalmente iria se verificar.
Que fique registrado pois, nos Anais desta Doutã Casa, o mais p~ofundo agradecimento da comunidade amazonense pela seriedade, pela imparcialidade e pelo senso
de justiça com que o problema foi enCarado-e afinal resolvido.
Muito obriga~.
_
_
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros.

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente e Srs. Senadqre~:
A Nação tem feito alguns avanços em direção ao' estado democrãtico, desaparecido na borrasca de 1964. Mas
tem vivido também a ilusão de que retornamos à democracia em nosso país.
Basta rever o chamado,,, ..entulho autoritário" para
perceber que acalentamos ainda alguns ledos enganos no
cenãrio do sonho da redemocratização.
Um desses logros foi a anistia. A anistia que emba1ou
as esperanças de milhões de brasileiros, alguns diretamente atingidos pelos instrumentos repressores do regime; outros que tiveram membros de sua família marginalizados pelas cassações de vârios matizes.
_
Ã opinião pública nacional, ofereceu-se a pílula dourada da anistia dita ampla e irrestrita. Na realidad_e, os
fatos provaram que ela nem foí ampla nem irrestrita. Estou entre aqueles que voltaram à tribuna do Congresso
Nacional por causa da restrita anistia e poderia muitobem ru:omodar-se à sombra dessa exceção à exceção.
Mas tenho de reconhecer que uma legião de brasileiros
ainda vive as trevas do obscurantismo, cassados em seus
direitos de cidadãos e atingidos em sua própria liberdade
de .sobrevivência, proibidos de retornarem às_Silas ativi
dades profissionais_,
São quatorze mil brasileiros que ainda não recuperaram seus plenos direitos de cidadãos, pelo simples fato
de, como militares, terem resistidos à demolição da democracia para, em seu lugar, implantarem a ditadura.

São quatorze mil brasileiros que ainda estão condenados a ganhar a vida fora de suas profissões, nas quais se
formaram e às quais dedicaram os melhores anos de suas
vidas.
Como presidente da Comissão pela Anistia Ampla,
Total e Irrestrita do PMDB, como Advogado e, tambêm, como egresso dos porões da cassação, venho acc•npanhando a luta desses retardatârios da liberdade. E,
sem radicalismo nem revanchismo, tenho apoiado a sua
luta pelo reengajamento no lugar ao sol da democracia.
Mas sinto quanto essa luta está sendo dificii e registro
como um fato inexplicado que as resistências emanam,
entre outros de alguns setores das Forças Armadas.
Cr.edito essas resistências possivelmente- à falta de conhecimento dos fatos, à falta de uma visão uni-Versal da
vida política e, atê mesmo, a certos preconceitos querestaram dos longos anos de autoritarismo em nosso País..
Mas o que não ê concebível é que ao so1 da Nova Rep6blica ainda se pratiquem os pecados do antigo regime.
E o pior destes ê precisamente a não-aceitação de que a
reconquista dos direitos do cidadão foi feita por todos os
130 milhões de brasileiros. Pois os militares são brasileiros como nós o_utros e não é passivei conviverem dentro
do mesmo regime uma parte da Nação com plenos direitos e outro contingente que não tem sequer direito a
exercer suas atividades profissionais.
Quero manifestar--desta Tribuna minha confiança em
que, s_em violência de qualquer espêcie, sem pressões de
qualquer natureza, os militares brasileiros venham a reconquistar seus lugares nas profissões que escolheram;
possam recuperar, pelo menos parcialmente, mas substancialmente, os longos anos de afastamento de suas carreiras.
·
Talvez até se possa imaginar que, para isso ocorrer,
se"ja preciso fazer uma nova lei de anistia - so-beranamente aprovada peJo Congresso Nacional. Uma legislação clara, feita à luz do direito e lastreada nas aspirações das milhares d_e famílias ainda segregadas na exceção. Uma anistia re_almente sustentada no direij.o de o
Congresso c-oncedê--la, para substituir a anistia outorgada e que este mesmo Congresso teve d~ aprovar na preocupação de abreviar a volta do regime democrãtico.
Não serã fato novo para o direito universal a apro_vação de um alei de anistia para ampliar a anistia já concedida. Cite-se, como exemplo mais recente, o que ocorreu na Espanha, onde o parlamento teve de votar, sucessivamente, quatro leis de anistia para devolver aos espanhóís, atiilgidos pelas ditaduras franquistas, os seus direitos postergados.
-Convido todos os meus Pares nes1:,1. Casa e na Câmara
a meditarem sobre a necessidade de uma nova anistia.
Sem revanchismo, mas apenas revestida do espírito de
Justiça. Pois ê de Justiça que esses milhares de brasileiros
necessltam. Esta é sua esperança, este é um dos últimos
sonhos da Nova República, nesta aurora da democracia.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
-- -ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Sellador Herãclito Rol!~berg.

O SR- HERÁCLITO GUIMARÃES ROLLEMBERG (PDS - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) _:_
Sr. Presidente e SrS. Senadores:
A desafortunada população brasileira não estâ irremediavelmente divic;tida apenas entre ricos e pobres, mas em
diversas classes de ricos e inúmeras caterB;OriaS de
pobres, alguns dos quais são absolutamente_ pobres,
c-omo parte da grande nação nordestina, outros são miSeráveís, que dependem da caridade pública para sobr~
viver.
·A organização política e jurídica da sociedade nacional não pode fechar os olhos a esta grave e lamentável
realidade, que faz o Brasil uma pátria madrasta para
com os brasileiros. Mas, o ensinamento da História ievela que as Cartas Magnas, ainda aquelas nascidas das veementes. discussões das Assembléias-Constituintes. oud~i-
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xam escapulir as dis-criminações sociais, ou são absolutamente descumpridas.
Esta Casa não pode perder a perspectiva de que está
na Ordem do Dia, correndo rua no Brasil, a idéia de uma
nova Assembléia Nacional para a elaboração de um texto constitucional que atualize a ordem jurídica, econômica e socia1 do Brasil. b uma nova Ço_nstitiliçi\o, instrumento político por excelência, que deve receber encaminhamento sincero, objetivo, conseqUente, para espelhar
a realidade dos dias de hoje, sintônicos coni o ideário da
Nova República traçada tambêm nas ruas do Brasil, pela
visão lúcida daquele que foi, para a transição necessária,
o valor moral da Nação, o Presidente Tancredo Neves.
A Constituinte terá de ser um instrumento valioso
para proteger os interesses e dos direitos sociais, atuaJizando os textos de lei ao quadro real da sociedade brasileira. Findou o compromisso individual, firma-se o reconhecimento aos direitos sociais, que mais se alargam,
maís se di1atam, na medida em que a população avança
na ocupação das cidades e dos campos.
O Brasil precisa possuir um ordenamento jurídico que
dê ao Governo as responsabilidades de bem geriras interesses públicos, do mesmo modo como a sociedade brasileira carece de ser protegida socialmente, globalmente,
sepultando as discriminações e as injustiças que fragmentam ainda mais a muito jã fragmentada Nação. Não
há remêdio mais adequado do que aquele prescrito pela
Assembléia Nacional Constituinte, mercê da alta repre-sentanti vid ade delegada pelo voto popular,
A classe dos políticos, intêrpretes dos sentimentos e
dos valores do povo, delegados da vontade nacional, haverá de enoontrar os meios para viabilizar, definitivamente, _os Interesses sociWs. O Brasil não suporta mais os
governos distanciados da sociedade, alheios ao seu sofrer
e ao seu clamor, indiferente às suas esperanças.
O Go_v_ern_o_da.Nova República precisa, com urgência,
resgatar a credibilidade na ação do Estad_o, a confiança
na aplicação do direito e na distribuição da Justiça, para
que possa se constituir, verdadeiramente, no instrumento configurador da participação democrãtica. E foi Tancredo Neves, na última manifestação pública da sua autoridade moral, quem ensinou que.. "na política o exemplo ê mais importante que o discurso. O discurso é efêffiro pela sua própria natureza, o seu efeito termina com a
leitura de sua divulgação por mais eloqUente e oportuno
que seja ele. O Cxemplo ao contrãrio, contribui para a
construção ética da consciência do nosso povo.
O Governo da Nova República não poderia, de forma
alguma, renegar seus compromissos, nem tampouco-esquecer as promessas juradas perante o povo mobilizado,
em toda a parte do País. O Governo não poderia e nem
deveria abandonar segmentos da sociedade brasileira,
para cumprir sua triste missão de admiriistrador da privatização dos lucros e da socialização dos prejufzos, ainda porque o papel fundamental do Estado não é o de
apenas impor deveres, mas sim o de criar e defender direitos.
Ao fixar as duas opções do reajuste da casa própria, o
Governo armou uma armadilha para atrair o mutuârio à
semestralidade, escondendo a intenção de a médio e longo prãzo levá-lo a um desembolso maior, para alimentar
o Sistema Financeiro de Habitação. Nenhum salário,
neste País, cresce como tem crescido a inflação. Ademais, basta uma simples conta matemática para que se
descubra que os reajustes iguais para assalariados e para
_? prestação da casa própria encobrem profundas diferenças. Do salário do trabalhador o Governo, como
bom co.brador de impostos, retira parte do ganho, sob as
mais diversas formas, principalmente para a previdência
e·pata o Imposto de Renda.
O aumento real de salãri_o,_ no Brasil, nllo pode ser nominalmente considerado, enquanto os reajustes da casa
própria valem aquilo que enunciam, ou seja 112% se semestral, 246,3% SC: anual. Com isto rompe-se a ilusão do
plano de equivalência salarial, revelando suas inconveniências, seu peso no instável e parco salãrio dos que tra·
balham. A Nova República falhou com os mutuãrios,
esta categoria de brasileiros que alimenta o desejo justo
de conquistar a moradia, para nela abrigar a família, realizando a vida.
Não hã, na atualid-ade brasileira, problema mais angustiante do qUe o -que es(ão vivendo os mutuãrios do
Sistema Financeiro de Habitação, De um lado, traba1ham -sempre mais para ganhar sempre menos, em re--
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lação ao custo de vida. ))o outro lado São levados ao
conceito desairo~o de inadimplentes, vendo escapar pela

penhora aquele bem fund~ental que um dia, com sacrificios, tentaram ter COmo conquista e satisfação ~e
uma das necessidades bâsicas do ser humano e da fam_iba
que ele forma no curso da sua existência.
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da Assembléi_~ Nacional Constituinte e esperam merecer
do Governo a atenção e a justiça, para que tratamento
torturosos como O dO r~uste da casa própria não ve~
nham minar a resistência na função do Estado e na missão exemplar dos políticos.
MUlto Obrigado. (Muito bem!)

Repassando os prejuízos para os mutuãrios, o Gover~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

no preserva, no entanto, os interesses de uns poucos, que
fazem a captação da poupança, aplicam de acordo com
suas conveniências., e constróem a preços cada vez mais
elevados, sem qualquer consideração com os adquirentes. O comércio_ da moradia, inviabiliza o acesso democratico da família brasileira ao bem da casa própria. E
enquanto aumenta o número de inadimplentes, cerca de
um milhão hoje, nos ex tratos mais carenciados da população, aquela faixa salada! atendida pelas COHABs,
crescem as filas indicando que o empobrecimento da
classe média, com conseqUente protetarização de grosso
segmento nacional, obriga a que as comparihias esl!iduais permaneçam constantemente em déficits de atendimento, sem ter como an;ar_~om __;:l.s responsabilidades de
suprir os inscritos.
·
Dou. a título de ilustr-ação, a seguinte informação: em
Sergipe, precisamente em Aracaju, cidade c_om população pouc-o acima dos 300 mil habitantes, 40 mil
famílias fizeram inscrição_ para um conjunto de cerca de
três mil casas. São mais de 13 famílias disputando, de todas as formas, o direito d_e_teruma casa para morar. Este
exemplo expõe, sem retoques, a realidade de Sergipe, estado que é neste caso, um micro Brasil.

palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

As justificativas ·e-eXplicações dão conta de que o Sistema Financeiro de Habitação está em vias de falência,
ou enfrentando perdas vultosas em seus caixas. E os mui~
tuários, que têm eles com isto? Que fizeram eles para ~
rem penalizados com reajustes ínsuportál'eis? Por que devem ser eles os pagadores de uma conta cujas despesas nilo
f"lzeram? Como entender tamanha esperteza do Governo?
O mutuário que integra o Sistema Financeiro de Habitação não pode ser levado a concluirque caiu no conto
da casa própria, nem pode ser bode expiatório de uma situação que remete,_ inequivOcamente, ao problema gerencial e de competência administrativa. E injusto que
seja transferido ao c-omprador, que de boa fé pactua com
o Governo em função da casa própria, os ónus decorren~
tes de vícios e de privilégios que, seguramente, não beneficiam os mutuários do BNH e do Sistema Financeiro de
Habitação.
O Brasllmteiro está repudiando como i:flaceitável, perverso e frustrante para quem acreditou que as mudanças
viriam caril a Nova República, o reajuste anundado pelo
Governo. E está em unú;sono~ ao seu niodo, reagindo,
para afirmar sua disposição de enfrentar toda a sorte de
adversidade, enquanto os direitos sociais não entram na
carta constitucional do País~ enquanto não há proteção
para os brasileiros de todas as diversas classes de pobres.
O Governo dispõe dos meios de evitar a falência do
Sistema Financeiro de Habitação, sem que seja preciso
tirar de quem nada_tem a dar. Basta aplicar a austeridade
como conduta rotineira da .administração, evitando as
sangrias da economia pública, as práticas de preços exorbitantes da produção ind~ustrial de casas e de edifícios de
apartamentos. para que os caixas do BNH permaneçam
cheios e capazes de manterem o ritmo de atendimento
das necessidades de_ moradias para os brasileiros.
E mais que isto, basta que o Governo evoque para o
seu âmbito. movido pelas altas responsabilidades sociais
da administração, a poupança nacional, evitando que ela
sirva para outros fins, acumulando e concentrando mais
riquezas nas mãos de poucos. O BNH poderia ser líder
nacional em sua função, se para tanto fosse transformado em_ Banco Nacional da_f_oupança e da Habitação,
cumprindo com fidelidade a política habitacional_ brasileira, que no passado, ainda que de forma modesta, legou a milhares de famílias, tãnto-pela Caixa Econômica
Federal, como por organismos como o lP ASE e outros,
casas, bem construídas,. duradouras, baratas e quitadas
em prazos longos e sem o câncer da correçào monetária.
O Governo tem, contradttoriãfnente, grande experiência:
sabe como se fez moradia, popular no passado, sabe
como sufoca o mutuário com ·sua política habitacional
no presente.
Os brasileiros ainda estão esperançosos. Ainda crêem
nas teses da Nova Repllblica, aguardam a convocação

Concedo a
- -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senado~
res:
Segundo informação amplamente veiculada pela im~ prensa, o Banco Mundial condicionou a concessão de
um empréstimo de mais deUS$ 100 milhões à abertura
do mercado nacional na parte relativa às atividades de
aerolevantamento às organizações estrangeiras especiali~
zadas.
Se a versão é_ou não verdadeira, não temos condições
de afirmar. Entretanto, verifica~se que o Dhtrlo Oficial,
de 3 de junho de 1985, veiculou Decreto Presidencial (n~>
91291 de_ 31-5-85) alterando a regulamentação vigente
sobre a matéria para possibilitar as organizações estrangeiras a realização de atlvidade de aerolevantamento território nacional.
Setia despiciendo enfatizar a importância do tema,
quer do ponto de vista econômico quer quanto o aspecto
e&tratêgico.
Cumpre neste ponto lembrar que durante o período
arbitrário julgou o Governo oportuno editar Decreto-lei
(n~" l.l77 de 1971) estabelecendo uma rígida reserva lesai
para as atividaq~ nacionais em matêria de aerolevantamento. Assim é que foi, em princfpio, atribuída à~ "orga·
nizações especializadas do Governo Federal" a competência_ para execução de tais tarefas. A título extraordinário; é facultado a organizações espFCializadas - de
governos estaduais e privados- executar dita atividade.
Quanto à entidades estrangeiras, somente em caso ex~
_cepcional e atendido o interesse público, ajutzo do Presi~
dente, ou visando cumprir compromisso constante de
ato internacional, pode ser autorizada a respectiva. "par_ticipação". Como se vê, limitou-se o ingresso alienígena
à mera participação, vale dizer cc-autoria, cc-gestão, ccempreendimento~ de sorte a preservar a soberania nacional.
Causa espécie que, a nível regulamentar, venha o Po~
der Executivo a promover alteração com o fim de ampliar o campo de autonomia dos estrangeiros em assunto
tão sensível.
Dispunha o artigo 29 do Decreto nl' 84.557, de 12 de
março de 1980.
"Art. 29. A participação, objeto do artigo 28,
ocorrerá sob a forma de consórcio entre organizações inscritas no EMFA e a organização estrangeira, cujo ato constitutivo será previamente aprovado pelo EMFA."
Atualmente, com a introdução das modificações con~
tantes do Decreto nl' 91.~91, de 1985, passou a matéria a
··ser assim disciplinada:
"Art. 29, _ A participação, objeto do artigo 28,
o-correrá preferencialmente sob a forma de consórcio entre organizações inscritas no EMFA e a organização estrangeira.
§ JQ No caso de consórcio_, o respectivo atas
constitutivo deverá ser previamente aprovado pelo
EMF A que definirá, em cada caso, o número máximo de empresas nacionais que poderão agrupar-se
em c-onsórcio com organização estrangeira."
Como se_ vê, a participação estrangeira nas atividades
de que ora se trata passa a ocorrer apenaii. "preferencialmente" sob a forma de consórcio com os nacionais. Quer
isto deizer que nada mais impede a exclusiva execução,
por entidade_aHenígena, de atividade de aerolevantaento
em ter_ritórjo pãúiO.
A ínovação, atêm de conflitar gritantemente com a
disciplina cot)stante do Decreto-lei n9 1.177, de 1971, re-presenta um retrocess.o em ermos de tutela dos interesses
econômicos internos.
~_111eu propósito, ao ocupar a tribuna desta augusta
Casa-,- alertar a opinião pública e as autoridades respon~
sáveis pelos destinos da Nova Repóblica sobre os perigos
que podem advir da introdução de modificações impen-
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sadas às instadas por interesse mal identificados. Estou
conVencido que o Sr. Presidente da República, Dr. Jos~
Sarney, estará atento, como sempre esteve, aos interesses
do nosso País. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUESEREFEREOSR.ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
DECRETO N• 91.291
DE 31 DE MA10 DE 1985
Altera o artigo 29 do Decreto IJ9 84.557, de 12 de
março de 1980, regulamentador do Decreto--lei n\'
1.177, de 21 de junho de 1971, que dispõe sobre aerrr
lenntamento no territ6rio nacional e dá outras provi~
dências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,

DECRETA:
ArL lQ O artigo 29 do Decreto n~" 84.557, de 12 de
marco de__!980, que regulamenta o Decreto-lei n~" 1.177,
de 21 de junho de 1971, passa a vigorar com a redação
abaixo e acr_escido de um parágrafo:
"Art. 29. A participação, objeto do artigo 28,
ocorrerá preferencialmente sob a forma de consór~
cio entre organizações inscritas no EMFA e a organização estrangeira.
§ I~' no caso de consórcio, o respectivo_ ato
constitutivo deverá ser previamente aprovado pelo
EMF A que definirá, em cada caso, o nó mero máxi~
mo de empresas nacionais que poderão agrupar-se·
em consórcio com organização estrangeira.
§ 2"' Em qualquer hipótese, o proCessamento
dos dados referentes ao aerolevantamento será rea~
lizado no Brasil, sob total controle das autoridades
brasileiras."
Art. 2~> Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de maio de 1985; !641' da Independência e
97Q da Repóblica. - JOS.t SARNEY - Arthur Rlcart:
da Costa.
DECRETO N• 84.557,
DE 12 DE MARÇO DE 1980
Regulamenta o Decreto--Lei nl' 1.177 ( 1), de 21 de
junho de 1971, que dispõe sobre aerolenntamento ao
território nacional, e dá outras providí!:ncia!i.
O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 8 t, item III, da Constituíção Fe~ '
deraJ, e tendo em Yista o disposto no Decreto-lei_ n•
1.177, de 21 de junho de 1971, decreta:

CAPITULO I
Das Disposlções Iniciais
Art. l"' Este Decreto disciplina as atividades de aerolevantamento no território nacional, sob a denomi~
nação _de_ Regulamento das Atividades de Aerolevantamento- RAA.
Art. 2'~> Para os fins deste Regulamento, considera-

se:
I - aerolevantam~º_to: o conjunto de operações
aêreas ejou espaciais de medição, computação e registro
de dados do terreno, com o emprego de sensores efou
equipamentos adeq_uados, bem como a interpretação dos
dados levantados ou sua tradução sob qualquer forma;
II - produto de aerolev antamento: o original de aero·
levantamento e qualquer forma de representação decor~
rente de sua transformação, interpretação, tradução e
utilização;
I l i - original de aerolevantamento: o negativo e qualquer outro registro de dados do terreno, obtidos com o
emprego de câmera aérea, outro sensor ou equipamento
adequado, bem como suas reproduções;
I V- organizações especializadas do Governo Fede~
ral: os órgãos dos Ministérios da Marinha, Exército e
Aeronáutica e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica, que têm por finalidade específica executar aerolevantamento;
(I) Leg. Fed., 1971, p!g. 879.
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V- organização especializada de Governo Estadual:
~ o órgão ou entidade da Administração Es.ta.cl.ual que, ins, crito no EMFA, tem por objetivo exclusivo executar aerolevantamento, a fim de atender, dentro do território de
seu próprio Estado, às necessidades especificas da Administração Estadual;
VI- organização especializada privada: a entidade
nacional dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, criàda sob forrria de s,ociedade anônima, com a finalidade específica de executar aerolevantamento, cujo
capital seja constituído de ações nominativas _e int~ral
mente subscrito por brasileiros, quando inscrita no EM-

FA.
!
Art. 31' O aerolevantamento, para efeito deste Regu, lamento, engloba as atividades de aerofotogrametria, de
aerogeofisica e sensoriamente remoto, constituindo-se
das fases e operações seguintes:
i I - 1• Fase: operação aérea ou espacial:
a) recobrimento aéreo;
b) recobrimento espacial.
11 - 2• Fas~ operação relativa à interpretação ou tra- ·
dução dos dados obtidos em operação aérea ou esp-acial:
a) processamento fotográfico de filme aéreo ou Cspà. cial e respectiva obtenção de diafilme, diapositivo, foto, grafia, fotoíndice e mosaico _uão-controlado;
b) confecção de mosaico controlado e fotocarta;
e) confecção de ortofotografia, ortofotomosaiCO e OF. tofotocarta;
d) intepretação e tradução cartográfica, riledíiii1.fe res=------tituição estereofotogramêtrica ou de imagem obtida com
outro sensor remoto;
e) preparo para a impressão de origínal de restituição
estereofotogramétrica ou elaborado a partir de iniagem
obtida com outro sensor remoto;
f) impressão de carta e mapa.
1

1

CAPITULO II
Da Execuçil.o de Aerolevantamentos
Art. 4.., Compete ao Estado-Maior das Forças Armadas- EMF A autorizar e controlar a e:x;ecução de aerolevantamentos no -"território nacional, respeitada a
competência do Ministério da Aeronáutica para aproR
vaçào e controle dos respectivos vôos.
Art. 59 A execução de aerolevantarnentos ê_,da com R
petência de Organizações Especializadas do Governo
j Federal, podendo ser também realizada por Organização
Especializada Privada ou de Governo Estadual, quando
autorizada.
Art. 69 A dispensa de licitação para o serviço-de aerolevantamento somente poderá ocorrer nos casos previstos nas alíneas a, b, c e 1, do § 29, artigo 126, do
Decreto-lei n~' 200 (l), de 25 de fevereiro de 1967, podendo o EMFA aprovar edital·padrào e cláusulas ou
contrato-padrão_ para tal procedimento.

1

CAPITULO III
Da Inscrição no EMFA
Art. 79 A inscrição no EMFA é auto-condição para
que qualquer o-rganização seja autorizada à executar aerolevantamento no território nacional.
§ 19 As OrganizaÇões Especializadas do Governo
Fedem! permanecem inscrita~ ...ex officio" no EMFA.
§ 2~' Ficam mantidas as insc-rições dos órgãos e entidades da ~dminis~açã~ ~ederal.
§ 3~' Ficãln mantidàs, tios termos em que foram concedidas, as i riscri.cQes- das Organizações Especializadas
Privadas e as de GOYêrnbs Estaduais, observado o disposto neste Regulamento.
§ 41' As empresas que executem somente a impressão
de cartas e mapas ficam sujeitas à autorização de que tra-: '
ta o § 2"', artigo 16, dispensada a inscrição.
: Art 8~' _A inscrição de Organização Especializada
1
Privada e a de Governo Estadual, nos termos deste Dcacreta, ~rã feita em uma -das seguintes categorias:
I - categorijl.. "a": executante de todas as fases do ae~
rolevantamento;
II- categoriª ... b": execautante, apenas, de operação
aérea efou espacial;
UI- categoria.. ... c'': executante da interpretação ou
da tradução dos dados obtidos em operações aéreas efou
~J?aciais por outr~ o_:.&anização.
(l) Leg. Fed.• t967 p!igs 864 e 1.511, pâg. 705

Art. 9~ A Organização de Governo Estadual somente poderã ser inscrita quando inexistirem Organizações
Especializadas do Governo Federal, ou Privadas, capaci~
tadas .a desenvolver os encargos de aerolevantamento
objeto do pedido de inscrição e por motivo de Segurança
NacionaL
Parágrafo único. Nesta hipótese, o EMFA só decidirã após ouvir a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 10. Dentre as entidades de ensino, somente poderão ser inscritas as que ministrem ~urso de engenharia
cartográfica ou equivalente, desde que, para executarem,
em caráter eventual e sem fins lucrativos, operações de
aerolevantamento em apoio às suas próprias atividades.
Art. II. A inscrição será formalizada medílinte Porfaria do MiriiStro-=-Chefe do EMFA, com base em Declaração de Habilitação Técnica- DHT, expedida pelo setor competente do EMFA, na qual serão especificadas as
operações de aerolevantamento que a organização está
apta a executar.
Parágrafo único. As Instruções Reguladoras de Aerolevantamento disporão quanto ao prazo de validade
da DHT e sua atualização.
Art. 12. Na Portaria de Inscrição OEMFA definirá,
quando for o caso, a área de atuação da OrganizaçãO, de
acordo com o seguinte critério:
I - parte do território nacional: para as Organizações
do Governo Federal que, por força do seu ato de
criação, devam atuar em região específica do País;
I I - território estadual: para as Organizações Especializadas de Governos Estaduais e entidades de ensino.
Art. t:J: -A ·t"rãriSf0rn1àÇão da organriação Especfalizada Privada, tendo em vista o disposto no item VI do
artigo 21', implica na cassação da inscrição, ressalvado o
disposto no artigo 36.
Art. 14. A incorporação, fusão, cisão, transferência
do controle acionário ou alteração na constituição docapital social da Organização Especializada Privada, sem a
prévia anuência do EMFA, implica na suspensão ou cas--sação da inscrição.
Art. 1S. As Instruçõ_es_ Reguladoras de Aerolevantamento disporão quanto aos demais aspectos do processamento da inscrição, especialmente sobre prazos devalidade, condições para sua renovação, suspensão, cancelamento e cassação.

CAPITULO IV
-- Da autorizltçio para Executar Aerolevantamento
Art. 16. A autorização para executar aerolevantamento no território nacional será concedida caso a caso
pelo EMFA, por despacho em requerimento da parteintCi'essada, instruído conforme as prescrições das Ins-.
truções Reguladoras de Aerolevantamento.
§ !9 As Organizações EspecializadaS do Governo
Federal são consideradas autorizadas para os fins deste
artigo, devendo, no entanto, cientificar o EMFA dos aerolevantamentos que venham a realizar.
§ 29 A impressão de carta e mapa, por terceiros, somente será autorizada pelo EMFA quando solicitada
por intermédio de Organização nele inscrita.
Art. 17. Quando o aerolevantarnento for _executado
por mais de uma Organização, será necessária uma aiitõ~
· rização para a pane que couber a cada uma delas.
Art. I S. O aerolevantamento a ser executado por
consórcio de Organizações Especializadas Privadas, terá
uma úrilCa aútOriiação, onde serão definidas as a~ri- ·
buições de cada organização e os responsáveis pela guarda e manutenção do produto_ decorrente.
Art. 19. A celebração de contrato ou convênio por
Organização Especializada Privada ou de Governo Estadual, que envolva operações de aerolevantamento, depende da prévia autorização do EMFA, que será dada
após o exame das respectivas minutas.
Parágrafo único. O contrato- ou cotiiiênio conterá
cláusula especítíca, declarando que dele faz parte integrante a DHT da organização executante.
Art. 20. A autorização para execução de aerolevan, tamento poderá ser suspensa ou cassada, a qualquer
tempo, pelo EMFA, ante o interesse nacional ou quando
a organização envolvida infringir a legislação disciplinadora da matéria,
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CAPITULO V
Do Controle dos Aerolevantammtos

Art. 21. No controle das atividades de aerolevantamento, compete privativame-nte ao EMF A:
I - baixar as Instruções Reguladoras de Aerolevantatnento - IRA;
I I - propor à autoridade competente a adoção de me- ·
dida legal, no que concerne ao aerolevantamento;
III- conceder, renovar, suspender, cancelar ou cas~
sar as autorizações e inscrições de que trata este Regulamento;
IV- baixar diretrizes e normas para a classlficação
dos produtos de aerolevantamento quanto ao grau de sigilo;
.
V- autorizar o fornecimento de produtos de aerolevantamento e, sempre que julgar conveniente, fiscalizar
sua utilização;
VI- fiscalizar os trabalhos de aerolevantarnento,
bem como as organizações responsáveis pela guarda,
manuseio e conservação de produtos decorrentes;
VII- propor ao Presidente da República a participação de organização estrangeira ein aerolevantamento
no território naCional, observadas, no que couber, as disposições -~e~te Decreto e das Instruções Regulador!ls de
Aerolevantamento;
VIII- aplicar as sanções previstas neste Regulamento· e
ÍX- tomar as medidas que julgar convenientes, para
o efetivo controle das atividades de aerolevantamento.
Parágrafo único. O disposto nos itens III, V e VI nílo
se aplica às organizações mencionadas no§ 19 do artigo
71'
--

CAPITULO VI
Do Cadastro
Art. 22. O EMF A manterá cadastro de:
I - aerolevantamentos;
11- organizações inscrita.';;
III- organizações responsáveis pela guarda, manuseio e conservação de produtos de aerolevantamento; e
IV- equipamento específico de aerolevantamento,
existente nas organizações inscritas.
Art. 23. Após a realização de cada aerolevantamento, toda organização especialb~ad~t remeterá ao EMFA
os dados e produtos necessários à manutenção e atualização do_ cadastro, conforme o disposto nas Instruções
Reguladoras de Aerolevantamento.

CAPITULO VII
Da Guarda, Conservaçilo e Utilização dos Produtos
de Aerolevantamento
Art. 24. Os originais de aerolevantamento serão utilizados em proveito do desenvolvimento do País e de sua
segurança, só podendo ser reproduzidos mediante autorização do EMFA.
Art. 25. A guarda, manuseio e conservação do original de aerolevantamento são privativos da organização
autorizada para executar o aerolevantamento.
§ I 'i' A alienação, cessão ou transferência, a qualquer
título, do material de que trata este artigo, somente poderá ocorrer quando previamente autorizada pelo EMFA.
§ 29 As Organizações Especializadas do Governo
Federal poderão requisitar para uso próprio, sem ânus,
o material de que trata este artigo.
Art. 26. O EMFA poderá determinar a transferência da guarda, manuseio e conservação do material de
que trata o artigo 25, sempre que esta medtda for julgada
conveniente ao interesse nacionaL
Art. 27. A guarda, o fornecimento e a utilização de
produto de aerolevantamento obedecerão às prescrições
do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos
e das Instruções Reguladoras de Aerolevantamento.

CAPITULO Vlll
Das Organizações Estrangeiras
Art. 28·. A participação de organização estrangeira
em aerolcvântamentos no território nacional será permitida:
1- em caso excepcional e no interesse público, ajuízo
do Presidente da República; ou
II- para atender a compromisso constante de ato internacional, firmado ~elo BrasiL
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Parágrafo único.

Compete- ao ---vresidente da Rew

pública, por proposta do EMFA, autorizar a participação de que trata este artigo, que será dada para encar-

go específico e com prazo certo.
_ _ _
_
Art. 29. A participação, objeto do artigo 28, ocorrerá sob a forma de consórcio entre organizações inscritas
no EMFA e a organização estrangeira, cujo ato constitutivo serâ previamente aproVado pelo EMFA,
Parágrafo único. O _EM_FA definirá, caso a caso, o
número máximo de empresas que poderão agrupar-se
em consórcio çom organizações estrangeiras.
Art. 30. A organização brasileira, representante do
consórcio, instruirá o pedido de ãutorízaçã_o com prova
de constituição do consórcio, mediante instrumento par~
ticular registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, que conterá, como cláusulas essenciais, as
que forem fixadas nas Instruções Reguladoras do Aero-levantamento.

CAPITULO IX
Das S•D(aes
Art. 31. A infringência de qualquer dispositivo deste
Regulamento e das Instruções Reguladoras de Acrole-vantamento, assim como das condições constantes da
inscrição ou da autorização concedida, acarretará as seguintes sanções, dependendo da gravidade da infraçiQ:
I - advertência;
I I - suspensão temporâria da autorização ou da in_s.
crição;
III - cassação da autorização ou da inscrição;
IV - declaração de inidoneidade para executar aero- •
levantamento, pelo prazo que tor determinado.
Parágrafo único. A ca_ssação s_erá de carâter irreversível e a declaração de inidoneidade poderá implicar
na suspensão ou cassação da inscrição de outras organi*
zações, caso, dentro do prazo da declaração de inidoncidade, admitam em seu quadro de administradores os ,da
empresa declarada inidôniea.
Art. 32. A aplicação de sanção pelo EMFA nllo exi~
me a infratora das responsabilidades penais ou civis
cabíveis.
Art. 33. Aplicada a suspensão ou cassaÇão, caso a
organização continue a executar operação de a~rolevan
tamento, o EMFA requisitará à Policia Federal todas as
providências necessárias à configuração do ilicito e a
conseqüente abertura de inquérito policial, tendo em vista o disposto no§ 49, artigo 13, da Lei n9 6.620 (l), de 17
de dezembro de 1978.
Art. 34. O Ministro~Chefe do EMFA aplicará a
sanção mediante Portaria publicada nQ."'Diário_Oficia~"
da União.
CAPITULO X
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 35. As organizações inscritas no EMFA cola~
bOtarão, nos termos das Instruções Reguladoras de A~
rotevantamento, no cont.t:ol~; da atividade de aerolevan~
tamento no '.t.rritório nacional, obrigando~se, inclusive,
a' comunicar qualquer infríii8;ência à legislação especifica, de 'que tenham conhecimento.
_ : _ - -- Art. 36. As OrganizaçõeS Especializadas Privadas e
as de Governos Estaduais,jê. !nscritas no 'BMFA, terão o
prazQ de 2 (dois) anos para a·daptaNe às exigências deste
Decreto.
Art. 37. Este Decreto Chtra em vigor na data de sua
publicação, revogados OS ~çretOS n9S 71.267 e), de 25
de outubro de 1972 e 75_.779 (S), de 27 de maio de 1975 e
demais disposições em contrârio. Joio Figueiredo - PreSidente da República.
José Ferraz da Rocha.
'(3)

Leg. Fed.;

i97s. pâg,
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(4) 1972, p,g. 1.383; (5}- t975,pâg. 29~

DECRETO-LEI N• 1.775,
DE 12 DE MARÇO DE 1980
Altera alíquotas do Imposto sobre a Importação, f
dá outras providências

O Presidente da República. no uso da atribuição que
he confere o _artigo 55, inciso n. da Constituição, decre--

TAB, anexa ao Decreto-Lei n9 1.753 (1). de 31 de dezembro de 1979, correspondentes às mercadorias_ clas_sificadas nas posições e subposições ou itens do Anexo"C(üe
a este acompanh~. passam a vigorar com os valores que
rtele c_onstam.
Art. 29 A Comissão de Política Aduaneira- CPA
poderã alterar as aliquotas fixadas por este Decreto-Lei,
até aos níveis dp.I?çcreto-Lei fl9 1.753, de 31 de deumbro de 1979, e, bem assim, restabelecê-las atê os limi~
tes constantes do Anexo que a este acompanha, semprejuízo de suas atribuições previstas no artigo 22 da Lei n9
3.244 ('), <i~ 14 de agosto de 1957.
Parâgrafo _único. Na aplica~o do disposto- ne&ie artigo é dispensado o procedimentO~previsto no parâgrãfó
Wi.ico, do artigo 22, da Lei n'~ 3.244, de 14 de agosto de
1957.
~rt. 39 No caso de mercadorias objeto d·e negociação tarifária. no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras i Com~rcio - GATT ou na, Associação Latinoamericana de Livre Comércio- ALA_LC, prevalecerllo as
alíquotas convencionadas, quando as mercadorias forem
originârias de pais beneficiârio da concessão.
Art. 49 Fica assegurado o despacho aduaneíro, com
o ·tratamento anterior, à.s mercadorias embarcadas, no
exteriOr, até a entrada ~ vigor deste Decreto-Lei,
Art. St Permanecem eficazes, em seus prazos c termos, as Reso.luções do Conselho de Política Aduaneira
ou da sua Comissão Executiva e. bem assim, as da Co·
missilo de Política Adua!Jeira.
Art. 6'1 São prorrogados, até,31 de março de 1981,
os prazos de vigência dos Decretos-Leis n's 1.334 (3), de
25 de junho de 1974; 1.364 ('), de 28 de novembro de
1974, e 1.421 ('), de 9 de outubro de 1975, vigentes de
acordo com o Decreto--Lcí n'1.685 ('}, de25 de junho de
1979, mantidas as demais posições e as alterações posteriores introduzidas pelo Conselho de Política Aduaneira
e sua Comissão Executiva c, bem assim. pela Comissã.Q.'
de P~lítica Aduaneira.
Art. 7' Findo o prazo de vigência deste Decreto-Lei,
e dos enu-merados no artigo 6', voltarão a viger para as
mercadorias por eles abrangidas, as alíquotas fixadas no
Decreto·Lei n9 1.753, de 21 de dezembro de 1979, ressai~
vadas as eventuais alterações.
Art. 89 Este decfeto-lei entrará em vigor na data de.
sua publicação e vigerâ até 31 de março de 1981, revogadas as disposições em ·contrário. -JOÃO..- FIGUEIREDO, Presidente da República- Eroane Gálvêu- Antônio Delfim Netto.
(I)

28.14

-Código

-Subposição
e Item

Posição

28.15

01.01
até
01.99
03.01
até
99.00
02.02
OL02
atê
04.00
todas
0200
03.99
OLOI
02.00
todas
01.0!
01.02
OL99
todas
03.00
01.01
atê
06.00
08.01
até
IUJO

28_16
28.17
28.18
28.19
28.20
28.21
28:22
28.23
28-24
28.27
28_08

Códlgo

Subposição
e !tem

Posição

Lc:g. Fed.; 1979, Supt.: (2) 1957. Supl.

13_Qj
até
15_00
16.99
17.01
17.99
19.00
20_00

ANEXO AO DECRETO-LEI N• 1.775,
DE 12 DE MARÇO DE 1980
-Posições, subposições e itens cujas alíquotas passam
a vigorar com 30 (trinta por 7ento) ad valorem:

até

:Poslçio
10.Q3

13:63
17.02
25.23
28_01
- --;!8.02
28_03
28_04
até
28.06
28.08
28_09
28JO

t~

Art. 19 As alíquotas ad valorent do Imposto so6re a
Importaçilo, fixadas na Tarifa Aduaneira do Brasil -

até
09.99
11.01
até
99.00
todas

28.12
28.13

Subposiçio
e item

01.00
01.99
03_0;!
03.99
Ol.Ol
01.00
todas
todas
02.02
todas
todas
todas
todas
01.00
o2m
02.02
02_05
todas
01.0!

28.292lf.30

·-

25_02
21m
até
. 29.00
-'JLOO
: 3í:OO
3.4.00
_:~õ:i.oo
até

28.00
01.00
03_01
até
06_00
09_00
até
15.02
17.00

(3) Lcs· Fed., 1974, Supl.; (4) 1974, ·supl.; (5)- 1975. SupL;-'(6} !979, suPJ
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como conclusão_de,seu Parecer n9 230, de 1985), que autoriza o GOverno do Estado do Espfrito Sãnto a realizar

operação de empréstimo externo, no valor de USS
30,00().000.-00 (trinta -m1thões de dólares norte~
americanos), tendo

como conclusão de seu Parecer n9 233, de 1985) que au~
toriza o:Goy_~o ~@_Estado de Sergipe a elevar em CrS
5.487.433.380 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e
sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e
oitenta cruzeiros) o montante de sua d_ivida consolidada,
tendo
-- -- --
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como conclusão de seu Parecer n'i'235, de 1985), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar
operação de emprêstimo externo, no valor de UsS
25,000;000.00 (vinte e cifico milhões de dólares nor:to~ericanos), tendo

~

PARECER! sob D9 231, de 1985, da ~~issã?
PARECER, sob n9 234,_de 1985, da Comissão
-de Constltuicio e Justiça, pela constttuclonalidadc e
_de Constituição e Justiça., pela constitucionalidade e
juridicidade.
____ ---~ juridicidade.
-15---~~--

-=16=-

Discussão, em tUrno único;- do Projeto de Resolução
n9 44, de 1985 (apresentado pela Comissilo de Eçonomia

Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução
n9 45, de 1985 (apresentado pela Comissão de finanças

PARECER, sob n'i' 236, de 1985, da Comissilo
~de Constltulçlo e JllStlça, pela constitucionalidade: c
juridicidade.
O SR.)'RESJDENTE (José Fragelli) - Estâ encerrada a sessão.
(Levimta~se·a.sessão

às 19 horas

I!

18 minutos.)

Ata da 118' Sessão em 27 de junho de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legü;l.atura
Presidência do Sr. José Fragelli,
ÀS /9 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
~
Jorge Kalume-Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena- Raimundo Parente- Alcides Paio- Gaivão
Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves:- Gabriel
Hermes - Hélio Gueiro-s .:...... Alexandre Costa - João
Castelo - Amêrico de Souza- Alberto Silva- Helví~
dio Nunes --João Lobo- Josê uns- Virgílio Távora
-Carlos Alberto- Moacyr 01,1_arte- Martins filho
-Humberto Lucena -.Marcondes Gadelha- Milton
Cabral - Aderbal Jurema :--- Cid Sampaio - Nivaldo
Machado - Guilherme P_almeira :- Luiz Cavalcante Lourival Baptista :_ HeráClito .Rollemberg - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana ~ ~oão
Calmon - José IgnáCío Ferreifã- ::,.___ Moacyr palia ~
Amaral Peixoto- Nelson CarnCíi(f~Kõberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Cam~
pos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso
-Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges
-Benedito Canelas- Gastão Müller- Roberto CarO~
pos - Josê Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha
Derzi- Roberto Wypych- Álvaro Dias..:... Jaiso!} Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargis -Carlos
Chiarelli - Alcides Saldanha_- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. H a-vendo número regimental, declaro a.berta a sessão-.
Sob a proteção _de Deus, iniciãriios nossos trabalhos.
O Sr. l'i'~Secretário irá proceder à _leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
Do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República

N9 387/85, de 27 do corrente, encaminhando, para os
devidos fins, os autógrafos do Projeto de Lei n9 114, de
1985~Complementar (Projeto de Lei Complementar n'i'
284, de 1985, na Câmara dos Deputados), que ''_dispõe
sobre a instalação de Municípios e dá outras providên~
cias", visto que o Excelentíssimo Senhor _Presidente da
República não se manifestou sobre_ o mesmo, no prazõ
estabelecido no parágrafo 29 do artigo 59 da Constl-: _
tuição Federal.

OFICIO
Do

Sr~ -l.,...Secretárlo

da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisio do Senado autógrafo do seguln{e projeto:

PROJETO DE LEI DA C!MARA
-~· 63, de 1985
·· (N'i' 5.889, de 1985, na Cua de origem)
·De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sobre a isenção da multa prevista no art. 8'i'
_ da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.
O Congresso Nacio na! decreta:
_
lttl 19 Não se aplicarâ a multa prevista no art. 89da
lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral
aos cidadãos que se alistarem eleitores até a data do encerramento do prazo de alistamento para as eleições de
-

~·1986.

~

-~

-~-

-~

Art. _2'i' O Poder_ ExecutivO depositará, no Fundo
Partil;lârio a_ql_le ªe refere o art. 95 da Lei n9 5.682,_de 21
de julho de 19'7l; dentro de 30 (trintafdlas, a contar da
publicação desta lei, as importâncias efetiVarnente arre~
cadadas no correnti exercício, para imediata distri~
buição, pelo Tribunal Superior Eleitoral, aos partidos
___ politicas.
Parágrafo único. O Poder Executivo _çonsignará,
para o Fundo Partidário, no Orçamento de 1986, dotação especiã.l destinada a compensar a redução de recei~
ta defel'~iftíJ1ada-pelo árt. r.,. desta lei, de acordo com asestimativas CCúlSfã:rttes-cla Proposta orçiinentârii( ---Art. ~EStiTe:t entra em vigor ija data de sua publicação.
Ait. 49 Revogam~se as disposições-em contrário.
MENSAGEM N• 322r DE 1985
E:XcelentíssimQs Senhores Membros do Congress-o Nacional:
Nos"termos do 3.ii. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas E.xcelên~
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministrei de Estado da Justiça, o anexo Projeto de Lei
que _dispõe sobre a isenção da multa prevista no art. 89
do C6.digo Eleitoral.
Brasília, 21 de junho de 1985. --José Si.rney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS MJ/DAL/00275, DE 19
DE JUNHO DE 1985, DO MINISTlíRIO DA JUSTIÇA. -~
~
ExCCteD.ússm1o Senhor Presidente da República:
TênhQ_;:t. hon~ª- de submeter à elevada consideração de
_Vossa E~'celência o incluso Projeto de_ Lei que isenta ~a

multa prevista pelo art. 8.,. da Lei n9 4.737, de 15 de julho
dcng-65(CÕdigo Eleitoral), os cidadãos que se alistarem
eleitores até: a data do encerramento do prazo de alistamento para as eleições de 1986.
. 2.~~ssa l~ação tem, tradicionalmente, adotado
tal medida, com o intuito de facilitar a inscrição do
maior n6mero possível de eleitores, nos períodos que an~
tes:edem as eleições,_ a fim de ampliar a extensão do sufrâgio. O Projeto que ora encaminho a Vossa Excelência
contribuirá para aumentar a participação do eleitorado,
tanto nas eleições mu_nicipais a se realizarem no ano em
curso, como nas eleições gerais de 1986.

3. A proposição facilitará, inclusive, o alistamento
dos analfabetos, que se tornaram alistãveis a partir da
Emenda Constitucional n9 25, de 15 de maio de próxjmo
passado, evitando que pessoas, embora alfabetizadas,
procurem passar por analfabetas com o objetivo de
eximir-se- do pagamento da multa prevista no Código
Eleitoral_, _

"4. Convém ressaltar a necessidade da iniciativa do
Podf:r Executivo, uma vez que as multas eleitorais constituerii:.:receita pública da U rlião, configurando~se, pois,
sliá isenção, como matéria financeira.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos
de profundo respeito. - Fêrnando Lyra, Ministro da
Justiça,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 4.737
DE IS DE JULHO DE 1965
- (Código Eleitcral, alterada pela
Lei n'i' 4.961, de 4~5-66)
Art. 89 O brasileiro nato que não se alistar atê os dozenove anos ou o naturalizado que nã-o se alistar atê um
ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de três a dez por-cento sobre o valor dosalário m!riimo da- região, imposta pelo juiz e cobrada no
ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento.
Parágrafo único. O processo de inscrição não terã
andamento enquanto não for paga a multa e, se o alistado se recusar a pagar no ato, ou não a fizer no prazo de
30 (trinta) dias serã cobrada na forma prevista no art.
367.
(À Comissão de--Constftulião e Justiça.}
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PARECERES

_mentds considerados indispensáveis ão conhecimento da
operação, de sua finalidade e dos recursoS -necessários -à
satisfação dos compromissos com a mesma,
3; O Poder Executivo Estadual está autorizado, pela
Lei fl\' 6.471, de 30 de novembro de 1984, a contrair o
empréStimo para a finalidade constante do pedido.
4. O empréstimo deverá ser desembolsado de acordo
com o seguinte cronograma:

PARECERES
N•s 256 e 257, de 1985
PARECER N• 256, DE 1985

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n~'
05/85 (n~' 068/85, na origem) do Senhor Governador
do Estado de Santa Catarina, solicitando autorização
do Senado Federal para contratar empréstimo externo no valor de uss 197,600,000.00 (cento e noventa

e

sete milhões e seiscentos mil dôlares norteamericanos), destinado ao resgate de débitos contrai-

Julho/85

12.057.000
7.690.000
Setembroj85
31.451.000
Outubroj85
Novembro/85 20.697.00
Dezembro/85 19.939.037
Janeiro/86

40.500.000
_14.500.000
20.300.000
23.450.000
7.015.963

12.057.000
48.190.000
45.951.000
40.997.000
43.389.037
7.015.963

dos pelo Estado.

Relator: Senador Alcides Saldpnba

O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina
solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item
IV, da Constituição, a competente autorização para que
aquele Estado possa co_n_tratar uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 197,600,000.00 (cento e
noventa e sete milhões e seiscentos mil dólares norte~
americAnos), destinada a resgatar débitos do Estado
para com o Banco de Desenvol_vi_me_nto do Estado de
Santa Catarina S/A- BADESC. e com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE.
2. Constam do Processado os A visas de Prioridade
n9 1.367 e 1.368, de 18 de dezembro de 1984, do Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, dirigidos ao Sr. Governador do Estado
e ao Sr. Ministro da Fazenda, respectivamente, nos quais
são reconhecidas a prioridade do objetivo prop6sto e a
capacidade de pagamento do Estado, além dos doeu-

Montante Global
Crescimento real anual
Dispêndio anual máximo

( 1)

S. De acordo com as informações contidas no Processado, a situação geral da dívida fundada do pleiteante, apresentâ-se conforme quadro abaixo:
Posição da Oi't·ida Fundada

Em 31-3-85
I -Dívida IntraHmite:
l~Dívida Extralimite:
3- Dívida Externa:
4 - Operação sob exame:
Montãnte global:

CrS 1.220.397.929.606
Cr$ 400.973.829.536
CrS 1.1\4.579.590.975
Cr$ 988.000.000.000
Cr$3.723.251.)50.117 (')

(•) Considerado USS 1,00- CrS 5.000,00

- 6. Para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:

Limites do
art.l9da
Res. 62/75
Cr$

· Poslçio da
Divida Fundada

Operação
sob exame(l)

770.372.637.778
220.106.467.917
165.079.850.952

2.735:951.350. [17

958.000.000.000

3.723.951.350.117

307.110.963.985
(em 1986)

250.576.350.000
(em 1987)

539:291.367.362
(em 1987)

Cr$

SitUação
posterior ll
contrataçio(' )
Cr$

ConsideradQ CSS 1,00 --a Cr$ 5.000,00

1. Examinado o quadro anterior, verifica-se que, antes mesmo da realização da operação em tela, o endividamento total do Estadojâ não se cont_é:m_nó !i_mit~__fbta
do pelo item I do artigo 211 da Resolução 62(75. Com a
inclusão da __aludida operação aumentaria a diferença.
Ocorre que OS: limites ali _fixadOs referem-se apenas às
operações internas, excluídas as consideradaS exlralimite, reguladas pela Resolução n'? 93/76, e as operação em
moeda estrangeira.
.
8. Por outro lado, no entanto, o ·orçamento daquele
Estado para o ano em curso, prevê a realização de uma
receita líquida total de Cr$ 1.756.160.100.000,00 (hum
trilhão, setecentos e cinqUenta_ e seis bilhões, cento e sessenta milhões e cem mil cruzeiros) que, deduzidas as despesas certas e inadiáveis de Cr$ 1.485.004.400.000,00
(hum trilhão, quatrocentos e oitenta e cinco bilhões,
quatro milhões e quatrocentos mil cruzeiros), revela que
a Margem de Poupança Real do Estado, Cr$
27l.l55.700.000,00(duzentos e setenta e um bilhões, cento e cinqUenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), mos1ra-se insuficiente para cobrir seus cOmpr'oinissos para com o emprêstimo em questão,
9. Ressalte-se, por oportuno, que além do empréstimo ora em exame, o Estado de Santa Catarina -pleiteia,
no momento, aprovação desta Ca_s_a para contraütr operações de crédito externo no valor global de US$
53,8"00,000.00_ (cinci.Uenta e três milhões e oítocentos nlil
dólares norte-americanos).

Conclusão

lO. No entanto, embora a análise meramente técnica
desaconselhe a realização do empréstimo em tela,
levando-se em conta a situação das finanças ~staduais,
ahaladas pela recessão que atingiu a economia nacional,
e ainda nãQ refeitas -dos efeítos das enchentes verificadas
em 1983 e 1985, somos pela aprovação do pedido, nos
termos do seguinte:

Junho de 1985

Art. 2'~ A operação realizar-se-â nos termos aprovadoS pelo Poder Executivo Federal, inclusive Oéxãme das
condições creditfcías da operação a ser efetuada pelo MinistériO da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. J9 ítem II do Decreto n\>
74.157. de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
cconômico-fmanceira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei n'~6.47l, de 30 de novembro de 1984, autorizativa da operação.
_
Art. _3'? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pu-blicação.
Sala das Comissões, em 25 de junho de_l985. - Lomanto Júnior, Presidente - Alcides Saldanha, Relator
- Albano Franco - Américo de Souza - Alexandre
Costa --José Lins- João Castelo- Cid SampaioMartins Filho.
PARECER N• 257, DE 1985

Da Comissão de Constitulçio e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 51, de 1985, da Comissão de
Finanças, que autoriza o Governador do Estado de
Santa Catarina a contratar empréstimo externo no
valor de USS 197,600,000 (cento e nonnta e sete ml·
lhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), destinados a rolagem e Uquidaçio de dividas externas
vencidas em 1983 e 1984.
Relator: $en8.dor Lenoir Vargas

O presente projeto de resolução da Comissão de Finanças tem por objetivo autorizar ao Governo do Estado de Santa Catarina, a contratar operação de empréstimo externo no valor de US$197,600,000 (cento e noventa e sete milhões e seiscentos mil dólares norteamericanos), ou equivalente em outra moeda, destinados
à rolagem e resgate de dívidas externas vencidas nos
exercícios de 1983 e I 984.
Trata-se, portanto, de rolagem de dívida.
A ComisSão de Finanças examinou todo o processo
considerando a documentação devidamente em ordem e
na forma exigida por aquele órgão técnico.
_Consta do~ processado, também, a lei autorizativa da
Assembléia Legislativa.
-No mérito, a proposta, ao objetivar 6sJ)ecificameilte,
os recursos pleiteados para a liquidação de compromissoS CXternos vencidos em ·1983 e 1984, o faz dentro do
permissivo constituciOnal
Também do ponto de \'ista jurídico e técnica legislativa merece o consentirriento do Senado.
Por todas estas razões, somos de parecer que seja
aprovado o projeto de resolução elaborado pela Comissão de FinançaS.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente, Lenoir Vargas, RelatorLuiz Cavalcante- Octávio Cardoso- Henrique Santllfo
- Raimundo Parente - J utahy Magalhães - Nhaldo
Machado - Nelson Carneiro.

PARECERES
N•s 258 e

25~,

de 1985

PARECER N• 258, de 1985
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 51, DE 19a5~

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação em empréstimo externo no -valor de
_US$197,600,000.00 (cento e no-venta e sete milhões e
seiscentos ~ii dólares norte-~ericanos ).
O Senado Federal resolve:
Art. l'~ b o Governo do EstadQ de Santa Catarina,
em caráter_excepcional, autorizado a realizar, com a garantia da União, tima operação de empréstimo externo
no valor deUS$ 197,600.000.00 (cento e noventa e sete
milhões, seiscentos mH dólares norte-americanos) ou
equivalente em outras moedas, de prindpãl,junto a grupo fin;mciador a ser indicado, destinada ao_ "resgate de
dívidas junto ao Banco de Desenvolvimento_"'º----Estado
-ae-S"aüla Catarina S.A.- BADESC e ao,Banéo Regional de Desenvolvimento d9 Extremo Sul:__ BRDE.

Da Comissio de Finanças, sobre o oficio "s" n' 11
de 1985, (n' 66/SE 061/85, na origem), do Senhor
Governador do Estado da Paraíba, solicitando autorip
zaçaõ do Senado Federal para contratar empréstimo
ex temo no valor de USS 130.000.000,00 (cento e trinta mflhões de dólares), destinado ao Programa de Investimento do Estado.
Relator: Sen!ldor Joio Castelo
O Senhor Governador do Estado de Par'afba solicita
ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da
Constituição, a competente autorização- para que aquele
Estado possa contratar uma operação de empréstimo externo, no-valor de USS 130.000.000,00 (cento e trinta mil_hões de dólares),_ destinada a financiar o programa de
investimento, saneamento fifuiDCeiro dei Banco do Estado da Paraíba e reiscaleonamento da dívida exterpa da-

quele Estado, conforme estão discriminados na folha_05,
do processado.
_
Para atender as disposições do Regimento Interno e
da Legislação pertinente, foram ãnexãd_os, a_o PrOcessaM
do, os seguintes documentos: a) cronogralna do dispêndio com o serviço da dfvldo. _intralimlte (principal_+
juros + encargos), inclusive as garantias;
- b) cronograma do dispêndio anual com o serviço da
dívida extralimite (prinCípal +juros + encargos), inclusive as garantias;
c) cronograma do desembolso anual com o s~rviço
da dívida externa em dólar ou outra qualquer moeda,
compreendendo o principal + juros + encargos;
d) cronograma de dispêndio do presente empréstimo
(real ou previsto};
e) posição da dívida consolidade, .na forma do que
estabelece a Resolução n~ 62, de 1975, do Senado Fede~
ral (art. 2q, itens I, II, III);
f) informação sobre a finalidade do empréstimo pleiR
teado (integraUzação de capital, financiamento específiR
co de obra, serviço ou prOgrama);
g) indicação, em principiO; dos- agentes- financeiros
pretendidos pelo pleiteante, para executar o empréstiino;
h) posição da dfvida intralimite;
i posição da dívida extralimite;
j) posição da divida externa;
I) receita arrecadada no exerc(do anterior ao do peR
di do;

Limites do
art.lt?do
Res.62/75

Itens

I -Montante
global ....
I I - Crescimento
real anual ...........• ~~ ·--'-~
III -
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Dispêndio anual máximo

290.125,765

m) operações de crédit'o realizadas;
---nr·receita líquida corrigida até a data do pleito;
o) plano de aplicação (projetas, especificações,
etc: .. );
p) --·mapa de apuração da Margem de Poupança Real
(mapa IIT, do Banco Central);
q) publicação oficial com o texto _da autorização do
legislativo estadual;
r) - parecer do- órgão competente do Poder Exet:;t!úvo.
- --0- ci'OnOgrama da contração da operação pretendida
serã o seguinte: em 1985, USI 65,0 milhões; em 1986,
"· USS 65;0 milhões.
De acordo com as informações contidas no processa·
do, a situação geral da dívida fundada do pleite<i.nte,
apresentaRse conforme quadro abaixo:
-PõSIÇilo da nívida Fundada (Cr$ 1.000)
-- - 2IZA63.224
200A46.187
2 - Dívida Extralimite:
383.957.000
3- Dívida Externa:
650.000.000
4- Operação sob exame:
(USS 130.0 milhões)
1.446.826.411
Montante global:

-r~--óíVida 1fiiralim"ite:-

_Levando em conta os cri,térios objetivos estabdecidos
pela Comissão de Finanças-para. efeito de análise sobre a
capaCidade de pagamento real do postulante, teríamos a
seguinte situação:
Sltuaçio
Posterior i.
contrataçio

CrSmll

Operação
sob
exame
Cri mil

796.826.411

650.000.000

1.446.826.411

Posição da
Fundada

Dfvi~

CrSmU

82.893.075 62.169.807

201.029.000

311.193.862

Considerado o quad_rQ_anterior, verifiCa-se que, aptes~
nas e;·mesmo pã·ra a análise de operações internas, a parmesmo da realização da operação sob exame, o endivicela da dívida extralimite não é considerada, nem como
montante (item I), nem como dispêndio anual (item III),
damento total do Estado da Paraq~ajã extrapolaria os limites fixildos pelos itens I e III do artigo 2Q da mencionaem face do disposto na Resolução nq 93, de 1976, desta
da Resolução 62/75. Com ·a inclusão da aludida opeCasa.
ração aumentaria tal extrapolação, assinalando, todavia,
De OUúa fOima, levanlOS em OOrisideração a situação
que tal comparação não é uma exigência legal, visto
de dificuldades por que passam a maioria dos Estados e
trataNe de operaçio externa não sujeita ao tratamento
MunicípioS brasileiros, motivada pela excessíva concenespecífico da citada Resolução.
_
_ _
tra.ção_ de ren_ô.as _em mãos do Poper Executivo Federal,
Por outro lado, o orçamento do Estado da Paraíba,
yiS(Q que retõr_õam parceias-·reduzidis aos cofres estaprevê realização. de receita líquida de Cri
duais e municipais, sob a forma de transferências de fim673.433.400.000 (seiscentos e setenta e trêS bilhões~ quados de participação; inibindo Os executivos a qualquer
trocentos e trinta e três milhões e quatrocentos mil cruprograma ou projeto mais arrojado.
zeiros), jâ deduzidas as operações de crédito.
Por.(®, chamall!OS a atenção dos Senhores Senadores
Em 1985, os dispêndios com as dívidas são: Intratimite
para o fatO--de que as operações de créditO autorizadas,
=Cr$ 31,898 bilhões; Extralirriite (j'$ 16,246 bilhões;
no limite de USS 130,0 milhões (em duas pãrcelas de
Externa= Cri 62.999 bilhões; e com a operação em exaUSS 65,0 milhões), destinar-se~ão a ínVestfmentos Priorime = CtS 17,355 bilhões.
!ári'os _g_ue integram o Plano de Ação do Governo tendo
como função primordial dár continuidade e penriitir a
Para a apuração da margem de poUpança real (mapa
III, fornecido pelo Banco Central dQ_Brasil), constata-se
conclusão _de p_rogramas de armazenagem d'{lgua e irrique o Estado da Paraíba pos-sui um -s-aldo de Cri "18õ,58-6--~gação, de eletrificação rural, a ampliação da infraestrutura rodoviária básica e, ainda, o total saneamento
bilhões disponível para novós investimentos ou enc.a_rgos
(Folha nQ 40). Deste valor - Cri 186,586 bilhões do Banco do Estado da Paraíba, como forma de conferir
abatendo-se a parcela entre o valor real para amortiàquela instituição uma maior capacidade de agir como
zação da dívida externa_"(Crl_ 62,999 bilhões) e o que
órgão de apoio aos setores produtivos do Estado e como
consta no citado mapa (Cr$ 21,700 milhões) nO quere-agente financeiro da administração estadual:
sulta uma parcela a adicionar de Ci'$ 41,299 bilhões e fei~
O exame das condições creditfcias da operãção será
ta a devida redução de margem de poupança real apresenefetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
tada, verificamos um saldo de Cr$ 145,287 bilhões (Cr$
com·º BancoCentr~l do Brasil, nos termos do art. 1~>, incisO II, do DeCretO o974,157, de 6 dejunlJo de 1974, (!S186,586 bilhões~ Cr$ 41,299 bilhões), valor que supor-tará não só o dispêndio com a operação em exame no
sim ·que ap-resentada a respectiva minuta -de __c-ontrato
presente exercício (l985);no valor de Crl17,355 bilhões,
com o grupO financiador.
como o maior dispêndio da citada operação, a ocorrer
. O SenhOr P_n!sidente da- Repúl;lli_ca autorizou o Gover.:em 1990, no valor de Cri 141,732 milhões, a preços-de
no do Estad_o da ~araíba a dirigir-se ao Senado Federal,
t985, tendo em_ vista que também o orçamento foi corrina forma do art. 42, jterri IV, da Constituição.
gido· até março de 1985.
-- ___
~ ·.No_c_t\5-ti:""fuiiiTI~_Ç_llmpridas as exí&êPcias do RegímenDevemos levar em conta que a Resolução n~ 62, de
- to Jnternq (â"r-t: 403, alíneas a, 11 e ·C)">A,sínl; opinarrios
1975, elo Senado Federal não se aplica a operações exterfavoravelmente à solicitaç_ão, ilos· tCnnoS do segUlrite:

=
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 52, de 1985
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a reaiJ..
zar operação de emJ!!_é_S!im_Q_ e~t~_rno, no valor de at~
USS 130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares_ norte-americanos), destinada a financiar o Plano
de Açilo do GoVerno daquele Estado.
O Senado Federal resolve:

Art. I Q t v Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar-, ·com a ga:ra:ntia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de até USI130,000,000.00
(cento e trinta milhões de dólares norte-americanos) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado s_ob orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do BrasiL destinada
a financiar os investimentos do Programa de Ação do
_Governo dos setores de armazenagem d'água e irrigação,
de .eletrificação rural, de rodovias estaduais e no saneamento financeiro do Banco do Estado da Paraíba SA,
bem como promover o reesqalonamento das dívidas do
Governo do Estado, júO.to ao Banco do Nordeste do
Brasil e ao Desenbanco, obedecido o seguinte cronografia de contratações: em 1985, US$ 65,000,000.00 (sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos); em
1986, US$ 65,000,000.00 (sessenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos).
Art. 2Q A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições credit1c1as da oper·ação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos tenn_9s do art. ]Q, inciso IT, do Decreto
n\1 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico·financeira ao Goven;J.O Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 4.686, de 14 de fevereiro de
1985, autorizadora da operação.
Art. 3~ Esta resolução enfra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 25 dejunh9 de t985.- LOmanto
Júnior~ Presidente- Joio Castelo, Relator- Cid SampaiO"--José Uns- Alcldes Saldanha- Américo de Souza- Alexandre Costa -Jorge Kalume- Jutahy Magalhães.

PARECER N' 259, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução nQ 52, de 1985, da Comlssio de
Finanças, que "autoriza o Governo do Estado da Paraíba a realizar operaçilo de empréstimo externo, no
valor de USS 130,000,000.00 (cento e trinta milhões
de d61ares norte-americanos".
Relat9r: Senador Martins Fllho

O preserite Projeto de Resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre o Oficio us" nQ 11, de 1985, autoriz"a o Governo do Estado da Paraíba, a contratar empréstimo externo, no valor de USI 130,000,000.00 _(cent_o e trinta mi~
lhões de dólares norte~americanos) destinado a financiar
o Programa de Investimentos do Estado.
O Pedido foi formulado nos termos do preceituado no
-item IV, do Art. 42, da Constituição Federal, que reza:
••Art. 42. Compete privativamente ir Stnidr
Fedetal:

. IV==- autorizar_ e~mprêstímos, operações ou aCordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouVid·o o Poder-EXecUtivo Federal."
O Processo está iriStruído com -todos os documentos
que o habilitam a conhecer, perfeitamente, a operação,
os recursos para satisfazer os compromissos·e·a sua finaR
Hdade, bem como com os demais instrumentos ·legais,
conforme exige o irt. 403, do Regimento Interno do Se-nado Federai.
No mérito, a matéria foi examinada pela Comissão de
Finanças que concluiu pelo Projeto de Resolução em te·
la, ap6s uma acurada análise das finanças daquele Estado, particularmente, s-obre a sua capacidade de pagamento,
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Somos pela normalidade do pedido, por ser constitucional e jurídico.

Sala das Comissões, em 27 dejun~o ôe -1~85.;.. JoSé__ _
lgnáci~ Ferreira, Presidente- Mardn~ F1íh0, RelatorAmérico de Souza - Nivahlo Machado -Hélio Guelros
- Jutaby Magalhães - Moacyr Duarte - Octávio Cardoso.

PARECERES
N•s. 260 e 261 de 1985

bolso, tendo em vista não ter sido possível cumprir o cronograma estabelecido nO diploma legal objeto da modificãção.
O pedido foi formulado nos tennos do preceituado no
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza:
"Art. 42.
Federal:

Compete privativamente ao Senado

IV - autorizar einpréstimos, oper'açõeS -ou ·acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do llisli'itã Federal e Municípios, ouvido o
Poder Executivo Federal."

PARECER No 260, de 1985
Da Comissão d~ Finanças, sobre o Oficio us" n"'
22, de 1985 (n9 G-17/85, na origem), do Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, solicitando
modificação de redaçio ao artigo 19 da Resolução n"'
108/84, que autoriza o Estado do Espfrlto Santo a
realizar operação de empréstimo externo no valor de'
USS 30,000,000.00 (trinta mllbões de dólares).

O Processo estã instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer, perfeitamente, a operação,
os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade,_ bem como com os demais instrumentos legais,
conforme exige o art._ 403, do Regimento Interno do Senado Federal.
No mérito, a matéda foi examinada pela Comissão de
Finanças que concluiu pelo projeto de Resolução em tela~ já que a prio'ridade e a capacidade de pagamento do
Estado foram reconhecidos e mantidos pela SEPLA N.
Ante o exposto, verifica-se que a propOSição foi elaboraçia consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985. -N~val
do Machado, Presidente eventual- José lgnácl9 Ferreira, Relator - Octávio Cardo30 - Hélio Guelros - Alfredo Cam_pos - Moacyr Duarte - M~ Fllho - Lenoir Vargas- Raimundo Parente.

Relator: Sen.ador João Calmon

O Senhor Governador do Estado do Espírito Santo,
solicita ii ·modificação do artigo 1"' da Resolução n9
108/84, tendo em vista que a exigUidade do prazo para a
primeira contratação impediu a sua concretização em
1984.
Tendo em vista que "a prioridade dos projetas que serão implementados com os referidos recursos foi reconhecida e mantida integralmente, conforme se verifica__ _
dos Avisos n%. 656/85· e -706J85 expedidos pela SEPLANfPR" acolhemos a proposição nos termos do seguinte;
PROJETO DE RES.OLUÇÃO No 53. DE 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~O Expediente
lido vai à publicação.

Modifica a reda.ção do art. 19 da Resoluçio n"'
108/84, que autoriza o Estado do Espfrlto Santo a
realizar operação de empré5timo externo no nlor de
USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), destinado ao Programa de infra-estrutura rural daquele
Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~A Presidência
comunica ao plenârio que_ decorrido o prazo previsto no
art. 59,§ 59 da Constituição, encaminhou à promulgação
lei sancionada tacitamente pelo Senhor Presidente da
República, nos termos do disposto no§ 2"' do mesmo artigo. A referida lei dispõe sobre a instalação de municípios e dã outras providências, e fói-objeto de deliberação
das duas Casas do Congresso Nacional através do Projeto de Lei do Senado n"' 114/85-Complementar (n"'
284/85-Complementar, na Câmara dos Deputados).

O Senado Federal resolve:

Art. {9 O artigo-I~> da Resolução n9108/84 passarã a
ter a seguinte redação:
··~ o Governo do Estado do Espirita Santo autOrizado a realizar, com a garantia d_a União, uma
operação de empréstimo externo no valor de US$
30,000,000.00.(trínta milhões de dólares ame:ic~
nos), ou o equivalente em outras moedas, de pnnclpal, junto a grupo financiador a ser _indic~_do pe)o
Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar a implementação de um
programa de investiriiCD.tO, para a construção e I?a~_
vimentação de estradas e obras de infra-estrutura
básica nas áreas de Transportes, Saúde, Telefonia
Rural, bem como o reequipamento do parque de
máquinas rodoviárias."

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor Da data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 27 de junho-de 19_85. -Lominto Júnior, Presidente -.Joio Calmon, Relator Américo de Souza - Hélio Guelras - Cid Sampaio Robert~ Campos- Alcldes Saldanha- Jorge KalumeJosé Lins - Jutaby Magalhães.

PARECER No 261, DE 1985
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução o9 53, de 1985, da Coml!llão de
Fioanças, que ''modifica a redação do art. 19 ela R~
solução n9 108, de 1984, do "Sena~ Federal que "au~
toriza o Estado do E'lpúito Santo a realizar operação
de crédito externo no valor de US$ 30,000,000.00
(trinta milhões 'de dólares oorte-americanos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre_ a Mesa, requerimentos que_ vão ser lidos pelo Sr. 19SeCretário.
São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO
o" 203, de 1985

-

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e- prévia distribuiÇãO de avulsos
para o Projeto de Resolução n~> 46, de 1985, modificando
a R~dação do art. )1' da Resolução n"' 135/84, que "autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, a realizar operaç3o de empréstimo eXterno no
valor de vinte milhões de dólares americanos, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 198,5. - Mário
Maia.

REQUERIMENTO
N• 204, de 1985

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiRelator: Senador José lgná.cl-r Ferreira
ro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Fi:para o Projeto de Resolução n947, de 1985, que autoriza
nanças do Senado Federal, como conclusão de seu pareo Governo do Estado do Maranhão, a rCalizar operação
cer sobre o Oficio "S" n9
, de 1985, autoriza o G_o~
de empréstimo externo no Valor decinqüCi:ita e cinco mivemo do Estado do Espírito Santo, a contratar emprêstilhões de dólares americanos, a fim de Que-figure na O rmo externo, no _valor de USS 30,000,000.00 (trinta mi~ -- -dem do Dia _da sessão seguinte:
Jhões de dólares norte-americanoS) em um único de_semSala das Sessõe_s, 27 de junho de 1985.- Móio MaiL

Junho de 1985

REQUERIMENTO
N• 205, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de intertíciO e prévia distribuição de avulsos
para o projeto de Resolução n9 48, de 1985, que autoriza
o E~tad9 do Acre a elevar em treze bilhões, duzentos e
quatro milhões, seíseintos e setenta mil cruzei!ÕS, o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das SessõeS, 27 de julho de 1985.- Múio Mala.

REQUERIMENTO
N• 206, de 1985
Nos termos do art._313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resoll!_ção n9 51, de 1985_, que autoriza
o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de crêdito externo no valor de cento e noventa e
sete milliões e seisCentos niil dólares, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho _de 19_85. - Mário Maia.

REQUERIMENTO
N• 207, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução nt 52, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado da Paraíba a realizar operação de
crêdito externo no valor de cento e trinta milhões de
dólares, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Mário Mala.

REQUERIMENTO
N• 208, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n' 53, de 1985, que modifica
a redaçào do art. 19 da Resolução 108, de 1984, a fim de
que figure na Otdem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. -Mário Maia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovados os
requerimentos, as matêrias a que se referem figurarão na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1"'Secretârio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 209, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do_ art.371, aUnea
Hb" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1985 (n"' 3.990/84, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera
o art. 7"' da Lei n"' 1.649, de 19 de julho de 1952, modificado pelo Decreto-Lei n"' 531, de 16 de abril de 1969.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- Humberto Lucena- MurUo Badar6- Joio Lobo.

REQUERIMENTO
N• 210, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
..b .. Oo Regimento rnterno, para o ProjetO de Lei do Senado n"' 197, de 1985, de autoria dos Senadores Murilo
Badaró e Humberto Lucena, que dispõe sobre o horãrio
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gratuito do râdio c televisão pafã'-aS eleições de 1985, e
dâ outras providências.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- Virgfilo
Távora - Humberto Lucena - Carlos Chiarem.

O SR. PRE:SIDENTE (José Frageiií) -

Os

requeri~

mentes que vêm de ser lidos serão votados após a Ordem
do Dia nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passawse à

ORDEM DO DIA
Item I:

Discussão, em turno 6nico, dó Projeto de Lei do
Senado n~ 5, de 1983-Complementar, de autoria_ do
Senador.Odacjr Soares, que alter~~ redação do art.
18 e revoga o art. 29 da Lei Coo}plemcntar n~' 41, de
22 de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n's 734 e 735, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridiçj_9_ade; e

- de LegislatãO

Sociili,

favOiãver.

Em discussão do projeto, em turno (mico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro -a discussão.
Eqcerrada a discussão, passa-se à votação da matéria
que, nos termos do art. 322, -inciso II, letra a! ·ao Regimento Interno, depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matéria será submetida ao Plenârio simbolicamente.
Em votação_ o projeto, em turno único.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Aprovado, o projeto irâ à ComiSsão- de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução n~' 30, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como cortClusão de $CU Parecer n'>' 187, de
1985), que autoriza o Governo do Municipio deCotia (SP) a elevar ,em CrS 10.720.200.000 (Dez bi~
lhões. setecentos e_yinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dfvida con~>olida_da, tendo
PARECERES, sob n•s 188 e 189. de 1985, das
CQmissõ_~:
_
,
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; _e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, eril turno llnico. (Pa_usa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a· discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto irâ à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de R.!!Solução n\' 31, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer o\' 190, de
1985), que autoriza a Prefeitura de lbiúna (SP) a elevar em Cr$ 5.360.100.000 (cinco bilhões, trezentos e
sessenta milhões e cem mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolida_da, tendo
PARECERES, sob nos 191 e 192, de 1985, das
Comissões
- de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.

JD

Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO_ vai à Comissão: de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José FrageiiQ - Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 32, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão deseq Parecern' 193, de
1985), que autoriza o Governo ao· Esfãdo de São
Paulo a prestar garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO) em operação de crêdito no valor de Cr$ 51.868.928.114 (cinqüenta e um
bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e _vinte e oito mil, cento e quatorze cruzeiros),
tendo
_ PARECER, sob n\' 194, de 1985, da Comissão
-de Consti~içlo e~ ustiça, pela constitucionalidade e J uridicidade.
Em discussã~ -o·-·projeto, em turno único. (Pausa,)_
Não havendo-quem peça a Palàvra, eÍlceiro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram perman~ sentiülos. {Pausa.)

Aprovaao:--- --

O pt_ojeto irá,_ à_ Comis_~~o 4~ Redação. __

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 5:

Dis~~SSio, em turno únicO, dÕ ProjC(o"~de Resolução n"' 33, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão 4~ seu Parecer n~' 195, de
1985), que ãi.Jtoriza:--ã-Prefe"íiuia Muni~p_~l de Guarujâ (SP) a elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e ciilqaenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intern{l, tendo
PARECERES, sob nos 196 e 197, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
__ de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendO quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per~inã'ilecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O P~?jeto irá_ à Comissão
Redação.

*

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6:
Discussão em turno único, do ProjetO de Resolução n'>' 34, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer~., 2~1, _de
1985), qu~ autoriza o Go_ve_m~ do Estado de Gotás
a realizar Operação de emprEs,hmo externo~ no valor
de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norie-americanos), tendo
PARECER, Sob n9 202,' de 1985, da Comíssão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
A matéria incluida na Ordem do dia em virtude da disperisa de ínterstfcio concedida na sess~o. anterior.
Em diScussão o projeto, em turno umco. (Paus~.)
N:ão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 7:

Discussão, em turno úníco, do Projeto d~ ~eso
lução n"' 35? de 1985 (apresentado pela Comtssao de
Finanças corno conclusão de seu Parecer n9 207, de
1985), que autoriza o Governo do Es~do de Santa
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caiarina a realizar operaçãó de emp'r&timo externo, no valor deUS$ 28,800,000.00 (vinte e oito milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos),
tendo
,PAitEC_ER, sob n"' 208, de 1985, da Comissão
-de-Constituição e Justiça, pela constitucionalid?-de e_juridicidade.

A- matéria fonnciWda ria Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão. (Pausa.)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comi_ssão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de ResoJução n'>' 36, de 198?_ (Apresentado pela Comissão de
Finanças como_ concfusão d~ seu Parecer n'>' 2 ~ 1, de
1985), que autoriza o Governo do Estado de Sã_o
Paulo a realizar operação de emprêstimo externo no
valor de US$ 45,000,000~00 (quarenta e c1nco milhões de dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n9 212, de 1985, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

A ~a-~éria foi incluída na Ordem do Dia em virtude de
dispensa da intersticio co"ncedidã. na sessão anterior.
Em discussão. (Pausa.)
Nào_havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
-Em votação.
""Õ"' Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso·
lução n"' 37, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como co_nclusão de seu Parecer n'>' 213, de
1985), que autori;la o GoVerno do Estado de_ Santa
Catarina a realizar Operação de empréstimo externo·
nõ valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanoS), destinado ao Programa
de Investimentos do Estado, tendo
PARECER, sob n9 214, de 1985, da Comissão
-de Consti~ção e Justiça, pela constitucionali..
dade e juridicidade.
A matêria foi incluída em Ordem do Dia em virtude
da dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã a Comissão de Redaçào.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n\> 38, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão_de seu Parecer n~' 215, de
1985), que autoriza o Governo dQ, Estado do Amazonas a realizar op~.ração de empréstimo externo,
no valor de Us$ 79,000,000.00 (setenata e nove milhõeS de dôlares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n~' 2 I 6, de 1985, da Comissão
-De Consfifuição e Justiça, pela c-onstitucionalidade e juridicidade.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia em virtude de
di-spensa de -interstício concedida .na sessão ant.erior.
Em discussão o projeto, etn turno único. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE

(Jos~

Fragelli) -Item 11:

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n~' 39, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Fiananças como conclusão de seu Parecer n~' 217, de
198_5), que autoriza o Governo do Estado de Santa

Catarina a realizar operaçaão de empréstimo externo, no valor de UsS 11,000,000.00 (onze milhões de
dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n' 218, de 1985, da Comissão
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na sessão anterior ..
Em discussão o prOjeiO~ em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavara, encerro a discusR
são.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram perR
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE

(Jos~

Fragelli) -

Item IZ:

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoR
lução n' 41, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n' 224, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de MogiR
guaçu, Estado de São Paulo, a realizar operação de
empréstimo exterior, no valor deUS$ 4,000,000.00
(quatro milhões de dólares norteRamericanos), tenR

do
PARECERES, sob n•s 22.5 e 226, de 1985, das
Comissões:
- De Constituição e J ustlça, pela constitucionaR
lidade e juridiciadade; e
-De Municípios, favorâvel.
A matêria foi incluída em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de iriterstíciO cOncedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto, e-m turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-.,.

são.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram perR
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão_ de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 13:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 42, de 1985 (apresentado pela ComíSsão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n"~227, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas - SP a realizar operação de empréstimo exR
terno, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões
de dólares americanos), tendo
PARECERES, sob n's 228 e 229, de 1985, das
--Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionaR
Jidade e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.
A matêria foi incluída em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto, em turno único. {Pausa.)
Não h~endo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 14:
-Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 43, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças· como conclusão de seu Parecei n' 230, âe
1985), que aUtoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de US$ 30.000,000.00 (trinta milhões de
dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n9 231, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaliR
dade e juridicidade.

A matéria foi incluída em Oi'dem do Dia em virtude dC
dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusR
são.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE

(Jos~

Fragelli) - Item 15:

Discussão, em turno único, do PrOjeto de ResoR
lução n9 44, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como Conclusão de seu Parecer n' 233,
de 1985) que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 5.487.433.380 (cincii bilhões,
quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos
e trinta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros) o
montante de sua d1vida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 234, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
A matêria foi incluída em Ordem do Dia em virtUde de
dispensa de iiltersticio concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto, em turno' único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto ira à Comissão de R~ação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 16:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 45, de 1985 (apresentado pela COniiSsão de
Finanças como conclusão de seu -Parecer n' 235, de
1985), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n' 236, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade jurídicidade.

A matéria foi incluída em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto, em turno único.- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
_Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Esgoiada a

matêria constante da Ordem do Dia.
Vai-se passar à apreciação do Requerimento n' 209, de
1985, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n.,. 51, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os SenP,ores Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.Aprovado o requerimento, passa-se à sua apreciação.
Discussão, em turno 11nico, do Projeto de Lei da
Câmara n'~ 51, de 1985, de iniciativa do Senhor Pre-
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sidente da República, que altera o art. 7' da Lei n'
1.649, de 19 de julho de 1952, modificado pelo
Decreto-Lei n' 531, de 16 de abril de 1969. (Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Regionais e de Economia).
Solicito ao nobre Sr. Senador José Lins o parecer da
Comissão de Assuntos Regionais.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO. DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Solicito ao
nobre Senador João Castelo o parecer da Comissão de
Economia.
O SR. JOÃO CASTELO (PDS - MA. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs Senadores:
O Projeto de Lei em exame, o_riginário do Poder Executivo, determina que o artigo 7' da Lei n' 1.649, de 19
de julho de 1952, modificado pelo artigo I' do Decretolei n~> 531, de 16 de abril de 1969, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 7' O Banco será administrado por uma
Diretoria composta de 7 (sete) membros, sendo 1
(um) Presidente e 6 (seis) Diretores, a saber:
I - Diretor de Crédito Geral;
II - Dirctor de Crédito Industrial;
III- Diretor de Crédito Rural;
IV - Diretor de Câmbio;
V- Diretor de Crédito à infra-estrutura; c
VI- Diretor de Recursos Humanos c Patrimoniais.
Parãgrafo único. 1 (um) Dirctor serã escolhido
Qentre os funcionários do Banco, de carreira, em
exercício ou aposentado."
As razões justificadoras da medida proposta estão rolacionadas na Exposição de Motivos encaminhada ao
Senhor Presidente da República, pelo Ministério do Interior, em 19 de junho de 1984.
Observa o citado documento que o art. 7' da Lei n'
1.649, de 1952, dispunha, em sua redação original, que o
-BancO do Nordeste do Brasil S/A seria administrado por
uma diretoria composta de seis membros, sendo um presidente e cinco diretores.
-Posteriormente, o Decreto-lei n' 53[, de 16 de abril de
1969, em seu are 1', deu nova redaçãoao artigo79da Lei
n9 1.649, de 1952, reduzindo a diretoria para cinco
membros sendo um presidente e quatro diretores.
Aos diretores, segundo os estatutos do BNB, aprovado em Assembléia Geral de Acionistas, compete conduzir os negócios das seguintes ãreas:
I - Diretoria de Crédito_ Geral;
I I - Diretoria de Crédito Industrial;
III- Diretoria de Crédito Rural;
IV- Diretoria de Câmbio.
Prossegue a fonte citada, dizendo que o Banco do
Nordeste do Brasil SJA- BNB, vem apresentando nos
últimos anos, expressivos índices de crescimento, atingindo, no final de abríl passado, um saldo de aplicações
da ordem de Cr$ 2,4 trilhões, fato que o coloca entre os 3
maiores bancos do País, em volume de empréstimos.
Só__ a área de crédito industrial do BNB cque abrange
operações em favor da indústria e da infra-estrutura, ~
hoje responsável por 49% dos negócios do Estabelecimento, movimentando recursos da ordem deCr$1,2 trilhões. Esses dados, se comparados aos relacionados com
as· aplicações de crédito rural e de crédito geral dão bem
uma dimensão do espaço que o crédito iridustrial ocupa
no BNB.
COmo medida de racionalização, caberia pois uma divisão de atribuições nessa ârea, com a criação de uma direteria Para gerir os negócios relacionados ao crédito
destinado às obras de infra-estrutura e serviços bãsicos.
Esses setores, por sinal, têm grande importância no
Nordeste, dado o elevado sentido s6cio-econômico das
obras de infra-estrutura e dos serviços básicos para aRegião.
A medida proposta visa, como está evidenciado, a
criar melhores condições de funcionalidade para o BNB,
Da linha de seus objetivos legais. Tratando-se de um organismo cuja aÇão desenvolve-se na ãrea econômica, o
aperfeiçoaiÍJ.ento ·de su~ estrutura é de importância pací-

fica para que aumente sua eficiência na linha eXata de
seus fins, em beneficio do Nordeste e do B_r_asil.
_
De conforniídade com o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matériã; pass~-sc: à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto aprovado ifáà-SanÇão.
É o seguinte o projeto aprovado.

C~MARA
N• 51, de 1985

PROJETO DE LEI DA
(N~'

De

3.990/84, oa Casa de origem)

inici~tiva

do Senhor Presidente da República

Altera o art. 7'~ da Lei oll 1.649, de 19 de julho de
1952, modificado pelo Decret()-lel n~' 5.31, de 16 de
abril de 1969.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I~' O art. _71' da L.ej_ 11~' 1.649, Qe 19 de julho de
1952, modificado pelo art. I~' do Decreto-lei J19 531, d~ 16
de abril de I969, passa a vigorar com a seguinte redação:
., "Art. 7~' O Banco será administrado por uma
Dfretoria composta de 7 (sete) membros, sendo I
(um) Presidente e 6 {seis) Dirctores, a saber:
I - Diretor de Crédito Geral;
I I - Diretor de Crédito Industrial;
III- Diretor de Crédito Rural;
IV- Diretor de Câmbio;
V - Diretor de Crédito à infra-estrutura; e
VI- Diretor de Recursos Humanós e Patrimoniais.
Parágrafo único. I (um) Diretor será escolhido
dentre os funcionários do Banco, de carreira, em
exercício ou aposentado."
Art. 29
cação.
Art. 31'
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, á apreciação do Requerimento n9 210, de 1985, lido
no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n~" 197, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam permaneçam
. sentados. (P..ausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à sua apreciação.
Discussão, em 19 turno, do Projeto de Lei do Senado, n~' 197, de 1985, de autoria dos Senadores
Murilo Badaró e Humberto Lucena, que dispõe
sobre o horãrio gratuito do râdio e televisão para as
eleições de 1985, e dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de Co-nstituição e Justiça,
Solicito ao nobre Senador Octâvio Cardoso o parecer
da Comissão de Constítuição e Justiça.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS_ Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei em epfgrafe, de autoria do nobre Senador Murilo Badaró, objetiva regulamentar a distribuição entre os Partidos do horários reservado pelas
emissoras de rádio e televisão para a propaganda gratuita dos candidatos às próximas eleições municipais, bem
como imprimir validade às deliberações partidárias, nos
municípios onde- não existam O.iretórios organizados,
quando tomadas pelo voto de, pelo menos, 20% do número de filiados ao Partido.
Aparentemente díspares nas matérias que pretendem
disciplinar, os dois artigos que formam o corpo do_Projeto guard3lll íntima corr~!ação, pois se referem a matérias

adstrhãS ao pleit_o mUnicipal de 15 de nov~~brode 1985.
Amóàs- Os d!spÕ}iijVõs7eVelam-se ae-~Ssencia1idã:d~
discutível, sendo, portanto, no seu mérito, revestido$ de
_oportunidade e conveniência.
Poi- outrõ-llidõ,--rião vislumbramos óbice de natureza
jurídic<?-_~ons~itu_cional à_ s~a tramitação.
-'-Sem erilbargo de restrições no que se refere à técnica
legislativa, somos pela aprovação do Projeto d_e Lei d_o
-Senado n9 197, de 1985.
1:. o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragdli)- O parecer é
pela cOllSiítUCíOiiaiídiCfe juridicídade.
Completada a instrUção da matéria, passa-se à discussão do projeto, em primeiro turno.
Não have~o guem pi:Ça a palavra, encerrQ a discus-'iãO. {Pausa.)
-- Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Estando a matêri_a em regime de urgência, passa-se,
imediatamente à sua apreciação em 2~> turno. .
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

e

Encerrada a discussão em 29 tlJ_rno.
O Projeto é considerado definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315, do Regimento.
O projeto vai à Comissão de_Redação.

--=-o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
'O parecer da Comissão de Redação que serã lido pelo Sr.
-19-SecretãriO.

(Dil- Comi!JSio de Redaçio)
~ -Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n9197,

-

·Relator: Senador Martins FUbo.
apresenta a redação finai do Projeto de

Lei do Senado n<> 197, de 1985, que dispõe sobre o horário gratuito do rãdio e televisão para as eleições municipais de -1985, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1985.
- LenOirVargas, Presidente - Martins FUho, Relator
- Jorge Kalume,

ANEXO AO PARECER N9 262, DE 1985
Redaçilo final do Projeto de Lei do Se .. do o'i' 197 1
de 1985, que dispõe sobre o horúio gratuito do rádio
-e televisão piU'a as eleições de 1985, e dá outras providências•
O Senado Federal decret~:
Art. 1~' O horário gratuito, reservado pelas emissàras de râdio e televisão, nas eleições municipais de 1985,
serã distribuído, metade de forma igual entre todos oS
Par_ilitos, e met_ade na proporção das bancadas existentes
na Câmara dos Deputados.
Art. 2~> Nos Municípios em que houver diretório
partidãiiCi organizado, nas convenções destinadas à es- -colha de ~andidatQ~__Qara as eleições de 1985, serãO vâli_das_as deliberações tomadas pelo voto de pefo menos
20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados ao
partido, com domicílio eleitoral no Município, de acor~
do com as exigências da legislação vigente.
__
Art. 39 Esta Lei_ entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESibENTE (Jos~ Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
.
Não Havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs, Senadores que a aprovam queiram pennanecer
sentados. (P..ausa.)
Aprovada,
A tnatêria vai â Câmara dos Deputados,

São lidas as seguintes

PARECER
o• 263, de 1985
(D~

Comissio de Redaçio)

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n<> 5, de
1983- Compi(!!Dentar.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Cornissào apresenta a redação_fmal do Projeto de
Lei do Senado n~' 5, de 1983 - Complementar, que altera a redação do art. 18 e revoga o art. 29 da Lei Complementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981.
Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de
1985.- Lenoir Vargas, Presidente --Jorge Kalume, Relator - Saldanha Derzi.

ANEXtL>,:o PARECER N• 263, DE 1985
Redaçio final do Projeto de· Lei do Senado o' 5, de
1983 - Complementar, que altera a redaçillo do art.
18 e revoga o art. 29 da Lei Complementar o'i' 41, lle
22 de _dezembro de 1981.

Art. 19 O artigo 18 da Lei Complementar n' 41, de
22 dezembro de 1981, passa vigorar com a seguinte redação:
'

PARECER
u• 262. de 1985

A Comissão

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Sobre a mesa,
redações finais de matérias aprovadas na Ordem do Dia
da presente seSsão, e que, nos termos do parágrafo único
do art. 355 do Regimêhto Interno, se não houver objeção
do Plenãrio, serão lidas pelo Sr. ]9-Secretârio, (Pausa.)

O Congresso Nacional decret!l:

~-lído o seguinte

de 1985.
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" ..Art. 18. Serão postos à disposição do Governo do Estado, a partir da vigência desta Lei, com todos os direitos e vantagens, os servidores públicos
em exercício a 31 de dezembro de 1981, na Administração do Território Federal de Rondônia.
Parágrafo único. O Governador do Estado apre:.
varã os quadros e tabelas provisórios de pessoal da
Administração do Estado e procederá, mediante
opção dos interessados, ao enquadramento dos servidores _de que trata este artigo."
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3~> Revogam~se as disposições em contrârio e,
em especial, o artigo 29 da Lei Complementar n' 41, de
22 de dezembro de 1981.

PARECER
n• 264, de 1985
(Da Comissão de Redaçio)
Redaçio final do Projeto de Resoluçio
1985.

n~>

30, de

Rela.tor: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 30, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a elevar em CrS 10.720.200.000 (dez
bilhões, setecentos e vinte milhões e duzent9s mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de
1985. - Lenoir Y a:rgas, Presidente- Jorge Kalume, Relator - Saldanha Derzl.

ANEXO AO PARECER N• 264, DE 1985
Redaçio fina] do Projeto de Resoluçio n' 30, de
1985.
Faço sabei que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

2312

, DE 1985

RESOLUÇÃO N9

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cofia (SP) a
contratar operaçio de crédito no valor de Cr$
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art'. JY f: a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de
São Paulo, nos termos do artigo 2'~ da Res_olução n"' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada

a contratar operação· de _crédito no valor de CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos mil cruzeiros), correspondente a 600.000
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS
17.867, vigente em outubro ae 1984,junto ao Banco do
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi~
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA,_ no Municípío, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER
n• 265, de 1985
(Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Resolução ft9 31, de
1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComisSão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 31, de 1985, qí..te autoriza a Prefeitura de
Ibiúna (SP) a elevar em Cr$ 5.360.100.000 (cinco bilhões,
trezentos e sessenta milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de_ Reuniões da Comissão, em 27 de junho de
1985. - Lenoir Vargas, Pr~idente - Saldanha Derzi,
Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 265, DE 1985
Redaçào final do Projeto de Resoluçilo n9 31, de
1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

Junho de 1985
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, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibilina, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ S. bilhões, trezentos e sessenta milhões e
cem mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:_ _
Art {9 .t: a Prefeitura Municipal de Ibíúna, Estado
de São Paulo, com base no que estabelece o artigo 29 da
Resolução n9 9_3, de Jl de outubro de I 976, do Senado
Federal, autorizada a contratar, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, operação de crêdito no valor de 5..360.100.000
(cinco bilhões, trezentos e sessent'a milhões e cem mil
cruzeiros), correspondenteS a 300.000 UPCs; considerado o valor da UPC de Cr$ 17.867, vigente em outubro de
1984, destinada à execução de obras:_do Projeto CURA.
no Município, obedecidas as condiÇões admitidas Pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo._
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data desua publicação.

PARECER
n• 266, de 1985
(Da Comissão de Redaçào)
Redaç-ão final do Projeto de Resolução n'i' 32, de
1985.
Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão apresenta a redaçãO final do Projeto d~
Resolução n9 32, de 1985, que autoriza o Governo do Es~

tado de São Paulo a prestar garantia à Companhia do
Metropolitano de São Paulo (METRO) em operação de
crédito no valor de CrS 51.868.928.114 (círiQíienta e um
bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos
e vinte e oito mil, cento e catorze cruzeiros)_.
Sala de Reuniões da_Comissão, em 27 de junho de
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza,
Relator - Saldanha Derzl.
ANEXO AO PARECER No 266, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n9 32, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, ?"residente, promulgo .a seguinte
RESOLUÇÃO No
, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
prestar garantia à Companhia do Metropolitano de
São Paulo (METRÓ) em operação de crédito nova~
lorde CrS 51.868.928.114 (cinqüenta e um bilhões,
oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e vin~
te e oito mil, cento e catorze cruzeiros).
O Senado Feder~! resolve:
Art. 19 b o Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar temporariamente os parâmetros estabelecidos nos incisos I e III do artigo 29 da Resolução n9 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela de n993, de 1I de
outubro ~e 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir prestar garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO) em operação de crédito jun~
to ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES, no valor de CrS 51.868.928._114 (cin~
qüenta e um bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões,
novecentos: -e vinte e oito mil, cento e catorze cruzeiros),
equivalente a 2.345.900 ORTN~, considerado o valor da
ORTN de CrS 22.110,46, vigente em dezembro de 1984,
destinada à implantação do Sistema lntermunicipal do
J9 Módulo do Programa de Ação Imediata de Trólebus
na Região Metropolitana de São Paulo, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29_ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 267, de 1985
(Da Comissão de Redação)
Redaçilo final do Projeto de Resolução ft9 33, de
1985.
Relator: Senador Saldanha Derzl

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 33, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP) a elevar em Cr$ 7.952.802.000
(sete bilhões, novecentos e cinqíientã e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Sala de Reuniões da Comissã.o. 27 de junho de 1985.
- Lenoir Vargas, Presidente - Saldanha Derzi, Relator
- .Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 267, DE 1985
Redaçã_o fmal do Piojeto de Resolução n9 .33, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42T -inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , PreSidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito, no
valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e
cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19- É a Pi-efeitUra Municipal deGuarujã, Estado
de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução n9

93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito, no valor de CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC deCrS 13.254,67, vigente em julho de 1984,junto à
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinada à execução de obras do
Projeto CURA no Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no· respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
n• 268, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação fii1al do Projeto de Resolução n9 34, de
1985.
Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'i' 34, de 1985, que autoriza o Governo doEstado de Goiãs a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões
de dólares americanos).
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- Lenolr
Vargas, Presidente - Américo de Souza, Relator - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER No 268, DE 1985
Redaçilo final do Projeto de Resolução n9 34, de
1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
• Presido art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Goiãs a realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares
americanos.)
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' ~o _Governo do Estado deGoiãs autoriz~do
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de USS 25,()(X),000.00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos) ou o equiva.
lente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa rodoviário daquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditíCías da•operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 19, item II do Decreto n9 74.157, de 6junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos Órgãos encarregados da execução da política econômíco~financeira do Governo Federal, e. ainda,
as disposições da Lei Estadual n'i' 9.723, de 5 de junho de:
1985.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
<>ua publicação.

PARECER
o• 269, de 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução 09 35, de
1985.
Relator: Senador Lenoir Vargas

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n9 35, de 1985, que autoriza o Governo doEstado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 28,800,000.00 (vinte e oitO
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos.)
Sala de Reunião das Comissões, em 27 de junho de
1985. -Américo de Souza, Presidente- Lenoir Vargas,
Relator - Saklanha Der:d.
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ANEXO AO PARECER

N~'

269, DE 1985

Redação final do Projeto de Resoluçio nl' 35, de
1985-

as disposições da Lei Estadual n~" 3.570, de 16 de outubro
de 1982, autorizadora- da oPeração.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42. inciso IV, da ConstitUição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

n• 271, de 1985

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de

USI 28,MO,OOO.OO (vinte e oito milhões e oitocentos
mil dólares americanos).
O Senado Federal
Art. 111

autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de US$
28,800~000.00 (vinte e oito milhões e oitocentos mil d_ól_ares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada à liquidação de compromissos externos vencidos
em 1974.
Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos Órgãos encarregados da polftica
económico-financeira do GovernO H:deral, e, ainda, o
disposto na Lei n9 6.470, de 30 de n_ovembro de 1984, au~
torizadora da operação.
Art 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
n• 270, de 1985
n~'

36, de

Relator: Se-nador Américo de Souza
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 36, de 1985, que autoriza o Governado Estado de São Paulo a realizar operaç'ão deemprêstimo externo no valor de USS 45,000,000.00 (quarenta e cinco
milhões de dólares americanos).
Saia das Reuniões das Comissões, 27 de junho de
1985. - Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza,
Relator - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N' 270, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n9 36, de
"~

Redação final do Projeto de Resolução nt' 38, de
1985.

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado do Amazooas a rea~
lizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dólares
norte-americanos.
O Senado Federal resolve:

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~" 37, de 1985, que autoriza o Governo doEstado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo n_o valor de USS 15,!)00,000.00 {quinze milhões de dólares_ norte-americanos), detinado ao programa de investimentos do Estado.
-sala de Reuniões das Comissões, em 27 de junho de
1985. - Lenoir Vargas, Presidente -Saldanha Derzi,
Relator - Amt1rico de Souza.

ANEXO AO PARECER No 271, DE 1985
Reda.:ão final do Projetode Resoluçio n9 37, de
19~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art,_ 42, inciso IV, da Constituição, e
--eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

, DE 1985

Autoriza o Gol'erno do Estado de Santa Catarina a
realizar operaçio de empréstimo externo, no nlor de
US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares ameri~
canos), destinada ao Programa de Investimentos do
Estado.

Art. I~' Ê o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar, com garantia da União, uma operação
de emprêstimo externo, no valor de USS 79,000,000.00
(setenta e nove milhões de dólares norte-americanos) ou
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o
Programa de Investimentos daquele Estado, obedecido o
seguinte cronograma:

USS Milhões
1985 ..... _.. _.................... ·······-·40,0
1986 ........................... , •.•.•..... 39,0
Art. 21' A operação realizar·se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Mi~
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo {9, item II, do Decreto n~'
74.157, de 6 d~junho de 1974, obedecidas as demais exi·
gências dos órgãos el)-carregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Especial n9 1.598, de 12 de julho de 1983.
autorizadora da operação.
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O Senado Federal resolve:

(Da Comlssio de Reda.:io)
Redação final do Projeto de Resoluçio
1985.

..

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

Redação final do Projeto de Resoluçilo ntt 37, de
1985.

RESOLUÇÃO No

ANEXO AO PARECER No 272, DE 1985

RESOLUÇÃO No

(Da Comissio de Redaçilo)

Relator: Senador Saldanha Derzi

resolv~:

~ o Governo do Estado de Santa Catarina
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

PARECER

, DE 1985
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, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Sio Paulo a rea~
li.zar operaçio de empréstimo externo no valor de
USI 45,000,000.00 (quarenta e clnco milhões de
dólares americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> É o Governo do.Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da Uniào, uma operação
de empréstimo externo, no valor de USS 45,000,000.00
(quarenta e cinco milhões de dólares americanos) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a s_er indicado, destinada a financiar programa de ínfra-estrutura econômico-social na área·-ae
transporte ferroviário daquele Est3.do.
Art. 2\' A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Fede.ral, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 1\', item II do Decreto n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-firianceiiã-d_g Governo Federal, e, ainda,

Art. J9 :E: o Governo de Santa Catarina aurizadõ a
realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de USS 15,000,000.00 (quinze
milhões de dólares americanos), ou o equivalente em. ou~
tras_ moedas, de principal, junto a grupo financiador a
ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda
e do -Banco Ceritral do Brasil, destinada a financiar o
Programa de Investimentos do Estado, obedecido o següTnte cronográma de c_ontratações: em 1985, USS
lq,ooo,ooo.oo (dez milhões de dólares americanos); en1
1986, USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares americanos).
Art. 29 A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. J9, item II do De·
creto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigênciaS dos órgãos encarregados na execução da
j:iolítíca ecõnóriliCO~financeira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Estadual n9 6.482, de 4 de
dezembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. J9 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaÇãO:·

PARECER
n• 272, de 1985
(Da Comissão de

Reda~ão)

Redação final do Projeto de Resolução nl' 38, de
1985.
Relator: &nador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do P{ojetO de
Resolução n~" 38, de 1985, que autoriza o Governo doEstado dO Amazori"as a realizar operação de emprêstimó
externo,_ no valor de US$ 79,000,000.00 (setenta e nove
milhões de dólares norte-americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, em 23 de junho de
i 985. - Lenoir.Vargas, Presidente, Saldanha Darzi, Relator - Américo de Souza.

PARECER
n' 273, de 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 39, de
1985.
Relator: Senador Lenoir Vargas
A Comissão apresenta a redação final do projeto de
Resolução_n9 39, de 1985, que autoriza o Governo doEstado de Santa Catarina il realizar operação de emprêstimo externo, no valor de USS ll,OOO,OCIO.OO (onze milhões de dólares_ norte-americanos).
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985. - AmériCo de
Souza, Presidente ~ Lenoir Vargas, Relator - Jorge
Kalume - Saldanha Derzi.

ANEXADO AO PARECER No 273, DE 1985
Redaçào final do projeto de Resolução o9 39, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte·

RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo, no ulor de
USS 11,000,000.00 (onze milhões de dólares norteamericanos).
O Senado Federal resolve.

Art. !I' to Governo do Estado de Santa Catarina,
em carãter excepcional, autorizado a realizar, com garantia da Uniãci, uma--operação de empréstimo externo,
no valor deUS$ 11,000,000.00 (onze milhões de dólares
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas,
de PrinCíPal, jUnto a grupo financiador a ser financiado,
destinada à liquidação de débitos ex.ternOS-Vencidos nos
exercícios de 1983 e 1984.
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Art. :29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
COndições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo li', item II do Decreto n~' 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financelra do Governo Federal, e, ainda,

as disposições da Lei Estadual n~' 6.470, de 30 de novembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. 3<~ Esta Resolução entra em vigor na data de
su'a publicação.

PARECER
(Da Comlssilo de Redaçio)
n'~

41, de

Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão apreséitla a redação final do Projeto de

Resolução nl' 41, de 1985, que autoriza"a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
4,000,000.00 (quatro milhões de dólares americanos.)
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- Lenolr
Vargas, Presidente - Américo de Souza, Relator - Sti:ldaoha Derzl.
ANEXO AO PARECER N' 274, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução ui' 41, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso_ IV, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

Redação final do Projeto de Resolução ftl' 42, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS zo,ooo;ooo.OO (vinte milhões
de dólares norte-americanos).

Ü Senado Federal resolve:

n• 274, de 1985
Redaçio final do Projeto de Resolução
1985.

ANEXO AO PARECER N• 275. DE 1985

• DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogl Guaçu,
Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 4,000,000.00 (quatro
milhões de dólares americanos.)
O Senado Federal resolve:
Art. 11' ~ a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu,
Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no
valor de US5 4,000,000.00 (quatro-- milhões de dólares
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa de trabalho daquele Município.
Art. 21' A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditlcias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério 'da Fazenda, em articulação_ com o Banco
Central do Brasil, nos-termos do artigo 11', item II do Decreto n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as- demais exigências dos órgãos encarregados da execução da
polfticà econômico-fmanceiri do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Municipal n"' 1.893, de 4 de
dezembro _de 1984.
Art. 3" Es-ta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação".

PARECER
n• 275, de 1985
(Da Comlssio de Redação)
Redaçlo final do Projeto de Resoluçlo n"' 42, de
1985
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Coinissão apresenta a redação final do Projeto de
Resoluçã.o n"' 42, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu~icipal de Campinas - SP, a realizar operação de erllprêstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares norte-americanos).
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Lenolr VQr·
~Gt Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Américo
ú Souza_

Art. li' ~a Prefeitura Municipid de Campinas, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia
da União, uma operação de emprêstimo externo, novalor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin·
cipal, junto a grupo financeiro a ser indicado, destinada
a financiar o programa de trabalho daquele Município.
Art. 21' A operação realizar·se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. (9, item II do Decreto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigê"i1Cia.S-dos órgãos encarregados da execução da
polftrca--ecónôiníco-fiilanceira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Municipal nl' 5.529, de 11 de
dezembro de_ 1984, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor__ na data de
sua publicação.

PARECER
N• 276, de 1985
(Da Comissão de Redação)
Redatào final do Projeto de Resolução n"' 43, de
1985.
Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 43, de 1985, que autoriza o Governo doEstado do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares ainericanos).
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 198_5.
- Lenolr Vafgas, Presidente- Américo de Souza, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 276, DE 1985
RedaçãO final do Projeto de Resolução nl' 43, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1985

Autoriza o GOverno do Estado do EsPírito Santo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
30,000,000.00 (trinta mUbões de dólares amerlcan.os).
O Senado Federal res-olve:
Art. 11' ~ o Governo do Estado do Espfrito Santo
autOrizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de US5
30,000,000.00 (trinta rililhões de dólares americanos) ou
o equivalente em oUtras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o
seu programa de refinanciamentO: da dívida externa.
Art. 21' A_op_J:ração realizar-se-ã nos moldes aprova·
dos pelo PodCr -Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfcias da operação a ser efetuado, pelo
Miiif.St:éfio da Fazenda em articulaçãO com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo i"', item li do Decreto n" 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômic_o-financeira do Governo Federal, e, ainda,
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as disposições da Lei Estadual n9 3.730, de 5 de junho de
1985, -autorizadora da operação.
Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 277, de 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n" 44, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n" 44, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de sergipe elevar em Cr$ 5.487.433.380 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de
1985. - Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Relator - Américo de Souza.

a-

ANEXO AO PARECER N• 277, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resolução nl' 44, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985))

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 5.487.433.380
(cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e sete mUhões,
quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta
cruzeiros).))
O Senado Federal resolve:

Art. (9 Ê o Governo do Estado de Sergipe,-nos ter·
mos do artigo 2"' da· Resolução n~' 93, de 11 de_outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope·
ração de crêdito no valor de Cr$ 5.487.433.380 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocen·
tos e trinta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros), correspondentes a 414.000 ORTN, considerado o valor da
ORTN de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de l984,jul').to
à Caxia Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à implantação, reforço e melhoria do
sistema de abastecimento de âgua na Capital, obedecidas
as condiÇões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 278, de 1985
(Da Comissão de Redaçilo)
Redaçilo flnaJ do Projeto de Resol~çilo n"' 45, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 45, de 1985, que autoriza o Governo doEstado de Pernambuco a realizar operação de empréstimo
externo, no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e cirico milhões de dólares americanos).
S?l_~ de Reuniões da Comissão. em 27 de junho de
1985_- Lenoir Vargas, Presidente -Jorge Kalume, Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 278. DE 1985
- Redação final do Projeto de Resolução n"' 45, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inCiso IV, -da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N•

REQUERIMENTO
N• 216, de 1985

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
realizar operações de empréstimo externo, no valor de
USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares
americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1'1 ~ o Governo do Estado de Perna.mbuçg autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de USS
25,000,000.00 (vinte e cinCo milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo financiador __a ser indicado, destinada a financiar o programa de refinanciamento da dívida externa, daque(e Estado.
Art. 2'1 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícías da operação a fer efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo l'~, item II, do Decreto n'~
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da polftica
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n' 9.573, de 8 de novembro de
1984, autorizadora da operação.
Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESlD.ENTE (Josê Fragelli) - As redações finais lidas vão à publicação.
Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1'-Secretário.

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senad_o _n\1 S, .
de 1983-Complementar.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Mário Maia.

REQUERIMENTO
n' 212, de 1985
Nos termos do art. 35_6 do Regimen19_ Interno, requeiro dispensa de_ publicação, para imediata discussão, da
redação final do Projeto de Resolução n9 30, de 1985:
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Mário .Maia.

REQUERIMENTO
no 213, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n'~ 31, de
1985.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1985.- Mário Maia.

REQUERIMENTO
N• 225, de 19~.

Nos termo~ Cio art.-356 dO-Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata !liscussão e votação, da redação final do Projeto de Reso1ução n' 35, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. -Mário

REQUERIMENTO
N• 218, de 1985

REQUERIMENTO
N• 226, de 1985

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro. dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n~ 36, de__
1985.
Salãdis-Sessões, em 27 de junho de' 1985.- Mário

---

-

-

___ N--º-S tenp9s do a_rt. 356 do_Regi~ento Interno, requeiro dispensa: de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Reso.lução n'~ 45, de
1985.
..
Sala das Sessões, em 27 de junho ,de 1985~- Mário
Mala.

-

REQUERIMENTO
N• 219, de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das re-

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro liispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 37, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junhO de 1985.- Mário

da~ões fi!!~Í!_._

Em d.iscurssão redação final do Projeto de lei do Sena·
do n"' 5, de 1983 -_Complementar. (Pausa.;
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

Maia.

-- REQUERIMENTO
N• 220, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, req_ueiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 38, de
1985.
~ala das Sessões, em_27 de junho de 1985.- Mário
Maiã.
-·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discursa redação final do Projeto de Resolução n' 30, de
!985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerraôa.---- ·
·
Em votação.
OS Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
seritãdos. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
<~.ào

. REQUERIMENTO
-N, 221, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno. regueiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaç:ão final do Projeto de Resolução n'139, de
1985.
--.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. -_ Mário

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discurssão_a_red_aç_ão final do Projeto_ de Resolução n' 31, de
1985. (PausaJ _
.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senh_or_es Senadores que a aproyam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

Maia.

REQUERIMENTO
N• 222, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo-tação, da redação final do Projeto de Resolução n'~ 41, c;le
~~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discurs·
são a redação final do Projeto de Resolução n' 32, de
1985c Wausa.)
.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgaçã_o.

.

Sala das Sess·a·es;--eni 27de junho de 1985.- Mário
Mala.

REQUERIMENTO
N• 215, de 1985

REQUERIMENTO
- N• 223, de 1985

Nos termos do art. 356 _do_R_e_gimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para -imediata discussão ·e votação, da redação final do Projeto de Resolução n'~ 33, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Mário

_ ~O_f)o ~[~~-º-º art. 356 do Regimento Interno, requeiro~ .dispensa de publicação, para imediata discussão e vo-

Mala.

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata_ discussão e votação, da redação final_ do Projeto de Resolução n'44, de
1985.
Sala da_s Sessões, e,m 27 de junho de 1985. - Mário
Mala.

Maia.

REQUERIMENTO
N• 214, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n'~ 32, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- Mário
Maia.

Nos termos do art. 3_56 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 43, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.- M'rlo
MaiL

REQUERIMENTO
N• 217, de 1985

Mil~
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REQUERIMENTO
N• 224, de 1985

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo-tação, da redação final do Projeto de Resolução nQ 34, de
198L
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985.-:- Mtirio
Maia.

São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO
n' 211, de 1985
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tação, da redação final do Projeto de Resolução n' 42, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho dii: 1985. - Mário
Mala.

-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discurssãO-a redação final d.o Projeto de Resolução ri' 33, de
1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em- VotáÇ'ão.

2316 Sexta-feira 28

Os -senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n"' 34, de 1985.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação:
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam •
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto_ vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Em discussi!o
a redação final do Projeto de Resolução n" 35, de 1985.
·(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer, rada.
. Em votação.
Os Senhores _Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussi!o
a redação final do Projeto de Resolução n• 36, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussi!o

a redação final do Projeto de Resolução n9 37, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
1

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussi!o
a redação final do Projeto de Resolução n9 38, de 1985.
(Pausa.)
. ..Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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Ein votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentadQs. (Pausa.)
_Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Res_olução n9 42, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrad.a.
Em votação.
Os. Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgaçãO.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n9 43, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n" 44, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada,
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n9 45, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (PaUsa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência
ço_nvoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às 20
horas e 45 minutos, com a seguinte

2
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 47, de 1985 (Apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n9 240, de 1985), com
voto vencido, em separado, do Senador Helvidio Nunes,
que;.. "Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 55,000,00.00 (cinqUenta e cinco milhões d!i= dólares),
destinado ao Programa Rodoviârio do Estado", tendo
PARECER, sob n9 241, de 1985, da Comissão
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 48, de 1985 (Apresentado pelaComissãode Economia
comei- conclusão de seu Parecer n'1 242, de 1985), que
"Autoriza o Estado do Acre· a elevar em CrS
13.254.670.000. (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e
quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada", tendo
PARECER, sob n9 243, de 1985, da Comiss_ão
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade. ·

4

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 51, de 1985 (Apresentado pela Comissão deFinariças
co~o conclusão de seu Parecer n" 256, de 1985),,quc
"Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de crédito externo no valor de USS
197,600,000.00 (~entoe noventa e sete milhões e seiscentos mil dólares), para os fins que especificau, tendo
PARECER, sob n' 257, de 1985, da Comissi!o
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiCidade.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 52, de 1985 (Apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n9 258, de 1985), que
..Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a realizar
operação de crédito externo no valor de USS
130,000,000.00_(cento e trinta milhões de dólares), parâ
os _fins_ que especifica",_ tendo
PARECER, sob- n9 259, de 1985, da COmissão
-de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

ORDEM DO DIA
6

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n9 39, de 1985.
(Pausa.)
Não 'havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em discussi!o
a redação final do Projeto de Resolução n9 41, de 1985.
(Pausa.)
Não- havendo quem queira diScuti-la, declaro-a encerrada.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 46, de 1985 (Apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n9 237, de 1985), que modificá à fedação do art. }9 da Resolução n9 135/84, que
..Auforiza a Prefeitura de Belo Horizonte (MG), a reali'zar operação de empréstimo externo no valor de USS
-·---20,000,000.00 (vinte mílhões de dólares norteamericanos), destinâda ao Programa de Investimentos
do Município", tendo
PARECERES, -sob n"'s 2.38 e 239, de 1985, das Comissões:
~de Constituição e Jusdça, pela constit1,!cionalidade e
jllridicidade; e
-de Munfcfplos, favorâvel.

Discussão; em furna único, do Projeto de Resolução
n9 53, de 1985 (Apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n9 260, de 1985), que
••AJte[a o art. l'<' da Resolução n'l' 108, de 1984, que Autoriza o Estado do Espírito Santo a realizar operação de
empréstimo externo no valor de_ USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), destinado ao Programa de InfraEstrutura Rural àaquele Estado", tendo
PARECER, sob n'l' 261, de 1985, da Comissão
- de Constitu.Ição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada a sessão.

_(Levanta-se a sessão às 20 horas e 27 minutos:)
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Ata da 119• Sessão em 27 de junho de 1985
3~

SessãocLegislativá Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 20 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTEs-os SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mâiío Maia- FábiOLucena ~Raimundo Parente --Alcides Paio -Gaivão
Modesto -Odacir Soares ~Aioysio Çhaves---: Gãbriel
Hermes - Hélio Gueiros ...:!: Alexandre Costa - João
Castelo - AmÇriCo de Souza- Alberto Silva- Helvf-

Jução n9_l35j84, que ..autoriza a Prefeitura de Belo
~---:Horjzonte {MG).z. a_r_ealizar operãção ~e empréstimo

externo no _valor de _USS 20,000,()(J(J.OO-(vinte--:-m.:F
lhões de dólares norte-americano/i), destinada ao
--prOgra-rriã--de 1hvêstimentos do município", tendo

·

PAREêERÊS, sob n•s 23iS e 239, de 1985, das
-~_,Ç~miª~~õ~~: _-,_--~-~ ---~'---_---""~~~--~"---- ---~---=- -ae Constitulçio e Justiça, pela constitucionali. ~---rlade_ e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

dio Nunes -João Lobo --José LiilS :.:.-Virgílio Tâ:vàf'â
--Carlos Alberto -- Mo11cyr J;)u~xte.-;;-;- Martin_s .Filhp ·
-Humberto Lucena- Marcõnd~-dadelha ""'":."""Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sam-Paio .....:.. NiValdo
Machado -GUilherme Palmeira- Lui:t Cavalcante--A matêria foi inçluída na Ordem do Dia em virtude de
Lourival Baptista --Heráclito Rollemb~;rg - Jutahy
dispensa de interstício concedida tia sessão anterio.f~ Magalhã_es- --Lomanto Júnior --Luiz Viana- João
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Calmon - José Ignácio- Ferreira - Moacyr__ Dallª~
-~-;:=~se-DCnhum dos Srs. Senadores desejar fazer _U$o ~a pa'Amaral Peixoto - Nelson Carncii'!f= Roberto Safui'ni~·
lavra, encerro a discussão.
no- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo CamEm votação.
·•pos --Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso.
-Severo_ Gomes~ Benedito Ferreii~--:...._ ~3:uro Borges
Os Senhores Se-nadores que o aprovam queiram per-Benedito Canelas- Giisfãó Maller- Roberto Cammanecer sentados. (Pausa.)
pos --José Fragelli --Marcelo Miranda- Saldanha
- ---Aprovado.
Derzi - Roberto Wypych- Álv~ro Di~S - J alsoü Bar~.o_ P!ojeto:itá à Comissão_cf__e,_Re_dª"ção_.
reto - Jorge Bornhausen - Lenoir Yargas -Carlos
Chiarelli - Alcides Saldan_h_ª __----:-- Octã:'d9 Car~g~Q.
0 ~"~~-UoSR.-l'RESIDENTE (José Fragelli) Item 2:
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. St:;nadores. Havendo nómero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos tr_abalhos.
Sobre a mesa requerimentOs que- serãO_ lidos pelo Sr.
1~>-Secretârio.
-------São_ lidos os seguintes

REQUERIMENTOS
(Requerimentos de urgência --Senadores: Humberto Lucena, Nelson Carilelro, Culos OdareUl,
MurUo Badaró~ Hélio GueirO!I e Américo de Souza.)

DisCussão, em turno t1nico;-dõ4Projeto de Reso__.._lu_çã_o n9_47_,_de J98_S (apresentado pela Comissão de
- Firianças -como cOnclusão de seu Parecer n9 240, de
- -1985), com_ voto_ vençido, em .$eparado, do Senador_
__ !"leJy_idio _N___!!!l_~s. que autoriza o Governo do Estado
do Maranhão a-(ealizar operação_de empréstimo extemo no valor de USS_55,000,000.00TCíilqUenta: e
ci_~co milhões de dólares), destinadO ao Programa
R-odo_viário d_o Estado, te_ndo
PARECER, sob fi9 241, de 1985, da Comissão
- de Coostltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Aprovado.
O projeto Irã à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENl:E (José Fragelli) - Item 4
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n' 51, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n9 256, de
1985), que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a realizar _operação de crédito externo no
-valor de USS 197,600,000.00 (cento e noventa e sete
milhões e seis~ntos mil dólares), para os fina que
especifica, tendo
PARECER, sOb _n9 257, de 1985, da Comissilo
-de Constltuiçio e Justiça, peJa constitucionalidade e jl,ll'_idicid_a_de.

A matéria foi inclnída na Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstíciO--concedida na s~são_ anterior.
··Discussão do projeto, em turno ónico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discUssão.
Em votação,
_
O!! .SenhQre.$ Senad~~. que o aproV;mt queiram permanecer sentados. (P.ªYS!l_,)
Está aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação. -

O SR. PRESIDENl:E (José Frage\li)- Item 5
Discussão,- em~tU.rrlo único, do Projeto de Reso-lução-n' s2; dC 1985 (apresentãdo pela Comissão de
· - Finanças COIIiOCOJfclusão de seu Parecer n9 25_8, de
1985), que autorizã- o Gõverno do Estado da Parafba a realizar operação de crédito externo- no va1or
de USf 130,000,000.00 (cento e trinta milhões de
.dólares), para os fins que especifica,- tendo--- -PARECER, •ob_n• 2;9, de 1985, da Comissão
--de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

REQUERIMENTO N~> 227, DE 1985
A matéria foi inclUída-na Ordem do Dia em Virtude da
A matéi-iã: fOi inc!Uidã-ml Ordem do Dia em virtude de
Requeremos urgência, nos-terinóS do art. 371 , alínea
dispensa _de inters_tíclO conCedida na Sessão antefftir:- -~
- - dispensa_ de intersticio· c.:>ncedida _na sessão anterior.
b, do Regimento Interno. para 0 ProjetO rle Lei do Sena~
Discussão do projeto, em turno única-. (Pausa.) - Em discuSsão o projetO, c;m -turno único-. (Pausa.)
do n9 24, de 1985, de autoria do Sr. Senador A,lexan4re_~
Não havenclo quem p~a_! ~lavra, e~r~~-~~~~s~
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discosCosta, que dispõe sobre a1ienação de Imóvel da tTniã.Q~ __ ~-~3?: __ --.;,.---=--- _ -~___,___ ______________ _____::____ __ ~
--sãcr.-~
do FRHB, e dã outras providências.
- _f;_m votação.
---Em votaçao.
r
•
Sala~ das Ses~ões, em 27 de j1,1nho de 1985._ ._. Mu~o --~ ___ -=º.s."ª~Jl~-!'~. ~~~!l~.Q~~ q!:!~..E..~pro'.'~. ql!-~}r_~l_!!, per- ___ ..._ Os Senhores Senadores que o aprovam quetram perBadaro- Hélio Guefros ~Américo de Souza.
manecer sentados. (Pausa.)
·
·
manecer sentados. (Pausa.)
RI ENTO
228 DE 985
Aprovado.
Está aprovad.o.
.
REQUE M __ - N' _._ '
1
- -c---·-o-prôjeti:fifáã"'Cõm1Ssãõ-de Redação.
O proJeto vru à Comissão de Redação.
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, afínea
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 6
"b" do Regimento Interno, para o Projéto de Lei do Se- -ifS)CJ>aESID}:NtE(Josê F'ragelli) - Item 3
nado n9 99, de 1985, de au~oria cjo "Seil-ador José Lins,
Discussão,. em t~mo tinico, do_ Projeto de Reso~
que sistematiza as ações do GovernO, nõ Nordeste, n-0
D.iscussãõ";--eln turiiO únic_~;-do Projetçiçle Reiolução- n9 53, de 198~; (apresentado pela Comissão de
que tange aos problemas das águas.
loção n9 48, de 1_985 (apresentado pela Comissão de
Finanç.ª.§_ como -cótrdusão de seu Parecer n' 260, de
Sala das Sessões, 27 de junho- de 1985 -Humberto Lu--Economia como conclusão de se.l.!. Panxer n? 2_42, de
1985). que_ altera o art. }I' da Resolução n' 108; de
cena - Nelson Carneiro - Carlos Ollarelll - MurHo
1985), que autoriza o Estado Qo Acre a elevar em
1984, ql!:~Jl-Utori~_:o _Estado do_Esptritó Santo a rea~
Badar6.
-=-CrS 13.254.670.000 (tr_~ze_ bilhões, duzentos e cin~
iizar opei-8ção _de_ empréstimo exierno no Valor de
___ qüent3: e quatro milhões, seiscentos e setenta mil
US$ 30,000,000.00 (trinta rriilhões de dólares)_, destiO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri'
~ ~ _cruZeirúS), ( f rilontánte -:de_ sua dívida cõnsolidada,
nado ªo programJ! __ de infra-estrutura rural daquele
mentes lidos serão votados após a Ordem dO Dia, riã fOr~
JCnd9_
_ _Estado, tendo
ma do art. 375, do Regimento Interno.
- -~-PARECER, sob n• 243, de~1985, da Comissão~
PA~~CER; sOb n~> -261; dC 1985, da Comissão
O SR. PI!ESIDENl:E (José Fragelli) - Passa-se à
- 4:le Constltuiçi.Õ é Justiça~ pela constitucionali:.
_ _____::_ _--=:-_4~_C.Q!!!tit_uiçi_o e ~~:Jst_lça, pela co_ns_lituc~ona!~dade e juridicidade.-- - - --- -- - - -da dee -yuridicida_c!e.
Item

r:

A matéi"ii foi in~Uída na Ordem do Dia em virtude da
dispensa de interstício conCedida na sessão antúiCti- ~-
Discussão __do-projeto, em turno ónico. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusDiScussão, em turno único, do _Projeto de _R:eso-::
,. são,.
..
lução J19 46, de 1985 (apresentado pela ComiSsão d~ Em votação.
Finanças comõ conclusão de seu Pareçer n11 237,~ .........
Os_ Senhor~ Set:lado~es que o ap~ovam 9-ueiram pe_r~
1985), que modifica a redação do art. J9 da ~es~_- __ - m~~-ecer sê-iiia~~~~~(Pausa.)
-- ~--~
---~-

ORDEM DO DIA

A matériã foi incluída na Ordem do_Dia em virtude de
diSPensa de -iilterstrdO concedida na sessão anterior.
DJscussão do projeto, em turno únic:o. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
· -- - "Efn votação:
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per---manecer séntados. (Pausa.)
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Estã aprovado.
O projeto vai à ComiSsão de Redacão.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Esgotada

a~

matéria da pauta.
Passa-se à apreciaçãO do Requerimento n9 227/85,
lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei do

Senado no 24(85.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer_
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em -primeiro tUrno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 24/85, de autoria do Senador_Alexandre Costa, que dispõe sobre a alienação de imóvel
residencial de propriedade da União e do FRHB, e
dá outras providências.
Dependendo de pareceres das Comissões de

Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa
o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça que serâ

lido pelo Sr. l\'-Secretârio.
~ lido o seguinte

PARECER
o• 279, de 1985
Da Comissão de Constltulçio e J usdça, sobre o
Projeto de Lei do Senado DI' 24, de 1915, que "dispõe
sobre alienação de Imóvel Residencial de propriedade
da U nlio e do FRHB, e dá outras providências".
Relator: Senador Severo Gomes
O Projeto aqui sob exame, de autoria do ilustre Sena-

dor Alexandre Costa, objetiva instituir um sistema de
alienação de imóvel residencial a servidor público civil
que esteja em efetivo exercício nó Distrito Federal. Pro- _
jeto relati_vamente longo e minucipso, pretende, notavelmente, resolver o problema cruciante do funcionário
público federal residente em Brasflia. nos imóveis deno- __
minados funcionais.
Alêm da Justificação convencional, traz também uma
apresentação, na qual o nobre Autor do Projeto se dirige
diretamente ao servidor público e procura mostrar os beneficias que adviriam da sua aprovação.
Con~m também o Projeto, extratexto, uma demonstração de como calcular o valor de venda do imóvel funcional, uma outra de como calcular o valor da prestação
mensal e, finalmente, uma outra de como proceder para
reduzir o valor da prestação.
Na Justificação, o eminente Senador Alexandre Costa
se refere aos problemas vividos pela CaPital Federal, e
termina dizendo de sua Proposta: "Nela não se avança
em concessões injustificadas, não se concedem privilégios e separam-se corretamente o imóvel a ser alienado
daquele que há de ser posse definitiva da União;
contempla-se o social no estabelecimento de prazos e
condições de financiamento ao alcance da modéstia e das
necessidades do servidor público, desobriga-se a União
dos imodestos encargos financeiros que, injustificadamente, sangram o Tesouro Nacional; transfere-se ao Governo do Distrito Federal a arrecadação de apreciável
soma de impostos sob as mais diversas rubricas, a começar pelo IPTU_ e, o que é mais significativo,
impulsiona-se o desenvolvimento local__com a destinação_
obrigatória do retomo dos financiamentos à expansão-,
de construção de novas unidades habitacionais, possibilitando a transferência para Brasflia de muitos órgãos
que permanecem instalados fora da Capital".
Da Constitucionalidade e Juridlcldade

-O P~ojeto se harmoniza perfeitãmente com o nosso
sistema constitucioital e é claramente jurídico. Algum
pormenor suscetível de aprimoramento, quanto à técnica
legislativa, será evidentemente contemplado durante a
sua tramitação.
Quanto ao mérito, o Projeto é necessário e oportuno.
O problema que ele intenta resolver é muito sério - e

constitui~se em um desafio à criatividade áo leglslador
brasileiro. Haja vista o número de projetOs SObre a mesma matéria que têm sido apresentados nesta Casa e na
Câmara dos Deputados. Nesta, nada menos de dez.
Aqui, dois.
O outro Projeto de Lei do Senado, referente a esta matéria, é o de n9 18, de 1979, de autoria do nobre Senador
Nelson Carneiro. Convêm que ambos traniítein conjuntamente. Assim, requeremos sejam anexados um ao outro, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala das ComisSOeS,- em 19 de junho de 1985. -José
Ignácío Ferreira, Presidente- Sevefo GomeS, RelatorRaimwtdo Parente - Martins Filho - Américo de Souza
- Moacyr Duarte- Helvíd.lo Nunes- Hélio GuelrasOctávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer
conclui pela apresentação de requerimento, solicitando
que a propodição tenha tramitação conjúnta com o Projeto de Lei do Senado n918, de 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a aquisição de
imóveis funciOnais, por seus ocupantes, e dá outr'ãs providências.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 19-Secretário:

:S lido e aprovado

o seguinte

REQUERIMENTO
N• 229, de 1985
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeremos que tenham tramitação conjuta os seguinteS projetas;
• Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1985; e
• Projeto de Lei do Senado n9 18, de 1979.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1985.- José Ignai.clo Ferreira - Presidente da Comissão d~ Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tendo em vista a deliberação do Plenário, a Presidência solicita da

Comissão_ de Constituição e Justiça sua manifestação
sobre as duas proposições, eSclarecendo que o Projeto de
Lei do Senado n"' 18/79 jâ obteve em 4 de abril d~quele
ano o parecer desse órgão técnico, c-oncluindo pelo seu
acolhimento, com três emendas que apresentava.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solícito ao
nobre Sr. Senador José lgnâcio Ferreira o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei
do Senado n"' 18/79 e 24, de 1985.
O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Do ponto de vista da Comissão de Constituição e Justiça, jâ haviam sido emitidos pareceres sobre amb-os-os
projetas, que concluíram pela constitucionalidade e juridicidade das matêrias.
Cabe-nos, no momento, ratificar aqueles pareceres,
acrescentando que somos, no mérito, favoráveis ao Projeto de Lei do Senado n"' 24, de 1985 e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nv 18, de 1979.
~o nosso Parecer.
Solicito ao nobre Senador Alfredo Campos o parecer
da Coinissão de Serviço Público, sobre as duas proposições.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senaâor~:
O presente Projeto de Lei do Senado n' 224/1985, de
autoria do Senador Alexandre Costa, dispõe sobre a alienação de imóvel r~idencial de propriedade da União e
do FRHB e dá outras providências. Este projeto corre
paralelamente, no Senado, com o ProjefO de Lei de autoria do Senador Nelson Carneiro e, por isso, o parecer da
Comissão de Serviço Público ê favorável ao Projeto de
Lei do Senado n'i' 224{85, de autoria do_Senador Alexandre Costa e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado n9 18/79; do Senador Nelson Carneiro.
_ e_ o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Tendo o Pro·
jeto de Lei n9 18/79, de autoria do Senador Nelson Car_-

Junho_de l985

nCifo~-

sido despachado também à Comissào de Economia, solicito dessa Comissão o seu pronunciamento
sobre as matérias.

O SR. AMI':RICO DE SOUZA (PFL - MA. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
O Projeto de Lei do Senado_ Federal n"' 24/85, de autoria do nobre Senador Alexandre Costa, aisp~e sobre a
alienação de imóveis residenciais, de propnedade da
União e do FRHB e dá outras providências.
Analisado o pTojeto, pela Comissão, verificamos a
existência de outro Projeto de lei, versand? sobre~ mesmo assunto, que é o de n9 18/79, de a1;1ton~do emme~te
Senador Nelson Carneiro, que tambem dtspõe sobre a
aquisição de imóvel funcional por seus ocupantes e dâ
outras providências.
.
.
Após examinar ambos os proJetas, S~. Prestden.te, concluímos pelo parecer favorável ao ProJetO de Le1 do Senado n"' 24/85, de autoria do nobre.Senador ~exandre
Costa, e pela prejudicalidade do ~roJetO de Lct do Senado n9 18/79, de autoria do· emmente Senador Nelson
Carneiro.
.
Este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a
palavra ao nobre Senador Am(:rico de Souza, para proferir o parecer da Comissão de Finanças sobre as duas
prOposições.
O SR. AMI':RICO DE SOUZA (PFL - MA. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Concordante c_om o parecer da Comissão de Econ<?mia. o parecer da Comissão de Finanças é pelo acolhimento do Projeto de Lei do Senado n' 24, de 1.98~, ~e. autoria do Senador Alexandre Costa e pela prejudtctalidade do Projeto de Lei do Senado n"'18, de 1979, de autoria
do Senador NelsOn Carneiro.
~ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Comissi!o
de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto, no mérito favorável ao Projeto de Lei do Senado n' 24/85 e pela prejudicialidade do
Projeto de Lei do Senado n9 18/79.
Os pareceres das demais c-omissões são favoráveis ao
Projeto de Lei do ~nado n' 24/85 e pela prejudicialidade do de no 18(79.
Em discussão, em primeiro turno, o Projeto de Lei do
~enado, n9 24/85, que teve preferência nas comissões.
- O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr. Presidente.

-9- SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir
a matéria.
-O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Para discutir._Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Folgo em verificar e não tenho nenhuma restriçã~ a
fazer às lições dos evangelhos;, •"Qs últimos serão os primeiros".
Realmente, Sr. Presidente, o meu projeto, de 1979, é
trazido a exame juntamente com o de nv 24/85. Q Senado prefere o projeto_ de 1985.
-Não tenho, Sr. Presidente, nenhuma paiXão pela prioridade, nem pela idêia inicial. O que me traz a esta tribuna é manifeStar o meu aplauso à idéia que se concretiza.
Cõmo não tive ensejo de examinar o Projeto Alexandre Costa, a que espero dar o meu voto sem nenhuma
mágoa ou ressentimento, apenas queria fazer uma indagação aos nobres relatores que estudaram a matéria.
O meu projeto tinha um defeito, -que não sei se foi corrigido. O meu projeto, no seu art. 2', dizia:
..-"São requisitos para aquisição do imóvel:
c) que o servidor não seja proprietário de imóvel residencial, no Distrito Federal".
Sr. Presidente, essa exigência não basta, a meu ver. E
não basta, porque, quando estudei, depois, o projeto,
queria fazer uma emenda dizendo não só que não seja
dono de imóvel residenci~, evidentemente, pois imóvel
- rural ê outra coisa, aquele que, como eu, conseguiu, através da Caixa Económica, adquirir um imóvel em
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1960/61, e depOis o vendeu. Acho que esses, inclusive eu,
não devem ter o privilégio ou essa faculdade de adquirii'
outro imóvel, porque o que se quer assegurar~ que aqueles homens que aqui chegaram, no primeiro instante,
aqui plantaram suas famllias e, com o suor do seu rosto,
dia a dia, vão pagando as prestações, tenham o direito de
adquirir os imóveis funcionais que ocupam; mas se eu
próprio vendi o meu primeiro imOvel, acho que não tenho o direito de adquirir um s~undo imóvel, com as fa-

cilidades do projeto. Essa era a emenda que eu iria ofere-cer ao meu próprio projeto, quando chegasse ao ple-nãrio. De modo que indago dos relatores se o projeto
Alexandre Costa, de cujo teor estou tomando conhecimento agora, contém essa restrição? Acho que essa restrição ~da maior importância para que nilo se faça o comércio dos imóveis funcionais que-adquirimos no exercício do mandato.
Estamos em primeira discus.siio do projeto c esta
emenda, pode ser oferecida e aprovada ainda hoje, em
segunda discussão, se os colegas estilo de acordo. Acho
que numa hora em que tantas criticas silo feitas ao Poder
Legislativo seria uma medida dC alta moralidade se incluíssemos esse dispositivç;,. ~•q uC: não tenha sido proprietário, valendo-se das facilidades concedidas àqueles que,
como eu, tiveram o ensejo de comprar um imóvel''.
Era esta, Sr. Presidente, a única rcstriç!lo que eu faria
ao meu projeto e, conseqüentemente, jâ que não existe
no projeto Alexandre Costa, sugeriria que fo!SC inclufda
essa emenda, de modo que a um cidadão, somente, não
pudesse, por duas vezes, adquirir imóvel...

O Sr. Roberto Wypych- Senador Nelson Carneiro,
V. Ex• me permite um apa{te?

O SR. NElSON CARNEIRO -Com muita honra.
O Sr. Roberto Wypycla- Tenho a impressão de que o
art. 14, do projeto em tela, contempla a emenda que V.
Ex• pretenderia incluir ao Projeto. Diz assin,.:

e

Art. 14.
vedada a aquisição de imóvel residencial de que trata esta Lei por quem seja, ou tenha
sido proprietário, nos últimos cinco anos, cessio-nârio ou promitente--cessionârio de direitos de compra de outro imóvel residencial, que tenha sido alie-nado no Distrito Federal, por qualquer órgão, entidade ou funda_ção de que trata o artigo 1• do
Decreto-lei n'~' 1.390.
Parágrafo único. A proibição de que trata este
artigo não se aplica aos que sejam, ou tenhap~ sido
proprietário de imóveiS, ou titulares de quaisquer
direitos reais sobre os mesmos, adquiridos independentemente da condiçã.o de funcionário ou empregado p6blico.

O SR. NELSON CARNEIRO """:"'_f.._penas, eu retiraria
a cxpressã.Q ...nos últimos cinco anos". Desde que tenha
sido- e eu o fui há mais de cinco anos, fui ainda no começo da vigência de Brasília, quando era Deputado, em
4960.
Se nós retirarmos a cxpressilQ.~ ..nos últimos cinco
anos", teremos respeitado aquele ponto de vista que eu
iria sustCritir, quando o meu projeto thegasse a plenârio.
De modo, Sr. Presidente, que essa ~ a única restrição
que faço ao Projeto do Senador Alexandre Costa, louvando o empenho que S. Ex• apôs na tramitação do pro-jeto, que atende a uma sentida e justa aspiração de todos
os funcionários e servidores existentes no Distrito Fedo-ral.
A emenda, Sr. Presidente, que vou encaminhar à Mesa, é retirando do art. 14 a expresslQ. ••noS últimos cinco
anos." Acho que quem uma vez gozou desses beneficies
não deve, pela segunda vez, gozar do mesmo beneficio
com o sacrificio daqueles que jamais dele gozaram.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.

O SR. ALEXANDRE COSTA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
emenda que será lida pelo Sr. 1•-Secretârio.

b lida a seguinte
EMENDA N• I
(de plenário)
Oferecida ao Projeto de
Lei do Senado nv 24/85
D~spõe sobre lllfenaçio de Imóvel residencial de
propriedade da Unlio e do FRHB, e dá outras provi-

dências.

Cancele-se no-art. 14 do projeto a seguinte expressão:
... ••nos_ últimos cinco anos" ...
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
o prôjeto e a emenda que acaba de ser lida. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, encerro a discussão.
A matéria volta às comissões competentes para apre-ciação das emendas.
Estando a matéria em regime de urgência, solicito do
nobre Senador José Ignãcio Ferreira o parecer da Co~
missão de Constituição c Justiça sobre a emenda de plenário.
--0 SR. JOSI!: IGNÃCIO FERREIRA (PMDB - ES.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A emenda do nobre Senador Nelson Carneiro assim se
encontra redigida:
••cancelem~se, no art. 14 do projeto n• 24/85,
..nos últimos 5 anos".

Entilo, ficaria o artigo:

ue vedada aaquisição de imóvel residencial de
que trata esta Lei por quem seja ou t~ha sido proprietário, cessionâiio ou promiter:tte-cessionãrio de
direito' de compra de outro imóvel residencial, que
tenha sido alienado, no Distrito Federal, por qualquer órgão, entidade ou fundação de que trata o art.J9 do Decreto-lei 1.390."
Sr. Presidente. o presente projeto foi examinado pela
Comissão de Constituição e Justiça e, ao que me parece,
pelas suas facetas de constitucionalidade, foi julgado
constitucional, no que toca à hierarquia das leis abaixo
da ConstituiÇão, tamb~m. jurídico e, atendeu às disposições de carâter regimental. E, quanto ao mérito, foi
acolhido na sua inteireza, Sr. Presidente.
Pe_maneira quC?, SC? esta_Cllle_nda_ tivesse ~ido para que
nósretirássemos a CXPri:ssãõ- "nos 6ltinios cinco anos", e
mais que ~!!i. __expressilo, tirássemos, também, ••por
quem tenha sido proprietário, nos últimos cinco anos",
- quer dizer, então, ficaria: ];: vedada a aquisição de imóvel
residencial, de que trata esta lei, por quem seja proprietârio, ccssionârio ... " ou vamos dizer, ai ainda teria um
certO fundamento de conveniência.~ matéria de mérito.
Então, Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e
Justiça entende que a emenda é constitucional, é juridica,
atende às questões de natureza regimental perfeitamente.
Mas, no qu~ toca à conveniência, qUe é matéria de méri~
to, a emenda-não tem como se sustentar,- porQüCmelhor
seria se fosse assim redigida, ficando o artigo: .. ~ vedada
a aquisiÇão de imóvel residencial de qu_e trata esta lei por
quem seja proprietário, ccssionârio ou não".
Mas, da maneira que ficou, Sr. Presidente, nós não te·
mos como acolher, pelo aspecto de mérito, a emenda
proposta pelo eminente, brilhante mestre, por todos os
titules respeitável. Senador Nelson Carneiro.
Nós, então, conclUimos o nosso parecer, entendendo
que a emenda é constitucional, é jurídica, porém, quanto
ao aspecto de mmto, ela deve ser rejeitada pela Casa.
O SR. PRESIDJ;:li~TE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, para proferir O parecei' da Comissão de Serviço Público Civil.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, no âmbito da Comissão de Serviço Público Civil, esta Comissão também estâ
de acordo em rejeitar a Emeriâa, no m~ito, por que
achamos que ela perderia parte do seu significado social.
b o parecei'.
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O SR. PRESIPENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Amêrico de Souza para
emitir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. AMI!:RICO _DE SOUZA (PFL - MA. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pelos mesmos motivos dos nobres relatores das Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público
Civil, somos pelo não acolhimento da Emenda n~? 1, de
plenârio.
~ o nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palabra ao nobre Senador Alcides Saldanha, para proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB - RS. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sob o âmbito estrito da Comissão de Finanças, evidentemente, nada haveria a opor à emenda. mas, na verdade, no mérito, mui tá bem explicado pelo autor, Alexandre Costa, a emenda do nobre Senador Nelson Car~
neiro criaria uma moficação sobre uma situaçilo de fato,
que foi prevista especificamente pelo Senador Alexandre
Costá e iria desfigurar o projeto por S. Ex• apresentado.
De forma que, no mérito, somos pela rejeição da
emenda.
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são contrâ.rios à emenda do nobre Senador Nelson Carneiro.
Em votação o projeto, sem prejulzo da emenda.

O Sr. Nebon Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conccdq a
palavra a V. Ex• para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Plenário vai votar contra a emenda. Não pedirei verificação. Saio tranqUilo, com a minha consciancia; procurei defender um ponto de vista que se havia cristalizado na minha convicção, desde que reli esse projeto, depois de apresentado. De modo que acatarei a decisll.o
desta Casa. mas não posso aceitar a explicação do nobre
Senador José lgnâcio. A ietirada dessas expressões "nos
últimos cinco" em nada mOdifica o artigo, que seria assim: .. ~ vedada aquisição de imóvel residencial de que
trata essa Lei, por quem seja ou tenha sido proprietário,
cessionârio ou promitente de direitos de compra de outro im6vel residencial, que tenha sido alienado no Distrito Federal por qualquer órgão". Não haveria senão que
tirar essas palavras, e não h~veria necessidade de modificar nenhuma outra expressão, não haveria necessidade
de modificação nenhuma.
O Plenârio é soberano, Sr. Presidente, e eu sempre me
tenho rendido as suas deliberações. Saio daqui vencido
mas com a consciência tr~nqüila _de ter advertido os
nobres colégãs sobre as rePercussões da aprovação do
texto como redigido. Era o meu dever e eu me sinto feliz
por tê--lo cumprido.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votação do
projeto, em primeiro turno, sem prejuízo da emenda.
Os Srs._Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Nelson carneiro- Sr. Presidente, peço a V. Ex•
que fique consignado o meu voto quanto à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Serâ registrado, em Ata, o voto de V. Ex•
Em votação a Emenda nv 1.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennaneccr
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estando a
matéria em regime de urgência, passa-se imediatamente
a sua apreciação~ em segundo turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Encerrada a discussão, sem emendas, o projeto é considerado definitivamente aprovado, nos termos do art.

315 do Regimento Interno.
O projeto vai _à Comiii~O_ d~- Redªção.
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. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA,.I; (Seção II)

Art. 711 As taxas de juros exigíveis nos financiamentos são as seguintes:

_

Assim, fica prejudicado o Projeto de Lei n'>' 18 que tra-

mitava apensado ao que foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sobre a mesa,
a redação final que serâ lida pelo Sr. !'>'-SecretáriO:-- ---

h tida a seguinte

PARECER

Limites
!\té1300 UPC's
De mais de 1.500
De mais de 2.0.00
De mais de 2.500
De mais de 3.500
Acima
de

Juros

até 2.000
até 2.500
até 3.500
até ~.soo
4.500

UPC's
UPC's
UPC's
UPC's
UPC's

2%·a.a.
3%a.a.
4% aJl.
5%a.a.
6% a.a.
7%.a.a.

N• 280, de 1985
Da Comissão de Redaçlo
Redaçlo final do Projeto de Lei do Senado D"' 24,

de 1985.
Relator: Senador Martins Fllho
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de

Lei do Senado n! 24, de 1985, que dispõe sobre alienação
de imóvel residencial de propriedade da União e do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília- FRHB, e dá ou, tras providências. ·
-· ·---Sala das Sessões, em 27 de junho de1985. - l..enolr
Vargas, Presidente __... Martins Fllho, Relator - Jorge
Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 280, DE 1985
Redatão final do Projeto de l..ei do Senado n9 24,
de 1985, que dispõe sobre alienação de Imóvel residencial de propriedade da Unlilo e do Fundo Rotativo
Habitacional de Brasilia- FRHB, e dá outras provldênciu.

O CongreSSo Nacional decret~:
·Art. 19 A alienação de imóvel residencial, regulada
por esta lei, tem por finalidade possibilitar a fix:ição do
funcionârio ou empregado no Distrito Federal, sem per-·
mitir -qualquer forma de especulação imobiliâria.
Art. 2<~ A alieriação de imóvel residencial de propriedade da UD;ião e do.Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília- FRHB somente será feita a servfdoi' público
civil que esteja em efetívo exercício no DistritO Fe~eral..
§ I<~ É assegurada a preferência para aquiSiÇão do
imóvel ao servidQT que atenda aos requisitos estabelecidos nesta lei e que, à data de sua publicação, seja seu
legítimo ocupante. - ··§ 2'~ O disposto neste a~igo não se estende ao servidor cujo vínculo com o serviço público resulte, apenas,
do exercício de cargo ou ·emprego ae confiança.
§ 39 O disposto no § I 'I estende-se ao servidor requisitado somente se sua repartição de origem estiver localizada no Distrito Federal.
Art. 3<~ A Superintendência de Construção e Administração Imobiliária....;.... SUCAD, tendo em vista a compatibilização da renda familiar do servidor com o imóvel
a ser por ele adquirido, poderá permutar unidades residenciais entre servidores que; à data da p-ublicação desta
lei, sejam seus legítimos ocupantes.
·
Art. 4<~ Ressalvada a hip6tese prevista no artigo anterior, sendo insuficiente a renda familiar ou não desejando o ocupante adquirir o imóvel, poderá-ele ser alienado, quando .de sua desoçupação, através de liciüição,
exclusivamente a servidores públicos civis que atendam
às condições para aquisição estabelecidas nesta lei ..
Art. 5~> A alieilação do imóvel far-se-á mediante
contrato-padrão de promessa de compra e venda, com
cláusula de correçã.o monetária e Sistema Franc!s de
Amortização (Tabela Price).
§ J9 O prazo de alienação não será inferior a 10 (dez)
nem superior a 30. (trinta) anos, observada, ao tênninõ
do cpntrato, em cada caso, a idade limite de 80 (oitenta)
anos para o -comprador.
§ 2<~ O valor da prestação mensal não poderá ultrapassar a 20% (vinte pOr cento) da-renda familiar.
Art. 6~" O limite máximo d~ninancia.mento do imóvel não ultrapassará 5.000 (cinco mil) UPC's (Unidade
Padrão de Capital).

Art. 8<~ O saldo devedor e as prestações mensais ·do
imóvel serào corrigidos nos mesmos percentuais dos reajustes salariais dos servidores p1Íblicos civis,
processando-se as alterações 60 (sessenta.) dias após a entrada em vigor dos novos nfveis de retn"buição.
§ (9 "() primeiro reajustamento far-se-á de ac·ordo
com a variação do percentual do.reajuste concedido, calculada proporcionalmente ao período. decorrido entre a
assinatura do contrato e a concessão_do aumento.

§ 2<~ Pagas as prestações pactuadas, extingue-se o
saldo devedor.
-- Art. 9<~ O preço de alienação do imóvel corresponderâ ao seu custo, atualizado na data da venda pela variação da Unidade Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação - BNH, descontada a depreciação de
1% (um por cento) por ano de uso, incidente sobre o custo de construção, dispensadas as frações por ano.
§ 19 O servidor público civil, regido pela Consolidação das Leis do. Trabalho- CLT, poderá fazer uso
dos recursos da sua conta vinculada ao Fundo de Garan~
tia do Tempo de Serviço - FGTS, nos termos da legis-.
lação relativa ao Sistema Financeiro de Habitação.
§ 29 Ao servidor público estatutário faculta-se a utilização de sua. copta, vinculada. ao Programa de Formação do Património do Servidor Público .......;. PASEP,
nos moldes da legislação pertinente ao FGTS~
-Art. 10, O pagamento mensal das cotas de amortização e juros serã acrescido d~:
I - prêmio de seguro, correspondente à cobertura dos
riscos definidos na Apólice Compreensiva Especial para
o Plriilo Nacional de Habitação, efetuada a sua cobrança
em duodécimos;
I I - taxa de administração de contrato de.l% (um por
cento) s.obre o valor d~ prestações.
Art. 11. O imóvel prometido.à venda,. nos termos
desta Lei, serâ restituído ao vende_dor se, antes de decorridos 3 (tr~) anos da.assinatura-do cont.rato, verificar-se
uma das seguintes hipóteses:
I - perda .do vínculo empregatício com o serviço
público civil por ''justa causa" ou inquérito administrativo;
II -lic"ença para tratar de interesse particular.
Parâgr_afo único. Ocorrendo a hipótese_ prevista neste artigo; devolver-se-â ao pfomiterite-comprador o total
pago a título de amortização e juros, deduzida a taxa de
ocupação correspondente ao períOdo.
Art. 12. A transferência dos direitos relativos à pro-.
messa .~e _compra e v~nda de_imóYel, de :que _tr~~a esta
Lei, S.omeTI.te Poderá ser feita a funcionáriO ou emprega.
do dos órgãos, entidades ou fundações referidas no art.
I<~ do Decreto~lei n<~ 1.390, de29 dejaneirode 1975, e por
1iltemiédio do proprietãrio.
· ·--Parâgr'afõ único. · Na hipótese prevista neste artigo, o
saldo devedor existente na data da transferência, corrigido na fortna prevista no art. 8'~, passará a render juros de
10% (dez por cento) ao ano.
Art. 1~. A transferência de direitos procedida em
desacor~o com o dispost()_no ªrtigo_ai!.terjor, acarretará
rescisão de contrato~ independentemente de interpelação
judicial.
Art. 14. 1:. vedada a aquisição de.írnóvel, de que trata esta Lei, por quem seja ou tenha sido, nos últimos 5
(cinco) anos, proprietârio, cessionário ou promitentecessionârio de direitos de compra de outro imóvel residencial, alienado, no Distrito Federal, por qualquer órgão, en4d_ade ·ou fund<~:ção de que trata o art. li' do
Decreto~lei n9 1.390, de 29 de janeiro dC 1975.

Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo
nho se li plica ao servidor que seja ou tenha sido proprietário de imóveis, ou titular de quaisquer direitos reais
sobre os mesmos, adquiridos independentemente da con-_
dição de funcionário ou empregado pílblico.
Art. I S. O servidor público civil casado rião poderá
habilitar-se à aquisição regulada por esta Lei, se o cônjuge já a houver realizado.
-Art. 16. A falta de pagamento de 3 (três) prestações
mensais, consecutiVas, acarretará rescisão, de pleno direito, do contrato de promessa dê compra e venda, ou de
cessâo;ressalvada ao promitente comprador ou cessionârio a faculdade de purgar a mora dentro do prazo de
90 (noventa) dias·.
Parágrafo único. No caso de impontualidade no pagamento da prestação mensal, cobrar-se-â, sobre o seu
valor, juros de .l_%_(um por cento) ao mês.
Art. f7 .. Não poderão ser alienadas as unidades residenci$.classificadas no art. 8'~, itens I, II, III e IV, do
Decreto n~' 85_.633, de 8 de janeiro de 1981.
Art. 18. As receitas provenientes das amortiza.çl:i~s
dos financi3:.mentos de que trata esta Lei serão destinadas ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasflia FRH B, e serão aplicadas, obrigatoriamente, na cons~
trução de novas unidades habitacionais em Brasília.
Parágrafo único. As novas unidades habitacionais
deverão ser alienadas na modalidade prevista no art. 49
desta Lei.
Art. 19. As alienações de que trata esta Lei serão
realizadas, a partir de sua publicação, pela Superintendência. de Construção e Administração Imobililtria ~
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Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de -sua
publicação.
Ar~. 21. Revo.gam-se as diposições em contrário.

O SR; PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em votação 8
redação final.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram perman~cer sentad~s. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vái à Câmara dos Deputados.
O SR. PRFSIDENTE (Josl! Fragelli)- Vai-se passar
agora,· à apreciação do Requerimento n~" 228/85, lido no
Expediente de urgência, para o Projeto de Lei do Senado
n• 99, de 1985. ·
·
Votação do requerimento.
Os -senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
"Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n'~9!), d~ 1985, de autoria do Senador
José Fragelli que siStematiza as ações do GoVerno
-·_F-i.deráJ, nO Nordeste, no que tange aos-problemas
das águas, tendo
.
Pareceres n9s 69 a ·72, de 1985, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
_
De Minas e En~rgia, Agricultura e Finanças favoráveis.
Sobre a mesa. emendas que serão lidas pelo Sr. }9Secretário.
São lidas as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO
Pll.OJETQ DE LEI DO SENADO N• 99/85
Sistematiza as ações do Governo Federal, no Norno ~e tange aos problemas das 'guas.

d~t~-'

Emenda

n'~

1

ACresçente-se o-Õde couber o seguinte artigo, renumerando o~ artigos seguintes: _
"'Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a
transformar o at.ual Departamento Nacional de
Obras Contra ãs Secas em Empresa Pública, na forma..:da Lei vigente."

Justificaçil.G
A forma de empresa pública tem, na administração
brasileira. indiscutíveis vantagens, quando se trata de
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realizar um programa de alta relevância como o que se

atribui ao atual DNOCS.
__ _
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985. -Humberto Lucena.
Emenda n" 2

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
..Art. 13.

Os projetas do PROHIDRO serão fi-

nanciados pelo Banco do N ardeste do Brasil ou
pelo Banco do Brasil, mediante as seguintes condições:"

Justificação

O Banco do Brasil como o Banco do Nordeste doBrasil devem participar desse programa de apoio ao desenvolvimento da região iloi"dcstin·a~---riãO s·c justificando a
sua ausência, no caso.
Sala das ComissõeS, C:Jn 27-dejunho de 1985.- Joio
Lobo.

Emenda IJ9 3

Dê-se ao § 10 do art. 5'1 a _seguinte rcdação:_
''§ to. As grandes barragens de uso múltiplo
que, alêm do abastecimento de cidades e da irri·
gação, se destinem ao abastecimento de capitais, à
. produção de energia, à navegação ou a outros fins,
serão, quanto a seu financiamento, construção, operação e manutenção, objeto de negociação entre os
diversosé'gãos federais e os Esta_do_s interessados."

Justificação
Assim como o financiamento e a c_onstrução, a ope..;
ração e a manutenção dessas obras devem ser objcto de
entendimento entre as partes interessadas.
Sala das Comissões, enl-17 de junho de 1985. --João
Lobo.
Emenda n9 4

Acrescente-se na parte final do§ J9 do art. 59 ou em
outras forma de associatiViSino.

Justificação
Embora a cooperativa seja a mais comum, hã outras
formas alternativas de associatiVismo igualmente adequadas para o fim proposto.
Sala das Comissões, em-27 de junho de 1985._- João
Lobo.
Emenda n9 5

Dê-se ao item T do ai't. 18, a seguinte redação:
•·I- exeçutar, direta ou indiretamente, em suas
respectivas âreas de atuação, o PLANORDESTE
III, o PLANORDESTE VI e o_Projeto Sertanejo;"

Justlficaçio
A inclusão do PLANORDESTEVl nas atrib_uições do
DNOCS e da CODEVASF atende ao espírito do projeto
de lei em anâlise, a omissão cOrrespondente, talvez, apenas a uma falha involuntária, na redação original.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985. -João
Lobo.

Emenda IJ9 6
Acrescente-se ao final do item II do art. 17, o seguinte;
"- em colaboração com o Departamento Nacional de Obras Conua as-Secas- DNOCS e a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco- CODEVASF."
Justlflcaçio
O DNQCS e a CODEV ASF sendo diretamente interessados nesses estudos, não podem deles estar distantes.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985. -Joio

Lobo-

Sexta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Emenda

ft9

7

Ttartsformewse o parâgrafo único do art. 21 em§ l9 e
acrescente-se o seguinte § 29;
..§ 29 O disposto neste artigo não prejudicarâ a
aplicação, no Nordeste, de outros recursos de qualquer natureza oriundos de projetas, programas, linhas de crédito, ajudas ou subsidias aplicáveis em
âmbito naciomil oú dirigidos-complementar e especificamente:_ à Região~'
Justificação
O .objetivo _do projeto é ajudar o Nordeste, e não,
prejudicá-lo peJa sUPressão de recursos que lhes possam
ser dirigidos.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Jqsé
Llns.
O~~R. P~ESID~NTE (José Fragelli) ~ ~m discussão
o '_proj~to e_ as eiriindai'em primeiro turnO. _(P3:usa.)
Não hivendo~ quem peça a palavrã.,- encerro a discussão.
Encerrada a discussão -das emendas e estendo a matéria em regim-e de urgência, as comissões proferirão seus
pareceres imediatamente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Miç_hado, para proferir o parece-r da Comissão de Constituição
e Justiça, sobre as emendas. -

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) ..:.... Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Retorna a esta Comissão, para exame das Emendas
que-lhe--foram apresentadas em Plenârio, o Projeto de
Lei n9 99/85.
A primeira dessas Emendas prevê a transformação do
atual Departamento Nacional de Qbras Contra as Secas
em empreSa pública.
k segunda Emenda, de n9 2, objetiva atribuir ao Banco do Brasil, ao lado_ do Banco do.Notdeste, _o encargode financiar os projetas- do PROHIDRO.
A Emenda de n9 3, feita a_o parâgrafo único do artigo
59 do Projeto, preconiza a negociação entre os órgãos federais e os Estados interessados.
A Emenda de n9 4, constante de acréscimo ao parágrafo J9 do artigo 59, prevê outras formas de associativismo
para que se realize o repasse aos pequenos irrigantes dos
projetas de _irrigação.
A Emenda de n9 5, dâ nova redação ao item I do artigo
18 do Projeto.
A EmeD.da de n9 6, envolve o DNOCS e a CdDEVASF no item II do art. 17~
Por último, a Em~nda de n9 7, transforma o parágrafo
único do art. 21 em§ 19, e acrescenta ao referido dispositivo o § 29
Todas essas Emendas, no nosso entender, pertinentes
e oportunas, objetivam introduzir aperfeiçoamento ao
Pfojeto. Por essa razão, não incorrendo as mesmas em objeções de ordem constitucional e jurídica, opinamos pelo
seu acolhimento e incorporação ao Projeto.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetti) -

Concedo a
·palavra ao nobre Senador Odacir Soares para, pérp1itir o
parecer, da Comissão de Minas p · Energia, .s6bre as
emendas.
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A segunda emenda tem como objetivo incluir o Banoo
do Brasil dentre as fontes de financiamento do Programa
PROHIDRO. Sem dúvida, trata-se de iniciativa qUe vem
de encontro ã hêcesslôade de se beneficiar regiões não alcançãdas até _agora pela rede de agências do Banco do
Nordeste.
A terceira emenda visa a incluir as atividades de operação e manutenção das grandes barragens de uso múltiplo dentre aquelas objeto de negociação entre os diversos
6rg_~9:s federais e os E~tados interessados. Realmente, a
inclUSão das atividadis de opúaÇão e manutençãõ- das
referidas barragens deve ser objeto de entendimento entre as partes iº-t~essadas, tendo em vist~ tratarem-se de
atividades que dependem fundamentalmente desse entendimento para seu bom termo e que representam a
continuidade do espfrit_o de co_operação alcançado nas
fases iniciais de financiamento e construção.
A quarta emenda pretende que os projetas de irrigação do poder público sejam por ele implantados e divididOs em lotes, qUe serão rePassados a pequenos irrigantes oiganiútdos
coOPeratiVas~ como também em ou~
_tras formas de associativismo. Esta emenda, ao ampliar
as formas de associação permitidas aos pequenos irrigantes, vem de encontro ao espírito do presente projeto,
que é o de estimular a organização social no campo em
busca do aumento da produtividade.
A qUinta-emenda tem por objetivo incluir a execução
do PLANORDESTE VI entre as competências do
DNOCS e da CODEVASF. Realmente, a emenda sob
exame atente adequadamente ao espírito da Proposição,
tendo em vista que o Programa incluído envolve a operação e manutenção de obras públicas hidráulicas, de
modo consentâneo às atividades do DNOCS e da CODEVASF.
A sexta emenda envolve o DNOCS e a CODEVASF
no item II do art. 17 do Projeto.
A sétima emenda objetiva ajudar o nordeste no que
diz respeito a aplicação de outros recursos dirigidos à
Região.
Do _exposto, somos pela aprovação das sete emendas
apresentadas, que vêm s_e constituir numa contribuição
oportuna para o pleno cumprimento dos elevados objetivos que se propõe o Projeto de Lei d_o Senado n9 99, de

·em

1985.
O SR. PRESIDE~E (José Frag_elli) - Concedo a
palavra ao nobre SeriadÕr-Martins Filho para en1itir o
parecer, da ComiSsão de Agricultura, sobre as emendas.

O SR- MARTINS FILHO (PDS- RN. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao projeto de-Lei do Senado n9 99/85 foram apresentadas sete Emendas de Plenário, cujos textos transcreve-mos a seguir:

Emenda n9 1.
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo,
rando os artigos seguintes:

renume~

•• Art. - Fica o Poder Executivo au_toriz_ado a
transformar o atual Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas em Empresa Pública, na forma da Lei vigente."

Emenda n9 2.

Oê-.""Se ao art. l3 a seguinte redação:
O SR- ODACIR SOARFS (PDS - RO. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foram submetidas à apreciação da douta ComiSsão de
Minas e Energia do Senado Federal sete emendas que introduzem -ª_lgumas pequenas modificações no Projeto de
Lei do Senado n9 99, de 1985, de autoria do Senador José
Lins.
A Primeira emenda destina-se a permitir ao Poder
Executivo transformar o atual Departamento Nacional
de OOias Coõtras as Secas em empresa pública. Essa alteração poderâ justificar-se uma vez que, ao assumir a
forrria de empresa pública, o atual DNOCS disporá de
maior auto!lomia administrativa e firiariceira e poderá
assim deseiiipenhai com m3iciT eficiência o prógrama -de
alta relevância soc~al que lhe é atribuído.

••Art. 13. Os projetas do PROHIDROserão financiados pelo Banco do Nordeste do Brasil ou
pelo Banco do Brasil mediante as seguintes condições:"
Emenda n9 3

Dê-se ao parágrafo to do art. 59 a seguinte

~edação:

§ 10 As grandes barragens de uso múltiplo que,
além do abastecimento de cidades e da irrigação, se·
destinem ao abastecimento de capitais, à produção
de energia, à navegação ou a outros fins, serão,
quãnto a seu financiamento, Construção, operação e
manutenção, objeto de negociação entre os diversos
órgãos federais e os Estados interessados.
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Emenda nv 4
Acrescenta~se

St:

~·ou

na parte final do parágrafo 1~ do artigo
em outras formas de associativismo".
Emenda nl' S

Dê.-se ao item I do artigo 18, a seguinte redação:

I - executar, direta ou indiretamente, em suas
respectivas âreas de atuação, o PLANORDESTE
IIT, o PLANORDESTE VI e o Projeto Sertan~jo._
Emenda n' 6
- Acrescente-se no fina_l do item II do artigQ, 17, o seguinte:
'

-em colaboração com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF.
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A proposição ora em ànálise, não res~a dúvida aprimora o projeto em questão.
A quinta emenda a ser apreciada visa a incluir dentre
as atribuições conferidas ao DNOCS e à CODEVASF
executar direta ou indiretamente o PLANORDESTE
VI.
A sexta emenda, envolve o DNOCS e a CODEVASF
no item II do art. 17 do Projeto.
- A sétima e última emenda se destina a evitar a fuga de
recursos de outrOs programaS -para- o N ardeste.
Conjge-Se, assim, omissão redacional contida no projeto de lei.
Com efeito não se justifiça a exclusão -~o PLANORDESJ'E III no texto do item I do artigo 18 da pl-Ovidência.Evidencia-se, dessarte, a conveniência da adOção das
emendas supra referidas, razão pela qual opinamos pela
~ _apr~_~a~~o.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da

Emenda nl' 7

Comissão de Co_nstituição e Justiça_conclui pela constitucionalidade e juridicidade das emendas de Plenãrio e
Transforme-se o parágrafo único dç art. 21 em§ 11' e
o_s demais pareceres são favoráveis às emendas.
acrescente--se o seguinte § 29:
Completada a instrução da matêria, passa-se à votação do projeto, em primeiro turno, se.m pi."ejuízo das
§ 211 O disposto neste artigo não prejudicará: a
emendas.
aplicação, no Nordeste. de outros recursos de qualOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
quer natureza oriundos de projetas, programas, li~
sentados. (Pausa.).
nhas de crédito, ajudas ou subsídios aplicãveis em
Aprovado.
âmbito nacional ou dirigidos complementar e espeVotação, em globo, das emendas de Plenário.
cificamente á Região.
Os Srs. Senadores que as_aprovarn queiram permaneDentro do enfoque de anâlise pertinente a esta Cômiscer sentados. (Pausa.)
·são de Agricultura, não vemos óbices à incorporação das
- Aprovadas.
Emendas de Plenârio ao Projeto de Lei_9p Senado n9 99, __
A matêria vai à Comissão deRedação,_ a fim de redigir
de- 1985, pois objetivam o seu aperfeiçoamento e maior
o vencido para o segundo turno regimeiital. Mas, estanflexibilidade na execução dos Programas que se visa a
-do a proposição em regime de urgência, passa-se imediasistematizar.
-tamente a sua aPreciação, eni segundo turno.
Ante o_ exposto, opinamos pela aceitação das Emendas
DisCussão do Projeto-de ~i do Senado n9 99, de
de números 1 a 7, do _Plenário.
1985, qut:. "sistematiza e ordena as ações do GoverO SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Concedo a
no Federal no Nordeste, no que tange aos problepalavra ao nobre Senador Lomanto Júnior para emitir o
mas- da5 águas".
parecer da Comissão de Finanças, sobre as e-mendas.
Dependendo de parecer da Comissão de Re-

Ó SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
Ao projeto em epfgrafe foram apresentados 5 (cinco)
emendas, as quais merecem as seguintes considerações
no âmbito das atribuições da Comissão de Finanças: ~
A primeira a ser apreciada sugere a transformação do
atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
que possui personalidade jurídica ao nível de autarquia
em empresa pública.
A modificação, a nosso ver,justifica-Se tendo eln vista
de que a empresa pública caracteriza-se pela maior dinamicidade de ações, o que por via de conseqUência, favorece a execução das relevantes funções a cargo do referido órgão.
A segunda inclui como órgão financiador dos projetas
do PROHIDRO o Banco do Brasil SjA.
Ora, a justificação da princiPal instituição finaná~ira
oficial do Pais no financiamento dos projetos do
PROHIDRO, o qual tem por escopo implementar o uso
de açudagem e de irrigação, é medida de grande alcance,
em razão dos vultosos recursos que dispõe aquele estabelecimento bancário.
A terceira emenda, por outro lado acrescenta a manutenção das grandes barragens de uso múltiplo como objeto de negociação entre os diversos órgãos federais e os
Estados interessados.
. _
_
Propõe ela, em síntese, a alteração do § 19 do art. 59 do
Projeto em exame.
A nosso ver, tal medida aperfeiçoa a proposiçãO, uma
vez que a manutenção das obras hídricas constitui provi~
dência que se equivale à sua própria construção ou operação.
A 1quarta emenda propõe que se estenda à outras formas de associativismo o repasse de lotes beneficiados
com projetas de irrigação pelo Poder Público, através do

PLANORDESTE.
O projeto original refere-se apenas, aos pequenos irrígantes organizados em cooperativas, deixando de lado
aqueles pequenos proprietãrios rurais que estejam inte,grad?s em outras modalidades de aSiociação.

da<Jto.
Sobre a mesa, o parecer .da Comissão de Redação que
-

serâ lido pelo Sr. 19-Secretário.

- É lido o Seguinte

PARECER
N• 281, de 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n9 99, de 1985.
-Relator: Senador Octávio Cardoso

A Comissão apresenta a Redação do vencido, para o
29 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 99,
de 1985, que sistematiza as ações do Governo Federai,
no Nordeste, no que tange aos problemas das âguas.
Sala das SesSões,- eni 27 de junho de 1985. - Américo
de Souza, Presidente- Octávio Cardoso, Relator -Sal~
danha Derzi.
- J\.NEXO AO PARECER N• 281, DE 1985
Redaçio do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n9c 99, de 1985, que dispõe sobre a sistematizaçio e ordenação das ações do
Governo Federal no Nordeste, no que tange aos
prO~IemaS das águas, e dá outras providências.
O Congresso N acionat decreta:
Art. 19 I;; criado, no Ministério do Interior, o Plano
de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e Combate
às Secas _do Nordeste- PLANO ROESTE- destinado
a sistematizar e ordenar as ações do Governo Federai no
qu_~ concerne:
I-:..._ ao estudo, caPtaÇão, regularização e distribuição
dOs recursos de á8úa;- _
II - à utilização da água, seja para o abastécimento
das populações, seja para reduzir os efeitos das secas
sobre a agricultura e a economia em geral;
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Ifl- à redução dos efeitos danosos das enchentes_ na
Região.
§ 19 O PLANORDESTE adotará, como unidade
geográfica de atuação, o v_ale, compreendido este como a
área <ta bacia hidrográfica de cada rio da Região.
§ 29 Para fins do PLANORDESTE, constituem reCU.PlOS hídricos todas as disponibilidades atuais ou pot~nciais de água, quer superficiais, quer subterrâneas,
existentes em cada vale.
§ 39 Em casos especiaís, ponderadas as conveniências econômica_s_ e sociais, pôderão ser autorizadas operações de transposição de água entre vales.
Art. 29 O PLANO ROESTE compreende os seguintes programas:
I - Estudos Hidrológicos;
I I - Planejamento do Uso das Águas;
III -Obras Públicas de Irrigação e Uso Geral das_ Águas;
IV- Abastecimento Urbano;
V - Obras de Captação de Águas e Uso Agrícola Pri~
vado;
VI- Operação e Manutenção de Obras Públicas Hidráulicas.
Art. 39 O Programa de Estudos Hidrológicos PLANORDESTE I - compreende todos os levantamentos e estudos hidromêtricos, climatológicos, topográficos, geológicos e outros que interessem à caracteri~
zãção, dimensionamento, proteção e regularização dos
recursos hídricos de qualquer natureza, capazes de serem
utilizados em benefício do homem e da economia.
ParágrafO único; Os estudos, a que se refere este artigo, serão procedidos por vale, de modo -tpearacterizar,
defin"itivamente, as potencialidades de cada unidade hip
drológica.
Art. 49 O Programa de Planejamento do Uso das Águas- PLANORDESTE I I - compreende a indicação
e o dimensionamento de todas as obras relevantes necessãrias à captação, acumulação, regularização, condução
e uso_ da água, tendo em vista o suprimento das necessidades de abastecimento _das cidades e as disponibilidades
para uso rural.
Parágrafo único. O PLANORDESTE II indicará,
igualmente, as áreas alternativamente mais propícias à
implantação de grandes e médios projetas de irrigação
de iniciativa do __ Po_der Público.
Art. 59 - O P.r6grama de Obras Públicas de Irrigação
e Uso Geral da,s Águas- PLANO ROESTE III- compreende o projeto, a .construção e a operação das obras
hidráulicas relevantes, previstas no PLANORDESTEII,
especialmente grandes _e médias barragens e sistemas de
captação atravéS de poÇOS, bem como as obras de irrigação e as de tomada e condução de água para abastecimento público que, complementarmente, lhes corresponderem.
§ 19 Os projetas de irrigaÇão de iniciativa_ do Poder
Público serão por este implantados e divididos eni lotes,
que serão repassados a pequenos irriganteS-orgãnizados
em cooperativas ou em outras formas de associativismo.
§ 29- No detalhamen_to dos projetas de irrigação, a
que se refere este artigo, serão previstas áreas para habitação, escolas, edifíCiOs públicos, lazer, circulação e outras necessárias, bem como para inst!llação de agroindústrias para o processamento da produção agropccuãria.
§ 39 Após um perfodo mínimo de 4 (quatro) anos de
carência, durante o qual serão assistidos pelo Poder
Público, os irrigantes terão um prazo não inferior a 12
(doze) anos para pagarem os seus lotes, observados juros
de 0,5% ao ano.
§ 49 Na ftxação do valor de cada lote será computado, apenas, o custo hist6ríco das terras e das obras realizadas dentro da área efetivamente repassada aos irrigantes, rateado, eqüitativamente, por unidade de área.
§- 59 Em qualquer fase, após o seu assentamento, o
irrigante pagará a âgua consumida, com base no custo
histórico anual, ~propriado no ano anterior, para a manutenção ôas obras de condução de água exteriores aos
lotes, observado um mínimo de consumo, cuja cobrança
será compulsória.
§ 69 Os lotes a que se refere o § J9 deste artigo serão
indivisíveis e reverterão ao Poder Público, se o irrigante
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deixar de cumprir as condições previstas no decreto que
regulamentar a presente Lei.
§ 79 As obras de condução de água para abasteci~
menta urbano estarão compreendidas entre as respecti~
vas tomadas nas obras de captação e o limite suburbano

da localidade a_ ser__abaste_çid_a, _
§ 8"' A água de abastecimento urbano, fornecida às
comunidades, será paga por unidade de volume entregue, com base no custo de manutenção e melhoramentos
das obras de condução, S'laliado para cada ano em andamento, corrigida a diferança entre a avaliação e a despesa real, no ano subseqUente.
§ 9"' As áreas destinadas ao estabelecimento dos projetas de irrigação, de que ~ni.tEú~Ste artigo, serão desapropriadas de acordo com a legislação própria, Cabendo aoS
que nelas morarem há mais de 3 (três) anos anterio:r_:el! à
data da desapropriação, prioridade para a ocupação de
lotes, desde que satisfaçam às demais exigências legais e
regulamentares.
§ 10. As grandes barragens de uso múltiplo que,
além do abatecimento de cidades e da irrigação, se destinem ao abastecimento de capitais, à produção de energia, à navegação ou a outros fins, serão, quanto a seu financiamento, construção, operação e manutenção, objeto de negociação entre os diversos órgãos federais e os
Estados interessados.
_ __
Art. 69 O Programa de Abastecimento Urbano :.._
PLANORDESTE IV - compreende todas as obras de
abastecimento urbano, realizadas a partir da extremidade das obras de condução a que se refere o§ 79 do artigo
anterior.
§ 111 O projeto, o firiãrlCiãrl!.ento, a execuçãO, a-operação e a manutenção dos sistemas de abastecimento ur-__
bano, a que se refere este artigo, são da alçada dos Poderes Municipais ou dos órgãos especializados que desses
receberem delegação para esse fim.
§ 2' O PLANORDESTE IV manterá, a rundo perdido, um programa de instalação de pequenas fontes de água, destinado a abastecer pequenas comunidades rurais
que não dispuserem de fonte permanente de ãguã potável para o consumo humano.
§ 39 O disposto no parágrafo anterior sefá reaJizado
mediante convênios a serem celebrados com os Municípios que se obrigarem a manter as fontes instaladas.
Art. 79 O Programa de Obras de Captação de Águas
e Uso Agrícola Privado- PLANORDESTE V -compreende as obras de captação, condução e irrigação, de
iniciatiVa de pessoas ou entidades privadas e realizadas
dentro dos limites de suas propriedades.
Parágrafo único. Qi..uindo economicamente viável, o
PLANORDESTE III poderá fornecer ãgua a projetas,
isolados ou em grupo, do PLANORDESTE V, caso em
que essa será entregue aos proprietários, na entrada dá
área a ser beneficiada, a custo calculado na forrila prevista no § 59 do art. 59 desta Lei.
Art. 89 O PLANORDESTE V compreende doissubprogramas:
I - o Projeto Sertanejo;
I I - o Prohidro.
Art. 99 O Projeto Sertanejo tem por objetivo promover o desenvolvimento de pequenas e médias propriedades privadas do semi-árido, cUja área não ultrapasse
500 (quinhentos) hectares, tornando suas atividades
agropecuárias economicamente independentes das secas.
§ 19 O Projeto Sertanejo operará através de Núcleos
locais, abrangendo, cada um deles, um ou vários Municípios, de modo a permitir a seus têcnicos darem assistência às propriedades localizadas em sua área de atuação.
§ 29 Os Núcleos, por solicitação dos proprietários,
realizarão os estudos topográficos, de solos, de ãgua e
outros julgados necessários, com base nos quais elabor_a_rão os projetas de aproveitamento integrado das propriedades, de modo a atender aos objetivos previstos no
..caput" deste artigo.
§ 39 São elementos essenciais aos projetas a que se
refere o parágrafo anterior:

a) o poço, o pequeno ou mêdio açude QU outra fonte
de água capaz de atender às necessidades mínimas da
propriedade, durante as épocas de seca ou estiagem;
b) a pequena irrigação;
c) a piscicultura intensiva;
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d) a ·seleção de áreas para culturas de inverno e a valorização das demais áreas pela instalação progressiva de
pastagens e culturas resistentes à seca, seja para pecuária
de pequeno, médio ou grande portes, seja para a pro-dução de espécies industrializãveis;
e) a substit_y_~ção de culturas mais exigentes de água
por outras menos exigentes;
f) a utilização de técnicas conservacionistas e de outras técnicas de exploração de terras secas.
Art. 10. Os projetas privados elaborados pelo Projeto Sertanejo serão, após aprovados, financiados, integralmente, pelo Banco do N ardeste do Brasil ou pelo
Banco do Brasil S.A. atê o limite máximo de 800 (oitocentas) UPCs, mediante as seguintes condições:
I - -dispensa de ·so%- (cii1qüenta por-cento) da dívida
correspondente ao financiamento, confirmada após a
implantação do projeto;
I I - os restantes 50%-(cinqOenta por cento) pagos em
até 15 (quinze) anos, inclusive 4 (quatro) anos de carência, correção monetária de 50% (cinqUenta por cento) e
juros de 2% (dois por cento) ao ario.
§ 19 As liberações do financiamentO serão realizad-as
em conformldaâe cciril o cronOgrama previsto no projeto
aprovado pelo agente financeiro, devendo a implantação
daS Obras ser acompanhada por têcnicos do Projeto Sertanejo, qqc;__Qrientarão o proprietário, tambêm, na fãse
de exploração.
§ 29 A não implantação ou a paralização injustificável do projeto obriga o mutuãrio ao pagamento do valor
recebid_o_, çorrigjdo_ monetariamente, no praZo de 3 (três)
mesCUpós a cOtnU.ilicação ao proprietário.
§ 39 Os serviços prestados pelo Projeto Sertanejo aos
_pequenos e mêdios proprietários serão gratuitoS e visam
à organização da propriedade, à introdução de culturas,
mêtodos..e têcnicas adequadas à realidade do semi-árido
nordestino e o levantamento econôrnico e social do meio
rural.
Art._ll. O Proje_to _Sertançjo poderli, também, implanta~ conjunt()S de projetas em áreas de reforma
agrária, cabCndo ao INCRA, nesse caso, _aprovar e
acompanharas trabalhos de implantação e colonização.
Art. 12. O PROHI~RO tem por firialidade imph:mentar o uso da açudagem e da irrigação, em propriedades com áreas superiores a 400 (quatroceiltos) hectares,
do semi-ãrido nordestino, de modo a torná-las resistentes às secas e econômica e socialmente 6teis ao desenvolvimento regional.
.
Parágrafo l1nico. O PROHIDRO financiará-projetas
de açudagem e integração econômica do uso da água,
que -o~serveni:

a) o volume de água acumulado deve ser compatível
com o seu esquema de aproveitamento económico, atravês da irflgação ou de outr;:~.s atividades produtivas;
b) o proprietário se· obriga á Trtiiifantã.r, durante- o prazo d_e pagamento do financiamento, pelo menos 2 (dois)
hectares, por ano, de pastagens ou culturas xerófitas industriaiS;
c) o proprietário se obriga a prover a criação de PelO
menos· 2 (dois) empregos permanentes por hectare irrigado.
Art. 13. Os projetas ao-l?ROIDDRO serão finan.:.
ciados pelo Banco do Nordeste do Brasil ou pelo Banco
do Brasil S.A., mediante as seguintes condições:·
J- a parte financiáveJ do projeto não será superior a
z.sro (duas mil e quinh_entas} UPCs.
II - dispensa de 50% ( cinqüenta por ·cento) da dfvida
correspondente ao financiamento, confirmada após a
implantação do projeto;
UI - o restante do financiamento será pago em atê 1O
(dez) anos, inclusive 3 (três) de carência, correção monetária plena e juros de 2% (dois por cento) ao ano.
§ {9 Aplica-se ao PROHJDRO_ 9 disposto no§ 29 do
art. lO desta Lei.
§ 29 No caso de preexistência de âgua na propriedade, o limite do financiamento previsto no inciso -I desteartigo fica reduzido à metade.
§_ 39 O PRQ_I:IJPRO não. finançiarã fontes de água
isoladas, sem o respectivo aproveitamento econômico e
social.
Art. 14. Os projetas privados implantados com o
apoio do Projeto Sertanejo ou do PROHIDRO terão ga-
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rantia anual de crédito de custeio, através dos bancos
que os financiarem,
Art. 15. O Programa de Operação e Manutenção de
Obras __ Púbticas Hidráulica$ - PLANORDESTE VI,
compreende todas as ações necessárias a garantir a segurança e a eficiência das obras públicas a que se refere o
PLANORDESTE III.
Art. 16. Alêm dos programas referidos no art. 29
desta Lei, fica criado o Programa de Ação Integrada dos
Miqj~tésios-=no Nordeste-- PAIMNE.
f 19 Ao PAIMNE, cuja elaboração será coordenada
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República- SEPLAN, ouvida a SUDENE, incumbe definir as ações e programas dos Ministérios enl apoio ao desenvolvimento do N ardeste, ai compreendidas, entre outras:
a) refq_rma agrária e regularização de terr~s;
b) p~nejaniento agrfcola;
e) extensão rural e assistência creditfcia ao peqUeno
produtor;
d) cooperativismo;
e) pesquisa agropecuária;
f) estradas vicinais;
g) eletrificação rural;
h) educação;
I) saúde;
j) assistência à pequena e média empresa industrial;
I)

agroindú~tria.

§ 29 Os recursos do PAIMNE serão consignados, no
Orçª"ment() da União, aos vários Ministérios a que se
viilculam as atividades referidas no parágrafo- anterior.
Art. 17. Incumbe à SUDENE:
I - a coordenaçãO geral dos programas previstos no
art._ 29 desta Lei;
II- executar, direta ou indiretamente, o PLANOR~
OOSTE r e o PLANORDESTE li, em colaboração com
o Departamento Nacional de Obras Contra as SecasDNOCS, e a Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEV ASF.
III- assessorar a S:EPLAN na elaboração do PAIM._ NE, nos termos previstos no §"_19 _do_art. 16 desta Lei;
IV- coordenar e acompanhar a execução do PAIM~
NE atravês de convênios, assinados com os Ministérios
·interessados e os Estados;
V- executar, através de convênios com os MuniclM
ri~~· o programa previsto nos §§ 29 e 39 do art. 69 desta
Art. 18. Cabe ao Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS, e à Comp3;nhia Qe Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVA$F:
I - executar, direta ou indiretamente, em suas reapcctiv:as áreas de atuação, o PLANO ROESTE III, o PLANO~DESTE VI e o Projeto Sertanejo;
ti_- coordenar e fiscalizar o PROHIDRO, cujos projetas devem aprovar, antes de ser.em submetidos aos
Bancos, e acpmpanháMJo duranfe a f~e de implantação,
Art. 19. O :pepartamento Nacional de Obras ConM
tra as Secas e i Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco baix-ª.rão normas para a elaboração de
projetas e para a construção de barragens superiores a
IQO.OOO (ceJ;JJ mil) niefioS cúbicos, bem como para a
abertura de poços e exploração-de lençóis subterrâneos,
tendo <:in_ xista:
I - garantir o fluxo de água para cada barragem, sem
prejuízo para as demais construídas no mesmo vale;
II - compatibilizar sua capacidade e profundidade
com os seus objetivos;
III- garantir a solidez das barragens, evitando o
rompimento em cadeia;
IV- evitar a interferência indevida de um poço sobre
outro;
Y -evitar a poluição dos lençóis subterrâneos;
VI- estabelecer práticas de manutenção eficiente das
obras hidráulicas;
-VII - maximizar os diversos benefícios económicos e
sOciai-s das reservaS de- âgua.
Parágrafo único. Os órgãos mencionados neste artigo
manJf:.r}_o s~v_içps_de piscicultura, com o objetivo de elevar, ao mâximo, a produção de pescado nas massasdeãgua, públicas ou privadas, interiores da Região semiárida e de colaborar com o setor privado para o desenvolvimento da piscicultura intensiva.
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Art. 20. As açôes de emergência co~tra as secas, en~
chentes e outras calamidades, serão programadas e executadas pela SUDENE_em cooperação direta com os Estados afetados, com os Órgãos Federais e com o apoio
das Unidades das Forças Armadas localizadas na RcgHio.
Art. · 21. A partir da publicação desta Lei, os recursos do Governo Federal, destinados a objetivos ligados
aos programas nela previstos, serão aplicados sob estrita
observância deste_diploma legal.
§ J9 A partir do_ exercício seguinte à publicação des-

ta Lei, o Orçamento Federal consignarA explicitamente,
através dos Ministérios próprios, os recursos que destinar a cada um dos programas por ela criados.
§ 2~' O disposto neste artigo não prejudicará a aplicação, no Nordeste, de outros recursos de qQalquer natureza oriundos de projetas, programas, linhas de_créditri, ajudas ou subsídios aplicáveis em âmbito nacional ou
dirigidos complementar e especificamente à Região.
Art. 22. O PLANORDESTE ajustarâ !;maS B.ções
aos objetivos que o Programa de Refonna Agrária estabelecer para a Região.
Art. 23. Fica o Poder Executivo au10riiãdo a transformar o atual Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas em Empresa Pública, na forma da lei vigente.
Art. 24. Esta Lei serã regulamentada dentro de 90
(noventa) dias após sua publicação.
Art. 25. Esta Lei _entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii)- Discussão do
projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, em segundo turno, sem emendas, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR- PRESIDENTE (Josê Frage!li) - Sobre a
mMsa, redações finais de matérias apreciadas na Ordem
do Dia que, não havendo objeção do Plenário, serão Iidas pelo Sr. l'i'-Secretário. ·
São lidas a_s .seguintes

garantia da União, uma operação de emprêstimo
externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), ou o equivalente em
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da
Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada ao
Programa de Investimentos do Município."

!Ie 198S

Da C~missio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçílo 0'1' 46, de
1985-

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de'
Resolução n'i' 46, de 1985, que autoriza a Prefeitura de
Belo Horizonte (MG), a realizar operação de empr~ti
mo h terno no valor de USS 20,000,000.00" (Vinte milhões
de dólares ame_ricanos), destinada ao _Programa de Investimentos do Município.
·Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de
1985.- Américo de Souza, Presidente- Octfvio Card~
so, Relator - Martins FUho.

ANEXO AO PARECER N• 282, DE 1985

Redaçio fmal do Projeto de Resoluçio n9 48, de
1985.

Faço saber que o Senado Fe_deral aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e, eu, - - - - - - - - - - - - - - - - , Presidente,
promulgo a seguinte

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

RESOLUÇÃO No

PARECER
Comis~o

de Redação

Redação final do Projeto de Resolução n9 47, de

O Senado Federal resolve:

1985-

Art. I 'i' f: o Governo do Estado do Acre, nos termos
do art. 2'i' da Resolução n'>' 93, de li de outubro de 1976,

Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão apreSenta a r.edação final do Projeto de
Resolução n'i' 47, de 1985, que aut_oriza o Governo do_Estado do Maranhão a realizar operação de emprêstimo
externo no valor deUS$ 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1985.
- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, RelatOr - Martins Fllbo.

do Senado Federal, autorizado a contratar uma operação de crédito, no valor de CrS 13.254.670.00 (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos
e setenta mil cruzeiros), correspondentes a I .000.000
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
12.254,67, vigente em julho de 1984, junto ao Banco do
Estado do Acre Sf A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada a execução de obras de infra-estrutura e equipamento
comunitáriOs, nós conjuntos habitacionais da
COHAB/ Acre, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

ANEXO AO PARECER No 283; DE 1985
Redaçílo final do Projeto de Resoluçílo n'i' 47, de
1985-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1985

PARECER
N• 285, de 1985

Autoriza o Governo Uo Estado do Maranhão a
realizar operação de emprêstimo externo, no valor
de US1i 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de
dólares americanos) destinada ao Programa Rodoviário do Estado.

Redaçio final do Projeto de Resoluçio 11'1 46, de

Art. I 'i' t:. o Governo do Estado do Maranhão auto-rizado a realizar, com a garantia da União, urna operação de emprêstimo externo, no valor de USS
55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente ~ outras moed-as, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a
financiar o Programa Rodoviário do Estado do Mara·
nhão.
Art. 2'i' A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. 1"'• item II do Decreto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômiro-financeira do Governo Federal, e, ainda, as
·disposições da Lei Estadual n"' 4.580, de 4 de julho de
1984, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação .

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e
eu,
Presiden~e, promulgo a seguinte

PARECER
N• 284, !Íe 1985

, DE 1985

Modifica a Redaçio do art. l'i', da Resoluçlo Jl'i'
135, de 6 de dezembro de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, a realizar operaçio de empréstimo externo no
valor de USS 20,000,000.00 (vinte m!lhi!eo de d6Iares
amer_lcanos), destinada ao Programa de Ia.vestimentos do Município.

O Senado Federal resolv~: .
Art. 19 O art. 1'i' da Resolução n'i' 135, de 6 de dezembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redaçllo:
..E a Prefeitiml Municipal de Belo Horizonte, Est3:_do. d~ Mimu~. G~ais, autorizada a realizar, com a

i>a ·comlssio de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n"' 48, de
1985.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 48, de 1985, que autoriza o Estado do Acre
a ·contratar operação de crêdito, no valor de Cr$
13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e
quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de'
1985. - Leonir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Re-Jãto{- Martins Fllbo.

,de 1985

Autoriza o Estado do Acre a contratar operação de
c;rédito, no valor de Cr$ 13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqüenta e quatro mDhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros).

N• 283, DE 198S
Da

.1985.

RESOLUÇÃO N•

ANEXO AO PARECER No 284, DE 1985

Da Comissão de Redação
Redaçio final do Projeto de Resolução n'i' 51, de
1985-

O Senado Federa] resolve:

PARECER
N• 282,

Junho de 1985

Relfti:or: Senador Américo de Souza
.

A Comissão aPresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'i' 51, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de emprêstimo externo no valor deUS$ 197,600,000.00 (cento e no·
venta e sete milhões e seiscentos mil dólares norteamericanos), ou o equivalente em outra moeda.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985. - Lenolr
Vargas, Presidente - Américo de Souza, Relator Martins Filho.

ANEXO AO PARECER No 285, DE 1985
Redação final do Projeto de Resoluçio n9 51, de
1985Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e
, Presidente, promulgo a seguinte
eu,

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza o Gol'emo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo no Talor de
USS 197,600,000.00 (cento e noventa e sete milhões e
seiscentos mll d6lare51 americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ o Governo do Estado de Santa Catarina,
em caráter excepcional, autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo
:no valor de USS 197,600,000.00 (cento e noventa e sete
milhões e seiscentos mil dólares americanos) ou o equi_va1ente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada ao resgate de dívidas
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
·Catarina S.A. - BADESC e ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE.
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Junho de 1985

Art. 29 A operação reaUzar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfcias da operação, a ser efetuado pelo
Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos Lermos do art. 1~', item li do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da

política econômico-finanCeira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Estadual n9 6.471, de 30 de
novembro de 1984, autorizadora da operação.

Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 287, de 1985
Da Comissio de Redaçlo
Redaçio final do Projeto de Resoluçio w 53, de
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tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 48, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Gastlo
Müller.

1985.

REQUERIMENTO
N• 233, de 1985

Relator: Senador Martins Filho

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 53, de 1985; que altera a redação do artigo
19 da Resolução n9 108, de 1984.
_
Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de
1985.- Américo de Souza, Presidente- Martins FDho,
Relator - Octávio Cardoso.

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 51, de
1985.
Sala _das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Gastão
Müller.

ANEXO AO PARECER N• 287, DE 1985

PARECER
N• 286, de 1985
n9

52, de

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 52, de 1985, que autoriza o Governo doEstado da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares) para os fins que especifica.
Saia das Comissões, 27 de junho de 1985. - Lenoir
Vargas, Presidente - Américo de Souza, Relator Martins Filhos.
ANEXO AO PARECER No 286, DE 1985
n'~'

52, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
Predo art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
sidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado da Paraiba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares
americanos) destinada a financiar o P'lano de Ação do
Governo daquele Estado.

O Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos_
do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Relator: Senador Américo de Souza

Redação final do Projeto de Resolução
1985.

REQUERIMENTO
N• 234, de 1985

Redação final do Projeto de Resoluçio n" 53, de
1985.

Da Comissão de Redaçilo

Redação final do Projeto de Resoluçio
1985-

resolv~:

Art. l 9 ~ o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de US$ 130,000,000.00
(cento e trinta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, sob orientação do Ministério
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar os investimentos do_Programa de Ação do Governo nos setores de armazenagem d'ãgua e irrigação, de
eletrificação rural, de rodovias estaduais e no saneamento financeiro do Banco do Estado da Paraíba S.A., bem
como promover o reescalonamento das dividas do Governo do Estado, junto ao Banco do Nordeste do Brasil e
ao Desenbanco, obedecido o seguinte cronograma de
contratações: em 1985, USS 65,000,000.00 (sessenta e
. cinco milhões de dólares ~meric<i.nos); em 1986, USS
65,000,000.00 (sessenta e cinco milhões de dólares americanos.)
Art. 2'~' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operaçãO a Ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
1 do Brasil, nos termos do art. J9, item II, do Decreto o'i
'74.157, de_6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Qpverno "federal, e, ªinda, as
disposições da Lei Estadual n9_ 4.686, de 14 de_fevereiro
de 1985, autorizadora da operação.
Art. 3'~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

2325

, DE 1985

Modifica a redação do artigo 19, da Resolução n9
108, de 5 de dezembro de 1984, que autoriza o Estado do Espírito Santo a realizar operação deemprêstimo extern_o rio valór -de USS 30,000,000.00 (trinta
-milhões de dólares americanos), destinada ao Pro.gtama de infiã~estrutura rural daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 O artigo 19 da Resolução n9 108, de 5 de de.
zem bro de 1984 passa a vigorar com a seguinte redação:

"1:: o GovemQ_dQEstado do Espírito Sant9 autorizado a realizar, com a garadtia da União, uma
operação de empréstímo externo no valor de USS
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado pelo
Ministério da Fazenda e do Bailco Central do Brasil, destinada a financiar a implementação de um
programa de investimento, para a construção e pavimentação de estradas e obras de infra-estrutura
básica nas áreas de Transporte, Saúde, Telefonia
Rural, bem como o reequipamento do parque de
máquinas rodoviãrias."
Art. 29 Esta Resolução entra em vig_or na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli)- As redações
finais lidas vão à ·publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1'~'-Secretârio.
- São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO
N• 230, de 1985
Nos fermos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 46, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. -Gastão
Müller.

REQUERIMENTO
N• 231, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento _Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 47, de
1985.
.
- ..
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Gastáõ
Müller.

REQUERIMENTO
N• 232, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo-

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 52, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Gutlo
Miiller.

REQUERIMENTO
N• 235, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno~ reql,leiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 53, de
1985.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. - Gastão
Müller.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovados os
requerúnentos, passa-se à imediata apreciação das rcdações finais anteriormente lidas.
Em discussã.o a redação final do Projeto de Resolução
n• 46/85. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
seniados. (Pa t.ISa,)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragell'í.)- Em discussão

a redação final do Projeto de Resolução n9 47, de 1985.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. {Pausa.}
Aprovada.
O projetO vai à promUlgação.
O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redaçã.o flnal do Projeto de Resolução n9 48, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declarQ.oa encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de R,es_Qlução n9 51, de 1985.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n9 52, de 1985.
(Pa!JS.O.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. _
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n~' 53, de 1985.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores ·que a aprovam permaneçam sentados. (Pa)LSa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O Sr:MUton Cabral- Peço a palavra, Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Josê

~ragelli) -Concedo a

palavra ao nobre Senador Milton Cabral_._ pela ordem.
O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:
Este foi um memorãvel dia para o Senado Federal. Tivemos oportunidade de votar numerosos projetas, men- ·
sagens, pedidos de auxílios aos Estados e, destacadarnenM
te, projetas realmente importantes, como esse que sistematiza as ações do Governo Federal no Nordeste, esse
outro que dispõe sobre alienação de imóveis residenciais,
de propriedade da União, enfim, matérias todas relevantes que foram extensamente debatidas em sessões anteriores.
Neste momento, cabe ao Plenário louvar a ação de V.
Ex', que dirigiu essas sessões com inuita habilidade,
competência e, sobretudo, com elevada compreensão das
dificuldadeS. E graças ao empenho de V. Ex• é que chegamos a realizar o volume de trabalho que nos foi iro-_
posto, pela pauta imensa que estava acumulada já hã algumas sessões.
Parabéns a V. Ex• e mereça os aplausos do Plenãrio -do
Senado Federal.
O Sr. Josê Lins- V. Ex' me permita um aparte (Assentimento do orador.) V. Ex• falou em nome do Senado
todo?
O SR. MILTON CABRAL- Em nome de todo o
Plenário do Senado Federal.
O Sr. Humberto Lucena - Em nome do Plenário, os
elogios à atuação do Pre:;dente do Senado Federal, SeM
nadar José Fragelli.

O SR. MILTON CABRAL- Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente. (Muito bemr Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDE;NTE (José Fragelli) - Agradeço,
mas gostaria de estender essa apreciação do meu nobnL
colega, Senador Milton Cabral, em nome de todos, ao
nosso corpo de funcionârios do Senado, que trabalharam com uma eficiência de fato excepcional, embora costumeira. Mas acho e devo, honestamente, devolver os
elogios aos meus colegas que, durante tantas horas, aqui
ficaram nesses últimos dias, mesmo quando estive ausenM
te, num trabalho persistente que levou a essa conclusão.
Mui to obrigado aos meus prezados colegas. (M uitQ
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo que tratar, a Presidência designa para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO No 159, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n<1159, de
1985, do Senador _Fábio Lucena, solicitando a retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Sena_do n~
157, de 1985, de sua autoria, que altera a redação do item
VI do art. 79 da Lei n<1 7.232, de 29 de outubro de 1984.

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1981
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n<1 50, de 1981 (n9 2.084/79, na Casa de -origem),
que dã nova redação ao § 29 do art. 458 da Consolidação
das Leis_ do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9
5.452, de J9 de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 429, de 1982,
- da Comissão de Legislação Social.

3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 164, DE 1984
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ;mara n9 164, de 1964 (n9 3.001/84, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão ao Municfpio de Ourinhos, Estado de
São Paulo, do terreno que menciona, tendo
PARECER FAVORÁVEL, n• 175, de 1985, da Co·
missão
- de Finanças.
4

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1979
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n<1 26, de 1979; de autoria do Senador Orestes
Quêrcia, que acrescenta parágrafos ao art. 517, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n9s 184 e 185, de 1984, das Comis-

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
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O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Só por isso, nobre
Senador Benedito Ferreira, deixo de conceder-lhe o
aparte.
Não 'quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entrar no
mérito de cada um desses projetas, posto -quC não co- nheço as peculiaridades de todos os Estados, de todos os
municípios interessados nesses projetas, até mesmo porque confio na representação de cada Estado neste Senado da República.
Mas, uma coisa eu sei: este Senado, certa vez, jã foi paralisado por dois anos quanto à concessão de emprêstimos, por ação, por artes e por malícias de um único Senador. Hoje, estamos novamente ingressando nesta senda da paralisação legislativa; estamos às vêsperas do recesso parlamentar, com Estados e municípios à mingua
de recursos, necessitando desses empréstimos. E por que
não aprová-los? Porque hã uma divergência respeitável
- repito - em torno da representação do Rio Grande
do Norte, onde hã Senadores que desejam a aprovação
do empréstimo, e Senador hã que não deseja essa apreciação, nO Senado da República.
Mas, com todo o respeito que tenho para com o valoroso Estado do Rio Grande do Norte, e de sua briosa representação, eu penso que este Senado não pode ser paralisado, eu penso que se é insustentável, inadimissível a
ditadura das maiorias, inadmissível também hã de ser, e
com maior tazão, a ditadura da minoria.
Nós temos que votar. Este Senado tem número. Eu
penso que a Mesa há de _organizar a pauta daqueles processos que estejam em condições de ser votados e nós devemos decidir. E as minorias, como convêm nas democracias, devem render-se à soberania do julgamento majoritário, de qualquer Casa que seja, max:lme, deste Senado, a Câmara Alta da República.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã e-nqerrada a sessão.
(Le~·anta-se

a sessão às

2/_~oras

-ATO DA COMISSÃO DIRE:TORA
N• 19, DE 1985

e 55 minutos.)

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das
3tii6Uições regimentais e regulamentares, resolv~:

DISCURSO PRONUNCfADO PELOSR. OC·
TÁVIO CARDOSO NA SESSiiO DE 26-6-115 E
QUE, ENTREGUE À REVISiiO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Art. l9 O Artigo 68 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato da Comissão Diretoran919, de
1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

O SR. OCfÃVIO CARDOSO (PDS - RS. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Eu desejo marcar a posição do meu partido quanto a
esse projeto. O PDS tem a matêria Como questão aberta.
Os seus membros votarão como entenderem. Entretanto,
hã um consenso na bancada de_ que deverfa.mos desenvolver todos os nossos esforços para aprovar este projeto, antes do recesso parlamentar, a fim de não dificultarmos a preparação das eleições municipais, de 15 de novembro próximo, nas capitais, áreas de segurança, áreas
descaracteri:uidas como de segurança nacional e nas estâncias hidrominerais. Por isso, a nossa posição é no sentido de rejeitar todas as emendas apresentadas, e com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, e
aprovar ·o projeto de lei, tal como veio da egrégia Câmara Federal. Agora, eu tenho uma preocupaç"ão, Sr. PresiM
dente e Srs. Deputados, ê que o julgamento que se faça
sobre este .Senado_ Federal não seja favorável quanto a
esta tomada-de POsiÇão. Haverá -quem diga que os SenaM
dores são sensíveis aos projetas de natureza política, mas
insensíveis aos projetas de natureza administrativa. O
número de pedidos de empréstimos de Estados e de Prefeituras que tramitam neste Senado_ Federal com pareceres favoráveis das diverSaS Comissões porque percorreram, este número, repito, não deve baixar de 70, entre
municfpios e Estados, empréstimos internos, externos e
de rolagem de dívidas.
Sei, Sr. Presidente, e cito o meu Estado, o Rio Grande
dO ~fUI, -em que a situação ê a mais precária possfvel, hã
necessidade, das mais prementes, não podendo o Governador sequer pagar os salários se não obtiver essa r:olagem de dívida ...
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aparte?
0 SR. PRESIDENTE (MáriO Maia) --:-_Lembro ao
nobre orador que estando V. Ex• encamíllhando a votação não deve pennitir apartes.

"Art. 68
a)

....................•,. •...... -

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

b) ....................•.. ·······-·······
c) .......................•. """ -· ...•....•
§ I•
..............................•....
§ 2•
............................• ·-·-·.
§ 39 O afastamento, com suspensão do Contrato de Trabalho, na forma prevista neste artigo, é improrrogável e só concedido por uma vez; admitir-seá nova c_oncessão na hipóteses de servidor casado
cujo cônJuge~ servidor ciVil ou militar, for removido
"ex:-officlo", para outro ponto do território Nqcional ou no estrangeiro.
§ 4•
..................... ·--· ...•.....•

Sala da Comissão Diretora, 23 de junho de 1985.
- José Fragelli ~ Enéas Faria --Joio Lobo Guilherme Palmeira - Alberto Silva - Martins FIlho.

ATA DA COMISSÃO DIRETORA
N• 20, DE 1985
Altera o Ato n9 20, de 1979, da Comissil:o Diretora
do Senado Federal, e dá outras providências.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso da
competência que lhe confere o Regimento Interno do Senado Federal, resolve:
Art. 19 Os artigos 49 e 5<~ do Ato n<1 20, de 1979, da
Comissão Diretora, passam a viger com a seguinte redaçílo:
'~Art. 49 ~ facultado ao servidor investido em
Emprego em Comissão- integrante do GrupoM
- Direção e Assessoramento Superiores optar pelaremuneração do seu Emprego Permanente1 acrescida
de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do
salãrio base do Emprego em Comissão, não incidin-

do sobre o valor da Representação Mensal e sem
prejufzo desta.

Parâgrafo único. Ao servidor que exercer a
opção prevista neste artigo não se aplicará as dispo~
sições do art, 31' e respectivo Parâgrafo único deste
Ato.
Art. 51' O Conselho de Supervisão do PRODA-

SEN, observando o princípio da eqUidade, poderâ
aplicar aos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores as mesmas disposições adotadas para os titulares de Cargo em Comissão de igual
nível e categoria do Quadro Permanente do Senado
Federal."

Art. 2"' Os atuais ocupantes de Erhprego em Comis·
são que optarem pelo disposto neste Ato farão jus às

Z2.Z~
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vantagens Hnanceiras, a partir das datas das respectivas
investiduras.

Art. 3'1 _ Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

ArL 4., Revogam-se as disposições em contrãrio.
Safa das Comissôçs, em 23 de junho de 1985. -José
Fragelli, Presidente- Gullberme Palmeira- Enéas Fa~
ria - João Lobo - Martins FDho - Alberto SOva l\fário Maia.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 21, DE 1985

A Comissão o-iretora do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno,· e nos

termos que lhe confere o Regimento Interno, e nos terrilos dos artigos 7"', 57 e Sl2, Parágrafo 59, do Regulamento Administrativo, api-ôvado pela Resolução n' 57,
de 1976, e tendo em vista o que dispõe os A tos n"'s 18, de
1976, e 9, de 1980,.resolve baixar o seguinte Atq:
Art. I"' Fica aprovado, na conformidade das discri~
mirrações dos Quadros I a V, an~os, o Orçamento Interno do Fundo de Informâtica e Processamento de Dados
do Senado Federal - FUNDASEN, para o exercício financeiro de 1985.
Art. 2"' Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de junho de 1985. -José Frqelli
- Guilherme Palmeira - Eoéas Faria - Joio Lobo Alberto Silva - Martins Flllio - Mário Mala.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 22, DE 1985

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto
na Lei n9 7.261, de 3 de dezembro de 1984, resolve:
Art. 1'~ Os ocupantes da Categoria Funcional de Enfermeiro, do Grupo- Outras AtiVidadcs de Nível Superior, Código SF-NS-904 do Quadro Permanente e do
quadro de Pessoal CLT, são enquadrados na forma dos
Anexos I, II, III e IV deste Ato.
Art. 29 Este .Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 __ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, _23 de junho de 1985.José Fragelll- Presidente; Gollberme Palmeira- Joio
Lobo - Martins FUbo - Molrio Mala - Alberto SOva.
ANEXO I
QUADRO PERMANENTE
GRUPO - Outras Atividades de Nível Superior
Categoria Funcional - Enfermeiro
Código - SF-NS-904

N• de Ooup.-: 02

CLASSE "C"
N9 de funcionãrios ............. .
N9 de funcionários ......... ,..... .
N9 de funcionários ...........•..
N"' de fllncionários ............. ~
N9 de funcionários ............. .
CLASSE "B"

Ref.ND-21
Ref. NS-20
Ref.NS-19
Ref_ NS-18
ReL NS-17

N9 de funcionários ............. .
N9 de funcionários ............ -.•
N9 de ftmcionários' ............. .
Nt de funcionários ............. .
N9 de funcionários ............ ..
CLASSE "A"

Ref. NS-16
Ref. NS-15
_Ref. NS-14
Ref. NS-13
Ref. NS-12

N9 de funcionários ............. .
N"' de funcionários ............. .
N"' de funcionários ............. .
N9 de funcionários .........•..••
N"' de funcionáriQS .......•.••...
N11 de funcionários ............. .
N11 de funcíonários ............ ..

Ref. NS-11
Ref.NS-10
Ref_ NS-9
Ref.NS-8
Ref_ NS-7
Ref.NS-6
Ref.NS-5

ANEXO II
QUADRO PERMANENTE

CLASSE ESPECIAL

N11 de funcionários ...• --~ ~ •• _---..~~ .02-:: Ref. NS~25
N11 de funcionários ...• ·- -· •• ~~-. ~--- Ref. NS-24
N9 de funcionãrios ....•.. ·--· -.. , .
R.ef. NS.23
N9 de funcionários .•.•...•..• _..

li

Ref:_NS-2Z

GRUPO- Outras Atividad~ de Nível Superior
Categoria funci~nªl-_ Enfermeiro
Código- SF-NS-904
Classe Esp~al- Referencia NS-_25

1.
2.

Dalva Bastos Lopes
Dalva de Andrade Ferreira Cirino.
ANEXO III
QUADRO DE PESSOAL CLT

GRUPO-:. Outras Atividades de Nivel Superior
Categoria Funcional- Enfermeiro
Código -SF-Ns-904
CLASSE ESPECIAL
N9 de funcionários .. .. .. . .. • .. .. .. • ..
~N' de funcionários . . . • . • . • • . • 04 N9 de funcionârios .•••.•..•.•.. -~....
N11 de funcionários .. . .. . .. • .. . • . . . • ..

Ref.
Ref.
Rcf.
Ref.

N8-25
N8-24
NS-23

N$--22

CLASSE."C"

Nt de funcionários .................. .
N9
N_9
N"'
N9

de
de
de
de

funcionários
funcionários
funcionários
funcionários

Ref. NS-21
................. .. _Ref. NS-20
.................. . Ref. NS-I!i
..•..••...••••.••.• Ref. NS-18
.................. . Ref. NS-17

N"'
N"'
· N9
N9
N9

de
de
de
de
de

funcionários
funcionários
funCionários
funcionâ.rios
funcionários

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

CLASSE.. "B"
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NS-16
NS-15
NS-14
NS.I3
NS-12
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CLASSI;;.. "A"

N9 de funcionários __ .__._._.._............... Ref. NS-11
N'i' de funcionários ........ : . ••. : • .•. : ~ef. NS-10
N~> de funcionãrios .........• -. . . . • . • • . •
RCf. NS-9
N~' de funcion"ários ............... .-~ • : :- R,.cf. NS-8
N9 de f1-mcionários . . . . • . • . . . . . . . . . • • . • Ref. NS-7
N'l de funCionários ...' ...........•.... - - Ref. NS-=6
N"' de funcionários ...........•....• _... Ref. NS-5
ANEXO IV
QUADRO DE PESSOAL CLT

GRUPO- Outras Atividades de Nível Superior
Categoria Funcional- Enfermeiro
Código- SF-NS-904
Classe Especial- Referência NS-24
N' de Ocupantes: 04
I.

Sonia da Silva Bontempo

2.
3.

Elizete Batistã. Araújo
Elizabeth Guimarães Santos

4. Elza Calumby Tourinho Viana
Sala da Comissão DiretOra. em 23 de jl,!.nho de 1985.

ATO DO PRESIDENTE N• 118, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pela Ato da

o

Comissão Diretora n'i' 2, de4 de abril de 1973,e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 010567 8.5 2,--res_olve
aposentar, voluntariamente, Walter Braga, Técnico Legislativo, Classe;, ••Especial" Referência NS-25, do Quadro Permanente_do Senado Federal, nos termos dps artigos lO I, incis-ó III, e 102, inciso I, alfnea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, ipcisos IV
e V, e 414 § 4"', da Resolução_SF J;I"' 58, de 1972, e artigo
29, parãgrafo único, da Resolução SF n"' 358, de 1983, e
artigo 3~·da Resolução SF n" 13, de 1985, com proventos
·integrais, acrescidos de 20%, bem como a gratificação
adicional pqr tempo de serviço, a gratificação de nível
superior, a gratificação especial de desempenho e a gratificação legislativa, observado o limite previsto no artigo
102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 26 de junho de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N9 119, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lheconfer~m os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pela Ato da
Comissão Difetora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que con:sta do Proe@SO n9 010597 85 9, resolve
aposentar,_ voluntariamel}te,_Francisco das Chagas Carvalho, Têcnico Legislativo, Class,; •• Especial" Referência
N8-25, do Quadro Permanente do Senado Fede;ral, nos
termos dos artigos 101, inciso III. e 102. inciso I. -alínea

Jupho de 198,5

a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
Combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I,
430, inci~os IV e V, e414§49, da Resolução SFn"' 58, de
1972, e artigo 29, parágrafo llnico, da Resolução SF n"'
358, de 1983, e artigo J9 da Resolução SFn913, de 1985,
com proventos integrais, acrescidos de 20% bem como a
gratificação adicional por tempo de serviço, a gratificação de nível superior, a gratificação especial de desempenho e a gratificação legislativa, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal,
Senado Federal, em 26 de junho de 1985. -JoséFra·
gelli, Presidente do SCnado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 120, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atrlbuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele.
gãÇã:O de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora..n9 2, de 1973, resolve, nos termos dos
artigos 353, parãgrafo único e 354, do Regulamento Ad·
ministrativo, designar José do Carmo Andrade, Técnico
em Comunicação Social, Class~. "Especial", Referência
N8-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer, em substituição, o cargo, em comissão, de Dire.
tor da Subsecretaria de Divulgação, -código SF-DAs101.3, do Quadro Pennanente, no período de 1-6--85 a 1·
7-85, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, em 26 de junho de 1985. -José Fragelll, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e.eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1985
Aprova o texto dos Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal Universal (UPU), negociados no
Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
Art. I• É aprovado o texto dos Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal Universal (UPU), negociados
no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
Art. 2•

Este Decreto Legislativo entra 'em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -

Protocolos Adicionais à Constituição
da Uniilo Postal Universal

SEGCNDO PROTOCOLO ADICIONAL
À CONSTITUIÇÃO DA
UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
(Lausanne, 1974:)

!NDICES DAS MATtoRIAS
Artigos

I -(Artigo 2 t Modificado)
Despesas da União - Contribuição dos paísesmembros
II -

Escolha da classe de contribuição

III -Adesão ao Protocolo Adicional e aos outros a tos
da União
IV- Entrada em vigor e duração do Protocolq AdiciOnal à Constituição d~ União Postal Universal

Senador José Fragelli, Presidente.

SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL
À CONSTITUIÇÃO DA
UNIÃO PoSTAL UNIVERSAL

2. Os Pafses~membros que participaram dos atas re~
nova dos pelo Congresso, mas que nlio os assinaram, são
obrigados a eles aderir nO- menor prazo possível.

Os plenipotenciários dos Governos dos países~
membros da União Postal Universal, reunidos em Con~
gresso em Lausanne, tendo em vista o artigo 30, § 2Y, d8
Constituição da União Postal Universal, concluída em
Viena a 10 dejulhode 1964, a dotaram, sob reserva dera~
tifícação, as seguirites-alterações à referidá. Constituição.

3. Os instrumentos de adesão, relativos aos casos
mencionados nos§§ )9 e 2Q, são dirigidos pela via diplo~
mâtica ao Governo do país~sede, que notifica esse depósito aos países~membros.

ARTIGO I
(Artigo 21 - Modificado)
Despesas da União - Contribuição dos Países-Membros
ARTIGO II
Escolha da classe de contribuição
(Entrada em vigor do Artigo }9, § 3'>')
ARTIGO III
Adesão ao Pro_toa~lo Adicional
e aos outros atos da União
que. não assinaram o presente
Protocolo podem a ele aderir em qualquer tempo.

---r~--osparses~membros

ARTIGO IV
Entrada em vigor e duraçio do Protocolo Adicional
À Constituição da União Postal Universal
o-preSente Protõcolo Adicional serâ posto em execução em J9 de janeiro de 1976 e permanecerá em vigor
por tempo indeterminado.
Em fé do que, os plenipotenciários dos Governos dos
países-membros redigiram o presente Protocolo Adicional que terá a mesma rorça e o mesmo valor como se es~
tas disposições estivessem inseridas no próprio texto da
Constituição e o assinaram em um exemplar, que ficará
depositado nos arquivos do Governo do país-sede da
União. Uma _cópia será remetida a cada parte pelo Governo_ do país-sed~; do Congresso. Concluído em Lausanne, em 5 de julho de 1974
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado_Federal aprovou, nos termos_
do art. 42, inciso VI, da Constit_uição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 17, DE 1985
Autoriza o Estado de Minas Gerais a elevar, temporariamente, em Cr$ 517.422.174.898 (quinhentos e

dezessete bilhões, quatrocentos e vinte e dois milhões,
cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e
oito cruzeiros) o montante de sua dMda consolidada.
Art. l'i' É o Estado de Minas Gerais autorizado a
elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos
pelos itens I, 11,1 II e IV do art. 2' da Resolução n~' 62, de
28 de outubro de 1975, com as alterações da Resolução
n~ 93, de li de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de
23.401.692 Obrigações -do Tesouro d.o Estado de Minas
Gerais- TIPó Reajustâvei(ORTM), equivalente a .Cr$
5 17.422.174.898 (quinhentos e dezessete bilhões, quatrocentos e vinte e dois milhões, cento e setenta e quatro
mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros),-considerado o
valor nominal do título de CrS 22.110,46 vigente em dezembro de 1984, destinada ao financiamento do Programa de Trabalho daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 19.85. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 18, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cotla (SP) a
contratar operaçílo de crêdito no valor de CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte mi·
lhões e duzentos mil cruzeiros).
Art. J9 É a Prefeitura MuniCipal de Cofia, Estado de
São_Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
10:720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPC,
considerado o valor nominal da UPC de CrS 17.867, vi~
gente em outubro de l984,junto ao Banco do Estado de
São Paulo S.A., este _na qualidade de agente financekO
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à
execução de obras do Projeto CURA, no Município,

obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
- Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985 . .....- S_enadpr_
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 19, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu,
Estado de Sio Paulo, a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US5 4,000,000.00 (quatro
milhões de d61ares americanos).
Art.-19 1:: a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu,
Estado de_São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no
valor de U&l 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao grupo financiador a ser indicado, destiDada a financiar o programa de trabalho daquele Município.
Art. -29 A operação realizar-se-â nos molde,s aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
Cõildiçôes creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
central do Brasil, nos tennos do art. 19, item II, do Decreto n~ 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de-mais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política econôniico-finanCeirã do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Muriicipal n9 1.893, de4 de
dezembro de 1984.
Art. 3Y Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
· Senado Federal, em 28 de junho de 1985. --,Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do a.rt. 42. inciso VI, da Constituição, e eu, Jo"sé Frag'elli,
Prestdente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 20, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araputanga
(MT) a contratar opera~ilo de crédito no valor de CrS
640.315.909 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos
- __ e quinze mil, novecentos e nove cruzeiros).

ta

Art. {9
Prefeitura Municipal deAraputanga, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da Reso-

lução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 640.315.909" (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e n_ove cruzeiros), correspondente a 39.599,96 Obrigações Re:;Uustâveis do Tesouro Nacional (ORTN) de CrS 16.169,61, vigente em se:-tembro de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sócial~ __ FAS, destinada à implantação de
galerias pluviais, meios-fios e-sãi'jetas, nO Município~
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. "29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Sen!i.do Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 21, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de d61ares americanos).
Art. 19 É o Governo do Est\ldO deGoiâs autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de US$-25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao grupo fi~
nanciador a ser indicado, destinada a financiar o programa rodoviârio daquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições credifícTãS-da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do arti_go }'i', item II, do Decreto n9 74.1 57,_de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política_econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei Estadual n9 9. 723, de 5 de junho de

1985.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
JQsé Fragelli, Presidente.
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Art. 2' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da __operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos terril(\S do art. l', item II, do Decreto
n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei Estadual n' 6.470, de 30 de novembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. 31' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber_ que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No 22, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alegre, Estado
do Espírito Santo, a contratar operaçio de crédito no
valor de CrS: 30.817.175 (trinta milhões, oitocentos e
dezessete mil, cento e setenta a cinco cruzeiros).

Art.

(9

1:. a Prefeitura Municipal de Alegre, Estado

do Espírito Santo, nos termos do artigo 29 da Resolução

n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar urna operação de crêdito no valor de
CrS 30.817.175 (trinta milhões, oitocentos e dezessete
mil, cento e setenta e cinco cruzeiros) correspondente a
1.905,87 ORTN, considerado o valor nominal daORTN
de CrS 16.169,61 (dezesseis mil, cento e sessenta e nove
cruzeiros e sessenta e um centavos), vigente em setembro
de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinada à aquisição de equipamentos
para a coleta de lixo, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragellit Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termo_s
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelh,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 25, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
realizar operaçio de empr&timo externo, no valor de
USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares
americanos).
ArL li' E. o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de USS
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa de refinanciamento da dívida externa daquele Estado.
Art. 2"' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministéiro da Fazenda em articulação com o Banco Central
do. Brasil, nos termos do art. 1"', item II, do Decreto n"'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômico-financeira d~ Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n"' 9.57:3, de 8 de novembro de
1984, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
-publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. --Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 23, DE 1985
Autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 30.371.297.614 (trinta bilhões, trezentos e seten-

ta e um milliàes, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua dbida
consolidada.
Art. l"' b o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III do artigo 21' da Resolução n"' 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela de n"' 93, de 11 de
outubro de 1976, ambas do Senadº Federal, de modo a
permitir o registro de uma emissão de 1.878.295 Obrigações do Tesouro do Estado de Santa_ Catarina- Tipo
Reajustável (ORTC); equivalente a CrS 30.371.297.614
(trinta bilhões, trezentos e setenta e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscento~ e quatorze cruzeiros),
considerado o valor nominal do título de CrS 16.169,61,
vigente em setembro de 1984, destinada ao giro de parte
de sua dívida consolidada interna intralímite mobiliãria,
vencível durante o exercício de 1985, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, Josê Fragelli,
--Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 26, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a elev~:r em Cr$ 252.255.850.210 (duzentos e d.nqtienta e dqis bilhões, duzen(os e cinqUenta e dnco milhões, oitoc_entos e cinqUenta mil, duzentos e dez cruzeitos) o montante de sua dívida consolidada.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Co_nstituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a ·seguinte
RESOLUÇÃO N• 24, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
U&l: 11,000,000.00 (onze milhões de dólares americanos).
Art. {9 .t: o Governo do Estado _de Santa Catarina,
em caráter excepcional, autorizado a realizar, com garantia da União, uma operação de empréstimo externo,
no valor deUS$ 11,000,000.00 (onze milhões de ~ólares
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiad_or a ser indicado, destinada
à liquidação de débitos externos vencidos nos exercícios
de 1983 e 1984.

0

_

Art. I"' 'E. o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a elevar, tem poriam ente, o parâmetro estabelecido pelo item III do artigo 2"' da Resolução n"' 62,
de 28 deoutubrode 1975, modificadapeladen993, de 11
de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo
a permitir o registro de uma emissão de 11.408.892 Obri'gações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul,
tipo Reajustável (ORTE - RS), equivalente a Cr$
252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil, duzentos e dez cruzeiros), considerado o valor n_o~
minai do título de CrS 22.110,46, vigente em dezembro
de 1984, destinada ao giro da dívida consolidada interna
mobiliáría, vencível no exercício de 1985, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
_publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 27, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
prestar garantia à Companhia do Metropolitano de
Síio Pa~o (METRÓ) em operaçio de crédito no valor de Cr! 96.291.000 (noventa e seis milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros).
Art. I"' t=: o Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos nos itens I e III do art. 21' da Resolução n"' 62, de 28
4~ outubro de 1975, modificada pela de n' 93, de 11 de
q_utubro de 1976~ ambas do Senado Federal, de mqdo a
permitir a prestação de garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO), em operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas - FINEP, no valor de CrS 96.291.000 (noventa e seis milhões,
duzentos e noventa e um mil cruzeiros), destinada à Pesquisa de modelos de análises de informações colhidas
durante a escavação de túneis singelos da extensão Norte
do Metrô, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data da sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
~osé Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do_art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 28, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiúna, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de CrS 5.360.100.000 (cinco bilhões, trezentos e
sessenta milhões e cem mil cruzeiros).
Art. 1"' 1:: a Prefeitura Municipal de lbiúna, Estado
de São Paulo, com base no que estabelece o artigo 2"' da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, operação de crêdito no valor de Cr$ 5.360.100.000
(cinco bilhões~ trezentos e sessenta milhões e cem mil
cruzeiros), correspondentes a 300.000 UPC, considerado o valor da UPC de Cr$ 17.867, vigente em outubro de
1984, destinada à execução de obras do Projeto CURA,
no Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Josê Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 29, DE 1985
Autoriza o- Governo do Estado de São Paulo a
prestar garantia à Companhia do Metropolitano de
Silo Paulo (METRÚ) em operaçio de crédito novalor de Cr$ 51.868.928.114 (clnqüenta e um bilbões,
oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e quatorze cruzeiros).
Art~ 1"' f: o Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar temporariamente os parâmetros estabelecidos nos incisos I e III do a'tt.igo 29 da Resolução n•62, de
28 de outubro de 1975, modificadapeladen993, de 11 de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir prestar garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO) em operação de crédito junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e
Social - BNDES, no valor de Cr$ 51.868.928.114 (cinqUenta e um bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões,
novecentos e vinte e oito mil, cento e quatorze cruzeiros),
equivalente a 2.345.900 ORTN, considerado o valor da
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ORTN de Cr$ 22.110.46, vigente em dezembro de 1984,
destinada à implantação do Sistema Interrnunicipal do

19 Módulo do Programa de Ação Imediata de Trólebus
na Região Metropolitana de São Paulo, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central d_o Brasil, no
respectivo processo.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 30, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de Sio Paulo, a contratar operação de crédito, no
valor de CrS 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e
cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros).
Art. I'~ I:: a Prereitura Municipal deGuarujá, Estado
de São Paulo, nos termos do actigo 2'~ da Resolução n'~
93, de II de outubro de 1976, do Senado Fedeta_l, autorizada a contratar operação de crédito, no valor de CrS
7.952.802.000 (se-te bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da
UPÇ de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984,junto à
Caixa Econômica ·do Estado de São PauiQ S.A., esta na
qualidade de agente financeiro do Banço Nacional da
Habitação - BNH, destinada à execução de obras do
Projeto CURA no Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo

pr~~~- Esia resolução entra em vigor na data de Sua
, publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inCiso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a·seguinte
RESOLUÇÃO N• 31, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões de
d6Iares americanos).
Art. 19 É o--Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação
de empréstimo exteirio, no" valor de US$ 45,000,000.00
(quarenta e cinco milhões de dólares americanos) ou
~quivalentes em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar
programa de infrã-estrutura econômico-social na área de
transporte ferroviário daquele Estado.
Art. 2'~ A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditlcias da operação, a ser efetuado pelo
Ministêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decreto n'~74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da l.,.ei Estadual n9 3.570, de 16 de outubro
de 1982, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federá!, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelll, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termôs
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, JoséFragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 32, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo
externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos).
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Pauto, autorizada a realizar, com a garantia
da União, uma operação de emprêstimo externo, novalor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financeiro a ser indicado, destinada a
financiar o. programa de trabalho daquele Município,
Art. .29 A operação realizar-so-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as'demais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política econômico-financeiia do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Municipal n9 5.529, de 11 de
dezembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
SenadO Federal, em 28 de junho de 19~5. --Senador
-José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Josê Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 33, DE 1985
Autoriza o Estado de Minas Gerais a elevar em
Cr$ 75.338.274.875 (setenta e cinco bilhões, trezentos
e trinta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro
mil, oitocentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

ArL 19 É o Estado de Minas· Gerais aUtorizado a
elevar, tempo"raríamente, o parâmetro estabelecido no
item III de art. 21' da Resolução n~ 62, de 28 de outubro
de 1975, ·mOdificada pela de n9 93, de li de _outubro de
1976, ambas do Senado Federal, a fim de registrar uma
emissão de 3.407.359 Obrigaçõ-es Reajustáveis do Tesouro do Estado de Minas Gerais, equivalente a Cri
75.338.274.875 (setenta e cinco bilhões, trezentos e trinta
e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco cru~eiros), consiçierado o valor nominal do título de Cr$ 22.110,46, vigente em dezembro
de 1984, destinada à complementação do giro de sua
dfvida consolidada interna mobiliãria, venCível durante
o corrente exercício, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
ArL 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação._
_ __
_
Senado Federa~ em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 34, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 15,800,000.00 (quinze milhões e oitocentos mil dólares americanos).
Art. 19 ~o GovernO do Estado do Mato Grosso do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
~peração de emprêstimo externo, no valor_ de US$
15,800,000.00· (quinze rriilhões e oitocentos mil dólares
ameriCanos) ou o equivalente em outras moedas. de principal, junto agrupo fin"anciador a ser indicado, destinada
a financiar a liquidação de compromissos externos jã
existentes em 1984.
_ A~t_. 29 _A operação realízar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive-o exame das
condições creditlcias da operação, a ser efetuado pelo
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Ministéfio da Fazenda em articulação com o Banco Cen, trai do Brasil, nos termos do art. I'~, item II, do DeCreto
, n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da polftica econôrnico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposiçõi:s da Lei EStadual n9l89, de 18 de dezembro
de 1980, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. ~Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos ter·
mos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José
Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 35, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ferraz deVas-

concelos, Estado de São Paulo, a contratar operaçlo
de crédito no valor de Cr$ 7.146.800.000 (sete bl·
Ihões, cento e quarenta e seis milhões e oitocentos mil
cruzeiros).
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Ferraz deVasconcelos, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29
da Resolução n'~93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros), correspondente a 400.000 UPC, considerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984, junto
ao BanCO do Estado de São Pa:ulo-S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do ar_L 42, ii::tciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presi9ente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 36, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor de CrS 14.659.239.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, duzentos
e trinta e nove mil cruzeiros).
Ã;t. !9-- t -;Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Pauto, nos termos do art. 2'~ da Resolução n~ 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de crédito,
no valor de Cr$ 14.659.239.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e trinta e
nove mil cruzeiros) correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor nomínal da_ UPC de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto ao Banco do Estado de
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, destinada a aplicação
em programas do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil, no respectivo process·o.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985,- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, JoséFragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 37, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a
realizar operaçio de empréstimo externo, no valor de
USS 79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dólares
americanos).
Art. l'~ ~o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar, com a garantia da União, uma ope-
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ração de empréstimo externo, no valor de USS
79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a fi-

nanciar o Programa de InvestimentOs daquele Estado,
obedecido o seguinte cronograma:
USS Milhões
1985 ............•..•...•••• --~ .40,0
1986 ............ ' ...•• •. ····· • ~~-~..19,0
Art. 2~> A operação reahzar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Exec.utivo Federal, inclusive o exame das
condiÇÕes creditícías da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Ba_nco Central
do_Brasil, nos termos do artigo l~', item II, do Decreto n~'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados aa execução da política
econômico-financeira do_ GOverno Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Especial n9 1.598, de 12 de julho de 1983,
autorizadora da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
_
__ _ _ ___ ______ _
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 38, DE 1985
Autoriza o Go,·erno do Estado do Piauí a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares america~
nos.)
Art, 19 b o Governo do_E.§tado do Piauí autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa de
melhoria no sistema viãrio e de infra-estrutura hídrica do
Estado, obedecido o seguinte •ronograma de contratação: em 1985, US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de
dólares americanos); em 1986, USS 30,000,000.00 (trinta
milhões de dólares .americanos.)
Art. 29 A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Ex~cutivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em a_rticulaçãQ co_m o Banco Central do Brasil, nos ter!nos do al;'tigo i"', item II, do Decreto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei E.stad~fl} !19 3.986, Pe 28 de fevereiro de 1985, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vig_or na data de
sua publicação.
_
Senado Federal, em 28_ d_ejunho de 1985._-Senador
José Fragelli, Presidente.
--

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição~ e eu, JoséFragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 39, DE I98S
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jundiai, Estado de Sã() Baulo, a contratar ope-ra~io de crédito no
valor de Cr$10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e
vinte milhõeS e duzentos mil cruzeiros).
Art. _l'<' b a Prefeitura Municipal de Jundia.f, Estado
de São Paulo, nos termos do a.rt. 29 da Resolução n9 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito, no valor de Cr$
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos mil cruzeiros), correspondente a 600.000 U PC,
considerado o valor nominal da UPC .de Cr$ 17.867, vigente em outubro de J984,jiillt0ã.O Banco do Estado de
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada
à execução de obras do Projeto CURA, nó Município,
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obedecidas .as condições admitidas pelo Banco Central _
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Se.nado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, JoséFragelti,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 40, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal da Limeira, Esta~
do de São Paulo, a contratar uma operação de crédito, no valor de CrS 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões e oitocentos e dois
mil cruzeiros).
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriZada
a contratar uma operação de crêdito, no valor de Cr$
7.952.802.000- (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões e _oito_c~nto_s e dois mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPc:- considerado o valor da UPC
de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA,
no Município, obedecidas as condições adm_itidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ni 41, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Sei'gipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$
S.487.433.380 (cinco bilhões, \quatrocentos e oitenta
e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros).
Art. 19 _É o SJoverno do Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de l t de outUbrÕ de
1976, do Senado Federal, autoriz.ado a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 5.487.433.380 (cinco bilhões., quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três rnil, trezentos e oitenta cruzeiros), cor- respondentes a 414.000 ORTN, considerado o valor da
ORTN de Cr$ l3 .254,67, vigente em julho de 1984, junto
à Caixa Econômica Federal, mediante utilização de re-cursos do F~ndo_d~ Apoio ao Desenv_olvimento Social
- FAS, destirliáo à implantação, reforço e melhoria do
sistema: ôe abast~imento de água na Capital, obedecidas
as condiÇões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. - Senador
José FrageUi, Preside.nte.
Faça saber que o Senado Feder_al_aprovou, nos termos
do art. 42. inciso IV, da Constituição, e eu, José Frage!Ii,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 42, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Anápolis, Estado de Goiás,-a realizar operação de empréstimo extemo no valor de USS 3,500,000.00 (três mllliôes e
quinhentos mil dólares americanos.)
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Anâpolis, Estado de GoiáS, alltói-1zada a realizar, com a garantia da
União, uma operaçã~ de empréstimo externo, no valor
de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares americanos),_ou o equivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo firianciador a ser indicado, destinada a financiar programa de inrra-estrutura urbana do
Municlpio.
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--Art. 29 A operação realizar-se--â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo ··
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil. de acordo com o estabelecido no artigo 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrega.dos da execução da política econômico.financeira
do Go_verno F~;;deral e, ainda, as disposições da Lei Municipal n9 1.253, de 26 de dezembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. 39 &.ta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
"Sênado F~derai, em 28 de jLiltho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do ~· 42, inciso IV, da Constituição, e ~· José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 43, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Amato nas a rea~
Iizar operação de empréstimo nterno, no vllor de
USS 100~000,000.00 (cem milhões de dólares ameri~
canos), destinada ao programa de obras viárias e de
saneamento na cidade de Manaus.
Art. 19 É o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no vaiar de USS
100,000,000.00 (cem milhões de dólares amerícanos), ou
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a serindicado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti- ·
nada a financiar a execução de obras viãrias e de saneamento na cidade de Manaus (AM), obedecido o seguinte
cronograma de contratações: em 1985, US$
50,000,000.00 -(cinqUenta milhões de dólares americanos); em 1986, USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de
dólares americanos).
Art. 29 A operação realizar-se..ã nos -termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetua.do pelo
Ministêrio da._ Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. }9, item II, do De~
creto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política económico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da. Lei Estadual nP 1.678, de 8 de
março de 198 5, au torízadora da operação.
Art. )9 Esta r<is9Iução entra em vigor na data de sua
publicação,
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art 42, inciso VI, da. Constituição, e eu, José FragelH,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 44, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a contratar operaçio de
crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões,
novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e
dois mil cruzeiros).
Art. 19 É a Prereitilra Municipal de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de t 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cri
7.952.802.000 (Sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspon·
dente a 600.000 UPC, considerado o valor da UPC de
Cr$ 13.254,67, vigente erifjulho de 1984.junto à Caixa
Económica do Es_tado_ de_ Sã.o Paulo, esta na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãoBNH, destinada à execução de obras d_o Projeto CURA,
no MunicípiO, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco_ Ce_ntral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigOr na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, JoséFragelli,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No 45, DE 1985
Autoriza o GoYemo do Estado do Rio Grande do
Norte a realizar operaçio de empréstimo externo no
valor deUS$ 8,177,000.00 (oito milhões, cento e setenta e sete mil dólares americanos).

Art. l'<' É o Governo do Estado do Rio Grande ~o,
Norte autorizado a realizar, com a garantia da União,
uma operação de empréstimo externo no valor de USS
8,177,000.00 (oito milhões, cento e_ setenta e sete mil
dólares americanos), ou o equivalente em outras moe-

das, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada, especificamente, a financiar a rolagem de
sua divida. externa.
Art. 2'1 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo I 'i', item II, do Decreto n'i'
74.157, de 6_ de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômico-financeira do Governo Federal.
Art. 31 Esta resolução entra em vigor na data dç: sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragclli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 46, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de lndaiatuba,
Estado de São Paulo, a contratar operaçlo de crédito
no valor de Cr$ 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros).
Art. 1"' ~a Prefeitura Municipal de lndaiatuba, Estado de Sào Paulo, nos termos do artigo 2':'da Resolução
D"' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a c_ontratar operação de crédito no valor de Cd
5.301.868.000 (cincõ bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), conespondente
a 400.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 47, DE 1985
Antoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operaçio de empréstimo externo, no valor de
US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares americanos), destinada ao Programa de Investimentos do
Estado.
Art. (9 E: o Governo dQ Estado de Santa Catarina
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo eXterno, no valor de USS
15,000,000.00 (quinze iriilhôes de dólares americanos),
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado, sob a orientação do
Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil,
destinada a financiar o Programa de ln vestimenta$ do
Estado, obedecido o seguinte cronograma de contratações: em 1985, USS 10,000,000.00 (dez milhões de
dólares americanos); em 1986, USS 5,000,000_~00 (cincO
milhões de dólares americanos.)

Art. 2':' A _operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do artigo i"', item II, do
Decreto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as
demais exigências dos órgãos encarregados da execução
da política econômico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, as disposiç-êfes da Lei Estadual nv 6.482, de 4 de
dezembro de 1984. autorizadora da operação.
Art,_ 3V Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. - Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art, 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 48, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operaçio de empréstimo externo, no valor de
USS 28,800,000.00 (vinte e oito milhões e oitocentos
mil dólares americanos).
Art. l'~' ~o Governo do Estado de Santa Oitarina
autorizado _a realizar, com a garantia da União, ulna
operação de empréstimo externO no valor de US$
28,800,000.00-(vinte e oito milhões e oitocentos mil dólares americanos) ou o e_quivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada à liquidação de compromissos externos vencidos
em 1984.
Art. 2'~' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 1v, item II, do Decreto n'<' 74.157, de 6 de junho dç 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da política
econômico-financeira do Governo Fed.eral, e, ainda, o
disposto na Lei n"' 6.470, de 30 de novembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. 3'<' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
-Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faç~ sibe-r qUe- õ Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, do ínciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli; PreSid-ente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 49, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a
rea1izar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos).

A rt. I'I' É o Governo do Estado do Espírito Santo
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de US$
30,000,000.00 (trint_a triilhões de dólares americanos)_ ou
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o
seu programa de refina"nciameitto da dívida externa.
Art. 2'~' A operação realizaNe-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condiÇÕes creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo 1'1', item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as
disposições da Lei Estadual n9 3.730, de.5 de junho de
1985, autorizadora da operação.
Art. 3'<' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
SenadO Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Junho ae l':ns.J

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragclli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 50, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar
operação de crédito, no valor de Cr$ 13.254.670.000
(trezentos bilhões, duzentos e cinqiienta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros).
Art. 1'~' É o Governo do Estado do Acre, nos termos
do art. 29 da Resolução n'~' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a contratar uma ope~
ração de crêdito, no valor de Cr$ 13.254.670.QOO (treze
bilhões, duzentos e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros), correspondentes a 1.000.000
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
12.254,67, vigente em julho de 1984, junto ao Banco doEstado do Acre S/A, este na qualidade de agente finan~
cciro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada a execução de obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários, nos conjuntos habitacionais da
COHAB/Acre, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 51, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 66,500,000.00 (sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares americanos).
Art. 19 ~o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a realizar, com a garantia da _União, uma operação de empréstimo externo no valor de USS
66,500,000~00 (sessenta e seis milhões e quinhentos mil
dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas,
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado,
destinada a financiar o Programa Rodoviário daquele
Estãdo.
Art. 2'~ A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo _Federal, inclusive o exame das
condições creditfcias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do artigo 1'~', item n, do
DecretO n'l' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as
demais exigências dos órgãos encarregados da execução
da política económico-financeira do GovernO Federal, e,
ainda, o disposto na Lei Estadual n'<' 4.829, de 1'<' de
março de 1985, autorizadora da operação-.
Art. 3'1' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Se.nador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, c eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

No 52, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vinhedo, Estado de Sio Paulo, a contrai:ar operação de crédito no
valor de Cr$ 7.146.968.000 (sete bUhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil
cruzeiros).
Art. 1'~' .E: a Prefeitura Municipal de Vinhedo, Estado _de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n'~'
93, de 11 de outllbro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões,_ novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros), correspondente a 400.000 UPC, considerado o valor nominal
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Junho de 1985

da UPC de CrS 17.867,42~ vígente- em- outubro de 1984,
junto ao Banco do Estado de São Paulo S/A, este -na
qualidade di agente financeiro ·do Banco NaciOilal da
Habitação - BNH, destinada à execução de obras do
Projeto CURA, no Municípió, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo_
processo.
Art. 'lY Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
_ _
_
_ __
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. --Senador
José Fragelli, Presidente_L
_7

--7

__ _

--RESOLUÇÃO

N~'

55, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vit6ria da
ConquiSta, Estado da Bahia, a contratar opera~:ão de
crédito no ·valor de Cr$ 1.947.932.813 (um bilhão, novecentos e quarenta e sete milhões, novecentos e trinta
e dois mil, oitocentos e treze cruzeiros).
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construção e equipamento de escolas de l9 grau na zona
rural do Município, o_bedecidas as condições admitidas
pelo Banco Cenlral do Brasil no respectivo processo;
ArL 29 Es.ta resolução ~ntra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
_José Fragelli, Presidente.

_ -A-~i~~-f'~- ta PreteíiUraMll"illciPafCfe-Vit6ria: da Concluista -EStado da Bafiiã, Oos termos do artigo 29 da Resolução n'? 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Fede-

- ral, __ autori_za_da a_ ~o_n~rat_~r_ operação de crédito 11::o_valor

--de Ci$-1 ~947:93-z:an (Um bilhão, iiovecentos e quareDta----"---'-.. .........,..-..... ~-~·--~·,...,..,...e....sete....milhões novecen1os e trinta e dois mil, oitocentos
e treze cruzeiros), cOTrespondente a 146.962 OPC, c.onFaço saber que o Senado Federal aprovou, nos termn_s
siderado o valor nominal da UPC de Cr$ 13.254,67_, vido art. 42, inciso VT, da Constituição, e eu, José f"ragelh,
gente no J9 trimestre de 1984,junto ao_ Banco do Nordes·
Presidente, promulgo a seguinte
te do Brasil S.A., este na qualidade de gestor do Fu_nçio
de I1esenvolv1IriCnlo Urbano"""'"':'" FDU, desti~ad~ a c_()mplementar recursos para a execução do projeto âe Um
RESOLUÇÃO N• 53, DE 1985
Centro de Abastecimento na sede do Munidpio, abrangendo a elaboração de estudos, projet_os e as construções
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estacivis, obedecidas as condições admitidas_ pelo Banco
do de São Paulo, a contratar operação de crédito no
Central do Brasil no respectivo processo.
valor de Cr$ 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
um milhões,oitocentos e sessenta e oito mll cruzeiros).
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
Art. }9 h a Prefeítura Municipal de Jacaref, Estado
José Fragelli, Presidente.de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução n_9
9-3, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
5.301.868.000_(cinco bilhões, trezentos e um milhões, oido art. 42, incíso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,
tocentos e sessenta e oito mil cruZefrOS}Correspondente a
Presidente, promulgo a seguinte
400.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de
---RESOLUÇÃO N• 56, DE 1985
Cr$ 13.254,67, vigente em jtilhõ/8""4-;-juritõ ao" Banco do
AÓtorlza ·o GovernO dõ Estad~ de: Santa Cat~rina a
Estado de São Paulo s;A:., -este na "qualidade de agente firealizar operação de empréstimo externo no valor de
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, desUSS 197,600,000.00 (cento e noventa e sete mflhões e
tinada à execução de obras do Projeto CURA, no Museiscentos mil dólares americanos).
nicípio, obedecldãs as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
ArL {9 f: o__ Governo do Estado de Santa Catarina,
Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data de sua
em ca;r_âter exc~cional, autorizado a realizar, com a gapublicação.
rantia da União, uma operação de empréstimo externo
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- S_enador
no valor deUS$ 197,600,000.00 (cento e noventa e sete
José Fragelli, Presidente.
-milhões e seiscentos mil dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi,----nan~ador ~ ser incpcaq_o,_de~tina_da ao resgate de dívidas
jüniõ--aoBa~ DesenVofviiiiêiitO do EstadO de Santa
Faço saber que o Senado Federal. aprovou, nos termo.s
Catarina S.A. --BADESC e ao Banco Regional de Dedo art. 42, inciso vr;-da ConstituiçãO, e eu, José Fragelh,
senvolvimento do Extremo Sul -- BRDE.
Presidente, promulgo a seguinte
Art. 2<? A-operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministérío da -Fãzenda, em arficulação com o Banco
RESOLUÇÃO N• 54, DE 1985
Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II do DeAutoriza o GovernO do Estado do Rio de Janeiro,
creto n9 7 4.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de·
a elevar em CrS 65.956.369.973 (sessenta e cinco bimais exigêncíis dOs órgãos encarregados da execução da
lhões, novecentos e f:!inqüenta e seis mUhões, tre~entos
política econômico-financeira do Governo Federal, e,
e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e tres cru~
ainda, as disposições da Lei Estadual n"' 6.471, de 30 de
zeiros) 0 montante de sua dívida consolidada.
novembro de 1984, autorizadora da operação.
Art. 3<? Esta resolução emtra em vigor na data de su~
Art. }9 h o Governo do Estado do Rio de Janeiro
_ publicação-.
autorizado a elevar, temporariamente, o par1iJnetio estaSenado Federal, em 28 de junho de 1985.- ~nador
belecido no inciso III do art. 29 da Resolução n9 62, de 28
José Fragelli, Presidente.
de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de 11 de
outubro de 1976, ambas do Senaçlo Federal, de modo a
permitir o registro de uma:emissã? de 3.69~.519 O~ri
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
gações da Tesoúro do Estado do Rio de_Janetro ~Ttp<? -- --dO-atL42.-incis.o.YI,-da ConstituiÇão;_e eu, José Fr<~:gelli,
Reajustável (ORTRJ), equivalente a Cr$ 65.956.369.97_3
Presidente, promulgo a seguinte
(sessenta e cinco bilhões, novecentos e cinqUenta e se1s
RESOLUÇÃO N• 57, DE 1985
milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e três cruz-eiros), considerado o valor nominal ~o
"'- Autoriza a Prefeitura Municipal de Mambaí, Estitulo de CrS 17.867, vigente em ou~ubro de 1984, destitado de Goiás, a contratar operaçio de crédito no vanado à complementação do giro da dívida consolidada
- ~lorde CrS 33.221.139 (trinta' e três milhões, duzentos
interna mObiliâria, vencida no exercício de 1984, obedee vinte e um mil, cento e· trinta e nove cruzeiros).
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra·
-Art. 19 E a Pfeíeitura MUnicipal de Mambaí, Estasil no respectivo processo.
do de GOiãS nos· termos do art. 29da Resolução nt93, de
Art. 2t Esta resolução entra em vigor na data de sua
11 de outub~o de 1976, do Senado Federal, autorizada a
publicação.
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 33.221.139
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senadpr
(tritHã e tréS trülhões, duzentos e vinte e um mil, cento e
José Fragelli, Presidente.
trinta e nove cruzeiros), correspondente a 5.135 ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 6.469,55,
vigente em novembro de 1983, junto à Caixa Econõmica
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termo.s
do art. 42, inciso VI, da Cons~ituição, e eu, José Fragelh,
Federal, mediante a utilização de recursos do F~ndo de
Apoio ao Desenvolvimento Soei~ - FAS, destinada à
Presidente, promulgo a segumte

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42; inciso IV, da Constituição, e eu, Josê Fragelli,
__ -_..:Presidente, promulgo a seguinte
I!ESoÜJÇÃO N•

58,

DE 1985

Autoriza o Governo do Estado da Par11ôa a realiZar opetaçãõ Iii e·mprêStimo externo no valor de USS
130,000,000.00 (cento e trinta milhões de d61ares
americanos), destinada a financiar o Plano de Ação
do GõverOO daquele Estado.
Art. }9 É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de USS 130,000,(J(J(J.OO
(cento e trinta m-ilhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo finaoGiador a ser indicado sob orientação do Ministério
da Fazenda e da Banc_o Central do Brasil, destinada a fi'"" nanciar os investimentos do Programa de Ação do Go-verno nos setores de armazenagem d'água e irrigação, de
. - eJetiifiCàÇã.O-rurar, a-e-roâ-ovias-estOOuais e no ·saneamen·to_financeiro do Banco do Estado da Paraíb~::t S.A.,bem
como promover o reescalonamento .das dividas do Governo do Estado, junto ao Banco do_Nordeste do Brasil e
ao Desembanco, obedecido o seguinte cronograma de
contratações: em 1985, US$ 65,000,000.00 (sessenta e
cinco milhões de dólares americanos); em 1986, US$
65,000,000.00"(sessenta e cinco milhões de dólares ameriC?DOS).
_
_ _
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da_Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. J9, item 11 do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda. as
disposições da Lei Estadual n~' 4.686, de 14 de fevereiro
de 1985, autorizadora da operação
Art. 3"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
L

Faço saber q~~-o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 52, item 30, dó Regimento Interno, e eu, José
Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RES0LlfÇÃ0 N• 59, DE 1985
Modifica a Redação do artigo 1.,., da Resoluçio nt
108, de 5 de dezembro de 1984, que autoriza o Estado
do Espírito Santo a realizar operaçlo de empréstimo
externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta mi~
lhões de dólares americanos), destinada ao Programa
de infra-estrutura rural daquele Estado.

Ãrt.

os,

e

--=
-~;,-··o ·~;rrgc;~da ReSõruçãOilVl
de 5 a de-zembro de 1984 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. }9 t o Governo do Estad!? do Esp[rito
Santo a_utorizado a realizar, com a garantia da
Uni_ão, uma operação de empréstimo externo novalor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado
pelo Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, destinada a financiar a implementação de um
programa de investimento, para a construção e pavimentação de estradas e obras de infra·estrutura
básica nas âreas- de Transportes, Saúde, Telefonia
Rural, bem como o reequipamento do parque de
máquinas rodoviârias."
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação._
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. - Senador
José Fra~lli,_ Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José
Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 60, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do SUl, a contratar operação de crédito no nlor de Cr$ 3.704.669.206 (três

bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros.

Art. 19' ta Prefeitura Municipal de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2'1
da Resolução n'1 93, de II de outubro de 1976, autoriza-

da a contratar operação de crédito no valor de CrS
3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro milhões,
seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros) correspondente a 207.347,02 ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN de CrS 17.867, vigente em outubro de 1984, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-menta Social - F AS, destinada a construção de escolas
de 19 grau e da Biblioteca Municipal, além da ampliação
de uma escola rural naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o S!:n_ado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jos6. Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 61, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 3.976.401.000 (três bilhões, novecentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e um
mil cruzeiros).
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno,
Estado de Rondônia, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
3.976.401.000 (três bilhões, novecentos e setenta e seis
milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros) correspondente a 300.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto ao
Banco do Estado. de Rondônia S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinada à realização de serviços de drenagem,
terraplenagem, asFaltamento e construção -de creche do
Projeto CURA, uPimenta Bueno" a ser implantado no
Município, obedecidas as condições admitidas pelo BanM
co Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.-:- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José
Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 62, DE 1985
Modifica a redaçio do art. 19 da Resolaçio n9 70.,
de l4 de novembro de 1984, que autoriza o Estado da
ParaOJa a realizar operaçio de emprêstlmo externo
no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de
dólares aulericanos).
Art. 19 O art. 19 da Resolução n9 70, de 24 de novembro de 1984, passa a vigorarcoln a seguinte redação:
..Art. 19 ~ o Governo do Estado da Parafba
autorizado a realizar, com a garantia da União,
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urna operação de empréstimo externo no valor de
USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de
PrínCi.Pãi;[uniõ a grupo finaricíã.dor a ser indicado
pelo Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, destinada a financiar os programas de implantação e melhoria do sistema viário e de irrigação, daquele Estado, obedecido o seguinte cronograma de contratações: em 1985, USS 40,00Q,OOO.OO
(qu.arenta milhões de dólares americanos); em 1986,
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares ameriM
canos) ...
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
Senado Federal, em 28 de junho-de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 52;- item· 30; do Regimento Interno, e eu, José
Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
- RESOLUÇÃO N• 63, OE 1985
Modifica a Redaçio do artigo 19, da Resoluçilo n9
135, de 6 de dezembro de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, a realizar operação de empréstimo externo no
valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
americanos), destinada ao Programa de Investimentos do Munidpio.
Art. 19 O artigo 19 da Resolução n9 135, de 6 de dezembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
''Art. t9 1:: a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerai_s, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo
financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil,
destinada ao Programa de Investimentos do Município."
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José
Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 64, DE 1985
Altera ã-Resolução n9- 62, -de 28 de- outubro de
1975, que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Munidpios, fixa seus limites e coudlções.
Art. )9 O§ 39, acrescentado pela Resolução n9 93, de
1976, ao artigo 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro
de 1975, que dispõe sobre operações de Crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limites e condições, passa a
vigorar com a seguinte redação:
''§ 39 A receita tfquida, apurada nos termos do
parâgraro anterior, será corrigida, mensalmente,
desde o mês da sua realização, através de índice
aplicâvel à espécie."

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições eni- contrário.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Junho de 1985

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte

•

RESOLUÇÃO N• 65, DE 1985
Autol'lza a Prefeitura Municipal de Pancas, Estado do Espírito Santo, a contratar operaçio de crédito
no valor de Cr$ 159.089.613 (cento e cinqUenta e nove
milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros).
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Pancas, Estado
do Espírito Santo, nos termos do artigo 29 da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de CrS
159.089.613 (cento e cinqUenta e nove milhões, oitenta e
nove mil, seiscentos e treze cruzeiros), correspondente a
14.273,26 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 11.145,99, vigente em maio de 1984,junto
à C~ixa Económica Federal. ~ta na qualidªde de gestora
do fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS,
destinada à implantação de galerias de âguas pluviais e
nieiõs-fios na sede do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res~
pectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José FragelH,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 66, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
do Espírito Santo, a contratar operaçio de crédho no
valor de Cr$ 2..813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e
treze milhões, duzentos e sessenta e um mU e oitenta
cruzeiros).
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
do Esp[rito Santo, nos termos do artigo 29 da Resolução
n'~ 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federa~ autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$.
2.813.261.080 (dois bilhõeS, oitocentos e treze milhões,
duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros). corres-pondente a 127.236,66 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$. 22.110,46, vigente em dezembro
de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali-dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos
pesados, destinados a obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação e melhoria do sistema de galerias de
âguas pfUviais, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 67, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arari, Estado
do Maranhio, a contfatar operaçio de crédito no valor de Cr$ 88A21.771 (oitenta e oito mDhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um cru·
:zeiros).
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Arari, Estado
do_ Maranhão, nos termos do artigo 29 da Resolução n'~
93, de II de OUtubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
88.~21.771 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e
U:in nlil~ setecentos e setenta e um cruzeiros), corresponR
dente a 6.670,99 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 13.254,67. vigente em julho de 1984, junto
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à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora

do Fundo de Apoio ao Desenvolvim~to Social- F AS,
destinada à construção de meios-fios e sarjetas- no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no resp~tiv.~ processo.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de julho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso IV, da Cons,tituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 68, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimO externo, no valor de
USS 55,000,000.00 ( cinqüenbl e cinco milhões de
d6lares americanos) destinada ao Programa Rodoviário do Estado.

Art. 1' ~o Governo do J3s~ado do Maranhão a_utorizado a realizar, com a garantia da União, opéração de
empréstimo externo, no valor deUS$ 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o Progi--ama Rodoviário do Estado do Maranhão.
Ar:t. 2' A operação realizar-se-á nos termos apro'vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive_o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuada pelo
Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco
Centrãl do Brasil, nos termos do art. 1~>, item II do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1984, obedecidas as exigências dos órgãos encarregados da ~xecução da política
econômico-fin.anceira do GOverno Federal, e, ainda as
disposições da Lei Estadual n' 4.580, de 4 de ju}ho de
1984, autorizadora da operação.

Art. 3' Es.t~ resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senad'o Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Sen_ad_o Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Josê Fragelli,
P.residente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 69, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.144.701.308
(um bilhão, cento e quarenta e quatro mllhiies, setecentos e um mil, trezentos e oito cruzeiros).

Art. 19 ~ o Governo do Estado da Bahia, nos. t~r·
mos do art. 2t da Resolução nl' 93, de 11 de outubro dC
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.144.701.308 (um bilhão, cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um
mil, trezentos e oito cruzeiros), correspondente a
347.688,35 ORTN. considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 3.292,32,. vigente em marvo de 1983,junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS,
destinada à implantação de delegacias e postos policiaís
civis na Região Metropolitana de Salvador, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo orocesso.
Art. 29 ' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador
José Frqdll, Presidente.

Sábado 29
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos te_rmos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 70, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar emCrS 339.561.810.000 (trezentos e trinta e nove
bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1' 1:. Q Governo do Estado de São Paulo autori_zado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no inciso 111, do artigo ~ da Resolução n9 62, de 28 de
outubro de 1975. modificada pela de n9 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado_ Federal, de modo a permítir o ·registro de uma emissão de 21.000.000 Obrigações do Tesouro do Est;ido de São Paulo- ORTP --Tipo Reajustável, equivalente a Cr$ -339.561.810.000
(trezentos e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e
um milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros), considerado
o valor nominal do título de CrS 16.169,61, vigente em
setembro de 1984, destinado ao giro de parte de sua dfvi- .
da consolidada interna mobiliária, vencível no transcorrer do exercício de 1985, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra_sH._no respectivo p-reces.:
so.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Josê Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 71, DE 1985
Autoriz.a a Prefeitura Municipal de Jundlaí, Estado de São Paulo, a contratar operaçilo de crédito no
valor de CrS 2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três
milhões, qua.tro~entos e noventa e sete mU, duzentos e
setenta e cinco cruzeiros).
Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Jundiaf, Estado
de São Paulo, autorizada, nos termos do artigo 29 da Resolução_ n_, 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e cinco
cruzeiros), correspon-dente a 1t 7. 730,86 OR TN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 17.867, vigente
em outubro de 1984, junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de rec11:rsos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, dcistinada à c_onstrução
de unidades médico-assistenciais e minicreches, além de
aquiSição de equipamentos afins, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. - Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço sãber que o Sen3.do Federal aprovou, nos termos
"do art. 52, item 30 , do R~gimento Interno, e eu, José
Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 72, DE 1985
Autoriza o Governo do _Estado de Sio Paulo a promover a relocalização do empreendimento, aprovado
pela Resoluçilo n"' 343, de 30 de setembro de 1983.
Art. [9 ~o Governo do Estado de São Paulo autorizado a' prómover a relocalização, para o Município de
Tremembé, naquele Estado, do empreendimento destinado à implantação de penitenciária prevista para a cidade de São JosE: dos Campos, no mesmo Estado, a ser
custeado por operação de crédito no valor equivalente a

234!

441.264,15 ORTN, junto à Cabúl Econômica Federal,
mediante a utilização de rectrrsos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, de acordo com a autorização contida na Resolução n9 343, de 30 de setembro
de 1983.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. José Fragelli, Presidente.

Senador

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConsUtuíção, e eu, José Fragelli,
Presidefite, pTom~ulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 73, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado da Bahla a contratar operação de crédito no valor de CrS 752.098.032
(setecentos_ e cinqUenta e dois milhões, noverita e oito
mil e trinta e dois cruzeiros).
Art. 111 ~ o Governo do Estado da Bahia, nos termos do artígo 29 da Resolução nl' 93, de II de outubro de
1976, do Se,nado Federal, autorizado a contratar operaçào de crêdito no valor de CrS 752.098.032 (setecentos
e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e
dois cruzeiros), correspondente a 139.643,59 ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de CrS 5.385,85,
vigente em setembro de 1983, junto à Caixa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvime_nto Social- FAS, destinada à
reforma do Forte de São Joaquim, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação,
Senado Federal, em 28 de junho de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Faço sa~er ~ue o Senado Federal aprovou, nos termos
do a~t. 42, mcrso VI, da Constituição, e eu, Josê Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
(tESOLUÇÃO N• 74, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a
elevar em CrS 67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões
e trezent9s e de~ cruzeiros) o montante de sua dívfda
consolidada.
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro
aUtOriZado a elevar, temporariamente, os parâmetros es- tabelecidos nos incisos I, III e IV, do artigo 21', da Resolução n' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela
do númeio 91;-de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emis-são de 3..030.240 Obrigações do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro - ORTRJ- Tipo Reajustável, equivalente a CrS 67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões e trezentos e dez cruzeiros), considerado o valor nOminal do
titulo de CrS 22.110,46, vigente em dezembro de 1984,
destinado ao financiamento do Programa de Trabalho
do Governo do Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de su~
publiçação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1985. -Senador

José Fragelli, Presidente.
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Faç-o saber que o Senado Federal aprovou; nõs- terinOs -do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte

-

F:iCO saber que o Senado Federal aprovou, nos termo.s
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelh,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 76, DE 1985

RESOLUÇÃO No 75, DE 1985

Autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar
operação de empréstimo externo no valor de FF.
38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mU
francos franceses).

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.564.427.256
(três bilhões, quinhentos e sessenta e quatro milhões,
quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e

seis cruzeiros).
Art. 19 h o Governo do D_istrito Federal, nos termos
do artigo 211 da Resolução n'l 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a cQntrat~r op:ração de crédito no valor de Cr$ 3.564.427.256 _(três_ btlhões, quinhentos e sessenta_ e quatro mil~ões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros), correspondente a 161.210 ORTN, ~alar vigente
em dezembro de 1984, junto ao _Banco Nac10nal do Desenvolvimento Económico e Social - BN_DES,-com re~
cursos do Banco Mundial - BIRD, destinada a construção de pontes nas estradas que compõem o Plano Rodoviârio do Distrito Federal.
Art. z.,._ Esta rCsolUÇão entra em vigor na data de sua_
publicação.
Senado_ Federal, em 28 dejL!_nho de 1985. ~-Senador
José FrageUi, Presidente~

Art. 1"' b o Governo do Distrito Federal autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma oper~ç_ão de
empréstimo externo n-o valor de FF. 38..800.000 (tflftta e
oito milhões e oitocentos mil francos franceses), ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Tesouro francês, destinada a financiar o_ Progrllma de Ree-quipamento do Hospital de Base do Distrito Federal.
Att. 29 A -Operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executiv_o Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a--ser efetuado pelo
MiniStériO da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decre- ·
to n"' 74.157_, _de 6 de junho de 1974, obedecidas_ as_ demais
exigências dos órgãos encarregados da execução_ da política ec_onômic_o-fina_nceira do Governo Federal.
- Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
-----Senado Federal, em 28 de junho de_ 1985. -Senado
-José Frage-lli, Presidente.

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso V1, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 77, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nobres, Estado do Mato Grosso, a contratar operaçiio de crédito
no valor de Cr$ 1.327.244.778 (um bilhão, trezentos e
vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil,
setecentos e setenta e oito cruzeiros).
Art. l"' 1! a Prefeitura Municipal de Nobres, Estado
do Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da Resolução
n' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a c_ontratar operação de crédito no valor de Cri
1.327.244.778 (Urii bilhão", trezentos e vinte e Sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e se-tenta e oito cruzeiros), correspondente a 65.970,67
ORTN;-Considerado o _valor nominal da ORTN de Cr$
20.118,71, vigente em novembro de l984,junto à Caixa
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
- Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social . . :. . ___ FAS,
destinada à irilptailtação de galerias pluviais, meios-fios e
sarjetas no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces-soÁrt. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
- Senado Federal, em 2_8 _de junho de 1985. ~Senador
José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 120•SESSÃO, EM iS DE JUNHO
DE 1985
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2- Leitura de Projetos
Projeto de Lei do Senado n"' 20f/83:-Complementar, de autoria do Sr. senador BCriedito
Ferreira, que cria o Estado do Tocantins e dá outr_~_:__
providências.
-c

-Projeto de Lei do SenadQ n"' 202/85=~
Complementar, de autoria do Sr. Senador Herâclito
Rollemberg, que altera o Código Tributãrio Naciõnal.
-Projeto de Lei do Senado n"' 203/85, de autoria
do Sr. Senador Henrique Santillo, que concede moratória aos produtores de soja e algodão e dã outras
providências.
- Projeto de Lei do Senado n"' 204/85, de autoria
do Sr. Senador João Castelo, que dispõe- s06re o cálculo do lucro tributãvel pelo imposto de renda da
pessoa fiSica, na alienação de im6vCf"adcjUífíd3 por
herança.
-Projeto de Lei do Senado n\' 205/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que consídera insalubres as atividades dos operadores de telex e teletipo, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n"' 20_6J85, de autoria
do Sr. Senador Jorge Kalume, que permite o uso dos
créditos em Fundos do Decreto-lei n9 157 para amortização de prestações do Sistema Fin3riCC:iio-de Habitação.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
- Agradecimento às autoridades que menciona, pela
colaboração recebida durante a realização, em
Brasília, da VII Conferência Interparlamentar Comunidade Europa/ América Latina.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
-Acontecimentos que marcaram o quadro polífícoinstitucional brasileiro neste príffieifo semeStre.
SENADOR MURILO BADARÓ, como LíderRéplica ao pronunciamento de s_eu antecessor na tribuna.
SENADOR VIRGILIO TÁVORA, em explicação
pessoal -- Proposta governamental para cobertura
do deficit operacional.
SENADOR_ CID SAM PATO, em explicação pessoal-Sentido do pronunciamento feito por S. Ex•,
em sessão anterior, de análise dos problemas económicos brasileiros.
1.2.4- Leitura de Projeto
Projeto _de Lei do Senado n' 207/85, de autoria do
Sr. Senador Mário Maia, que altera redação d_os artigos 116 e 123 da Lei n"' 1.711, de 28 de outubro de
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União}.
1.2.5 -Requerimentos
N9s 236 a 248/85, de dispensa de interstício e prévia distribuiÇão de avulsos Jlara os Projetas de Res_olução n"'s 54 a 65/85 e Projeto de Lei da Câmara n'
20/85, a fim de que figurem na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovados,
1.3-0RDEM DO DIA
- Requerimento n"' 159/85, Solicitando a retirada
em carãter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n'

157, de 1985, que altera a redação do item VI do art.
da Lei n"' 7.232. de 29 de outubro de_l984 . .Aprovado.
7<~

--Projeto de Lei da Câmara n"' 50/81 (n\'
2~084/79, na Casa de origem), que dã nova redação
ao§ 2"' do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decareto-lei n"' 5.452, de 1"' de
maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador. Votaçio adiada, para
a sessão d_o dia 27 de agosto próximo, nOs termos do
Requerimento n9 249/85.

-Projeto de Lei da Câmara n~ 164/84 (n"'
J:OOT/84, na Cã:sa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao
Município de Ourinho, Estado de São Paulo, do terreno que mendona. Aprovado. À sanção.
-Projeto- aeLef do-Seriado n"' 26/79, que acrescenta parágrafos ao art. 517, da Consolidação das
Leis do Trabalho. Aprovado. À Comissão de Redação.
1.3.1- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinâria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que desig_na.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOÃO CASTELO -Aduzindo novas
considerações ao Projeto de Lei do Senado n"'
204/85, apresentado por S. Ex~ na presente sessão.
SENÃDóR.- LO MANTO JONiOR- JustifiCando
proposta de emenda à Constituição, que estabelece
percentual mínimo da renda tributária da União para
aplicação no Nordeste, pelo prazo de 30 anos.
SENADOR BENEDITO FERREIRA- Considerações sobre o atual momento político brasileiro.
1.3.3- Comunicação da Presidência
Cancelamento da sessão conjunta anteriormente
convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos.
1.3.4- Discursos após a Ordem do Dia (continuação)
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Documento çlaborado pelo Ministro Marco Maciel, intitulado ·~dticição para todos: caminho para mudança".
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindicação dos ex-combatentes; pleiteando isonomia salarial.
SENADOR GAL VÃO MODESTO- Problema
da energia elêtrica no Estado de Rondônia.
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SENADOR GASTÃO MULLER- Relato de S,
Ex•, por ocasião de visita de t_rês dias feita à Marinha
de Guerra do Brasil.

SENADOR LQURIVAL BAPTISTA -

Docu-

mento recebido por S. Ext, relacionado com os riscos

~ N'?s 252 a 263/85, de dispensa de interstício e
prêvia distribuição de avulsos, para os Projetas de
Resolução n<?s 66 a 76j85; e_ para o Projeto de Lei do
Senado n'? 4/85, a fim de que figurem na Ordem do
Dia da sessão seguinte. Aprovados.

do tabagismo.

SENADOR CARLOS ALBERTO- Expectativa
de S. Ex•, com relação ao programa ~'Educação para

todos".
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOViolência havida em estados que menciona,
que teria surgido em virtude da reforma agrária.

SO -

SENADOR LOMANTO JONIOR- Falecimento
do Dr. Pedro Calmo_n_Moníz de Bittencourt.
SENADOR _HELIO GUEIROS - Estado precário das rodovias BR-430 e BR-163.
SENADOR JOÃO CALMON sobre o déficit público.

Consideraçi).,

SENADOR NIVALDO MACHADO- Análise
do ensino brasileiro e seus problemas.
SENADOR CEsAR CALS- Mandado de segurança irnpetrado pelo Prefeito de Fortaleza, César
Cais Neto, visando obstar ato que o exonerou daquela Prefeitura.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Considerações sobre projeto de lei de autoria de S. Ex• e,
aprovado pelo Senado Federal, relacionado com a
Zona Franca de Manaus.
1.35- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAM_ENTO
2-ATA DA 121• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO
DE 1985
2.1-ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa
2.2.2- Discursos do Expediente
SENADOR ODACIR SOARES. como LíderPrisão dos assassinos do Jornalista Mário Eugênio.

SENADOR CARLOS_Al.,BERTO- Decisão do
Governo federal em não reajustar a tabela de desconto
do Imposto de Renda na fonte dos assalariados.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, como Líder- A_pelo ao Senador Alberto Silva.
em favor da aprovação de projeto de resolução, constante da Ordem do Dia da presente sessão, que auto~
riza o Governo do E_sta_d_o dQ Piauí, a realizar operação de empréstimo eXterno.
SENADOR ALBERTO SILVA- Concordância
de S. Ex• com relação à aprovação do projeto focalizado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso.
SENADOR JOÃO LOBO - Congratulando-se
com o Senador Alberto Silva. pelo posicionamentode S. Ex• com relação ao pedido de emprêstímo externo solicitado pelo Governo do Estado do Piªuí.
2.2.3 - Requerimentos
- N'i' 250/85, de urgência, para o Projeto de L~
do Senado n'? 164/85, que declara fie utilidade pública o Instituto Internacional de Cultura.
- N'? 251/85, de urgência, para o Projeto de Lei
do Senado n~' 3/85-DF, que autoriza o Governo do
Distríto Federal a cont.rata.: _operação de crêdito no
valor de 161.210 ORTN junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento EconómicO e Social.

2.3- ORDEM DO DIA
- ProjetÕ de Lei da Câmara n~ 20/85 (n'?
4.984/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens direitos-devalar artístico, est'êtico, históitCo, -turístico. e-piisagfstico, assim corno a qualquer outro interesse difuso, e
dâ outras providências. Aprovado apóS ·usar da palavra o Sr. Octâvio Cardoso. À sanção.
...__Projeto de Resolução n'? 54/85, que autoriza o
Go.v.erno do Estado do Piauí a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 60,000~000.00
(sessenta milhões de dólares norte-americanos).
Aprovado. À Comissão de Redação.
~Projeto de Resolução n" 55f85, que autoriza o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
CrS 65.9.56:369.973 _(sessenta e cinco bilhões, nQvecentos e cinqUenta e seis milhões, trezentos e sessenta
e riove
e novecentos e setenta e três cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redação.

mn

~Projeto de Resolução n'? 56/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de J acaref {SP) a elevar em Cr$
5.30 I .868.()Q(f (cinco bilhões, trezentos e um milhões,
oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. À ComisSão de
Redação.

- Projeto de Resolução n'? 57/85, que autoriza a
Prefeit:Ura Muncipat de Ferraz de Vasconcelos (SP) a
elevar em CrS 7.146.800.000 (sete bilhões, cento e
quarenta e seis milhões e oitoCentos mil crUzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, Aprovado. Ã
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n<:> 58/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vinhedo (SP), a elevar em
CrS 7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarent~ e
seis milhões, novecentos e:. sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de. sua dívída consolidada. Apro"Vado. Ã Comissão _de Redaçào.
-Projeto de Resolução n~ 59/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) a elevar
em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novencentos e
cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dfviQa consolidada. Aprovado. Ã Comissão de ~edação.
-Projeto de Resolução n'? 60/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Mambaf (GO) a elevar em
Cr$ 33.22l.l39,25 (trinta e três milhões, duzentos e
vinte e um mil, cento e trinta e nove cruzeiros e vinte
-e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resqlução O"' 61/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a
elevarem CrS !.947.932.813 (hum bilhão, novecentos
e quarenta e sete milhões, novecentos e trinta e dois
mil, oitocentos e treze cruzeiros). Aprovado. Á Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n'? 62/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de lndaiatuba (SP) a elevar em
cr·s -5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Aprondo. A
Comis.s.ãq__de Redação.
....:..·Projeto de Resolução n'~ 63/85, que autoriza. a
Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) a elevar em Cr$
10.720,200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua
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dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n'? 64f85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP) a elevar em Cr$ 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e trinta e
seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Aprovado. À Comissão de R e dação.
-Projeto de Resolução n'? 65/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Um eira (SP) a elevar em CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois rnil cruzeiros) o inontante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~ 127)85 (n~ 307)85, na origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Celso Monteiro Furtado, para exercer a função
de Embaixador do Brasiljunto às Comunidades Econômicas Europêias. Retirada da pauta pela Presidência.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n'i' 133/85 (n'i'319/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Paulo Simas Magalhães, Ministro de Primeira
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à Delegação
Permanente do Brasil junto à Associação Latinoamericana de Integração. Retirada da pauta pela Presidência.
2.3.1 - Matérias apreciadas ap6s a Ordem do Dia
-Projeto de Lei do Senado n'? 164/85, em regime
de urgência, nos termos do_ Requerimento n9 250/85,
lido no Expediente. Aprovado, em primeiro e segundo turnos, após Pareceres das comissões competentes. Ã Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado nt>
164/85, em regime de urgência. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 3/85-DF, em regíme de urgência, nos termos do Requerimento n'?
251/85, lido no Expediente. Aprovado nos termos do
Projeto de Resolução nt> 77/85, apresentado pela Comissão de Economia, tendo em vista parecer da Comissão de Constituição e Justiça apontando equívoco
no enquadramento constitucional da solicitação,
após os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, e do Dístrito Federal sobre ·-o projeto de resolução, À Comissão di! Redação.
-:- Redação final _do Proj~to de Resolução n"
77/85, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
2.3.2 -

Comunicação da Presidência

-Referente a inexistência do Projeto de Leí do
Senado n'? 3/85-DF, originalmente usado para a solicitação do Projeto de Resolução n" 77/85.

2.3.3- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
(continuação)
- Redações finais dos Projetas de Resolução n~'s
54 a 65/85, constantes da 9rdem do Dia da presente
sessão. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos
n's 264 a 275/85. À promulgação.

23.4 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Apoio dispensado pelo Governo da Nova República aos plantadores de algodão.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Decisão
do Governo Federal em reestudar as dívidas das prefeituras municipais _com a Previdência Social.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- 33• aniversário de fundação da CEMIG.
SENADOR LOMANTO JONIOR -Centenário
de naScimento do ProfeSsor Aristides Novis.

2343
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2.3.5 - Comunicaçio da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar~
se hoje, às 21 horas, com Ordem do Dia que designa.

2.4- ENCERRAMENTO.
3 - ATA DA 122• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO
DE 1985
3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos

- N9 276/85, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n9 2/85-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor
FF. 38.800.0_00__(trintã e oito milhões e oitocentos mil
francos franceses), equivalente a Cr$ 9.700.000.000
(nove bilhões e setecentos milhões de cruzeiros).
- Nll 277 f85, de urgência-para o Projeto de Resolução n'i' 10, de 1985, que dispõe sobre operações de
crédito dos Estados_ e Municípios, fixa seus limites e
condições.

3.3-0RDEM DO.D1A
-Projeto de Resolução n~' 66/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a elevar em Cr$ 3.704.669.206 (tiês bilhões, setecentos e
quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e seis cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.

-Projeto de Resolução nt 67/85, que autoriza o
Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$
67.000.000.31 O (sessenta e sete bilhões e trezentos e
dez cruzeiros) o montante de sua dívida consOlidada-:
Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n9 68/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno (RO) a elevarem Cr$ 3.976.401.000 (três bilhões, novecentos e
setenta e seis milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comfssã_o deo Re dação,
- - - -- Projeto de Resolução n9 69/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Arari (MA) a elevar em CrS
88.421.771 (oitenta e oito milhões quatrocentos e. vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n9 70/85, que autoriZa o
Governo do Estado de São Paulo a promover a relocalização do empreendimento a ser custeado pela
operação de crêdito objeto da Resqluçã_o Senatoria_!
n9 343, de 30 de setembro de 1983. Aprovado. A Co_missão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 71/85, que autorizã- o-Governo do Estad_o_ da Bahia a elevar em Cr$
1.144.701.308 (h um bilhão, cento e quarenta e quatro
milhões, setecentos e um mil, trezentos e oito cruzeíros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 72(85, que autoriza o
Governo do Estado__ da Bahia a elevar em CrS
752.098.032 (setecentos e cinqUenta e dois milhões,
noventa e oito mile trinta e dois cruzeiros) _o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissã_o
de Redação.
-Projeto de Resolução n9 13/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) a elevar em Cr$
2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e _
cinco cruzeiros). Aprovado. À Comissão de Reda_ção_. __
-Projeto de Resolução n9 74/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pancas (ES) a c_ontrair dívida consolidada interna no valor de Cr5 159.089.613
(cento e cinqUenta e nove milhões, oitenta e nove mil

seiscentos e treze cruzeiros). Aprovado. À ComiSsão
de Redação.
-Projeto de Resolução n9 75/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nobres (MT) a elevar em
Cr$ L327.244.778 (hurn_ bilhão, trezentos e vinte e
sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil. setecentos e setenta e oito cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto _de Resolução n9 76/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a elevar em Cr$
2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze mi·
1hões, duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros) o_ montante de sua dívida consolidada, Aprovado._ À Comissão de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n9 04-/85, que dispõe
sobre a política nacional do petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a
sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade
Ariônim·a e dá outras providências. Aprovado em primerio turno.

3~3.1 -Matéria apreciadas -ap6s a Ordem. do Dia
Projeto de Lei do Senado n9 2/85-DF, em -regime
de urgência nos termos do Requerimento n9 276, lido
no Expediente. Aprovado nos termos do Projeto de
Resolução_ n9 78/85, após pareceres das Comissões
competentes. A Comissão de Redação.
Redação Final do Projeto de Resolução n9 78/85,
em regime Qe urgência. Aprovada. A promulgação.
Projeto de ReSolução n9 10/85; em regime de ur- _
gência, nos termos do requerimento ri9 277, lido no
Expediente, Aerovado, após pareceres Qas Comissões
competentes. A Comissão de Redação.
Redação Final do Projeto de Res,?lução n9 10/85,
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
Redações finais dos Projetas de Resolução n9s 66 a
76, de 1985, constantes da Ordem do Dia da presente
sessãO. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos
n9s 278 a 288/85. A prorriulgação.
3.3.2- Comunicação da Presidência

Convocaç[o de sessão extraordi_nária a realizar-se
beije, às 21 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4.:_ ATA DA 123•SESSÃO, EM 28 DE JUNHO
DE 1985
4.1-ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1 - Comunicação
Do Sr. Senador Roberto Campos, que se ausentará
do País.
4.2.2 - Requerimentos

N9 289/85, de a-utoriã dOs Srs. Humberto Lucena,
Odacir Soares e Nivaldo Machado, de urgência para
a Mensagem ri~' 266/84, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para
que o Governo do Estado de São Paulo possa realizar operação de crédito _no valor de Cr$
339.561.810.000.
N9 290/85, de autoria dos Srs. GastãO Mtfller, Murilo Badaró e Nivaldo Machado, de urgência para o
Ofício nt SMI4f85, do Sr~Governador do Estado da
Paraíba, solicitando modificação de redação ao art.
I9 da Resolução n"' 70/84, qUe autoriza o Estado" da
Paraíba a realizar operação de empréstimo externo
no valor de USS 60,000,000.00.

Junho de 1985

4.3- ORDEM DO DIA

Redação final do Projeto de Decreto Legislativ_o n9
14, de 1984 (n9 47/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto dos Protocolos Adicionais à
Constituição da União Postal Universal (UPU), negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
Aprov&:da• A promulgação.
4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n9 266/84, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n"' 289/85, lido no Expedient~. Aprovada, nos -termos do Projeto de Resolução nt 79/85, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução nt 79/85,
em regime de urgência, Aprovada. A promulgação.
Ofício n"' S-24/8 5; em regime de urgência, nos termos do Requerimento ilt 290/85, lido no Expediente.
Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n9
80/85, após pareceres das comissões competentes. Â
Comissão de Redação.
Redação final do Projeto jie Resolução n9 80/85,
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
4.3.2 -lksignação da Ordem do Dia da próxima
sessão
4.4- ENCERRAMENTO
5-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Cíd Sampaio, proferidos na sessão de
26-6-85.
-Do Sr. Virgílio Távora, proferidos na sessão de
26-~85.

-Do Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão de
26·6·85.
-Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 26-685.

- Do Sr. Alexandre Costa, proferido na sessão de
27-6-85.

-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 27-6-85.
6- ATOS DA COMISSÃO DIRETOR.A

N<? 23, de 1985, e seus anexos (Parecer e Ato Normativo da Diretoria da Associação dos Servidores do
Senado Federal n9 6, de 1985).
Nos 24 e 25, de 1985.

7- ATO DO PRESIDENTE
No l2l. de 1985.

8-INSTRUÇÃO
DIRETOR-GER.AL

NORMATIVA

DO

N' I, de 1985.
9- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
CONGRESSISTAS

Ata da 9~ Reunião ordinária, realizada em 20-6-85.
Resolução n"' 8, de 1985.
lO-COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Ata de reunião da comissão.
Normas e instruções sobre os trabalhos da comissão no corrente ano.
Portarias n"'s 1 a 3/85, do Presidente da Comissão.
li-ATAS DE COMISSOES
12-MESA DIRETORA
13- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

14- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 120\l Sessão, em 28 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José FrageÚi, João Lobo, Marcondes Gadelha, Mário Maia e Hélio Gueiros.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

4.; Para efeito de análise sobre a capacidade de paga menta do postulante, teríamos a seguinte situação:

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Odacir Soares- Aloysio .Chaves -Gabriel HermesHélio Gueiros - Alberto Silva - Helvídio Nunes João Lobo- José Lins- Virgilio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho -Humberto
Lucena -

Marcondes G_adelha -

Milton Cabral -

Aderbal Jurenla- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Heráclito Rollemberg- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana João Calm.on- José lgnádo FeiTelr"i- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo
Badaró - Alfredo Campos - Henrique Santillo Gãstão Miíller- José Fragelli_- Jorge BornhausenCarlos Chiarelli - Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa _o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessã.o.
Sob a proteção _de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~>-Sei::rC:tário irá ProCeder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES
N•s 288 E 289, DE 1985
PARECER N• 288, DE 1985
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio ''S" n9
12/85 (n~' 66/85, da origem), "do Senhor Governador do Estado do Piauí, solicitando autorização do
Senad~ Federal para contratar operação de crédito
externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos), destinado ao programa
de investimr.nto do Estado".

Relator: Senador Cid Sampaio
O Senhor Governador do Estado do Piauí solicita ao
Senado Federal, nos termo_s do art. 42_,__item IV, da Constituição, a competente autorização para que aquele Estado possa contratar uma operação de empréstimo externo, no valor _de US$ 60,000;000.00 (sessenta_ milhões de
dólares ameri.c;anos), destinada a financiar programas de
melhorias no sistema viãrio CSladual e de infa:a-estrutura
hídrica e de _irrigaçãO; -discriminados às folhas 19 e 20 do
Processado.
Para atender às disposições do Regimento Interno e
da legislação pertinente, foram anexados ao Processado
todos os documentos necess_ários, à exceção do cronograma anual de dispêndios da dívida interna extralimite.
2. O cronograma dã. contração da operação preten~
dida será o seguinte:
USS Mllbões
Anos
1985
30,0
1986
30,0
Total ..............-~,.·---~~-·~···· 60,0
3. De acordo com as informações contidas no processado, a situação geral da dívida fundada do pleiteante, apresenta~se conforme quadro abaixo:

Posição da

Dfvld~

I - Dívida 1ntralimite
2- Dívida Extralimite
3 - Dívida externa
4 - Operação sob ~ame
Montante global

em Cr$ l
Limites do
Art. 29 da
Res. . 62/75
~1on~ante

.220.480.731

da

I

Operação
sob
exame

325.344.017

267.500.000

61.8"34.337
+ y•

48.772.000

000

Situação
posterior à
contratação

592.8.44.017

Crescimento real
anual
Dispêndio

62.994~495

anual mãximo

47.245.871

.Y*:,:::=

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 54, DE 1985

~

69.834.337
+

ev~ntual parcela de dispêndio referente a amortização da dÍvida
mi..te . {va.lor ·não .informado) .

Os- limites _fixados pelo art. 29 da Resolução n~" 62f75
do Senado Federal, e que dizem respeito à dívida interna
intralimite, constituem os únicos limites quantitativos,
de natureza legal, ao endividamento de Estados e Municípios:- Não se aplicam, pois, a endividameilto externo.
Todavia, c_om base no quadro acima, verifica-se que, antes mesmo da realização da operação sob exame, o endivídamento total do Estado do Piauí já extrapola os li mi~
tes suj:>racitados.
Ocorre que; com as informações complementares for~
necidas pelo governo daquele Estado, baseadas na receita efetivamente arrecadada no período de janeiro a abril
do corrente ano, o orçamento do Piauí prevê, para 1985,
a realização de uma receita líquida (receita total menos
operações de crêdito por antecipação de receita) de Cr$
604 bilhões e uma margem de poupança real reestimada
de_CrS. 160,9 bilhões, bastante superior ao maior dispén~
dia anual (iá incluído o dispêndio da dívida extralimite,
fornecido posteriormente) que a sua dívida fundada
apresentará após a realização da operação pretendida.
O exame das condições creditícias da operação será
efet_uado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
com o Banco Central d9 Brasil, nos termos do art. l~>, in~
ciso II, do Decreto n"' 74.157, de 6 d_ej_unho de 1974, assim que apresentada a respectiva miiluta do contrato do
grupo financiador.
Do ponto de vista das finanças de tal compromisso
não deverá acarretar ao Estado em questão maiores
pressõeS na eXecUÇão- -orç-ãmentãria de seus futuros
exercícios, tendo em vista que os encargos financeiros da
presente -oPeração de- crédito serão financiados pelos
ptópriOs reCUrsos orçamentários.
No mérito, o financiamento das ati vidades produtivas
dos Estados através de operações de crédito, não obstante todas as suas conseqUências negativas, feni ·merecido a
a-c-olhida da Casa tendo em vista ser essa a única alternativa de que dispõem atualmente para implementar as
suas inúmeras responsabilidades, enquanto o sistema tributário não for adaptado à realidade do federalismo brasileiro.
_ 8,ssim sendO, -e tendo em vista que foram atendidos os I
disp<?Sitivos regimentais pef-ti'nentes à IÍiatêria, opinamos
pelõ acóUlimento do pleito nos termos do seguinte:

Fundada

Em Cr$ 1.000
98.224.562
107.961.051
119.158.404
267.500.000
592.844.017

_global

!

Posição
Divida
Fundada

Autoriza o Governo do EStado do Piauí a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
69~~,000.00 (sessenta mUhões de dólares norte-americanos).
-

O -senado Federal resofVe:
Att. l9 E: o Governo do Estado do Piauí autorizado
a r~Iizar, com a garantia da União, uma operação de

y~

extrali-

empréstimo-externo- ifo valor de USS. 60,000,000.00 (ses~
senta milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras mo~das, de principal, junto a grupo finãnciador a ser indiçado, destinada a financiar o Programa de Melhoria no Sistema Viário e de Infra-estrutura
hídríca do Estado, obedecido o seguinte cronOgrama de
contratação:
Ano
USS Mllhões
1985
30,0
1986
30,0
Total .........•........•............. 60,0
Art. 2"' A operação realizar~se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal+ inclusive o exame das
condições creditlcias da operação a ser efetuada pelo Mi·
nistério da Fazenda em artjculação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo 1~, item H, do Decreto n,9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômiç-o»financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na-Lei -Estadual n~" 3.986, de 28 de fevereiro de
1985, autorizativa da operação.
Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na dala de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente - Cid Sampaio, Relator-Américo de Souza - Hélio Gueiros - Alcides Saldanha
- Roberto Campos- João Calmon- Jorge KalumeJosé Lins - Jutaby Magalhães.
PARECER N• 289, DE 1985
Da Comissio de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 54, de 1985, da Comissão de
Finanças, que "autoriza o Governo do Estado do
Piauí ã realizã.r oPeraÇão de empréstimo externo, no
valor de USS 60,000,000.00 (sessenta mllbões de
dólares norte-americanos)".
Relator: Senador Hélio Gueiros
O presente Projeto de Resolução, da Comissão. de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu PareCer sobre o Oficio '"'S" n9
, de 1985, autoriza o Governo do Estado do Piauí, a contratar empréstimo externo, no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de
dólares norte-america-noS) destinado a financiar o Pro. grama de Investimc;ntos daquele Estado.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza:
,. "Art. 42.
Federal:

Compete privativamente ao Senado

IV - autorizar empréstimo, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
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PARECERES

Estados, do Distrito Federal e Munidpios., ouvido o
Poder Executivo Federal."
O Processo está instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer, perfeitamente, a operação,
os recursos para satisfazer os compromissos e aSua finalidade, bem .como com os demais instrumentos legais,
conforme ex~ge o art. 403, do Regimento Interno do Senado Federal.

No mérito, a matéria foi examinada pela Comissão de
Finanças que concluiu pelo Projeto de Resolução_ em tela, após uma acurada anâlise das finanças daquele Estado, particularmente, sobre a sua capacidade de pagamento.
Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentâ.ís aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange a_os aspectos de constitucionalidade, juridicidadc: e técnica legislativa.

Sala das Comissões, 27 de junho de: 1985. -José Ignácio Ferreira, Presidente- Hélio Guelros, Relator - Octávio Cardoso - Martins Filho - Raimundo Pare'nte Américo de Souza - Nlvaldo Machado - Moacyr Duarte.

Pfu"\ZO

f:RIE

JUROS
TAXA

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos
do seguinte:
.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 55, DE 1985

N•s 290 e 291, de 1985
PARECER No 290, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"'
21, de 1985 (n"' 111/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o governo do estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$
65.956.369.973 (sessenta e cinco bilhões, novecentos e
cinqüenta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove
mire novecentos e setenta e três cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada Interna.
Relator: Senador Albano Franco
Com a Mensagem n9 21/85, o Senhor Pr~sidentc: da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro que objetiva registrar uma emissão de Obrigações do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustâvel, nas seguintes condições:
.a) quantidade: 3.691.519 Obrigações do Tesouro do
Rio de Janeiro- Tipo Reajustãvel (ORTRJ), equivalentes, no valor nominal reajustado para o mês de outubrof84 (Cr$ 17.867) a Cr$ 65.956.369.973;
b) características dos títulos:

CORREÇ:.i\0 HODALID.i\DE
MONE'l'ÂRI'l\

PERIODICIDADE
DE PAGAli1ENTO

(1)

NUMERAÇÃO

Junho de 1985

DOS

CERTII:'ICADOS

(2)

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em
CrS 65.956.369.973 (sessenta e cinco bilhões, novecentos e cinqüenta e seis milhões, trezentos e sessenta
e nove mil e novecentos e setenta e três cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. li' É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a
elevar, temporariamente, o parâmetro III do art. 2~> da
Resolução n"' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada
pela de n9 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 3.691.519 Obrigações do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro- Tipo Reajustável(ORTRJ), equivalente a Cr$- 6_5.956.369.973 (sessenta e cinco bilhões, novecentos e cmqUenta e seis milhões, trezentos e sessenta e
nove mil e novecentos e setenta e três cruzeiros), considerado o valor nominal do título de CrS 17.867 vigente Cm
outubro de 1984, destinado à complementação do giro
da dívfda consolidada interna mobiliãria, vencrvel no
exercício de 1984, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala. das Comissões, 13 de junho de 1985. --Joio Cas_,elo,_Presidente- Albano Franco, Relator- Alexandre
Costa, sem voto - Carlos Lyra - Moacyr Duarte Mário Maia - José Lins.
PARECER No 291, DE 1985

c

5 anos

l3ia.a.

serrestral

rrensal

NE- p

010.716 a 040.000

(1} = idêntica ã fus Cbrigaç_&s do Teso~ Nucional - Tip:::. Rea.jus""t.ávcl (Ok.I'N)
(2) = NE - na:ninativn-endossâVéi
P - ao J.X>rt4ldor

(1) =idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional

-

Tipo Reajustãvel (ORTN) _
(2) = NE - nominativa-endossãvel
P - ao portador
c) cronograma de emissõ_es e vencimentos:
Colocações

Vencimentos

Quantidades

Abr/85

1•/Ago/89
IO/Set/89
10foutf89
JofNovf89
lofDez/89

821.455
835.064
835.000
600.000
600.000

Abr/~5

Abr/85
Abrf85
Abr/85
Total

3.691.519

d) fonna de colocação: através de ofertas públicas
nos termos do item VII da Resolução n9 565, de20-9-79•
deste Banco Central:
'

75

~) autorização legislativa: Decreto-lei n~ 22, de 15~3-

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, levando em conta a informação_ da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (SEPLAN/PR), e o parecer do Banco Central
do Brasil, vazado nos seguintes termos:
..Analisando o orçamento do Estado do Rio de
Janeiro, constatou-se que a margem de poupança
real daquela Entidade (CrS 509.714,7 milhões), mesmo antes de realização da Operação de que se trata,
mostra-se inferior ao maior dispêndio (Cr$
558.65_8,2 milhões), previsto para o corrente exercício, apresentado pela sua dívida consolidada interna
jâ contratada. Uma vez efetivada a emissão em

questão, tal dispêndio passaria a ser da ordem de
- Cr$ 561.359,6 milhões.
Dentro do critério técnico adotado até então,
caso Se tratasse de emissão nova· (aumento do volume dos títulos da espécie em circulação), a situação
exposta no parágrafo anterior firia com que se viesse a sugerir o encaminhamento do assunto ao Conselho Monetârio Nacional com proposição de indeferimento do pleito.
Entretanto, considerando que:
a) do total de dispêndio referido no parágrafo 69
(Cr$ 561.359,6 milhões), Cr$ 299.942,9 milhões
referem-se ao pagamento do principal da dívida mobiliâria consolidada do aludido Estado e, de acordo
com a si~temãtica vigente, pelo menos 70% domesmo (Cr$ 209.960,0 milhões) serão reescalonados
- - -para pagamento em exercícios posteriores mediante
a utilização do mecanismo das reaplicações dos papéis vencidos (giro da dívida) o que fará com que o
dispêndio inicialmente previsto (CrS 561.359,6 milhões) venha a sofrer substancial redução (passando
para Cr$ 351.399,6 milhões}, tomando-se compatível com a margem de poupança real daquela Entidade;
d) a emissão de que se trata não se caracteriza
como criação de uma nova responsabilidade para o
Estado, mas sim a prorrogação de um compromisso
jâ existente;·

c) nãQ dispõe o Estado do Rio de Janeiro, em
face da difíCil situação fiitanCei.fa qUe- ii.o fnomento
atravessa, de recursos para realizar o resgate dos papéis vencidos no exercício de 1984, e o não pagamento dos mesmos poderá trazer sériOS transtornos
ao mercado de títulos da espécie, entendo que tal
emissão, em carâter excepcional, poderia ser autorizada pela Senado Federal."

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
, de 1985, da Comissão
Projeto de Resolução nl'
de Economia, que autoriza o Governo do Estado do
Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em CrS
65.956.369.973 o montante de sua dívida consolidada
hitema.
Relator: Senador Martins Filho.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro pede autorização do Senado Federal para elevar, temporariamente,
o parâmetro estabelecido no item III do artigo 29 da Resolução n11 62, de 28-l 0-75, modificada pela de n9 93, de
11-10-76, ambas do Senado Federal, de modo_ a permitir
o registro de uma emissão de 3.691.519 Obrigações do
Tes_ouro cfo Estado do Rio de Janeiro, Tipo Reajustável
(ORTRJ), equivalente a Cr$ 65.956.369.973 (sessenta e
cinco bilhões, novecentos e cinqUenta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil e novecentos e setenta e três
cruzeiros) - considerado o valor nominal do título de
CrS 17.867, vigente em outubro de 1984.
A aUtorização legislativa consta do art. 8"' da Lei Estadual n"' 812, de 20 de dezembro de 1984.
A Comissão de Economia ofereceu o Projeto de Resolução, ora submetido a este Órgão Técnico.
Somos pela n()rmalidade do pedido, por constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985.- José Ignáclo Ferreira, Presidente - Martins FD.ho, Relator Américo de Souza - Nivaldo Machado - Hélio Gueiros
- J utahy Magalhães - Moacyr Duarte - Octávio C ar~
doso.

PARECERES
N•s 292, 293 e 294, de 1985
PARECER No 292, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
116, de 1985 (n"' 279/85, na origem), udo Senhor
Presidente da RepúbHca, submetendo à aprovação do
Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 5.301.868.000
(cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e
sess~nta e oito mil cruzeiros)".
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n'i'"ll6j85. o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federa_!_
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pleito da Prefeitur.ã Municipal de Jacareí (SP), que objetiva contratar junto ao Banco_ dg_ Estado_de_Sã_o _f'aulo_
S.A., este na qualidade_ de agente: fin-ªnceiro d_p __Banco
Nacional da Habitação~ BNH, a seguinte operação de
crédito:
'~c-araaerrsticas da operaçio
A- :Valor: CrS 5.301.868JJO<f(Correspàridente a
400.000 UPS's de CrS 13.254,67, em ju\ho/84);
B---= Prazos:
I - de carência:--24 mes-es;
2- de amortização: 240 meses;
C -Encargos:
-----------C'-------~--,-=-----="---1- jUrOs: 10,5% a.a. (BNH); l%"3.--:-a--:-rA&.Fíõ~)f2- corteção mónetária: para- •/"iríáÇãó-mmes-tral da ORTN;
D - Gãnllítia: vinculação de _quotas-.p3rtes do
Imposto sobre a Ci!CU.lação de Mercadorias;
E - Desdnaçio dos reçursos: execução de obras
do projet<i CURA, no municípib'.".-

0 COnselho Monetã(io NaciQnal pronunciou-_~e pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunçãO de
tal compromisso não deverá acarre,t.ar àquele Ml):riicípio
maiores presSões na ex.e<iução orçamentária d~_ seli_s futl!~ros exercfcios.
_
OuVida a r~peito, a Secretaria de Pianejãinento di
Presidência da República (SEPlAN]SAREM) informou nada ter a opor à realização da operação em causa.
a qual o Banco do Estado de.São P.ªulo. ~.A... c"Qnsidera
viãvel sob os pontos de vista t~cnico, econôrri1Co e financeiro.
__ --=--------~- _------Dado o exposto, concluím.o_::i_ pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
-
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Jacarei (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$
5.301.868.\KJO (cinCO bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos· e sessenta-~ oito mil cruzeiros), destinado a--financiar o Projeto CURA, naquele Município.
q pedido foi forfr!ulado nos__termos do pre~eitL~:~do no

ai:tigo 2'1 da ResOlUçãO n'193, de 1916, do Senado-Fede=ra!.,__implicando, por conseguirite,

a não ob-servância dos

limites fixados no artigo 2•rcta Resolução número 62, de
1975, também• do Senado Federal, haja vista que _os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional
da Habitação.
---- - -1\Sslm:; ve_t:Hica-se que a proposiÇão foi elaborada _con: soailte- as prescn'çõeslegals e regimentais ipliCãVeiS ·à espé9ie, ~erecerido por isso, o nosso encanifnhamento favorável, no qUe tange aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
__
Sala das Comissões, Z5 de junho d~ 198S. ~Jo_JÇ I_gná~
cio Ferreira, PreSidente- Severo Gomes, Relator- Ju~
__tahy Magalhies - Raimundo Parente- Nelson Carneiro
..:_ Hélio GuelrÔs- Niv-.ldo Machado- Lulz Cavalante.

3 -taxa de adm. do BNH: 2-%;
D- Garantia: vinculação de quotas--partes do
Imposto sobre a Cir.culaç_ão de_MercadoJj_ij~;
---E- Destinação dos recursos~ execução de obras
do Projeto CURA, no Município."
O Con~Ih~ Monetário Na~ioP";I"Pro~unciÕ~-se pe-lo
encaminhamento dQ pedido nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que concluiu que a assunção de
tal compromisso não .dr:yerá_acaJ;"retar àquele municíPiO _maior:es pressões na execução orçamentária de seus futu-ros exercícios.
Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado
de São Paulo S/A., a operação sob exame é viável técnica. econômica e fiminceiramente e ouvida a respeito a
Secretária de_ Planejamento da Presidência da Rep6blica
(SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor quanto à
realização da operação -em causa.
Deste modo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos d~ seguinte:

PARECER N• 294, DE 1985

Sobre o Projeto de Resolução ftl' 56, de 1985, da
comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Jacareí (SP) a elevar em Cr$
5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um mllhões,
oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 293, DE 1985
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Relator: Senador Severo ·comes
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 111/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de

PROJETO DE RESOLUÇÃb
N• 57, DE 1985

Da ComiS!ião de Municípios

l_telator: Sen~~:do~_Rob~rto Wypych
o presente Projeto de ResoluçãO~ ·aa-COm~isSãO -de-Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem nl' 116/85, do Senhor Presidente da República. autoriza a Prefeitura- MuniCipal de
Jacaref (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$
5.301.868.000 (çincó])ilh-ões:, trezentos e um milhões, Oi- tocentõS-e Sessenta- e oito ntil cruzeiros), destiniirl.o a financiar a Projeto CURA. naquele MuniCípio.
-A ·proposiÇão mereceu a acolhida da doutã _CoffiiSSãO~~~de ConstitUição e Justiça, que a entendçu_ confor_m~ os_ _
PROJETO OE -~~OL!.JÇÃO
- cânones legais. pertinente ao assunto.
N• 56, DE 1985
Nos aspectos que competem a este órgão Técnico exarriinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
Autoriza a Prefeltw;a Municipal de Jacareí (SP) a
tepnos dç proposto pela Comissão de Ec;onmniª-.d!tCa-..
elevar em Cr$ 5.301.868.000 (cinco IJDbiles, treletlto_s
sa, visto q_ue a operação de crédito a !ier autoriza-da., proe um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzei~
piciarâ senSível melhoria no saneamento básico _Çio Muros) o montante de sua dívida_ consolidada Interna.
nicípio beneficiadO pelo empreendimento~
O Senado Fe.õ_eraLresQJye.:_o~:.-;..
:---Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das CóiifiSSões. etrt 27 de junho de 19~5._~ Mo~~
Art. I~> ~a Prefeitura MuniCipal d~ Jacareí, Estado
cyr·Dalla, Presidente -~Roberto Wypych, Relatorde SãO-_ Paulo, nos termos do artigo 2' da Resolução n'~
Lourival Baptista - Altevir Leal - Marcelo Miranda 93, de_onze de ov_tubrQ de mil novecel].tos e setenta e seis,
Alfredo Campos -=A.tcideS Saldanha- José lgnáclo Ferdo Sen_a,do Federal, a1J,todzada a elevar o ~onta11te de
sua dívida cons9lidad~ interna em crr~.3]}~68~~ ---reira- B~nedito Ferreira- Gastão MUller- Jorge Ka·-lum.e. .._ -- -·---·- - - -(cinco bilhões, tr~entos e um milhões~ oitocentos e sessenta e oito mil' cruzeiros), cotréspõõdente a 400.000
PARECERES
UPC de CrS 13.254,67 vigente_ e_!lljulhojª4, a fim de que
possa contratar uma operação de créditQ.de igual valor
junto ao banco do_ Es_t_a_do_ d~ _São_ Pªulq__~·A.:t. -~~ _I']~_
~~~~-~~,,pARECER N• 295, DE 1985
qualidade de agente financeiro do B_ãnca=--Naclonal_ da
Habitação -- BNH, destinada à execução d~__o.Pras do
Dia Ç~~(j -de -EC:Onomúa, sobre a Mensagem n~'
Projeto CURA, no MunicíPiO, Obedecidas as condiçõe_s
119, de 1985_(nl' 282/85, na origem), do Senhor Preadmitidas pelo Banco Central_ do Brasil, no r~ectivo
sidente da República, submetendo à aprovação do Seprocesso.
-_
. _ ·.:_.·~-: _ . .
n_atlo_fed~.r!'J, proposta para que seja a Prefeitura Mu~
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na 9-a~a de
nicipal de-Ferraz de VasconceloS (SP), autorizada a
sua publicação.
_ __ _
_
- ~ntratar operação de crédito no valor de Cr$
Sala das Comissões, 30 de mai_o_ dU_28j_.__-:-::'hio_Ç~ ____ _7.i~froO.Õ90_lse_!~ bilhões_, _cent~_ e q_oa~enta e seis
telo, Presidente - Severo Gomes, Relatpr - C_ic! Sam~
milhões e oitoçeotoS Õtil CrUzeiros).
- - - -- - paio- Carlos Lyra --José Lins ---Albano Franco.
Relator: Senad~r-Josê Lins
PARECERES_
N~'s 293 e 294, de 1985

Com a Mensagem n9 119/85, o Senhor Presidente da
-Re-pública ·submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
(SP), que objetiva contratar junto ao Banco- do Estado
de São Paulo S.A., este na qualidade de agente finãn-cei~
rodo Banco Nacional da Habitação- BNH, a seguinte
operação de_ crédito:
.. Caracter[sticas da operação:
A--.,; Cr$ 7.146.800.000 (Correspondente a
400.000 UPCs, de CrS 17.867, em out./84);
B--: Prazos:
_ I - de carência: atê 30 meses;
2 ..;;cfe amortização: 240 meses;
':':::"'J~nc~r_go~;
-1- juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a.a. (Ag. Fin.);
2- cqrreção monefária: pela variação trimestral
da ORTN;

c_
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~utoriza a ?_r_ef~Jtura Mu.iid.Pafde Ferraz deVasconcelos (SP) a elevar em CrS 7.146.800.000 (set~ bilhões, cento e quarenta e seis milhões~ oitocentos mO
cruzeiros) o montante de sua dhida consolidada inter-

na.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> :ta Prefeitura Municipal de Ferraz deVas-

concelos (SP), nos termos do artigO 2~> da Resolução n~"
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis,
do Senado Federal. autorizada a elevar o montante de
su-a dívida consolídãda interna en1 Cr$ 7,146.800.000 (sete bilhões, cento e -quarenta e seis milhões e oitocentos
mil cruzeiros), correspondente a 400.000 UPCs de CrS
17.867, vigente em outubro/84, a fim de que possa cantratar op-eraÇão de-:ci'êaito de igual valor junto ao Banco
do Estado de_São f..aulo S/.A., ~te na qualidade Qe agente finarice'iro~do Banco Nacional da Habitação-=BNH,
destínàdO ~à execução--âe óbras do .Projeto CURA, no
Município, obedecidas co_ndições admitidas pelo Banco-Cen_tral do Brasil. no respectivo processo.
__
Art. 2'- Esta Res_olução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das ComisSões, 13 de_junho d~ [985. --l'oio Cutelo, Presidente -José Llns, Relator- Carlos LyraAlexandre Costa - Moacyr Duarte - Mirlo Mala.

as

PARECERES N•s 2% E 297, DE 1985
Sobre o Projeto de Resoluçio nt 57, de 1985, da
Coi:DiSSiO de Economia, que "i.utorlza a Prefeitura
Muôiclpil de Ferrai de Vascoocelos-SP a elevar em
Cr$ 7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e
seis milhões e oitocentos mD cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada interna.
PARECER N• 296, DE 1985
--Da Comissão de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Severo

Gomes

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 119/85. do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura M unícipat de
Ferraz--_de Vasconcelos (SP) a contratar empréstimo no
valor de Cr$ 7.146.800.000 (sete bilhões. e cento e qua~
renta e seis nilfhões e oitocentos mil cruzdrósJ, destinado
a financiar Projeto -_Cura, naquele Municipio.
O pedido foi forinulado nos termos do preceituado no
art. 2~> da Resolução n~> 93, _de 1976. do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2' da Resolução n? 52, de 1975, também 9o Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêci~, merecendo por isso, o nosso encaminhamento fa-
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vorâvel, no que tange aos aspectos da constitucionalidaM
de, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1985. -José lgnj.
cio Ferreira, Presidente- Severo Gomes, Relator- Octávio Cardoso - Hélio Cueiros - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro- Jutahy Magalhães- Roberto Campos.
PARECER N• 297, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Marcelo Miranda
O presente Projeto de Resolução, da Comissão_ de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem n9 119/85, do Senhor Presidente da Rep6biica, autoriza a Prefeitura Municipal de
Ferraz de Vasconcelos (SP) a contratar empréstimo no
valor de Cr$ 7.146.800 (sete milhões, cento e quarenta e
seis mil e oitocentos cruzeiros. destinado a financiar Pro~
jeto CURA, naquele Município.
A proposição mereceu acolhida da Comissão de Constituição e Justiça. que a considerou de acordo com as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os beneficias que serão carreados para
a região beneficiada pelo projeto.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985.- Moacyr
Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Ro-berto Wypych -- Lourlval Baptista - Altevir Leal- Alfredo Campos- Alcides Saldanha- José lgnácio Ferreira - Benedito Ferreira- Gastio Müller- Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 298, 299 E 300, DE 1985
PARECER N• 298, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i'
117, de 1985 (n' 280/85, na origem), "do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovaçio do
Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Vinhedo (SP) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 7.146.968.000
(sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros)".
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n' 117/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Vinhedo (SP), que ob~
jetiva contratar jUritãao- Banco do Estado de São Paulo
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação_..:... BNH, a seguinte operação de
crédito:
"Características da Operação:
A- Valor: Cr$ 7.146.968.000 (correspondente a
400.000 UPCs, de Cr$ 17.867,42, cm out,f84);
B-Prazos:
C - de carência: até 30 meses
2 - de amortização: 240 meses
- Encargos:
-~1- juros: 10,5% a.a. (BNH); 1,0% a.a. (Ag. Fin.)
2- correção monetária: variação trimestral das
ORTNs;
.
..
3.........,. taxa de administração do BNH: 2,0%;
D- Garantia: vinculação de quotas~partes do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias;
E~ Destinação dos recursos: execução de obras
do Projeto CURA, no Município;

O Conselho Monetãrío Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que conclui que a assunção de
tal compromisso não deverá acarretar àquele M unicfpio - maiores pressões na execução orçamentária de seus futu~
ros exercfcios.
Ouvida a respeito, a Secretaria de --Ptaiiejarnento da
Presidência da República (SEPLAN/SAREM) infor~
mou nada ter a opor à realização da operação em causa,

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

a qual o Banco do Estado de São Paulo S/A considera
viável sob os pontos de vista técnico, econômico e-financeiro.
Dado o exposto, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 58, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vlllhedo (SP)
a elevar em Cr$ 7.146.968.000 (sete bilhões, cento e
quarenta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito
mil cruzeiros) o montante de sua dívida tonsolidada
interna.
--O Senado Federal resolve:
Art. J'i' h a Prefeitura Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução
n'i' 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e
seis, do Seiiado Fede_ral, autorizada a elevar o montante
de sua dívida consolidada interna em CrS 7.146.968.000
(sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos
e sessenta e oito mil cruzeiros), correspondente a 400.000
UPCs de CrS 17.867.42 vigente em outubro/84, a fim de
que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo Sj A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinada à execução de obras do
Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2'1' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1985. -Joio Castelo, Presidente. - Severo Gomes, Relator. -Cid Sampaio - Çarlos Lyra - José Uns - Albano Fra!lco.
. PARECEREs N•s 299 E

3oó; DE

1985

Sobre o Projeto de Resolução n9 58, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Vinhedo (SP), a elevar em CrS
7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis
milhões e novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
PARECER N• 299, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal. como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n'i' 117/85, do Senhor Presi-dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Vinhedo, Estado de São Paulo, a contratar empréstimo
no valor de CrS 7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões e novecentos e sessenta e oito mil
cruzeiros) destinado a financiar a execução _do Projeto
CURA, naquele município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituãdo no
_arL2' da Resolução n'i" 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2'1' da Resolução n9 62, de 1975,
também do Senado Federal.
- Assim~ -verifica~se Que a proposição foi "elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie-' merecendo por isso, o nosso encaminhamento fa~
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 25 de junho de \985. -_José Ignácio Ferreira, Presidente- Severo Gomes, Relator- Jutahy Magalhães- Raimundo Parente- Nelson Carneiro
- Hélio Gueiros - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante.
PARECER N• 300, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Roberto Wypych
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Merlsagem n' 117/85, do Senhor Presi~
dente da RepúbJica, autoriza a Prefeitura Municipal de
Vinhedo, F.stadci de São Paulo, a contratar empréstimo
no valor de Cr$ 7.146.968.000 (sete bilhões, cento e qua~
renta e seis milhões e novecentos e sessenta e oito mil
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cru~ei_~os) destinado a financiar a execução do Projeto
CURA, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da douta Comissão
de Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os
cânones legais pertinentes ao assunto.
-De outra parte, não poderramos deixar de assinalar
que as dificuldades financeiras dos Municípios, que,
cada vez -mais, os submetem ao endividamento, estão
próximos do ponto de ruptura, pois tal processo onera e
descapitaliza ainda mais as Prefeituras, em face dos altos
encargos financeiros que proporciona.
Nos aspectos que competem a este orgão t~cnico examinar, entedemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa,
visto que a operação de crédito a ser autorizada virá
atender a uma demanda de obras e serviços póblicos inadiáveis que, sem o recurso ao endividamento, não poderiam ser executados.
Sala das Comissõ~s. 27 de junhÇI de 1985. _- Moacyf
Dalla, Presidente- Roberto Wypych, Relator- Louvival Baptista- Altevir Leal- Marcelo Miranda- Alfredo Campos- Alcldes Saldanaha- José lgnácio Ferreira
- Benedito Ferreira- Gastão Müller- Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 301, 302 e 303, de 1985
PARECER N• 301, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'
29, de 1985 (n' 038/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçilo do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Ribelrio Pires (SP) a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
- dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros)•
Relator: Senador Amaral Furlan
Com a Mensagem n' 29. de 1985, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP)
que objetiva contratar junto à_Caixa Econômica do Estado de São Paulo, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação
de crédito:
..Características da Operação:
A- Valor: Cr$ 7.952.802.000-(Correspondente a
600.000 UPCs de Cr$ 13.254, 67 em JUL/84);
B-Praz.os:
I - de carência: até 30 meses;
2- de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
1- juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a. a. (AG.FIN.);
2- correção monetária: pela variação trimestral
da ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: execução de obras
do Projeto CURA, no município."
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido por entendê-lo técnica e financeiramente viável, informando que os seus encargos
não deverão acarretar àquela Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos futuros exercícios.
Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica
no Estado de São Paulo, a operação sob exame é viável
técnica, econômica financeirarriente e ouvida a respeito
a Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a opor quanto à realização da operação em causa.
Concluímos, pois pelo acolhimento da Mensagem, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 59, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires
(SP) a elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, no-vecentos e cinqüenta e dois milhões. oitocentos e dois
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. {'i' É a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução

e
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n• 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e
seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante
de sua dívida consolidada interna cm CrS 7.952.802.000
(sete bilhões, novecep.tos c cjpqp.eqta _ç dp_is .gJilhõ~~'--0~·
~acentos e dois mil cruzeiros) correspondente a 600.000
UPCs de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de mil nove-

centos e oitenta e quatro, a fim de que possa contratar
uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa
Econômica do Estado de São Paulo, esta na qualidade
de Agente Financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de maio de 1985. -Joio Cutelo, Presidente - Amarai FurJan, Relator - Moacyr
D~rte- Carlos Lyra- Josr Lfns- Leoolr Vargas.

PARECERES
N•s 302 E 303, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução o' 59, de 1985, da
Comissão de Economia, qa.e "autoriza a Prefeitura
Municlpal de Ribeirio Pires (SP) e elevar em Cr$
7.952.802.000 (sete bUhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mU cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada Interna".

PARECER N• 302, DE 1985
Da Comfssio de Constituição e Justiça
Relator: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da COmissão de
Economia do Senado Federal, çom<? conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n'~ 029/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Ribeirão Pires a contratar empréstimo no valor de CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecen:tos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentps e dois mil cruzeiros), destinado
à execução do Projeto_ CURA, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que os recursos a serein repassados provêm do Banco Nacional de Desenvolvimento.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicida<!_e e técnica legislativa.
Sala daS Comissões, 26 de junho de 1985.- José lgná-"
do Ferreira, Presidente - Severo Gomes, Relator Moacyr Duarte - Helvídio Nunes - Nivaldo Machado
- Hélio Guelros- Henrique Santillo- Nelson Camel- -ro.

PARECER N• 303, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Roberto Wypych
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n'~ 029/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
• Ribeirão Pires a contratar empréstimo no valor de CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitõcentos e dois mil cruzeiros), destinado
à execução do Projeto CURA, naquele Município.
A pro}:tosição mereceu acolhida da CorriíSsão de Constituição e Justiça, que a considerou de acordo com as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este 6rgão técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comíssão de Economia da C a-
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:Z. Caracterfsticas da operaçio:

sa, tendo em vista os beneficias que serão carreados para
a região beneficiada pelo projeto.
Sala das ComissõeS, em 27 de junho de 1985. - Moacyr Dalla, Presidente - R()berto Wypycb, Relator Lourlval Baptista - Altevir Leal - Marcelo Miruda Alfredo Campos- Alcldes Saldauha- José IgnKio Ferreira- Benedito Ferreira- Gutio MUller- Jorge Kalume.

''A- Valor: OS 33.221.139,25 (correspondente

a 5.135,0 ORTN, à razão de CrS 6.469,55 em
nov/83);

B-Prazos:
1 - de carência: I ano;
2- de amortização: lO anos;
C- Encargos:
I -juros de 6% a.a., e
2 - correção monetâria de 20% do índice deva·
r~ção das ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municlpios (FPM);
E- Destinaçio dos Reclli'SOS: construção e equipamento de escolas de 19 grau na zona rural do Município."

PARECERES
N•s 304~ 305 E 306, DE 1985
PARECER N• 304 DE 1985
Da Comlsdo de Economia, sobre a Mensagem n9
71, de 1984(09110/84- naorlgemj, do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal,
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mambaf
(GO) a elevar em CrS 33.121.139,15 ( trluta e três mi-lhões, duzentos e vinte e um mll, cento e trinta e nove
cruzeiros e vinte e clnco centavos) o montante de sua
divida consolidada lntemL

3. Segundo parecer apresentado pelo órgão financiador, a· operação de crédito sob exame é viável econômica
e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos
principais:
. a) Lei Municipal n"~" 24, de 20 de agosto de 1982, autonzadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n9 42/84) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exmt Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetãrio Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29
da Res. n' 93, de 1976, do Senado Federal· e
c) parecer do Banco Central do Brasil- Departamento de Operações com Tftulos e Valores Mobiliários DEMOB, favorâvel.
5.- Do estllôo de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a
anâlise da capac.idade de pagamento da entida~e:

Relator: Senador Benedito Ferreira
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VJ, d-ª.,_Ç_on~_:
tuíção), proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Mambaí. Estado de Goiâs, autorizada a elevar
em CrS 33.221.139,25 (trinta e três milhões, duzentos e
vinte e um mil, cento e trinta e nove cruzeiros e vinte e
cinco centavos) o montante de sua dfvida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de cré~
dito junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenavolvimento Social- FAS, no valor correspondente a 5-.135,0
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
6.469,55, em novembro de 1983.
--·:::..; J.
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Dados relativos ao balanço de 1982.

-

Receita Total

36.285,3

- Operações de Crédito realizadas
-

Receita liquida

36.285,3

- !ndice de correção {out.83)
-

2,1577

Receita L1quida corrigida

5.2

Limites

78.292,8

Operac~~nai~s

{art. 29 da Res. n9 62/75).

- Hontante Global

54.8D5 7 o

- Crescimento Real Anual

15 .. 658,6

- Dispêndio Anual MãXiiDo

11.743,9

-

Responsabilidade por Títulos

6.

De acordo com os registres do Departamento

de

Operações com Titules e_ Valores Mobiliários, o interessado não possui divida consolidada interna.
7.

Com a contratação prCtendida, teriamos a segui~

te situação.
I

Divida intra e

T
E

Limites

extralimite

sob

exame

M

I II

Operação

~

Montante Global

33.221,1

54.805,0

Crescimento real
anual

III-

Limites do artigo 29 da Re.
solução 62/75

15.658,6

Dispêndio anual

máximo

5.052,7

11.7.(3,9
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8. t;onsiderado o quadro anterior, verilicawse _que, com
a reabzacão do empréstimo, o endívidamento da Prefei~
tul"a permaneceria nos limites fixados pelos itens I, II e
IIl do art. 29 da Re-s. n9 61, de 1975.
9. Por outro lado, o dispêndio anual gerado _com a
operação txttalimite sob exame, no perfodo 1983/1984,
apresenta valores bem iníeriores (valor m!íximo de Cr$
5.052. 7 mil) ao dispêndio autorizado pelo art. 2' daRes.

n• 62/75.

_

...

•

10. Atendidas as exigências iegimeritais e as constantes
nas normas legais, opinamos no sentido do acolhimento
da presente mensagem, apresentando, para tanto, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 60, DE 1985.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mambaí
(GO), a elevar em Cr$ 33.221.139,25 (trinta e três
milhões, duzentos e vinte e um mJJ, cento e trinta e
nove cruzeiros e vinte e cinco centavos) o montante de
slla dílida consolidada Interna.

O Senado Federal resolve:.
Art. \9 1:. a Prefeitura Municipal de Mambaf, Estado deGoiâ&, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 33.221.139,25 (trinta e três milhões, duzentos e vinte e um míl, cento e trinta e nOVe cruzeiros e
vinte e cinco centavos), correspondente a 5.135,0 OR TN,
considerado o valor nominal da ORTN de CrS 6.469,55
(seis mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e cin~
qUenta e cinco centavos), vigente em novembro de 1983,
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim- de
que possa contratar uma ôperação de créditõ de igual valor,junto à Caixa Econômica F_ederal, mediante a utilização de recursos do FU~do de Apoio ao t>eSenvaolvimento Social - F AS, destinada â constrUÇão e equipamento de escolas d~ li' grau na zona rural do município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, em 17 de maio de 1984.- Roberto
Campos, Presidente- Benedito Ferreira, Relator -Jo~
S(; FrageiU- Jorge Kalume- Gabriel Hermes- Octávio Cardoso.

PARECERES
N•s 305 E 306, DE 1985
Sobre o ~rojeto de Resolutílo o9 60, de 1984, da
Comissão de Eeonomia, que Hautoriza a Prefeitura
Municipal de Mambaí (GO) a elevar em CtS
J3.l21.139,2S (trinta e três milhões, duzentos e vinte
e um mll, cento e trinta e nove ctuzelros e vinte e cinco
centavos), o montante de sua divida consolidada interna".

Relator: Senador Roberto Wypych
O Senhor Presidente da Repó.b[íca, na forma do disposto no art, 42~ ítem VI, da Constituição, submete ao
exame do Senado Federal proposta no sentido de que
seja a Prefeítura Municipal de Mambaí, EstadO deGoíás
autorizada a elevar em CrS 33,22l.!39,25 (trinta e três
milhões, duzentos e vinte e um mil 1 cento e trinta e nove
cruzeiros e vinte e cinco centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna, correspondente a 5.135,0
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
6.469,55 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove-cruzei~
ros e cinqUenta e cínco centavos), vigente em novembro
de 1983, destinada à construção e equipamento de escolas de l9 grau na zona rural do município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
CónstHuição e Justiça, que a considerou conforme as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Têcnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto peta Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crêdito a ser autorizada terá
grande repercussão social para os habitantes da área be-neficiada pelo Projeto.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985. - Moacyr
Dalla, !>residente - Itoberto Wypych, Relator- Lourlval Baptista- Altevir Leal- Marctlo Miranda - Alfredo Campos - Alcldl'5 Saldanha -José lgniclo Ferreira
- Benedito Ferreira - Gastão Müller ~Jorge Kalwne.

N•s 307, 308 ~309, DE 1985
dis~

posto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao
~xame
seja à

PARECER N• 306, DE 1985
Da ComJ.s.sio de MunlclpJos

PARECERES

PARECER N• 305, DE 1985
Da Comis!io de Constftuiçio e Justiça
Relator: Senador Henrique Santillo
O Senhor Presidente -da República, na forma do

0 Prvccs"u ê a~ompanhado dos. sesruintes elemen-tos prinCipais:
a) Lei Municipal nY 24, de 20 de agosto de 1982, aulo·
rizadora da operação;
b) Exposicão Cfe Motivos- (EM nY 42/84)- do Senhor M ínlstro de Estado da Fazenda ao Exm~~' Senhor
Presidente da República, comunicando que o Consetho
Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestouSe favoravelmente ao pleito formulado conforme o art.
2<? daRes. n9 93. de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasíl - Departamento de Operações com TítulOs e Valores Mobiliáríos,
íavorâvel ao p1eíto.
S. A matêria obOOeceu o disposto no art, 42, item VI,
da Constitulcro; atendeu as normas vigentes que regulam pleitos da espécie {Res. fi' 62, de 1975 e Res. n9 93,
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regirrtento Interno
{art. J06, item U).
6. Face ao exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação da matéria, urna vez que constitucional ejurfdica.
Sala das Comissões, 26 de junho d~_ 1985. --José Ignácio Ferreira, Presidente- Henrique SantUlo, RelatorHelvídio Nunes- Nivaldo Machado - Hlflio GueirosLulz Cavalcante - Lenoir Vargu - Severo Gomes Nelson Carneiro - Jutahy Magalbiles.

do Senado Federã.! proposta n:o sentido de que
Prefeitura Municipal de Mambai, Estado de
Goiás, autoriZada- a-elevar em Cr_S 33.221.139~25 (trinta e
três milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e trinta e
nove cruzeiros e vinte e cinco centavos), o montante de
sua dívida consolidada interna, correspondente a 5.135,0
ORTNs, considerado o valor noríiirial da ORTN de CrS
6.469,5$ (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e cinqUenta e cinco centavos), vigente em novembro
de 1983.
2. A ComissãO -de Eéonomia; rúf forma regimentai~
acrescenta o competente projeto de Resolução otã sob
exame.
3. Tendo em vista as disposições contidas no art. 29
da Resolução nt~ 93;-de 1976, do Senado Federal, à opera(Oão em pauta não se aplicam os limites ftxados pelo
art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, desta Ca!la, haja vista
que os recursos a serem repassados provêm do Fundõ de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FASe, desta forma, considerada extralimite.

PARECER N' 307, DE 1985

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem Q9
113, de 1985 (n9 272/85, na origem), do Senbor Pre- sidente da República, submetendo l aprovação do Se-- Iiii.do Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de V!t6ria da Conquista (BA) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.947.932.813 (hum bilhão, novecentos e quarenta e
stte milhões, novecentos e trinta e dois mH, oitocentos
e treze cruzeiros).
Relator; Senador Moacyr Duarte
Com a Mensa.gem n9 I 13/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
(BA), gue objetíva _contratar junto ao Banco do Nordeste do Brasil- BNB, este na qualidade de gestor do Fundo do Desenvolvimento Urbano - FDU, a seguinte
operação de crêdíto:
'_'Catãderfstlca da Operaçi'i.o:
A.:_ Valor: Cr$ 1.947.932.813 (correspondente a
146.962 UPC' de CrS 13.254,67, no 3• trimestre de
1984);

B- Prazos:
I -de carênciu: 2 !Hl\)~
2- de amortização: 7 ano5;

C-- Encargos:
l-juros de-10%-a.a.
2- correção monetária: U PC;
J - taxa de admínistração: 2% sobre o valor total
qUando do [9 desembolso e igual percentual, a cada 6
(seis) meses, sobre õ ::;aldo devedor existente;

O- Garantia: Vinculaçâo de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (lCM) e
do Fundo de Participaç1io dos Municípios (FPM);
E --Destinação dos R~ursos: Complementar recursos destinados à execução do projeto deu~ Cen·
tro de Abastecimento na sede do Município, abrangendo a elaboração de estudos e projetas e as construções civis.
O Conselho ·Monetário Naciortal pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do
Banco Central do Brasil que concluiu que. ··o endividam-ento consolidado interno do referido Município, após
a realização da operação, permanecerá contido nos limitts fi;.;ª'dos pelo artigo 2Y da Resolução n9 62/75, parcialmente mod!ficado pelo artigo 19 da Resolução n9 93(76,
ambos do Senado Federal".
Segundo o Parecer apresentádo pelõ Banco do Nordeste do arasil s;~. a operação sob exame ê viável, do
ponto devist8. têenico, económico e financeiro e ouvida a
respeito a Sec-retaria de Planejamento da Presidencia da
República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a
opor.
Deste modo, concluímos peta acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 61, DE 1985
Autorl:m a PrefeitUra Municipal de Vlt6rla da
Conquista (BA) a elevar em Cr5 1.947.932.813 (hum
bilhão, novecentos e quarenta e sete milhões, novecetltos e trinta e dois mil, oltotentos e treze cruzeiros), o
lhõntante de sua dívida consolidada Interna..

O Senado Federal resolve:
Art. 19 "B a Prefeitura Municipal de Vitória da Con~
quista, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2"' daResolução n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e s.eteii.tã e seis~ do Senado Federal, autorizada a elevar o
montante de sua divida consolidada interna em CrS
1.947.932.8 rJ (hum bilhão, novecentos e quarenta e sete
milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e treze
cruzeiros), correspondente a 146.962 UPC's de CrS
13.254,67, vigente no 39 trítnestrej84, a fim de que possa
contratar uma-operação de crêditõ de igual valor junto
ao Banco -do Nordeste do Brasil SjA, este na qualidade
de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano FDU, destinado a complementar recursos para a execução do projeto de um centro de abastecimento na sede
do Município, abrangendo a elaboraçM de estudos, pr~
jetos e as_ construções civis, obedecidas as condições ad·
mitidas pelo BancO tentrãT do Brasil no respectivo processo.
__
Art. 29 Esta Resolução· entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Cõmissões, l3 de junho de 1985,- Joilo Castelo, Presidente- Moa.cyr Duarte, Relator -Alexandre
Costa - Mirio Mala - José Uns - Albano Fr~~.nco.

PARECERES
N•s 36S E 369, DE 1985
Sobre o Projeto de Resoluçilo rt9 61, de 1985, da
Cõmlssí\o de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista (BA) a elevar em
-- CrS 1.947.932.813 (bum bilhio, novecentos e quarenta e sete milhões, noVeei!ntos e trinta e dois mil, oitocentos e treze cruzeiros) o montante de JUa dívida
consolidada interna".
PARECER N• 308, DE 1985
Da Coritlssio de Constltuição e Justiça

Relator: Senador Jutahy Ma_galhiles
O presente ProjetO de Resolução, da Comi:Jsílo de
Economia do Senado Federal, eomo conclusão de seu

lunbo de 1985

Parecer sobre a Mensagem n"' 113/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Vitória da Conquista a contratar empréstimo no valor de
Cr.$ 1.947.932.813 (hum bilhão, novecentos e quarenta e
sete milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e
treze cruzeiros), destinado a financiar a execução do Projeto de um centro de abastecimento na sede daquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado _no
artigo 2Y da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguin-te, a -não observância dos
limites fixados no artigo 2Y da Resolução número 62, de
1975, também do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Desenvolvimento Urbano- FDU.
Trata-se, portanto, de operação financeira cUja tramitação está prevista no art. 416, do Regimento Interno,
como decorrência de a Constituição Federal em seu art.
42, item VI, prescr~er como competência privativa do
Senado Federal. "fixar", por proposta do Presidente da
República e por resolução, limites globais para o montante da divida consolidada dos Estados e dos Município-s ... ".
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator - Raimundo Parente - Henrique Santillo- Nelson
Carneiro- Luiz Cavalcante- Octávio Cardoso- Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado.

PARECER N• 309, DE 1985
Ua Comissão de Municipios
Relator: Senador Roberto Wypych
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, com conclusão de seu Parecersobre a Mensagem n"' 113/85, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória
da Conquista a contratar emprf!stimo rio valor de Cr$
1.947.932.813 (hum bilhão, novecentos e quarenta e sete
milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e treze
cruzeiros), destinado a financiar a eiecução do projeto
de um centro de abastecimento na sede daquele Município.
-- A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição e Justiça, qUe a julgou de acordo com_ as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este órgão Têcnicoexaminar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca~
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada tem
real significado sócio-econômico para o Município em
questão.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985. - Moacyr
Dalla, Presidente - Roberto Wypych, Relator- Lourival Baptista- Altevir Leal- Marcelo Miranda- Alfredo Campos - Alcides Saldanha -José Ignácio Ferreira
-Benedito Ferreira- Ga_stão Müller- Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 310, 311 E 312, de 1985
PARECER N• 310, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
261, de 1984 (n"' SOS/84, na origem), do Senhor Presidente da Repuôlica, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de lndaiatuba (SP) a contratar
operação de crédito no valor de CrS 5.301.868.000
(cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e
sessenta e oito mil cruzeiros.)
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n"' 261/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Indaiatuba (SP), que
objetiva contratar junto à Caixa Econômica do Estado
de São Paul':', esta na qualidade de agente financeiro do
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Banco Nacional da Habitação-BNH, a seguinte operação de crédito:
"Características da Operaçio:
A- Valor: CrS 5.301.868.000 (corresporidente a
400.000 UPC de Cr$ 13.254,67 em Jul/84);

B-Prazos:
I - de carência: até 30 meses;
2- de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
l-juros: 10,5%a.a. (BNH); l%a.a. (AG. FIN.);
2- correção monetâria: pela variação trimestral
da ORTN;
D- Garantia: Vinculação de quotas-partes do
Imposto sobre a Circulação dt;_ Mercadorias (I CM);
E- Destinação dos recursos: execução de obras
do Projeto CURA, no Município,"
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
iá."JCOmprori-lTsSO n-ão dev6-ã acarretar àquele Município
maiores pressões na execução orçamentâria de seus futuros exercícios_,
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a oporquantoà realização da operação em
causa, que a Calxa Econômica do Estado de São Paulo
considera viãvel, dos pontos de vista técnico, económico
e financeiro.
Concluímos, pois, pelo acolhimento da Mensagem,
nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 62, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de lndaiatuba
(SP) a elevar em CrS 5.301.868.000 (cinco bilhões,
trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
internL
O Senado Federal resolve;
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2Y da Resolução
n~> 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívída consolidada
interna em Cr$ 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e
um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros)
correspondente a 400.000 UPC deCr$-13.254,67, vigente
-em Julho/84, a fim de que possa contratar uma operação
de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica doEstado de São Paulo, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada
à execução de obras do Projeto CURA, no MunicípiO,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Br-asil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1985.- Ábaro
Dias, Presidente em exercício- Severo Gomes, Relator
- Lenoir Vargas - José Lins - Carlos Lyra -Amaral
Furlan.

PARECERES
N•S_311 E 312, DE 1985
Sobre o Projeto de Resoluçio n"' 62, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Indaiatuba (SP) a elevar em CrS
5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um milhões,
oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada interna.
Da

PARECER N• 311, DE 1985
de Constituição e Justiça

Comi~i.o

Relator: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer soQre a M~nsªg_~m_[J,!_5_(1_?/&_4:._ ç!Q SenhQt P_s_esidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
In_daia.tuba_(SP) a çon_tratar empréstimo no valor CrS
5301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocenJQs e sessent~__Qjto ml_l f_ruzeiros), destinado à execução de obras do PrOjeto CURA, naquele Município.
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O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2"' da Resolução n' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2.,. da Resolução nY 62, de 1975, tanbém do Senado Federal, haja visto que os recursos a serem repassados são provenientes do Banco Nacional de
Habitação.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada conooante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente- Severo Gomes, RelatorMoacyr Duarte - Helvídio Nunes - Nivaldo Machado
- Hélio Gueiros - Henrique Santillo - Nelson Carneiro.

PARECER N' 312, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Roberto Wypycb
O presente Projeto de Resolução sob exame, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n"' 261/84, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Indaiatuba (SP) a contratar empréstimo novalor de CrS 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), destinado à execução de obras do Projeto CURA, naquele
Município.
A proposição mereceu acolhida da douta Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou de acordo com
as normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este órgão Têcnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os benefícios que serão carreados para
a região beneficiada pelo projeto.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Moacyr Dalla, Presidente - Roberto Wypych, Relator Lourival Baptista- Altevir Leal- Marcelo MirandaAlfredo Campos- Alcides Saldanha- José Ignácio Ferreira - Benedito Ferreira- Gastão Mülle: -Jorge Kalume.

~~

PARECERES
N•s 313, 314 e 315, de 1985
PARECER N• 313, DE 1985

Da Comissão--de Ecollomia, sobre a Mensagem
n~> 104, de 1985 (n"' 258/85, na origem),. "do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros".
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n"' 104/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP), que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de São Paulo
S.A., este na qualidade de Agente Financeiro do Banco
Nacional de Habitação- BNH, a seguinte operação de
crédito:
Característica da Operação:
a) Valor: Cr$ 10.720.200.000 (correspondente a
600.000 UPC de Cr$ 17.867, em OUT /84);
b) Prazos
1 - de carência: até 30 meses
2- de amortização: 240 meses
c) Encar_gos:
1- juros: 10,5% a.a. (BNH); I% a. a (Ag. Fin);
2-- correção monetária: pela variação trimeStral
da ORTN (UPC);
3_- taxa d~ adm. do BNH: 2%;
d) Garantia; vinculação de quotas-partes do Imposto sobre a CircuJação de Mercadorias;
e)Destinação dos Recursos: execução de obras
doProjeto CURA, no Município.
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O Conselho Monetário Nacional pronunciou·se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do B_ra_si_l, que conclui que a assunção de
tal com premissa não deverá acarretar àquele Município·

maiores pressões na execução orçamentária de seus futuros exercícios.

_

Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da Repllblica (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a opor quanto à realização da operação em
causa, a qual o Banco do Estado de São Paulo considera
viável do ponto de vist_a téçniCQ econômico e financeiro.

Nestas condições, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 63, DE I985.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jundlai (SP) a
elevar em Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos,
e Yinte milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada interu.

O Senado

Federal_s~olve.

Art. I 'i' ~a Prefeitura Municipal de Jundiaí, Estado
de São Paulo, nos Termos do art. 29 da Resolução n~'93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ l0.720.2<XLOOO (dez bilhões, setecentos e vinte
milhões e duzentos mil cruzeiros), correspondente a
600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984, a fim de que
possa contratar uma opreção de crédito de igual valor,
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.., este na
qualidade de agente Financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH; destinado à execução de obras do
Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
_
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
Sala das Comissões, 23 de maio de 1985. -_ Álvaro
Dias, Presidente em_exercfcio- Severo Gomes, RelatOr
~ Lenoir Vargas- José Lins- Carlos Lyra- Amarai
Furlrut.

PARECERES
N•s 314 e 315, de 1985
Sobre o Projet_o de Resolu~ilo n9 63, de 1985, da
Comissão, de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Jundiaí (SP) a elevar em Cr5
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões, e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna".
PARECER N• 314, DE 1985
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça
Relator: Senador Severo Gomes
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como condusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 104/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura MUnicipal de
Jundiaí (SP) a contratar empréstimo no valor de CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões, e
duzentos mil cruzeiros), destinado à execução de obras_
do Projeto CURA, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 21' da_Resolu.çãu n~' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2~" da Resolução n9 62, de t 975, também do Senado Federal, haja vista que os recurs()l) a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais aplicãveis à espécie, merecen.:do, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que
tange aos aspectos da constitucionalidade, juridiciçlade e
técnica legislativa.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1985. -José lgnácio Ferreira, Presidente, Severo Gomes, Relator, Hehidlo Nunes- Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante
- Hélio Gueiros- Lenoir Vargas- Jutahy Magalhães
- Moacyr Duarte.

PARECER N• 315, DE 1985
Da Comissão de Municípios Relator: Senador Roberto Wypych
O Presente Projeto de Res_olução, da Comissão de
Econ-omia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nl' 104/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Jundiat (SP) a contratar empréstimo no valor de CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos_ e_ ~_inte milhões e
duzentos mil cruzeiros), destinado à eXeCUção de obras
d_o __r_r_Qjeto CURA, naquele Município.
A propoSição mereceu acolhida da ComissãO-de ConstituiÇão e Justiça, que a considerou de acordo com as
normas legais pertinentes ao assunto.
__ _Nos_ aspectos que competem a este Úrgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os beneficias que serão carreados para
a região beneficiada pelo projeto.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Moa·
cyr Dalla, Presidente - Roberto Wypycb, Relator LouriYal Baptista - Altevir Leal - Marcelo Miranda Alfredo Campos- Ale ides Saldanha- José Ignácio Fer~
reira - Benedito Ferreira- Gastio Müller- Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 316, 317 e 318, de 1985
PARECER N• 316, DE 1985

o

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
118, de 1985 (n~' 281/85, na origem)., do Senhor Presidente da RepúbUca, submetendo à aprol'açio do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP) a
contratar operação de crédito no valor de Cr5
14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cru·
zeiros).

Relator: Senador Alexandre Costa
Com a Mensagem n9 118/85, o Senhor PrbJidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP)
que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de São
Paulo. este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação --BNH, a seguinte operação de
crédito:
"Caracteristicas da operação:
A- Valor: CrS14.659.236.000 (correspondente
a 600.000 UPC de CrS24.432,06,emjaneiro

/85);
B- Prazos:

I -de carência: 24 meses;
2--de amorff:iação: 240 ~es.es;
C - Encargos:
1- juros: 10,5% a.a. (BNH) e 1,0% a.a. (Agente
Financ.);
2- correção monetãria: pela variação trimesU:al da ORTN;
3- taxa de administração do BNH: 2,0%;
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
. (!CM);
E- Destinação dos recursos: aplicação em programas e projetas, aprovados pelo BNH, de
acordo com o Projeto CURA."
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunçào de
tal compromisso não deverã acarretar, àquele Município, maiores pressões na execução orçamentária de seus
futuros exercicios.
Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado
de São Paulo S/ A, a operação sob exame ê viãvel, dos
pontos de vista técnico, econômico e financeiro e ouvida
a respeito a Secretaria de Planejamento da Presidência
da República (SEPLANJSAREM), informou nada ter a
opor.

Junho de I985

Deste modo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 64, DE I985
_ Autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança Pau·
lista.-(SP) a elevar em CrS 14.659.236.000 (quatorze
__ bil~ões, seiscentos e cinqUenta e nol'e mllhiíes, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna.
· O Senado Federal resolve:
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da
Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada interna em CrS 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e
trinta e seis mil cruzeiros), correspondente a 600.000
UPC de CrS 24.432,06, vigente em janeirofSS, a fim de
que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo SfA, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitaçã_o, destinado a aplicação em programas do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala daS Comissões, 13 dejunhode 1985. --.-Joílo Cas-telo, Presidente - Alexandre Costa,_ Relator - Carlos
Lyra - Moacyr Duarte - Mário Maia - José Uns.

PARECERES
N•s 317 e 318, de 1985
Sobre o Projeto de Resolu~ilo IJ9 64, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Bragan~a Paulista (SP) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 14.659.236.000
-(quatorze bilhões, seis(!entos e cinqUenta e nol'e milhões~ duzentos e trinta e seis mil cruzeiros)".
PARECER N• 317, DE 1985
Da Comissão de Constitui~ão e Justita
Relator: Senador Roberto Campos
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 42, item VI, da ConstitUição Federal, submeteu ao
exame do Senado Federal proposta no sentido de que
seja a Prefe_itura Municipal de Bragança Paulista (SP),
autorizada a contratar operação de crédito no valor de
CrS 14.659.236.000 (quatOrze bflhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPC de CrS 24.436,06,
em janeiro/85, junto ao Banco do Estado de São Paulo
S/ A, este na qualidade de agente Financeiro do Banco
Nacinal da Habitaçã- BNH. destinada à aplicação em
programas do Projeto CURA, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do que perceitua o
art. 29 da Resolução nl' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não obs_ervância dos
limites fixados no artigo 2~> da Resolução nl' 62f75, também do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional de Habitação.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção
de tal compromisso não deverã acarretar àquele Município maiores pressões na execução orçamentária de seus
futuros exercícios.
Outrossim, segundo parecer apresentado pelo Banco
do Estado de São Paulo S.A., a operação sob exame é
viãvel, técnica, econômica e financeiramente e ouvida a
respeito a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a
opor quanto à realização da operação em causa_
A Comissão de Economia, na forma regimental, ao se
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o
competente projeto de Resolução ora sob exame.
Assim, verifica-se que a p~oposição foi elaborada consoante as prescrições legais e- regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa-

Junho de 1985

constitucionalida~

viável, dos pontos de vista Técnico, econômico e finan-

de, juridicidade e técníca legislativa.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1985. -José lgnácio Ferreira, Presidente - Roberto Campos, Relator Jutahy Magalhães- Octatvlo Cardoso- Nelson Carneiro- Lenoir Vargas- H:éllo Gue.iros- Luiz Cavalcante.

ceiro.
oado o eXposto, concluímos pelo acOlhimento da
Mensagem, nos termos do seguirite:

vorâvel, no que tan_ge aos aspectos d(l
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 65, DE 1985
PARECER N• 318, OE 1985
Da Comissio de Municípios
Relator: Senador Roberto Wypych
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 42, item VI, da Constítuição F!!derai, submeteu ao

exame do Senado Federal proposta no sentido de que
seja a Prefeitura Municipa~_ de Br~ança Paulista (SP),
autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis cruzeiros),
correspondente a 600.000 UPC de Cr$ 24.436,06, em janciro/85. junto ao Banco do Esta:do ~e S~o Paulo_ f>/ A,
este na qualidade de agente financclro do _Banco -Nacional da HabitaçãO - BNH, destinada à aplicação em
programas do Projeto CURA, naquele Município.
A proposição mereceU acolhida da Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou de acOrdo com as
normas legais pertinentes aO assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os benefícios que sci"ão carreados para
a região beneficiada flelo projeto.
Sala das Comíssões, 27 de jUnho de 1985-.--..:.-MoaCy-r,
·Dalla, Presidente- RobertO Wypych, Relator- Lourival Baptista- Altevir Leal- Mar~o Miranda- Alfrt7
do Campos- Alcldes Saldanha- José Ignáclo Ferreira
-Benedito Ferreira- Gastio MüUer- Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 319, 320 e_321, DE 1985
PARECER N• 319, OE 1985
Da Comissão de Econonúa, sobre a Mensagem n9
262, de 1984 (n9 506/84, na origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a contratar
operação de crédito no vl;lior de Cr$ 7.952.802.000
(sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões,
oitocentos e dois mil cruzeiros).
Relator: Senador Amaral Furlan
Com a Mensagem n~' 262/84, o Senhor Presidente da
Repúblíca submete à deliberação do_ Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Limei"rã (SP), que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de São paulo,
SjA., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação-BNH, a seguinte operação de
crédito:
-..Características da operação:
A- Valor. Cri 7.952.802.000 (córresporiâenn~'-ã
600.000 UPC, de Crl 13.254,67, em julho/84);
B- Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2- de amortização: 240 meses;
C- Encargos:
I -juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a.a. (Ag. Fin.);
2 - correção monetãria: pela variação trimestral
da ORTN;
3 - taxa de adm. do BNH: 2%;
D- Garantia: vinculação· de quotas-partes do
Imposto sobre a Circu_laç_l)_q_lk Marcedorias;
E- Destinação dos recursos: execução de obras
do projeto CURA, no Município;
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverâ. acarr_eta:r àquele Município
maiores pfessões na execução orçamentâ.ria de seus futuros exercícios.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da Repúblíca (SEPLAN/SARBM) informou nada ter a opor à realização da operação em causa,
a qual o Ban't:o do Estado de São Paulo S.A. considera

Autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP)
a elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil
~~eiros) o montante de sua divida, consolidada inter-

na.
O Senado Federal _r_esolve:
Art., 19 À PrefeituJ'ª Municipal de Limeira, Estado
d~ Sã9 Paulo, _nos terro.Qs do artigo 2\" da Resolução n9
93, de onze de outubro de Inil novecentos e setenta e seis,
do Senado FederaÇautorízada a elevar o montante de
sua díVida cOnsolidada interna em Cr$ 7".952.802.000 (se-te bilhões, novecentos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois míl cruzeiros), correspondente a 600.000
UPC, de Cr$ lf254,67 em julhof84, a fim de que possa
contrãtar- urria operação de crédito de igual valor, junto
ao Banco do Estado de São Paulo~ este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãoBNH, destinada à execução de obras do projeto CURA
no Município, obedecidas as condições admitidas pelo
BancO-Ce-nti"at do Brasil, nQ resp_ectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em Vigor na -data de
sua publicação.
Sala das Comh;Sões, 9 de maio de 1985. --João Castelo, Presidente - Amaral Furlan, Relator :...... Moacyr
Duarte - Carlos Lyra --:" Lenoir Vargas -José Lins.
PARECERES N"' 320 E 321, OE 198!;
Sobre o Projeto de Resolução n'l 65, de 1982, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Limeiras (SP) a elevar em- CiS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 320, OE 1985
Da Comissão de Constituição e Justi~a
Relator: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n\' 262/84, do Senhor Presidente _da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Limeira (SP)_ a contra_tar emprêstimo no valor de Cri
].952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), destinado
à execução de obras do Projeto CURA, naquele Município.
_
- ~
- -__
O pedido foi formulado nos termos_ do preceituado no
artigo 2~' da Re!:>olução n'~ 93, de 1976, do Senado Federal, hiiplicariCío, por--Conseguinte, a não observância dos
ljmites fixados no_~rtig() 2\" da Resolução n'~ 62, de-1975,
também do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provém do Banco Nacional da Habitação.
~
-Assim, veiítka-Se que á'l'roposição -foi-elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis ·ã espéci~ ·niereçendo por- isso, 6 nosso encaminhamento favorável no que tange aos aspectos de constitucionalidã~
de, luridicidade e téc!tic~ le~slativa.
Sala das_<:;omissões, em 26 de junho, de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Severo Gomes, RelatorMoacyr Duarte - Helví!fio Nunes - Nivaldo Machado
-Hélio Gueiros_- l:!_enrique Santillo- Nelson Carneim.
PARECER N• 321, OE 1985
Da Comissão de Murôclpios
Relãtor: Senador Ãltevir Leal

Ó presente Projeto de Resoluçllo, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a ~e"ªas.em n9 262/84, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Limeira (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$
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7.952.802.000 (sete-bilh-ões, -nçVecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois míl cruzeiros), destinado
à execução de obras do Projeto CURA, naquele Município.
A proposição mereceu acolhida da Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou de acordo com as
normas pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a esteúrgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os benefícios que serão carreados para
a região beneficiada pelo projeto.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Moacyr Dali a, Presidente. - Aitevir Leal, Relator- Roberto Wypych- Lourival Baptista- Marcelo Miranda Alfredo Campos- Alcides Saldanha- José Ignácio Ferreira - Benedito Ferreira - Gastio Müller - Jorge Kalume.
PARECER N9 322, de 1985
Da Comissão de Constituição e J11stiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n9 20, de 1985 (n9 4.984-.B,
na Casa de origem), que "disciplina a açio civil
pública de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, assim como a qualquer outro interesse difuso, e
dá outras providências".
,
Relator: Senador Octavio Cardoso
Oriundo do Poder Executivo, o Projeto de Lei em exame, jã aprovado pela Câmara dos Deputados, visa a dfsciplinar a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artistico, histórico, turfstico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso.
Sem prejuízo do princípio de que o titular perfeitamente identificado de direitos subjetivos ê quem tem legitimídade processual para defender os seus direitos em
Juízo, o Projeto estende essa legitimidade a entidades representativas da sociedade, quando lesionados forem interesses não individualizados.
Dispõe o projeto que tanto o Ministério Público c-omo
as associações legitimadas e o Poder Públíco poderão
propor a ação de responsabilidade por danos àqueles interesses, ação que terá por objeto condenação a indenização em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Quando não for o autor da ação. a interveniência do Ministério Pú_blico, como fiscal da lei 1 está assegurada. As associações, de sua parte, poderão recorrer de todas aS decisões e dã sentença, mesmo que não
t~_~am Hdci lní_Ciãfíva__ do processo.
A ação cautelar, tanta as antecedentes como as incidentais, aparece na Proposição como garantia da eficácia do provimento jurisdicional, inclusive para a finalidade _de evitar-se o dano aos interesses coletivos.

a

Estipula o projeto que as causas serão ajuizadas no
foro effi que o dano se verificou ou deverá verifiçar-se. A
aiívidade do Ministério Nblic_o ~regulada pormenorizadaníente. Se de ·um lado a importância e a responsabilidade do órgãO pode ser aferida pela possibilidade que lhe
c-onfefe ·o projeto de instaurar, sob sua presidência, inquéritO cíVil, Oü. requiSitar de qualquer organismo público ou particular certidões ou informações, não poderão
mesmo órgão, Se convencido da inexistência de fundaméD.tó"-para a ãção cívH, promover o arquivamento do
inquérito. Impõe-lhe o projeto a obrigatoriedade de reriieteilOdas as peças ao Conselho Superior do Ministério
Público, de modo a não ficar a d~isã_o a critêrio exçlusivo do_~romotor de ,!l}!>tiç_a__ local.

13 de ressaltar também a eriação de um fundo ao qual ~
reverterão as índenizações nos casos de condenação em
dinheiro, destinando-se seus recursos à reconstituição
dos bens lesados.
A ação civil pú'ólíca para a defesa dei interesses co)etivoS encontra-se regulada apenas na Lei n'~6.9_38, de 31 de
agqsto li~ !9~ 1._ que disciplinou a politica nacional do
_meio ambiente. Restrita,-pois, à proteção jurisdicional
do meio arriói60te, deixa de lado os demais iiüeresses difusos.
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_DIÃR!U OOCONGRESSONÃCIONAL (Seção II)

Pelo exposto, o Projeto ê constitucional, não fere_o Di·
rei to e estã formulado de conformidade com a boa técni-

ca legislativa.
~o parecer.
Sala das Comissões, 26 dej unho de 1985. -José lgdcio Ferreira, Presidente -Octávio Cardoso, Relator - Lenoir V argas - José Lins - Luiz Cavalcante - Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado - Roberto Campos- Nelson Carneiro - Jutahy Magalbies - Severo Gomes.

PARECERES

PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 66. DE 1985

PARECER N'i' 323, de 1985

Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n'i' 024/85, o Senhor Presidente da
RepiÍblica submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS),
que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Fede..
ral, esta na qualidade de getora do Fundo de Apoio de
Desenvolvimento Social- FAS, a seguiilte Operação de
crédito:
"Características da operação:
A- Valor Cr$ 3.704.669.206 (correspondente a
204.347.02 ORTN de Cr$ 17.867 em outubrof84);
B-Prazos:_
1 -de careência: 2 anos;
2- de amortização: 10 anos;
C- Encargos:
1 -juros: 6% .a.a;
2- correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
D --Garantia: vinculação de cotas~partes do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias~ICM;
E- Destinação dos Recursos: Construção de escolas de 111 grau e da biblioteca municipal, bem
como ampliação de uma escola rural."
O Conselho Monetário Nacioilal milnifestou-se pelO
encaminhamento desse pedido, com base no parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que tal compromisso não- deverá trazer à Prefeitura Municipal de Campo Graride maiores pressões na execução orçamentária
de seus futuros exercícios. Deve-se registrar ainda que,
segundo manifestação da Caixa Etonômica Federal, a
operação em pauta é viãvel técn:ica, econômica e financeiramente,
Merece ênfase o fato de que, por ocasião da análise
pelo Banco Central do Brasil, havia previsão de que a
Prefeitura Municipal de Campo Graride resgatasse, ainda em 1984, parcela de CrS 1.609, 6 milhões da dívida
consolidada. Uma vez ~fetivado este resgate, a contratação de recursos ora pretendida. (CrS 3.704,7 milhões)
seria inferior ao decréscimo de CrS 3.954,r milhões no
montante global da dívida. Haveria, pois um decréscimo
no total da dívida.
A despeito disso, observa-se que o mantante global,
em setembro de 19~4.superava em muito-o limite estabelecido na Resolução nt 62, do Senado Federal.
Isto resulta de uma tendência crescente, por parte de
Estados e Municípios, em buscar recursos provenientes
do Fundo Nacional do Desenvolvimento Urbano FNDU, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFASe Banco Nacional da Habitação- BNH, recursos
aos quais não se aplicam os limites fixados no art. 29 da
Resolução nt 62, de 1975 (segundo prevê a Resolução n9
93, de 1975).
Através desses Fundos cria-se potencial para um endividamento quase sem limites. Ou seja, o art. 29 da Resolução n' 93 acaba tornando sem efeito, erii diversaS Situações, os limites -estabelecidos pela Resolução n9 62.
Esta quebra de limites resulta, provavelmente, da percepção de que os mesmos levariam os Estados e Municípios a uma virtual asfixia financeira.

tes fixadosnoartigo29 da Resolução n962, de 1975, também d_o Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicâveíS à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionaliadade, juridicidade, técnica legislativa.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1985. -José Ignádo Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator Américo de Souza - Octávio Cardoso - Martins Filho
- Moacyr Duarte- Nivaldo Machado- Jutahy Maga·
lhães.

Parece claro, todavia, que a solução deve ser buscada
nos quadros de uma reforma tributãria, e n~o no abandono _de limites para endividamento.
A Comissão de Economia do Senado Federal evidenciou sua proocupação com esse problema de limites de
endividamento ao solicitar às autoridades monetãrias
que sempre se manifestassem sobre a dívida extralimite.
As restrições apontadas acima tão invalidam, porém,
os méritos da solicitação formulada pela Prefeitura de
Campo Grande (MS). Assim sendo, concluímos pelo
acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

N•s 323, 324, e 325, de 1985
Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem D'
24, de 1985 (n' 033/85 na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo k aprovaçjo do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Munidpal de Campo Grande (MS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
3.704.669.206 (três bUhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis
cruzeiros).

Junho de 1985

PARECER No 325, DE 1985
Da Comissio de Munlciplos

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Gran·
de (MS) a elevar em Cr$ 3.704.669.206 (três bilhões,
setecentos e quatro milhões, seiscentos e.sessenta e
nove mil, duzentos e seis cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidade interna.

Relator: Senador Marcelo Miranda
O presente Projeto de Resolução, apresentado pela
Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n' 024/85, do
Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Grande (MS) a contratar empréstimo no valor de CrS 3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros), destinado a financiar a construção de escolas de I 9 grau e da biblioteca munici:Pill daquele Munidpio,
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituiçã_o e Justiça, que a considerou conforme as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da.__Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciará benefíciOs para o município em questão.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Campo Grande
(MS), nos termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de II de
outubro de 1976, autorizada a elevar o montante de sua
dívida consolidada interna em Cr$ 3.704.669.206 (três bílhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e
nove mil, duzentos e seis cruzeiros), correspondente a
207.347.02 ORTN de Cr$ 17.867, em outubro de 1984. a
fim de que possa contratar uma operação de crédito de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal,_ esta na
qualidade de gestom do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de escolas
de 19 grau e da biblioteca municipal, além da ampliação
de uma escola rural naquele município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala_das Comis_s_ões, em 27 de junho de 1985.- Moacyr Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator Roberto Wypych- Lourival Baptista- Altevir LealAlfredo Campos- Ale ides Saldanha- José lgnádo Ferreira - Benedito Ferreira- Gastão Müller - Jorge Kalume.

Sala das Comissões, em 23 de maio de 1985. - Álvaro
Dias, Presidente em exercício -José Lins, Relator Lenoir Vargas - Severo Gomes - Carlos Lyra - Amarai Furlan.

PARECERES
PARECERES Nos 324 E 325, DE 1985

N•s 326, e 327, de 1985

Sobre o Projeto de Resolução nt 66, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Grande (MS) a elevar em CRS
3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada in- ·
tema.

PARECER N• 326, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nl'
106, de 1985 (nl' 264/85, na origem), "do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal proposta para que seja autorizado o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$
67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões e trezentos e
dez cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna".

PARECER N• 324, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Hélio Gueiros

Relator: sen-ador Severo Gomes

O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado, Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nl' 024/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Grande (MS) a contratar empréstimo no valor
de Cr$ 3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro
milh.ões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis
cruzeiros), destinado a financiar a construção de escolas
de }9 grau e da biblioteca municipal daquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução nl' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limi-
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13% a.a.

quantidad~: 3.030.240 ORTRJ, equivalentes
ao valor nominal reajustado para o mês de de..
zembrof84 (Cr$ 22.110,46, a Cr$
67.000.000.310;
b) características dos títulos:

a)

CORHEl;:ÃO

J .U H OS

'I'A'XA

Com a Mensagem nl' 106/85, o Senhor Presidente da
Repúblca submete à deliberação do Senado Federal pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro queobjetiva
registrar-uma emissão de Obrigações do Tesouro doEstado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustável- OR TRJ,
nas seguintes condições:

St::IrCS1.:.rU.l

MJlll\LIIYillE

roo«:rJi.RTA
!1)

rren.sal

-· ..--

NU>IERAÇ.F.O

ros

CERI'IPICMOS
(2)

p
Nc

010.702 a 040.000

Junho de !985

-

d) forma de colocaçãQ; através de oferta~ pú.blicas, llQ$ tennos da _R~solução n' 565, de 20-979, deste Banco Central;

(1)"" idêntica à da:) Obrigações do Tesouro Nacional
Tipo Rejustâvel (ORTN);
(2) = p = ao portador N~ = nomina.tiva-cncossâvcl

e) autorização legislativa: Lei n"' 812, de 2_(},.12..

c) cron.ograrna de colocaçilo e vencimentQ:

Coloau;ão
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84 (Lei dos Meios):
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento elo pedido, levando em conta parecer
do Banco Central do Brasil, vazado nos seguintes termos:
.. •·-Em1ice d~ disposiçdes contidas no artigo 29 da
Resolução fi9 62/75, com as alterações introduzidas
----- pela de n9 93/76, ambas do Senado Federal, a divida
consolidada interna daquele Estado, de acordo com
a sua receita liquida realizada em 1984 (dados fornecidos pelo pleiteante), deveria conter-se nos seguintes parâmetros:
a) montante global: CrS 1.582.186,3 milhões;
b) crescimento real anual: CrS 452.053,2 milhões;
c)-"dis:Pêndio anual mãximo: CrS 339.039,9 milhões;
--d) responsabilidade por título!': CrS 791.093,1
milhões.
Desta forma, para que possa serefetivada a emissli.o de tftu1os pretendida, haverá necessidade de auto-rizaçãõ- especifica -do senado Federal, uma vez
que, antes mesmo da realização da referida emissão,
o endividamento consolidado interno d_o Estado do
Rio d~ Janeiro jã \lltrapassa os limites que lhe foram
fiXados:;-pa:r-a.--c,-presente exei'Cfcio~ pelos itens I, III e
IV do artigo 29 da mencionada Resolução n9 62/75,
confo~_e a seguir se verifica:

Quanddade

Vencimento

Abrj85

SetfSS

600.000

Abr/85

çutf88

600.000

Abrf85

!>ez/88

600.000

Abrf85

Setf89

230.240

Abrj8S

Outf89

200.000

Abrj85

Novf89

_400.000

Abrj8S

!>ez/89

400.000

3.030.240

Total

Obs.: a serem colocadas com prazo decorrido da data de
emissão.

D.iv:i<ja Co..,;oll<laila

Limites es~

Inte;cna lntr.alirni.te

leci~

Operação

Si.tuaçâ:o p3st:;;,

sob

RDS, 64'75

rior ã emissão
e oolocação de
títulos sob ~

e JS da""'·

xarre

pelos
art . .., é!a

ab.lal

Assim, meu voto é pela aprovacão do Projeto de Resolução sQb exame, oferecido pela Comissão de Economia.
Sala d~ Comissões. 19 de junho de 1985. -José Ignáclo f~rreira, Presidente - Nelson Carneiro, Relator Jutahy Magalhães - OHelvidio Nunes - Alfredo Campos
-Hélio Cueiros- Octávio Cardoso- José Llns- Nivaldo- Machado - Roberto C~tmpos.

PARECERES
N•s 328, 329 e 330, de 1985
PARECER N• 328, DE 1985
Da Comlsslo de Economia, 10bre a Mensagem IJ9
2171 de 1984 (n9 4~/84 na or!_gem), do Senhor Presidente da Reptlbllca, prq~ondo ao Senado Federal seja
~~:~torlzada a Prefeitura Municipal de Pimeota Bu.eno
(RO) a el.,ar em CrS 3.976.401.000 (três bilhiles,
novecentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e um
mil cruzeiros) o montante de sua dfvida comolldada
Interna.
Relator: Senador Jorge Kalwne
O ~nbor Presidente da RepOblica encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição),
proposta no· sentido_ de que seja a 'Prefeitura Municipal
de Pimenta· Bueno- (RO) autorizada a elevar em Cr$
3.976.40 1.000 (três bilhões, novecentos e setenta e seis
milhões, quatrocentos e um mil cruzeirOs) o mQntante de
sua .dívida consolidada interna, a fun de que possa contratar empréstimo jun_to ao Banco do Estado de Rondô~
nia SfA., este na qualidade de agentae financeiro do
Banco Nacional da Habitação (BNH), valor correspondente-a 300.000 UPC, considerado o valor nominal da
UPC. do CrS 13.254,67, em julho/84, destinado A realiiação"Ae_serviços de drenagem, terraplenagem, asfaltamento_e <;:gns_trução de crOChe do Projeto CURA~ "Pimenta --u-ueno",
Características da operaçilo:
A...___ Valor: CrS 3.976.401.0_00,00 (corresponden-

to a 300.QOQ U PC, de CrS 13.254,67 em julhoj84);
B~Prazos:
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Por optro lado, a margem. de.poupança real do
aludido Estado, para o ano em curso (CrS 993.943,9
milhões), mostra-se superior ao maior dispêndio
(Cr$ 894.809,5 milhões) que a sua dívida consolidada interna (intra limite + extralimite) apresentará (exercfcio de 1985) após a realizaç~o da emissão e colocação de títulos ora proposta.
Relativamente ao Plano de Aplicação dos recursos, previstos no parâgrafo 39 do artigo 49 da Resolução n9 62f75, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da Repdblica (SEPLAN /PR), através
do Aviso n9 1.365/84, de 17~12-84, dirigido ao Exm'~'
Sr. Ministro da Fazenda, manifestou-se favoravelmente à pretensão do aludido Estado."
Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos
do seguinte:

P_ARECOER N• 3~7, OE 1985

Da Comlsslo de Constltulçio e Justiça, sobre o

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões e trezentos e dez cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
resolv~:

Art. l"' ~o Estado do Rio de Janeiro autorizado a
elevar, temporariamente, os parâmetros ·estabelecidos
pelos itens I, III e IV do artigo29da Resolução n9 62, de
vinte e oito de outubro de mil riovecentos e setenta e cinco, modificada pela de número 93, de o':lz.e de QJ.lt_ubN de

13.034,2

mil novecentos e setenta e seis, ambas do ~nado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de
3.030240 Obrigaçêles do Tesouro do Estado do Rio de
'aneiro -l'ipo Reajustâvel- (ORTRJ), equivalente a
Cr$ 67.000~000.310 (sessen_ta e sete bilhões e tre2:entos e
dez cruzeiros), considerado o _valor nominal do título de
CrS 22.110,46, vigente em· dezembro de 1984, destinadO
ao financiamento do Prograrria de Trabalho do Governo
do Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comisaões, em 30 de maio de 1985.- Joio
Ca:stelo, Presidente -Severo Gomes~ Relator- Carlos
Lyra -José Lin.s - Cid Sampaio - Alexandre Costa Albano FraDCQ.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 67, DE 1985

O Senado Federal
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Projeto de Resoh1çio ft9 67, de 1985, da Comlssio de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado do
Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em Cr$
67.000.000.310, o montante de sua dfvlda consolidada
-interna".
Relator: Senador Nelson Carneiro

O Governo do Estado do Rio dç Janeiro cumpriu a
exigência desta Coroissãg, O ewprêstimo foi autorizado
pela~ Lei n9 8121 _9,e_20 de d~embro de 1984.

I - de carência:_ 30 meses;2 - de amortização: 240 meses;

C--: Encargos
I -_juros: 2,5% a.a.;
2- taxa de adminisiração: -2% sobie o valor das
parcelas liberadas;
3_- correção nJQnetári~: id!ntica à variação tri~
mestral das ORTN (UPC);
D- Garantia: vinculação de quotas dp Fundo
-:de Particip<:~:çíio _cl9 _M_u1_1icfpio - FPM;
E
Desthlãçlo-dos recunos: realização de serviços de drenagem, terraplenagem e asfaltamento de
construção de creche (Projeto CURA "":U "Pimenta
Bueno" a ser implantado no Mtiliicípio).
3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador, a operação de crédito sob exame é viâvel, econômica e financeiramente.
4. _O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n9 36, de 17-5~84, autorizadora da
operação;
·
b) E~posição de Motivos (EM n9 151/84) do Senhor
MiniStro de Estado da Fazenda ao Ex:mt Senhor Presidente _da República, comunicando que o Conselho Morietário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se
favOravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2'~'
da Res. n' 93, de 1976, do Senado Federal; e
- C) _--Par~r- dõ Banco Ce;ntr:a1_9o Brasil- Departamento -da Oívida Plíblica, favorável ao Pleito~
i. Considerado o posicionamentQ anterior da referida entidade com a realização do empréstimo, o individamento da Prefeitura ultrapassaria os limites que lhe foram fixados pelos itens I e II do art. 29 daRes. n'~' 62, de
1975.

6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite
a que, por força das disposiçêles contidas no art. 2• da
Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens, I, II e III) fixados no art, 29 daRes. n9 62, de 1975,
ambas d_o Senado Fed.~r~. hilla, vista que os recursos a
serem repassados piovem do Banco Nacional da Habitação. -
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7. Além da característica da operação- extralimite
- segundo conclusào do Departamento da Dívida
Pública, a assunção do compromisso sob exame não de~
verá acarretar maiores pressões na execução orçamen~
tária dos próximos exercíciOs.
· '" _
. -8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as
disposições do RegiiriC:rito lnt_erno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, recebida no dia 22 (5•·
feira) deste mês, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 68 DE 1984

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Rueno (RO) a elevar em CrS 3.976.401.000 (três bilhões,
novecentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e um
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 1: a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
(RO), noS termos âo art. 21' da Resolução n~' 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
o montante de sua dívida consolidada, interna em OS
3.976.40 l.OOO (três bilhões, novecentos e setenta e seis
milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros) correspondente a 300.000 UPC de CrS 13.254,67, em julho de 1984. a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco dP Estado de Rondôqia SJA, este na_
qualidade de agente fin-anceiro do Banco Nacional da
Habitação (BNH), destinado à realização de serviços de
drenagem, terraplenagem, asfaltamento e construção de
creche do Projeto CURA ...... _''Pimenta Bueno" a ser implantado no municíPiO, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 28_de novembro de 1984.- Roberto Campos, Presidente - Jorge Kalume, Relator Luiz CaYalcante- Benedito Ferreira- José FragelliFábio Lucena ~ Fernando Henrique Cardoso - José
Lins.

PARECERES
N•s 329 E 330, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução n9 68, de 1985, da
Comissilo de Economia, que uautorlza a Prefeitura
Municipal de Pimenta Bueno - RO a ele...ar em Cri
3.976.401.000 (três bilhões, noYecentos e setenta e
seis milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros) o montante de sua df'l'ida consolidada interna".

PARECER No 329, DE 1985
Da Comisslo de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
O projeto sob exame de autoria da Comissão de Economia do Senado Fed.eral, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 217/84, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura MuniCipal de Pimenta Bueno - RO, a conttatar um empréstimo de CrS
3.976.401.000, correspondente a 300.000 UPC de Cr$
13.254,67, vigente em julho de 1984, junto ao Banco do
Estado de Rondônia S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH) destinado à realização de serviços de drenagem, terraplenagem, asfaltamento e construção de creche do Projeto
CURA ""7. "Pimenta Bu_enQ~'- a ser implantado no Município.
O pedido de autorização foí formulado nos termos do
preceituado no parágrafo único do artigo 2~' da Resolução n'>' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigci 2"' da Resolução n"' 62, de28-10-75 também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar verificase que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal _da presente proposição, porquanto ê jur(dica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Saladas Comissões;27 de junho de 1985, -José lgoâcio Ferreira, Presidente - Martins Filho, Relator- Nlvaldo Machado - Américo de Souza - Hélio Gueiros Raimundo Parente - Fábio Lucena - Alfredo Campos.
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PARECER N9 330, DE 1985
Da Comissão de Municípios

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

Relator: Senador Jorge Kalwne
O Projeto sob exame de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n" 217/84, do Senhor Presidente
-da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta. Bueno (RO), a contratar um empréstimo de CrS
3.976.401.000, correspondente a 300.000 UPCs de Cr$
13.254,67, vigente erit julho de 1984, junto ao Banco do
Estado de Rondônia S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH) destinado à realização de serviços de drenagem, terraplenagem, asfaltamenlo e construção de creche do Projeto
CURA ""7. .. Pimenta Bueno"- a ser implantado no Municfpio.
2. A proposição mereceu a acolhida da douta Comissão de Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Úrgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão_de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada pnr
piciãrâ benefícios para o munidpio em questão.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985.- Moacyr
Dalla, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Roberto
Wypych - Lourhal Baptista - Altevir Leal - Marcelo
Miranda- Alfredo Campos- Alcldes Saldanha- José
Ignácio Ferreira- Benedit~ Ferreira- Gastão Müller.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 69, DE 1985

PARECERES
- N•s 331, 332 e 333, de 1985
PARECER N' 331, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
26:5, de 1984 (n~' :509/84, na origem). do Senhor Presidente da Repu"blica, submetendo à aproYaçio do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Arari (MA) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 88.421.771 (oitenta e
oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros).
Relator: Senador Moacyr Duarte
Com a Mensagem n~' 265/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Arari (MA), que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de crédito:
"Características da Operação:
a) Valor: Cr$ 88.42 L771 (correspondente a
6.670,99 ORTN de CrS 13.254,67 em ju!ho/84);
b) Prazos:
1 -de carência: J ano;
2- de arn ortização: 8 anos;
c) Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 70% da variação das
ORTN·
d) Garantia: vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM);
e) Destinação dos recursos: construção de meiosfios e sarjetas."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que examinou o assunto pelo
seu Departamento de Operações com Tftulos e Valores
Mobiliários e constatou que. "não obstante a natureza
extrai imite da contratação pretendida, o endividamento
consolidado íilterno do referido Município, -após a sua
realizaçã9, permaneceria contido nos IímíteS fixados
pelo art. 21' da Resolução n'>' 62{75, parcialmente modificado pelo art. 19 da Resolução fl9 93j76, ambas do Senado Federal",
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLAN/SAREM), infor~
mou nada ter a opor quanto à realização da operação em
causa. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica Federal, a operação sob exame ê viavel têcnica,
económica e fmanceiramente.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arar! (MA) a
elevar em Cr$ 88.421.771 (oitenta e oito milhões,
quatrocentos e vinte e um
sete.:entos e setenta e
um cruzeiros), o montante de sua dílida consolidada
interna.

mn,

O Senado Federal resolve:
Art. 19 :e. a Prefeitura Municipal de Arari (MA), nos
termos do art. '2!1 da Resolução n'>' 93, de II de outubro
de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar em CrS
88.421.771 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e
um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros), correspondente a 6.670,99 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 13.254,67 vigente em julho de 1984, o
moritante de sua divida consolidada interna, a fim de que
possa contratar uma operação de crêdito de igual valor,
junto à Caixa_Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado a construção de meios-fios e sarjetas
no Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Corriissões, 9 de maio de 1985. -Joio Cute-lo, Presidente - Moacyr Duarte - Relator - Amaral
Furlan - Carlos Lyra - Lenotr Vargas -José Lins.

PARECERES
N•s 332 ·e 333, De 1985
Sobre o Projeto de Resolução n9 69, de 1984, da Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Arari (MA) a elevar em Cr$
88.421.771, (oitenta e oito milhões, quatrocentos e
Tinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada interna".

PARECER N• 332, DE 1985
Da Comissão de Constltuiçilo e Justiça
Relator: Senador Américo de Souza
O Presente projeto de reso(ução, da Comissão de Eco·
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n~' 509/84, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Arari
(MA), a contratar empréstimo no valor de Cr$
88A2I.771, (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte
e uni. mil, setecentos e setenta e um cruzeiros), destinado
a financiar a construção di: meios~fios e sarjetas, naquele
Municfpío.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2'>' da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos {imites fixados no ·art. 2~' da Resolução n'>' 62, de 1975, tam~
bém do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica legislativa.
Sala dãs cOmissões. em 27 de junho de 1985.- José
Ignáclo Ferreira - Presidente - Américo de Souza Relator - Martins Filho - Hélio Gueiros --Octávio
Cardoso- Moacyr Duarte- Raimundo Parente- Fábio Lucena.

PARECER N' 333, de i985
Da Comlssilo de Municiplos
Relator: Senador Altevir Leal
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer s-obre a Mensagem n' 509/84, do Senhor Presidente. da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Arari (MA), a contratar emprêstimo no valor de Cr$
88.421.771 (oitenta: e oíto milhões, quatrocentos e vinte e
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um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros), destinado a
financiar a construção de meios-fios e sarjetas, naquele
Município.

· A" prõposição mer~ ·a acolhida da douta Comissão
de ConstitUição e Justiça, que a entendeu conforme os
cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciarâ sensíveis melhorias no sistema de saneamento básico daquela municipalidade.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985.- Moacyr
Dalla, Presidente - Altevlr Leal, Relator - Lourival
Baptista- Marcelo Miranda - Alfredo Campos- Alei~
des Saldanha- José lgnádo Ferreira- Benedito Ferrei~
ra - Gastão Müller - Jorge Kalume.

crédito no valor equivalente a 441.264,15 ORTN junto à
Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo d.e
Apoio ao DesenvolvimeJ}to Social (FAS), conforme a
Autorização Senatorial contida na Resolução n9 343, de
-.30 de setembro· de í983, rios ter-mos do art. 21' da Resolução n' 93, de 1I de outubro de 1976.
_ Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1985. -Álvaro
Dias, Presidente em exercício- Severo Gomes, Relator
- Lenolr Vargas - José Llns - Carlos Lyra - Amaral
Furlan.

PARECERES
N•s 335 e 336, de 1985
de Resolução n~ 70, de 1985, da
Comissio de Economia, que "autoriza o Governo do
Estado de Sio Paulo a promover a relocalização de

Sobre o Projeto

empreendimento a ser custeado pela operaçio de crédito objeto da Resolução n9 343, de 30 de setembro de

PARECERES
N•s 334, 335 e 336, de 1985
PARECER N9 334, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensage n9
14, de 1985 (n' 114/85, na origem), do Senhor Presl~
dente da República, submetendo à aprovaçio do Se·
nado Federal proposta para que seja autorizado o Govemo do Estado de São Paulo a promover a relocalização de empreendimento a !ler custeado por operaçio
de crédito objeto da Resoluçio Senatorial D9 343, de
30 de setembro de 1983.

1983, do Senado Federal".
PARECER N• 335, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator:_Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da ComisSão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n' 14/85, do Se"nhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de
São Paulo a promover a relocalização para o Município
de Tremembê (SP) do empreendimento destinado_ à implantação de penitenciãria preVista pa-ra a cidade de São
.Josê dos_ Campos (SP).

Relator: Senador Severo Gomes
b mêrito do ·pleito foi examinado pela comissão de
Com a Mensagem n' 14/85, o Senhor Presidente da
Economia, da Casa, que concluiu pelo Projeto de ResoRepública submete à deliberação do Senado Federal ___ lução em tela, tendo em vista não ter sido encontra~o oenhum óbice à presente solicitaç.ão.
pleito oriundo do GovernQ çig Estado de São Paulo no _
sentido da relocalização, para o Municfpio de Tremem bê
·Assim sendo, verifica-se que a proposição foi elabora(SP}, do empreendime11to destinado à implantação de
da consoante as prescrições legais e regimentais aplicãpenitenciária prevista para a ddade de São José: dos
_-veis à espécie, merecendo por isso, 0 nosso encaminhaCampos (SP), a ser custeado por operação de crédito no
menta favorável, no que tange aos aspectos constitucióvalor equivalente a 441.264,15 ORTN, junto à CaiXa
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social (FAS), nos termos da autoriSala das Comissões, 26 de junho de 1985. -~osélgná~
zação do Senado Federal contida na Resolução n9 343,
cio Ferreira, Presidente - Severo -Gomes, Relator de 3~ de setembro de 1983.
Helvídio Nunes- Nivaldo Machado- Hélio GuelrasLenoir Vargas- Jutahy Magi.lhàes- Moacyr Duarte
O-Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
- Luiz CavalcaJJte.
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que esclarece a impossibilidade
de atendimento das ex_igências do Ministério da Justiça,
no que concerne às condições topográficas do Municfpío
PARECER N• 336, DE 1985
de São José dos Campos, e-propõe a relocalização do
Da Comissão de Municípios
projeto para o vizinho Município de Tremembé, onde se
dispõe de uma área rural, desocupada, de 90 alquefres,
Relator: Seliãdor _R_obe~to Wypych
servida de infra-estrutura necessária, seiundo fnforO presente Projeto de Resolução, da Comissão de
mação da Caixa Econômica Federal. O Município de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Tremembêm, além de estar integrado na mesma Região
Parecer
sobre a Mensagem n~> 14/85, do Senhor PresiAdministrativa de São José dos Campos, apresenta condente da República, autoriza o Governo do Estado de
dições topográficas ideais ( l 0% de declividade máxima
São Paulo a promover a relocalização para o Município
do terreno), já aprovadas pelo Ministêrio da Ju,_stiça.
de Tr_emembé (SP) do empreendimento destinado à imNão prejudicando a plena satisfação dos objetiv9s ccplantação de penitenciária prevista para a cidade de São
limados e reduzindo o custo das obr_a_s, concluímos pelo
J'?sé dos Campos (SP).
acolhimento da Mensagem nos ternlos~dO _Seguin.te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 70, ,DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a promover a relocalização do empree·ndlmento a ser custeado pela operaçio de crédito- objeto da Resolução
Senatorial nl' 343, de 30 de setembro de 1~83.
O Senado Federal resolve: ~__ '"
Art. 1~> 1::. o Governo do Estado de SãO Paulo autorizado a promover a relocalização, para o Município de
Tremembê (SP), do empreendimento destinado à implantação de penitenciária prevista para a cid,ade de São
José dos Camp-os (SP), a ser cust~ado pOr operação de
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PARECERES
N•s 337 e 338, de 1985
PARECER N• 337, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~
16, de 1985 (n' 26/85, na origem), do Senhor Presl~
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado da Bahia a contratar operaçio de
crédito no valor de CrS 1.144.701.308 (um bilhão,
cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um
mil, trezentos e oito cruzeiros).
Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n' 16/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado da Bahia, que objetiva coo~
tratar, junto à Caixa Econômica Federal, na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de crédito:
"Características da Operação:
A- Valor: Cr$ 1.144,701.308 (correspondente a
347.688,35 ORTN de Cr$ 3.292,32, em rnarçof83);
R-Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2- de amortização: 144 meses.
C - Encargos:
I -Juros de 6,0% a.a;
2 - correção monetária de 60,09% do índice de
variação das ORTN.
D- Garantia: Vinculação das cotas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias- ICM.
E- Destinaçio dos Recursos: Implantação de
delegacias e postos policiais civis da Região Metropolitana de Salvador."
O Conselho Monetário Nacional pronuncioU-se pelo
encaminQ.amento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do __Brasil, onde se concluiu que a as-.
sunção de tal compromisso não deverã acarretar àquele
Estado maiores pressões na execução orçamentãria de
seus futuros exercícios.
. -Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica
Federal, a operação é viável, considerados os aspectos
social, econômico-financeiro e legal.
Assim sendo, concluímor. pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DI; RESOLUÇÃO N• 71, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado da bahla e elevar
em CrS 1.144.701.308 (hum bilhão, cento e quarent~
e quatro milhões, setecentos e um mil, treztontose oito
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada lnter~

Nos aspectos que competem a este Orgão Tê<:nico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Caw
sa, visto que a operação de crêdito a ser autorizada propiciará benefícios para o municfpio em questão.

O Senado Federal resolve:
Art. li' ~ o Governo do Estado da Bahia, nos ter~
mos do art. 2'~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar O montanw
te de sua dívida consolidada interna em Cr$
1.144.701.308 (um bilhão, cento _e_quarenta e quatro milhões, setecentos e um mil e tr~ntos e_oito cruzeiros),
cortespondentes a 347.688,35 ORTN de Cr$ 3.292.32 vigentes em março de 1983, a fim de que possa contratar
uma operação de crédito de igual valor, junto à Caixa
EcQnQmiÇa_ Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoCial - FAS,
d~tinada à implantação de delegacias e postos policiais
civis na Região Metropolitana de Salvador, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo,

SaJi d.~ Coinissõts, '27 de "Junho de 1985.- Moacyt
Datla, Presidente- Roberto Wypycb, RelatOr- Lourlval Baptista- Altevir Leal- Marcelo Miranda - Alfredo Campos - Alcldes Saldanha - José lgmiclo Ferreira
..... Benedito Ferreira- Gastão MUller- Jorge Kalume.

- ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1985.- João Castelo, Presidente- José Lins, Relator- Lenolr VargasCarlos Lyra - Moacyr Duarte - Amaral Furlan .

A proposição mereceu a acolhida da Comissão_ de
Constituição e JuStiça, que a cónsiderou conforme as
normas legais pertinentes ao assunto.
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PARECER N' 338, DE 1985.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n"' 71, de 1985, da Comlssio de
Economia, que 16autoriza o Governo do Estado da
Bahla a elevu em Cr$1.144.701.308 (um bllhio, cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um mil,
trezentos e oito cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna".
Relator: Senador Américo de Souza

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nl' 16/85, do Senhor Presidente da Rep6blica, autoriza o Estado da Bahia a contratar empréstimo no valor de CrS 1.144.701.308_(um bilhão, cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um
mil, trezentos e oito cruzeiros), destinado a· financiar a
implantação de delegacias e postos policiais civis na Região Metropolitana de Salvador.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2" da Resolução n" 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2' da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem iepassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento. Social - FAS.
A Proposição foi elaborada consoante as prescrições
legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por
isso, nosso encaminhamento favorável, no que tange aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985. -José lgnáclo Ferreira, Presidente - Américo de Souza, Relatar Martins Filho - Raimundo Parente - Hélio Gueiros Octávio Cll{doso - Fábio Lucena - Moacyr Du•rte.

PARECERES
N•s 339 e 340, de 1985
PARECER N•

~39,

DE 1985

Da Comissão de EconomiD, sobre a Mensagem n9

17, de 1985 (n9 27/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo i aprovaçio do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado da Babla a contratar operaçio de
crédito no valor de Cr$ 752.098.032 (setencentos e
cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mll e trinta e
dois cruzeiros).
Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n9 17f85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado da Bahia, que objetiva contratar, junto à Caixa Eco.nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo'deApoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
"Características de operaçio:
A- Valor: CrS 752.098.032,00 (correspondente
a 139.643,59 ORTN de CrS 5.385,84 em setembro
83);
8-Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2 - de amortização; 12 anos;
C -Encargos:
I -juros de 6,0% a.a.
2 -- correção monetária 60,0% do índice de variaÇão das ORTN;
D- Garantia: vinculação das quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias_....,. ICM;
E....,.... Destinaçio dos recursos: reforma do Forte
de São Joaquim."
O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverá acarretar àquele Estado
maiores pressõés na execução orçamentâria de seus futuros exercidos.
Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econômica
Federal, a operação sob exame ê viâvel técnica, econômica e financeiramente.

Assim sendo, c-oncluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado da Babia a elevar
em CrS 752.098,032 (setecentos e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e dois cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. )9 :E: o Governo do Estado da Bahia, nos ter·
. mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua divida consolidada interna em Cr$ 752.098.032
(setecentos e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil
e trinta e dois cruzeiros), correspondente a 139.643,59
ORTN de Cr$ 5.385,84 vigentes em setembro de 1983, a
fim de que possa contratar uma operação de crédito de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à reforma do Forte de
São Joaquim, naquele Estado, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1985. -Joio Castelo, Presidente- José Lins, Relator- Lenolr VargasCarlos Lyra - Moacyr Duarte - Amaral Furlan.
PARECER N• 340, DE 198S

Da Comissão de Consdtulçio e Justiça, sobre o
Pr.ojeto de Resoluçio n9 72, de 1985, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado da
Bahia a elevar em CrS 752.098.032 (setecentos e cinqüenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e
dois cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada
interna.
Relator: Senador Améri~o de Souza
O Presente Projeto de R~solução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de; seu
Parecer sobre a Mensagem n~ 17/85, do senhor Presidente da Repúblit:;a, autoriza o Governo do Estado da Bahia
a ~:;ontratar emprêstimo no valor Cr$ 752.098.032 (setecentos e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil e
trinta e dois cruzeiro$), destinado à reforma do Forte
São Joaquim, naquele Estado.
O pedido foi formulado nQs termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado F~eral,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Se,.ões, 27 de junho de 1985.- Jo!é lgnáclo
Ferreira, Presidente - Américo de Souza, Relator Hélio Gueiros - Nivaldo Machado - Martins FilhoOctávio Çardoso- Fábio Lucena - Moacyr Duarte Raimundo Parente.

PARECERES
N•s 341, 342 e 343, de 1985
l'ARECER N• 341, DE 1985

Da Cõ-missão de Economia, sobre a Mensagem n9
27, de 1985 (n9 36/85 na origem), do Senhor PreslR
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 2.103.497.275,
junto à Caix11 Económica Federal.
Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n9 27 /SS, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal,

Junho de 1985

pleito da Prefeitura Municipal de Jundia[ (SP), que objetiva contratar, junto à Cai~ta Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio a_o Desenvolvimento Social- FAS, operação de crêdito nas condiçQ~
admitidas pelo Banco Central no Parecer n<? 622/84:
"Característica da operaçil.o:
A- Valor: Crl2.10.3.497.275 (correspondente a
117.730,86 ORTN, de CrS 17.867 em outj84);
B- Prazos:
I - de carência: 18 meses;
2- de amortização: 120 meses;

C ..:...,_ Encargos:
1 - jvros: 6% a.a.;
2- correção monetária: 80% do índice de variação trimestral da ORTN;
D- Garantia: Vinculação de quotas-partes do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: construção de unidades mêdico-assistênciais e minicreches, ale-m de
aquisição de equipamentos afins."

A Caixa Et::onômica Federal apresentou parecer favorável ao pedido por considerar a operação técnica, eco-nômica e financeiramente viável. A Diretoria do Banco
Central aprovou o incluso voto no sentid_o de ser a operação autorizada. Q Córlselho Monetário Nacional
pronunciou-se pelo encaminhamento do pedido, levando
em conta os Pareceres mencionados.
A anãlise, quanto ao mérito, do pleito da Prefeitura
Municipal de Jundiaí (SP), deixa transparecer aspectos
amplamente favoráveis ao deferimento do pedido. cA
construção de unidades médico-assistenciais e minicreches se enquadra no rol de projetos que têm merecido a
acolhida da Casa em função de seu elevado retorno social. A situação financeira do Município apresenta-se,.
conforme os documentos mencionados, dentro de parâmetros aceitáveis. Os novos compromissos deverão ser
assumidos sem maiores pressões nas futuras eXecuçõ~s
orçamentárias da Prefeitura de Jundiaf.
Assim sendo, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte;

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 73, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jundlaí (SP) a
elevar em Cr$ 2.103.497.275 (dois bUhões, cento e
três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, do~
·zentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jundia[, Estado
de São Paulo, autorizada, nos termos do art. 2'~ da Resa.
lução n9 93, de I t de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua dfvida consolidada interna em CrS: 2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e cinco cruzeiros) correspondentes a 117.730,86
ORTN, considerando o valar :nominal da ORTN dt;: Cr$
(7~867 {dezessete mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros), vigente em outubro de 1984, a fim de que possa
contratar operação de crédito de igual valor,junto à_ Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS,
destinada à construção de unidades médico-assistenciais
e minicreches, além de aquisição de equipamentos afins,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centrai
do Brasil, no respectivo proçesso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1985. -João Castelo, Presidente - José Lins, Relator - Lenolr Vargas Carlos Lyra --. Moacyr Duarte - Amarai Furlan.

Junho de 1985
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PARECERES

PARECERES

V - Conclusão

N•s 342 e 343, de 1985

N•s 344, 345 e 346, de 1985

Do exposto, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PARECER No 344, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução n9 73, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Jundiai (SP) a elevar em CrS
2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e duzentos e setenta e
cinco cruzeiros) o montante de sua divida c::onsolidada
interna".

PARECER No 342, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hélio Gueiros

O presente Projeto de Resolução, da Comissã.o de
Economia do Senado Fed~rªl, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensage111 n~' 27/85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Jundiaf (SP} a contratar empréstimo no valor de CrS
2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três milhões, quatro~
centos e noventa e sete mil duzentos e setenta e cinco cru~
zeiros), destinado à construção de unidades médico~
assistenciais e minicreches, alêm de aquisição.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2\' da Resolução n' 93, de 1976, do Senado fe:Qeral,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2\' da Resplução n9 62, de 1975, tambêm do Senado Federal.

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada__çonsoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo Por isso, o nosso enCaminhaJllento favorável, no que tange aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1985.- José lgnácio Ferreira, Presidente - Hélio Gueirós, Relator Helvídio Nunes - Alrredo Campos - Ocfávio Cardoso
- Nivaldo Machado - Moacyr Duarte - Raimundo Parente - Fábio Lucena.

PARECER No 343, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Marcelo Miranda

O presente Projeto de__ Resolução, da Comissãõ de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n\0 27/85, do Senhor Presidente da República, autoriz_a a Pr;:efeitllra MunicípaJ de
Jundiaí {SP) a contratar empréstimo no valor de CrS
2.103.497,275 (dois bilhões, cento e três milhões, quatro~
centos e noventa e sete mil e duzentos e setenta e cinco
cruzeiros). destinado à construção de unidades médico~
assistenciais e minicreches, alêtn de aquisição.
A proposição mereceu acolhida da ComiSsão de Constituição e Justiça, que a considerou conforme as normas
legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Têcnico examinar, entendemos que o pleito deve ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca~
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciará melhor, e mais ampla assistência mêdica emergencial, naquela cidade.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1985. - Moacyr
Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Cid
Sampaio- Jorge Kalume _. Gastão Müffer- Benedito
Ferreira - Martins Filho - Nivaldo Machado - Hélio
Gueiros - Lourival Baptista.

Da Comissão de E'conomla, sobre a Mensagem n"'
32, de 1985, (n9 110/85, na origem), do Senhot.Presldente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Pancas (ES) a contratar
operação de crédito no valor de CrS 159.089.613 ( cento e cinqiienta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros).
4

Relator: Senador Gd Sampaio
I - Da proposição
Com a Mensagem n'i' 32/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Pancas (ES), que objetiva co"ntratai-júhtO à Caix.a Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
''Características da operação:
A- Valor: CrS 159.089.613,23 (correspondente

a 14.273,26 ORTN de Cr$ 11.145,99 em maio/84);
8-Prazos:
1 - de Carência: 2 anos;
2- de amortização: to anos;

C- Encargos:
1 - juros de 6% a. a.;
2 - correção monetária: 40% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: Vinculação das parcelas de ICM;
E- Destinação dos recursos: Implantação de galerias de águas pluviais e _meios-fios na sede do município."
-

l l - Da Regulamentação

No exercício de privativa competência prevista no art.
42, VI da Constituição Federal 1 o Senado federal emitiu
-- ·a·Resolução nY 62/75, que dispõe sobre operações de crédito doif"ESlãdCfs-e-Municfpios e estabelece, no seu art.
2\', os parâmetros para fixação dOs limites máximos da
dívida consolidada interna das referidas entidades.
Ainda no exercício de Sua competência, emíiiu esse 6rgão legíferante a resolução n{> 93/76, cujo art. 2{> estabele~
ce _que "os limites fixados no art. 29 da Resolução n9
62/75 não se aplicam às operações de crêdito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de APoío ao Desenvolvimento
Urbano (FUDU), do Fundo de Apoio ao desenvolvi~
menta Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação
(BNH). Na conformidade do parágrafo único do art. 2\',
estabelece a Resolução n9 93/76 que, em se tratando de
recursos daquelas três fontes {FUDU, FAS, BNH), o pedido serâ encaminhado pelo Senhor Presidente da Re~
pública à deliberação do Senado Federal, devidamente
instru{do com o Parecer do Conselho Monetário Nacio~
nal.

W- Das Formalidades
A Caixa Econômica Federal, o Ministêrio da Fazenda
e o Banco Central do Brasil, por intermédio de seus órgãos competentes, instruíram o pleito da Prefeitura M unicipal de Pancas e forneceram subsídios ao- parecer do
Coiisellio MorietáriO N à:Çional expresso atravês do Voto
CMN n9 492/84, que acompanha o pedido _de autorização do senhor Presidente da República, cumprindo
desse modo os mandamentos constantes da regulamen~
tação senatorial acima citada.
IV-Do Mérito

A destinação dos recursos à implantação de galerias
de águas pluviais e meíôs-fios ii.a sede municipaf; cOmo
obra de infra-estrutura urbana, é o mínimo do que merece uma comunidade social por parte do Poder Público,
não deixando de pesar a favor da aprovação do emprêstimo a circunstância de a Prefeitura Municipãl de Pancas
(ES) não possuir dívida consolidada interna.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 74, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pancas (ES) a
contrair dívida consolidada interna no vn.Ior de Cr$
159.089.613 (cento e cinqüenta e nove mflhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal dePancas, do Estado do Espirita Santo, nos termos do art. 2\' da Resolução
9
n 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e
seis, do Senado Federal, autorizada a contrair dívida
consoHdada interna de Cr$ 159.089.613 (cento e cinquenta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e
treze cruzeiros), correspondente a 14,273,26 ORTN de
CrS J l.l45,99, vigente em maio de 1984, a fim de que
possa contratar uma operação de crêdito de igual valor
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinado a implantação de galerias de âguas
pluviais e meios-fios na sede do Município, obedecidas
as con-dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1985.- João CastelQ, Presidente- Cid Sampaio, Relator- Carlos Lyra
-.José Lins- Alexandre COsta~ Severo Gomes- AI~
bano Franco.

PARECERES
N•s 345 e 346, de 1985
SobJe o Proje_tº de Resolução n'i' 74, de 1985, da
Comissão de Economia, que •'autoriza a Prefeitura
Municipal de Pancas CES), a elevar em CrS
159..089.613,23 (cento e cinqüenta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros e l'lnte e
três centavos) o montante de sua dívida consolidada
interna".
PARECER No 345, DE 1985
Da Comissão de Constitui~o e Justiça
Relator: Senador José Iguáclo Ferreira
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 32/85, do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pancas
(ES) a contratar empréstimo no valor de Cr$
159.089.613,23 (cento e cinqUenta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros e vinte e três
centavos), destinado a financiar a implantação de galerias de âguas pluviais e meios-fios, na sede daquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limi..
tes fixados no art. 2'i' da Resolução n9 62, de 1975, tam..
bém do Senido Federal, haja visto que os recursos a serem repassados provém do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con·
soãn-te aS PiesCfiç-õeS legais e regimentais aplicãveis à es..
péCie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida..
de, juridicida~e e técníca legislativa.

Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Nivaldo Machado, Presidente, eventual- José lgnáclo Ferreira, Relator- Américo de Souza- Hélio Gueiros- Raimundo Parente- Fábio Lucena -Martins Filho- Alfredo Campos.
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PARECER N9 346, de 1985
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Lourival Baptista
O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco~
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n~> 32/85, do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pancas
(ES) a contratar empréstimo no valor de Cr$
159.089.613,23 (cento e cinqUenta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros e vinte e três
centavos), destinado a financiar a implantação de galerias de águas pluviaiS e ineios--fios, na Sede daquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da douta Comissão
de Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os
cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Úrgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto peta Comissão de Economiã da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciarã sensíveis melhorias no _sjstema de saneamento bãsico daquela cidade,
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985_..__- Moacyr Dalla, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Altevir Leal - Marcelo Miranda - Alfredo Campos - Alcides Saldanha -José lgnácio Ferreira - Benedito Ferreira - Gastão Müller - Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 347, 348 e 349, de 1985
PARECER No 347, de 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'l'
73, de 1985 (n'l' 162/8!, na origem), do Senbor Presidente da RepúbUca, submetendo ia aprovaçi.o do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Nobres (MT) a contratar
operaçio de crédito do valor de Cr$ 1.327.:U.C.778
(hum bilhão, trezentos e vinte e sete milhões, duzentos
e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito
cruzeiros).
Relator: Senador Amaral Furlan
Com a Mensagem n'l' 73/85., _Q Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Nobres (MT), que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crêdito:
"Características da operaçio:
A - Valor: Cr$ l .327 .244. 778 (correspondente a
65.970,67 ORTN de Cd 20.118.71 em novembro/84);
B-Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2- de amortizaÇãO: 12 anos;
C- Encargos:
I -juros: 6% a.a.;
2 - correção monetãria: 70% do índice de variação da ORTN;
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias I CM·
E:..__ Destinação dos recursos: implantação de galerias pluviaís, ffieiOS-fios e sarjetas. -----O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverã acarretar àquele município
maiores pressões na execução orçamentãria de seus futuros exercícios.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da Rep6blica (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor à realização da operação em causa,
que a Caixa Econômica c_onsídera viável, dos pontos de
vista téçnic;:o, econômicO e financeiro.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Dado o exposto! concluímos pelo acolhimento da
Mensagem nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 75, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nobres (MT)
a elevar em CrS 1.327.244.778 (hum bilhão, trezentos
e vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro
mir setecentos- e setenta e oito cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'1- ~-a P_refeitura Municipal de Nobres, Estado
de Mato _Gm_sso, nos termos do art. 2'1' da Resolução n9
93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em CrS I .327.244.778 (hum bilhão, trezentos e vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros), correspondente a
65.970,67 ORTNs de Cr$ 20,118,71 vigente em novembrof84, a fim de que possa contratar uma operação
deerédito de igual valor,junto à Caixa Econômica Fede. ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas nO Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo pro_c:esso.
Art. 2'1 Esta Resolução entra _em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1985. -João Castelo, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Moacyr
Duarte- Carlos Lyra - Lenoir Vargas - José Lins.

PARECERES
N•s 348 e 349, de 1985.
PARECER N'l' 348, de 1985.
Da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de Resol~o n9 7S, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Nobres (MT) a elevar em Cr$
1.327.244.778 (hum bilhão, trezentos e vinte e sete
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos
e setenta e oito cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada interna.
Relator: Senador Hélio Gueiros
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia.do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n'~' 73J85 do Senhor Presidente da
República, autoriza_ a Prefeitura Municipal de Nobres
(MT) a contratar empréstimo no valor de Cr$
1.327.244.778 (hum bilhão, trezentos e vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros), destinado a financiar a implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, naquele
Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2'1 da Resolução n'~' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2'1' da Resolução n'~' 62, de 1975, também do Senado Federal. haja vista que os reCursoS a serem contratados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-Se que a proposiçãO foi elaborada consua_nte as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidad~~-juriàícidade e técnica legislativa.
Sala das Coinissões, 26 de junho de 1985. ~José Ignácio Ferreira, Presidente. - Hélio Gueiros, Relator, Nivaldo Machado - Jutahy Magalhies - Américo de
SoUza - O.ctávio Cardoso - Mo_acyr Duarte- Raimundo Parente --Fábio Lucena.

PARECER N' 349, de 1985
Da Comissão de Municiplos
-R~iator: Sen~t.dor GastAo Müller
O presente Projet-o de Resolução, de autori_3 da Comissão de Economia çlo Senado Federal, como cçmclusão de seu Parecer sobre a_Mensagem n'l' 73/85 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Nobres (MT) a contratar empréstimos nova-

Junho de 1985

lorde Cr$ 1.327.244.788 (hum bilhão, trezentos e vinte e
sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros), destinado a financiar a implantação de galerias pluviais, meios. fios e Sarjetas, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da douta Comissão
de Constituição e Justiça, que a julgou de acordo com as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido no termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa,
visto que a operação de crédito a ser autorizada propi~
ciará benefícios para o município em questão.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985.- Moacyr
Dalla, Presidente- Gastão MüUer, Relator- Roberto
Wypych- Lourival Baptista- Altevir Leal- Marcelo
Miranda - Alfredo Campos- Alcldes Saldanha - José
lgnáclo Ferreira - Benedito Ferreira - Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 350, 351 e 352, de 1985
PARECER N' 350, DE 1985
Da Comissão de Economia sobre a Mensagem n'l'
75, de 1985 (n'l' J64j8S, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo ~ aprovaçio do Senado Federal, proposta para que seja uautorizada a
Prefeitura Municipal de Vitória ( ES) a contratar
operação de crédito no valor de CrS 2.813.261.080
(dois bilhões, oitocentos e treze milhões, duzentos e
sessenta e um mil e oitenta cruzeiros)".
Relator: Senador Od Sampaio
Com a Mensagem n'~' 75/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Vitória (ES), que objetiva contratar, junto à CaiXa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de crédito:
"Catacterísticas das Operações:
I - A- Valor: Cr$ 1.818.836,288 (correspondente a 82.261,35 ORTN, à razão de Cr$ 22.110,46,
em Dez/84);
B...:... Prazos:
I - de carência: 1 ano;
2- de amortização: 4 anos;
C- Encargos:
l -juros de 6% a.a.; e
2- correção monetária de 80% do índice devariação das ORTN;
D- Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM).
E- Destinação dos recursos: aquisição de equipamentos para coleta e destinação final do lixo.
I I - A- Valor: Cr$ 994.424.792 (correspondente a 44.975,31 ORTN, à razão de Cr$ 22110,46, em
Dez/84);
B -Prazos:
l - de carência: 1 ano;
2 - de amortização: 4 anos;
C- Encargos:
I -juros dê 6% a.a.; e
2- correção monetãria de 80% do índice devariação das ORTN;
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinaçio dos recursos: aquisição de equipamentos pesados, destinados a obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação e melhoria do sistema de galerias de águas pluviais.
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverá acarretar àquela Prefeitura
maiores pressões na execução orçamentária de seus futuftls exercícios, jã que a margem de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio que a sua dívida consolidade interna apresentarA após a realização das operações pretendidas.

Junho de \985

Segundo o Parecer apresentado pela Caixa Económica
Federal, a operação sob exame ê. viável, técnica, econô-- - mica e financeiramente. -- --

ASsim sendo, concluím_os pero aColhimento da Mensagem, nos seguintes termos:

PARECER
No 352, de 1985
Da __Comissão de Municípios
Relator: Senador Roberto Wypych

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 76, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de VItória (ES) a
elevar em CrS 2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos
e treze milhões duzentos e sessenta e um mil e oitenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna.

O Senado Federal resolv~:
Art. l'~ Fica a- Prefeitura de Vifória, Estado dO
Espírito Santo, nos termós -do art. 29 dã Resolução n'~93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze
milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros)
correspondente a 127.236,66 ORTN, considerado ovalor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46 vigente em dezembro de 1984, a fim de que possa contratar operações
de crédito no valor global acima, junto· à Caix:a-Econ~
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio do Desenvolvimento Social- FAS, destinados à
aquisição de equipamentos para coleta e destinação final
do lixo e aquisição de equipamentos pesados, destinados
a obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação e
melhoria do sistema de galerias de águas pluviais, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil no respectivo processo.
__ _
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maig_ de 1985. --Joio Castelo, Presidente- Cid Sampaio, Relator- Carlos Lyra
-José Lins- Severo Gomes- Alexandre Costa- Albano Franco.

PARECERES
Nos 351 };: 352, DE 1985
PARECER N• 351, DE 1985
Da Comissão de Constituição e J"-stiça
Sobre o Projeto de Resolução n9 76, de 1985, da
Comissio de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória (ES) a elevar em CrS
2813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador José lgnácio Ferreira
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 75/85, do Senhor Presidente da Repúb!ica, autoriza a·PrefeiturffMunicipal de
Vitória (ES) a contratar empréstimo no valor de OS
2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões,
duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros), destinado a financiar a aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aquisição de equipamentos pesados, destinados a obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação
e melhoria do sistema de galerias de águas pluviais, naquele Município.
-- O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites flxados no art. 29 da Resolução n9 62, de t975, também do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desen.
volvimento Social ~ FAS.
Assim, verifica-se que ,a -propõSiação foi ·elaborada
consoante as prescriçôeS legais e regimentais aplicáveis à
espécie, merecendo, por is-so, o nosso encaminhamento
favorável,- no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985.- Fábio Lucena, Presidente eventual- José lgnácio Ferreira, Relator - Raimundo Parente - Hélio Gueiros - Oct,vio
Cardoso - Am~êrlco de Souza- Moacyr Duarte- Martins Filho- Nivaldo Machado.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

O_ presente Projeto de Resolução, da ComissãO de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
P.d.recer sobre a Mensagem n9 75/85, do Senhor Presidente _da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Vitória (ES) a contrataremprêstimo no valor de Cr$
2.813_.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões,
duzentos e $c;s~e_n_ta_ e_!,Hll _mjl e oitent~:~. cruz.eiros), desti~
nado
·aquisição_de ~91:l!Pamentos pira co-

;ã:~a~Í;:~:r~~.~!~~iPf~es~-adas,
destiriadoS'il--õO!aS
~i
, pavimentação e melhoria do sistema de galerias de águas pluviais
naCiU:ele MuniCíPio.-~- A,_fr2Posiçã0 mer~ceu a- _acolhida da Comissão de
ConStituição- e JustiÇii, -que a-OOilsíderou conforme as
normas -leiiís--Peitíi!.eiltes ao assunto.
No's aspeCtos qtie competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
term_os do proposto pela Comissão de Economia da Casi, ·visto (jiie ·â··operação de crédito a ser autorizada propiciarâ _f!ielhoramentos urbanísticos e sociais à região
- _contempl~c;l_~-· -- Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985~- M~acyr
_Dalla, Presidente- Roberto Wypych, Relator- Lourlval Baptista - Marcelo Miranda - Alfredo Campos Alcides Sald!lnhª---:::.:-.Jos~ Ignácio Ferreira - Benedito
Ferreira - Gastão Müller - Jorge Kalume.
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lhor infra-estrutura urbana, localização e demais condições indispensáveis à instalação do Governo.
Art. 49 Os topõn!mos de municfpios e povoações do
Estado do Tocantins-que contenham a expressão,, ''de
g~i~s_" -~~-~-ão sy_bs~!t~ída P?C ''do Tocantins"
CAPITULO lJ
Dos Poderes Públicos
SEÇi!.O I
Da Assembléia Constituinte e do Poder Legislativo
Art. 59 Os Deputados à Assembléia Constituinte do
Estado do Tocar.tins serão eleitos nas eleições gerais de
15 de novembro de 1986, procedendo-se 3 (três) meses
depois, a instalação da mesma, sob a presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Goiá:s, que- promoverá a eleição da Mesa.
§ 19 O número de Deputados à Assembléia Constituinte serâ. fixado de acordo_ com o que estabelece a
Constituição Federal para a composição das Assembleias Legislativas.
§ ;29 No pleito previsto no caput deste artigo também
serão eleitos os Deputados Federais e Senadores.
§ 39 Os dois Senadores mais votados terão 8 _(oito)
anos e o menos votado 4 (quatro) anos de mandato.
Art. 69 Promulgada a Constituição, a Assembléia
Constituinte exercerá o Poder Legislativo ordinârio,
como Assembléia _Le_gislatiy_a dÇJ Estado do Tocantins.
Parágrafo úníco: O mandato dos Deputados de que
trata este artigo extinguir-se-á com o dos Deputados às
Assembléias Legislativas dos demais Estados.
SEÇi!.O II
- DO Poder Executivo

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
- -N• 201, de 1985 (Complementar)
Cria o Estado do Tocantins e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 É criado o Estado do Tocantins, desmembrado _de parte da área do Estado de Goiás.
.
- Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral do
Estado_de Goiâs marcÍ:lrá a data da consulta popular, a
realizar-se dentro de noventa dias da publicação desta
Lei Complementar, na área desmembrada, a fim de
aprovar ou denegar o seu desmembramento.
Art. 29 Abrangerão o Estado do Tocantins os Municípios goianos -de Almas, Alvorada, Ananás, Aragua~
cema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema,
Arr_aias,_ Augustin_ó_polis, Aurora do Norte, Axixâ de
Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de
Goiás, Colmeia, Conceição do Norte, Couto Magalhães,
_ CristaJândia, Dianópolis, Dois Irmãos deGoiãs, Dueré,
Fátima. Figueir6polis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guarai, Guru pi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de
Goiâs, __ Ljzarda, Mi!::acema do Norte, Miranorte, Monte
do Carmo, Natividade, Nazeré, Nova Olinda, Novo
AçQ_aLo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte, Paranã, Peixe,
Pedr_o Afonso, Pindorama de Goiãs, Piurtl, Ponte Alta
,do Bom Jesus, _Ponte Alta dg Norte, Porto Nacional,
Presidente Kennedy, Rio do Sono, São Sebastião do Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiâs, Sítio Novo
deGoiãs, Taguatinga, Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioã.
Parágrafo único. Os limites do Estado do Tocantins
sãO -as divisas sul dos Municípios de Aurora do Norte1
Arraias, Paranã, Palmeirópolis, Peixe, Alvorada e Araguaçu e as divisas norte dos municfpios de São Domingos, Galheiros, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás,
Cavalcante, Formoso, Niquelândia, Minaçu, Campinaçu, Porariga'tu e SãO Miguel do Araguaia.
Art. 39 A-escol~_a da capital do ~stado do Tocantins
será feita pelo Presidente da República, dentre as cidades
de Araguaína, Colinas de Goiás, Guaraí, Gurupi, Miracema do Norte, Miranorte, Paraíso do Norte, Porto Na·
cional e Tocanlinópolis, atendendo aos requisitos de me-

Art. 79 No prazo de 90 (noventa) dias da vigência
desta Lei Complementar e na forma do disposto no art.
49 da Lei Complementar n9 20, de }9 de julho de 1974, o
Presidente-da_ República nomeará o Governador doEstado do Tocantins para o período que se_encerrará com o
mandato dos Governadores eleitos a_l5 de novembro de
1986.
Parágrafo únioo. O Governador do Estado do Tocantins tomará posse, perante _o Ministro da Justiça, no
prazo de 30 (trinta) dias de sua nomeação, podendo emitir decretos-leis sobre todas as matérias de competência
legislativa estadual, desde a posse até a promulgação da
Constituição.
SEÇÃO 111
Do Poder Judiciário

Art. 89 b POder Judidâfio do Estado do Tocantins
será exercido pelo Tribunal de Justiça, ora criado, por
seus Juízes de Direito e Tribunais do Júri, com a colaboração dos órgãos auxiliares instituídos em lei.
Parágrafo único. O Trfbunal de Ju.stiça do Estado do
Tocantins compor-se-á, inicialmente, de 7 (sete) Desembargadore_s, nomeados pelo Presidente da República,
dentre os---membros da Magistratura, do Ministério
Público goiano e dos advogados inscritos em Goiás.
Art.. 9_9_ O Desemba~gador _D}ais antigo, dentre os
quatro nomeados pelo Presidente da República, adotará
as providências para a _ex_ecu_ção do disposto no artigo
anterior, presidindo o Tribunal de Justiça até a eleição e
posse do Présidente e do Vice-Presidente.
Parágrafo único. A eleiçãO e p-OSse, preVistas neste
artigo, realizar-se-ão no quinto dia útil seguinte àquele
em que se completar a COmposiÇão do Tribunal, exigida
a presença mínima da maioria dos Desembargadores.·
Art. JO. _A -eleição do Presidente e do Vice-Presidente_
do Tribunal de Justiça se fará por escrutínio secreto, eleitOs os que alcançarem a maioria dos votos presentes.
§ ]9 No caso de em-J)ate, consíderar-se-á eleito o mais
antigo na magistratura e, se de igual antigUidade, o mais
idoso.
_ _____
---§ 29 Os mandatos do Presidente e do Yice-Presidente
expirarão em prazo não superior a 2 (dois) anos,
Art. 11. A fim de posSibilitar o quorwn mínimo de 4
(quatro) Desembargadores, para a instalação e funcionamento do Tribunal de Justiça, poderá o GoVernador, no
priinefro provimento, nomear Desembargadores pertencentes à Justiça do Estado de Goiás, dentre os que, até 60
(sessenta) dias da vigência desta Lei Complementar, lhe
manifestem, por escrito, aceitar a nomeação.
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§ l~> ~ facultado ao Presidente da República, se for
inferior o número dos nomeados na forma do caput deste
artigo, completá~lo:
a) por promoção de juizes de DireitO que integram a
Justiça do Estado de Goiãs, tantos cargoS quantos bastem para atingir o qu-orum mencionado neste artigo, observado o disposto no item III do art. 144 da Constituição Federal;
b) por nomeação de advogado ou membro do Ministério Público, de notório saber jurídico e idoneidade moral.
§ 29 A Faculdade conferida ao Presidente da República por este artigo exercer-se-á atê Um ano após a
data da instalação_do Estado, devendo as vagas remanescentes serem preenchidas por indicação do Tribunal de
Justiça, obedecido o disposto no item III do art. 144 da
Constituição Federal.
§ 39 Não preenchida a vaga de Desembargador reservada a advogado ou a membro do MiniStério Público
pela forma preVista na letra b do§ }9 deste artigo, o Tribunal de Justiça, na quinzena subseqUente à sua instalação, votará lista tríplice mista, observados os requisitos
do item IV do art. 144 da Constituição Federal.
§ 49 À nomeação mencionada na letra b do§ }9 deste
artigo somente podem concorrer advogados inscritos na
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, com
10 (dez) anos, pelo menos, de prática fOrense e membros
do Ministério Público do mesmo Estado.
Art. 12. O Presidente do Tribunal de Justiça-a"o Estado do TocantiriS provfdenciarâ ã insfa1ação e o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral, obedecido o disposto no artigo seguinte.
Art. 13. O Tribunal de Justiça, até a sua quinta sessão ordinária, mediante eleição ·pelo voto secreto, escolherá os 2 (dois) Desembargadores, os 2 (dois) Juízes de
Direito e os 6 (seis) Cidadãos de notável saber jurídico e
idoneidade moral, dentre os quais o Presidente da República nomeará 2 (dois) que, com aqueles e o Juiz Federal, comporão o Tribunal Regional Eleitoral.
Parágrafo único. OS Desembargadores e os Juízes de
Direito eleitos na forma deste artigo serão empossadOsperante o Presidente do Tribunal de Justiça, em sessão
do Tribunal Regional Eleitoral, a realizar-se no quinto
dia subseqUente ao de sua eleição e em seguida, sob a
presidência do Desembargador mais antigo, juntamente
com os outros membros já nomeados do Tribunal Regional Eleitoral, elegerão o Presidente e o VicePresidente, observado o disposto no§ (9 do art. lO desta
Lei Complementar.
Art. 14. Passarão a integrar a Justiça do Estado do
Tocantins os juízes de Direito com exercício em circunscrição judiciária se(HãCfa no território sob sua jurisdição,
desde que o requeiram até 60 (sessenta) dias da vigência
desta Lei Complementar, ao Governad_or nomeado, assegurados os respectivos cargos, direitos e garantias. § 19 Ficarão em disponibilidade os juízes que não se
utilizarem da fiiculdade prevista neste artigo.
§ 29 ~criado o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nomeados os respectivos Conselheiros em número de 5 (cinco) pelo Presidente da República.
SEÇÃO IV

Do Ministério Público
Art. 15. O Ministério Público do Estado do Tocantins terá como Chefe o Procurador-Geral, nomeado em
Comissão, pelo Governador, dentre os cidadãos maiores
de 35 (trinta e cinco) anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada.
Parágrafo único. Comporão o Ministério Público do
Estado do Tocantins os membros do Ministério Público
do Estado de Goiãs que, na -data de instalação do novo
Estado, estejam exercendo suas funções no território
deste, assegurando-lhes os respectivos cargos, direitos e
garantias.
Art. 16. Poderão ser nomeados para funcionar junto ao Tribunal de Justiça do E_stado do Tocantins os procuradores d_e Justiça do Estado de Goiás, desde que o requeiram ao Governador, até a data de instalação daquele, sendo-lhes assegurados os respectivos cargos, direitoS
e garantias.
Parágrafo único. As nomeações mencionadas neste artigo levarão _em conta as necessidades de serviço do Esta~
do de Goiás, após o desmembramento.

CA PI TU LO III
Do Patrimônio
Art. 17. O Estado do Tocantins sucede ao Estado de
Goiás no domínio, jurisdição e competência exercitáveis
sobre o respectivo território, sendo-lhe transferido o patrimônio da administração direta desse Estado, existente
~data da vigência desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Compreendem o patrimônio os bens,
rendas, direitos e encargos.
Art. 18. O patrimônio das entidades da administração indireta e das fundações instituídas por lei estaduaJ, compreendendo os bens, rendas, direitos e encargos, será distribuído entre os Estados de Goiãs e do Tocantins, em função das respectivas necesSidades, com
prêvia audiência da Comissão EspecíaJ a ser criada nos
termos desta Lei Complementar.
Parágrafo único. A partir da vigência dttsta Lei Complementar e até 2 (dois) anos após, os órgãos da Administração direta do Governador do Estado de Goiás, as
entidades da administração direta e fundações criadas
por lei estadual, somente poderão assumir obrigações e
encargos financeiros ou prestar garantias quando autorizadas pelo Presidente da República.
Art. 19. Os Governadores dos Estados de Goiás e
do Tocantins deverão aprovar, no prazo máximo de 6
(seis) meses, a contar da vigência desta Lei Complementar, os quadros e tabelas do pessoal civil e militar, observados os princípios estabelecidos no iterri V,§ 49 do art.
13 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os quadros e tabelas de que trata
este artigo serão organiZados com base na lotação que
for fixada para cada órgão de cada Estado.
Art. 20. Os servidores pertencentes ao Estado de
Goiás, em exercício da data da vigência desta Lei Complementar, serão iricluídos em quadro provisório, na situação functonal em que se encontraram.
§ (I' Haverâ quadros provisórios de pessoal para o
Estado de Goiás e para o Estado do Tocantins, neles incluídos, respectivamente, os servidores em exercício em
cada um deles.
§ 29 Aprovados os quadros definitivos e verificada a
existência de excedentes, esses poderão ser redistribuídos
após sua prévia manifestação, de um para o outro Estado, a fim de completarem as respectivas lotações, de conformidade com critérios defmidos pelos dois governos,
em coordenação com a Comissão Especial prevista nesta
lei.
§ 39 Os funcionários efetivos e os servíaores regídOs
pela legislação trabalhista, estãveis e os não optantes
Pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que não
se manifestarem favoravelmente à redistribUição, assim
como os que, por falta de vagas nas respectivas tabelas,
não puderem ser redistribuídos, serão incluídos em tabelas suplementares.
Art. 21. A partir da vigênCia desta LeiComj:llementar e até dois anos após, fica vedado ao Estado deGoiâs,
nos termos do§ 59 do art. 39 da Lei Complementar n9 20,
de 19 de julho de 1974, admitir pessOal ou alterar disposições legais a respeito.
Parágrafo único. Havendo absoluta necessidade, a admissão ou contratação de pessoal, inclusive concursados,
ficará condicionada à manifestação da Assemblêia Legislativa.
Art. 22. A responsabilidade do pagamento de inativos e pensionistas, existentes à data da vigência desta Lei
Complementar, caberá ao Estado de Goiás, com a colaboração financeira do Estado do Tocantins e do Governo Federa], conforme proposição a ser apresentada pela
Comissão Especial prevista nesta Lei Complementar.
CAPITULO V
Do Orçamento

ArL 23. Os EstadOS de âOiâs e do TOCantins terão,
paia o exercício seguinte ao da vigência desta Lei Complementar, orçamentos próprios, elaborados de acordo
com as disposições legais e o estabelecido neste capítulo.
§ }9 O projeto de lei orçamentária anual do Estado
de Goiás, para o exercício financeiro seguinte ao da vigência desta J.._ei Complementar, será encaminhado pelo
Poder Executivo à Assembléia Legislativa nos termos da
legislação eStadual vigente.
§ 2~' O orçamento anual do Estado do Tocantins,
para o exercício seguinte ao da vigência desta Lei Com-

plementar, serâ aprovado pelo Governador, mediante
decreto-lei, no dia de sua posse.
§ 3~' Serão também aprovados, por ato do Governador, os orçamentos, para o exercício seguinte ao da vigência desta Lei Complementar, das entidades da administração indireta e das fundações criadas pelo Estado
do Tocantins.
Art. 24. A partir do exercício financeiro seg"uinte ao
da vigência desta Lei Complementar, inclusive, as transferências da União aos Estados de Goiás e do Tocantins,
c;i~_correntes dos dispositivos constitucionais e legais vi~
gentes, deverão ser previstas como receita nos respectivos orçamentos.
Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
no orçamento da União, mediante cancelamento de ou- tras dotações, crédito especial no valor de 640.000 (seisCentos e qUarenta mil) ORTN, equivalentes à dotação
destinada a_o Estado do Mato Grosso, via Ministério do
Interior, para atender a despesas preliminares com a instalação do Governo do Estado do Tocantins e demais
providências decorrentes da execução desta Lei Complementar.
CAPITULO VI
Dos Partidos e das Eleições
Art. 26. O Estado do Tocantins constituirá, nas
eleições após a vigência desta Lei Complementar, circunscrição eleitoral distinta da do Estado de Goiás, vâlidos os tltulos nas respectivas zonas eleitorais.
§ i"' São extintos os atuais diretórios regionais dos
partidos políticos do Estado de Goiás, cabendo às comissões executivas riã.cinais designarem comissões provisôrias nos Estados de Goiás e do Tocantins, nos termos
da legislação em vigor.
§ 29 São mantidos os diretórios municipaiS eX:istiil:~
tes nos Estados de Goiás e do Tocantins.
Art. 27. Participarão das convenções partidárias regionais previstas em lei e a se realizarem nos Estados de
Goiás e do Tocantins os atuais Senadores, Deputados
Fedemis e Deputados Estaduais, eleitos pelo Estado de
Goiás, na circunscrição em que tenham domicílio eleitoral.
Art. 28. Nas primeiras eleições federais e estaduais
nos Estados de Goiás e do Tocantins, serão elegíveis candidatos que tenh&m requerido, até 3 (três) meses da vigência desta Lei Complementar, a transferência do domicílio eleitoral de um para outro Estado.
~-

Das

CAPITULO VIl

Disposf~ões

Gerais e Transit6rias

Art. 29. O Poder Executivo Federal instituirá, a partir da vigência desta Lei Complementar, programas especiais de desenvolvimento e de apoio financeiro pafa os
Estados _de Goiás e do Tocantins, Inclusive quanto às
despesas correntes com duração de 10 (dez) anos.
§ I~> A partir da vigência desta Lei Complementar,
os referidos programas deverão desenvolver recursos da
União no valor de 6.400.000 (seis milhões e quatrocentos
mil) ORiN das quais 3.440.000(três milhões quatrocentos e quarenta mil) ORTN, destinadas ao Estado do Tocantins.
§ 2Y Os programas especiais para o Estado do Tocantins darão prioridade à produção de energia elétrica,
à navegação fluvial, a legalização das terras rurais, ao saneamento básico, à saúde, à educação, à implantação de
projetas de_ irrigaÇão agrícola, à construção de estradas
vicinais, aos complexos de silagem e armazenamento
para produção agrícola, aos terminais d_e embarque, à
produção mineral e à organização de bacias leiteiras.
§ 3Y Os recursos para os programas de que trata este
artigo deverão constar dos projetos de lei orçamentária
anual e plurianual da União.
Art. 30. Aplicar-se-á no Estado do Tocantins, alegislação _em vigor no Estado de Goiás à data da vigência
desta Lei Complementar, até que leis, ou decretos-leis
expedidos nos termos do art. 8~> desta Lei Complementar, a substituam.
Art. 31. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
manterá, até a instalação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, sua competência originária e recursal,
abrangendo sua jurisdição todo o território de Goiás anterior à criação da Estado do Tocantins.
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Art. 31. Até que se instale n Trihunal Regional tldw
torai do Estado do Tocantins, suas atribu!çôes serilo _

"Aft. 44. É da competênda exclusiva do Congressç l'f___2_cioilal:_

exercidas pelo Tribun~l Regional Eh!itor~:~J do Estado de
Goiás, aplicandoMse o mesmo critério quanto à Justiça
Federal.

to- de áreas. .de Estados ou de Territórios".

ent-re 1982 e 198J pa~a a terceira melhor po~íç~a voltan~
do elll 1984 o 41' lugar. Mato Grosso que 1980 ocupava o
10~ 1ugar dentre os melhores índices de .crescimeflto atln~
ge õ jQ lugar cm 1983, decairido para a terceira melhor
pos[~ilo em l984. Mato Grosso do Sul, por sua vez logrando a sêtima melhor pOslçAo em 19Rl, cal abrupta~
mente para o 24' lugar em 1982, para refluir em 1983 obw
tendo o 6'i' lugar e finalmente 1984, retorna na sua po~
sição_inicia1, ou seja, 7Y melh,or colo:acto.
Quanto ao E stadQ ~. O.Qiâl:qtie detinha o 891 ugar entre os melhores indi'ce!~-dt:' crescimento da Receita. foi
deslocado para IS• posição em 1982, para em 1983 obter
a 2• melho~,posiçil~-~~n~r~ a 10• e~ 1984.
Sujeito ao compo-t:_Uffitenfo global da ReceJ.ta de todo o
Estado_de Goiás, o futuro Estado do Tocantins, comparado isoladamente, já- ocup;~.v.a: em 1981, a 6• posição,
..Male-.dizer, ru-per1üld·o.o próprio Estado como um todo,
pãta cai i-, em "1982, para o 2lto lugar, -conquistando a 4•
posição em 1983 e finalmente, em 1984, ocupa o 2" lugar,
sendo superado tAo-somente por Santa Catarina que
teve como q tie um represamento de Receita em 1983, Visto que saltou do 27? para o 19 lugar em 1984.
Para uma comparação melhor dQ. "esforço-fiscal" e do
rea1 desempenho da economia das Unidades em exame,
vejamos t,-posícionamento ocupado, no periodo, pelos 2
(dois) Estados mais poderosos do País, Rio de Janeiro e
São Paulo.
O Estado do Rio de Janeiro, que, em 1981 ocupava a
21• posição em 1982, evoluiu para a 17• cm 1983, retroaw
gindo para a 24• posição dos índices de crescimento da
Receita, para, em 1984, Só chegar à 18• posição.
Paradoxalmente, São Paulo, num plano inclinado, cai
contin uadarnente do l2to em 1981 para o 161' em 1982, 199
em 1983 e fmalmente chega em 1984 a 22" posição- nos
índices de crescimento das Receitas de ICM entre todas
áS Unidade$.
Como se-observa, inegavelmente, em todas as Unidades da Federação, existe uma conexão entre os anos eleitorais e o compõftamento das Receitas Tributárias.
Contudo, mesmo relêvando os fatores adversos ai~
aqui assinalados, _o futuro Estado do Tocantins, afinnase entre todos, em termos de desenvolvimento. de maneira ex.cepcional exclusiva da eminente transformação da
Região em novo Estado, que, conforme nos lembramos
todos, aprovado pelO Congresso Nacional, foi vetado
pelo P~~idente ~~ ~epública.

..... ............................ .
Y~~ ~~o_var a incorP<;li'açito ou desmenlbraruen-

Art, 33. O Poder Executivo Federal criará.Comis-.
são Especial vinculada ao Ministéri() do Interior e inteNo mérito, alegam as razões do Veto que a previsão de
grada por representantes deste e do Ministério da Ju~três biihõe_s de cruzejros para atender às despesas prelitiça, da Secretaria do Planejamento da Presidência da
minares cõtn ã- instalação do Governo dp novo Estado
Repóblica e do Ministério da Administração, com as seestão abaixo.das reais necessidades, por isso propomos o
guintes finalidades:
_
equivalente ao que_ foi co~SI_gnado para a divisão do
I - propor programas especiais de desenvolvimento
Mato Grosso de 540.000 ORTN, importância Que, no
do Estado do TocantinsLacompanhando sua exeçução;,
enumto, "é muito inferior ao~ quase4 (quatro) trilhões de
li ~assessorar 0 GoVerno Federal e colaborar com os --cruzeiros concedidos pelo Governo Federal para salvar
Governadores dos Estados de Goiâs e Totãntins na exebancos privados da falência- no Sul e Sudeste do País.
- CO:nfigura __ um sofisma a compãfa.Çllo entre Mato
cução das m~idas dec_orrC:ntes da aplicação d~tâ Lei
Complementar, especialmente as relativas ao patrilnôGrosso do Sul e o futuro Estado do Tocantins, que é vizinho do Mato Grosso, com iguais condições de desen~~~i~=t~a~: ~~~~~fi~~o~:~~~s~~~d;e!d?n~:.~~ãâ~~
volvimento, dmtro dos mesmos paralelos geográficos,
são no_ âmbito dos Governos dos dois Estãdos ou c;ntida-- ~:~~~~~s:a tibria da Amazônia Legal em seus limites
des do Governo Federal;
-III _examinar os encargos financeiros das_ en:iidadCS
- --Entretanto, o s·ofisma se torna mais evidente quando

da administração indireta e das fundações criafidas por lei
~~ft~!~~~~~~~a:uf~: ~:~~~~l~ ~~:a~:~a~~s~~c~~
estadual, propondo medidas destinadas à de mição das
"' atendimento dos serviços
gos que tem no momento, com
responsabilidades financeiras, inclusive cooperação do
públicos.
Governo Federal;
O veto sangra na veia, quando procura demonstrar
IV- as demais que lhe forem ;.ttribuídas por esta Lei
que 0 sul de Goi!ts é muito mais desenvolvido do·quc o
Complementar.
norte, fenômeno que decorre justamente da dimensão
Parâgrafo único. Também integrarão 8 Comissão
territorial dessa unidade federativa e das enormes distânEspecial representantes dos Governos dos Estados de
cias que separam seu centro deClsóno _ Goiâma- dos
Goiâs e do Tocantins.
~ _.
-- ,~ o"'"-Jim1tes setentnonais do Estado Foi justamente a latitude
~rt. 34. Como d~rren~a da_ redução do seu tern___ territorial da Amazônia, do Pará e do Mato Gros~o que
t~no, o Estado de '?~1âs red.im.ensio~arâ os órgãos_ e en:_ ---~ produziu, nos idos de L940, no Governo Vargas, a
u.dad~ de _sua .a~m~mstração, mclusive dos Poderes Lo-.
criação do 1\t:p.apá e, com outras denominações, deRemg~slatlvo e Jud1~áno.
. _
____ . _ _ __
dOnia e Roraima.
--Parágrafo úmco. Os órgã?s e entidades do _Gove~~
Para termos uma idéia d<;» desenvolvimento que se ohFederal nos Estados de G01ás_ e do Tocantip.~ __ser1.o
•. teve com a divisão do Estado do Mato Grosso e coin a
tran~formação de Rondônia em Estado, observemos a
adaptados âs condiÇÕes resultantes da presente Lei êomplementar ·
- --evolução das Receitas de ICM nas mencionadas unidaArt. 35. Após a nomeação do Governo do Estado
des, no período, tendo como parâmetro os índices de
crescimento da Receita do ICM, nos Estados de São
do Tocantins, o Ministro do Interior poderâ requisitar,
sem prejuízo de direitos e vantagens, servidores do EstaP.iulo e Rio de Janeiro. Vejamos os quadrosnto 1 e IA (ado de Goiás, que ficaràõ à sua disposição para atender as
nexos), as colocações de 1980 a 1984, subentendendo
providências antecedentes à instalação dos poderes do
-com Unidade comparada também, o conjunto dos Munovo Estado.
__ _ _ __
, ___ --_- --- nicípi~_gu~i_!_~~ CÇ)p:l~or o fut_uro Esta~o do Tocantins.
Parâgrafo único. O Prefeito da cidade escolhida para
Temos então, Rondônia,--qlleliilcia ocup"ãfido; em
Capital do Estado do Tocantins completarâ o mandato
19~1_o ~undo melhor índice de crescimento variando
__
- · - - · -- -·-para o qual foi eleito.
Art. 36. Fica autorizado o Poder ExecutivO Federal
a criar uma CoiniSsho de Estudos e I;:xecu.r;ào dli aediviAWADHO N9
são Territorial do País, a ser iniciada dentro de 5 (cincÕ)
anos, com prioridade para a área da Amazônia Legal, de_
que trata legislação específica.
SÉQUC~~-C;tl\ DA EVOLUÇÃO ~ CLli.SStFI.CAÇÁO NO I:NDICE OE CRESC!Ml::NTO
Art. 'j7, O Poder Executivo_ do Estado do ToGantiJlSprotnoverã estudos para promoção, nos seis PrimC:ifoS
meses de sua instalação, da descentralização administrativa do Poder Público estadual, criando 9 (nove) regiões
83/82
81/80
82/81
UNIDADES- DA FEDERACÃO
administrativas abrangentes de toda a área dOEstado_.
Parâgrafo único. Cada Região AdministratiVa tefã
139
l49
19
DO SUL
RIO(;~DE
sede em uma das cidades_que a compõe adotada a decisão dentro de critérios fixados pelo Governador. do Esta~
29
39
~9
·E,ONDb~A
·-do, observando-se as rec_omendações técnicas constantes
- ---- dos estudos. de que trata este artigo.
--39
109
179
ALAGbAS
Art. 38. · Esta Lei Complementar entra em: vigor na
data de sua publicação.
.
79
49
29
cno!!Ar~IA
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário.
159
59
49
DIS~~ITO ~ED~RAL

-

~

Justlftcaçio
Com ligeiras ~edificações, estamos reapresentando ·o
Projeto de lei Complementar n9 1, de 1983, na Câmara
dos Deputados, que recebeu o n9 218. de 1984, no Senado Federal, criando o Estado do Tocantins e que sofreu
o veto total do Presidente da Repób1ica, expresso na
Mensagem n' 22/85 (CN).
As razões do veto cometem um lamentâvel engano, ao
alegar a inconstitucionalidade da proposição, por dispor
sobre matéria financeira e criação de cargos, funções ou
etnpregõs públicos, citando, descabidamente, ao art. 57,
itens I e II, da Constituição, que disciplina a iníciativa
privativa do Presidente da República, genericamente.
Entretanto, o assunto ê da competência exclusiva _do
Congresso Nacional, nos termos do item V do art. 44 dã
Constituição, in verbis: lpsls llteres.
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Apr?Priando-se o ICM per ~pltst nos Estados c Terri-

tórios, e aí (quadro n' 2 - anexo), incluindo-se. corno
uma unidade;-OS riíunicfpios QUe -vãO compor- O futuro
Estado do Tocazitins: a renda per caplta, em 1980, somente no território do Amapá apresentava, em termos

de ICM uma Receita ,inferior, CrS 718,36 contra CrS
849,10 do futuro Estado do Tocantins.

Já em 1984, com a rendapercap1ta deCr$47.500,00 o
futuro Estado do Tocantins, superava o Maranhão em
125,37%, o Acre em 92.70% c ao Piaur em 65,82%.

2365

Ainda naquele mesmo ano, no futuro Estado,
arrecadava-se em ICM, per caplta, 45,99% mais do que
em Roraima, 32,14% mais do que o Amapâ, 19,22% mais

do que no Parâ, 8, 74% mais do que no Rio Grande do
Norte e 9,95% mais do que na Paraíba para finalmente
empatar com o Estado do Ccarâ, em arrecadação perca~
pita.

QUADRO N9 2
ARRECADAÇÃO D~ LC.H. GLOBAL E PER CAPITA POR UNIDADB DA FBDEIU\ÇÃO

1.980
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1.694

3.008,88

4.800

7. 960,20

12.648

19.609,30
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14.540,98

128.346

43. 199_,60

16.802

2. 733,71

36.272
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11.445,29

165.009

25.178,37

548.409

82.318,97

4. 266

2.144,00

12.510

6.055,18

26.627

12.625,41

49.210

27.488,39

179.583

81.655;76

2.407

2.117 >16

5.255

4.445,85

10.976

9.093-,62

23.422

18.995,94

83.661

15. Bahia

26.429

2.790,011

52.650.

5.345 '18

110.398

10.970,68

284.006

27.624,36

1 .032.023

225.421

16.151 >10

465.859
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I

i
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!
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5.034,75

77.570
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Arrecadação Per capita do ICM em Araguaína, uma das
Cidades pólo económico do futuro Estado do Tocantins
comparado ao arrecadado em 12 Capitais de Unidades
da Federação no período 1980- 1984

em 1980~ conforme o_ quadro n"' 3 (anexo), somente Bo_a
Vista, apresenta uma renda menor do que a que se obteve em Araguafna, respectivamente, Cri 987,02 e Cr$
1.476,84 per capita.

Numa comparação da Receita de ICM au;çadJJ.9ª
. -~ID
Ataguaína, em relação a várias Capitais, encontramos,

Já em 1984, ultrapassava, em termos de arrecadação
de ICM, a 6 Capi_fais do norte-nordeste. Cotejada com as
mesmas capitais,- Araguafna, no mesmo ano de 1984, jâ

superava Porto Velho em 99,32%, Belém em 89,13% e
Boa Vista em _84,91%.
Arrecadava Araguaína em 1984, 74,65% mai-~ do q-~e a
Capital maranhense e 36,72% a mais do que João Pessoa,
I 1,10% mais do que Aracaju, finalmente, Araguaina em
1984, arrecadou per capita somente 14,69% menos do
que se arrecadou em Belo Horizonte, e somente 34,85%
menos do ciue Goiânia.

QUADHO N9 3

I.ohar~ E PERC:ÃPITA FJ.! ALGLL\1:\S CAPITAIS r.oS EST,u:os-NJ PER~Q_IJ;ll980-84 EM CrS \.000
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•
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"·-·-- ... -·-·
1~353.71\2
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.
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1
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\
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I

3. 728,97

4.145,55

.131.112.370
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5.407 ,BS
... _,,.

252.452.590

1.870.000

11. Rio de Janeiro

42.27,9.000

5.093.230

8.301,00

1.153.244.800

5.625.000

6,<1H.1ll

1.02S.9SO

6. 283,86

231.474.705

1Hl.070

l.H6,So1

16.117.677

2.36;:1,~0 ~

1.039.000

~135.001 ,3S
i 2Q;l.98-l,S5
' 222.786,04

137.000

. 117.707,41

1.870

-~-.

175.847

,70

86.092,16

i

!I 158.731,68
/ .....

~17.9413

~13 • ..Aragua1n::t

·'"·"iI

6.827 ,os

1.781.924

--·---·-

I

6

1.182.18~ •. ~~

9.636.380

~.1~~-c.~:~~~

2,764,96'

'f 105.939,20

2.976.291

___

67~39.5

,_ 289 ·" 1

3213.000

1O. Belo 1-!oritonte

----·------·- ..··

59.054 ,22.

I";" I

3113.000

""""'"":-:-..co_..,

9. Goiânia

I'IH:
l /.FlTA

2.433.530

2. Pot'tO Velb:l

'

I

1. 980

CAPITAIS

2.396 ,"<iO •

3.445,37 ·.

,zz;
I_
'·~

O novo Estado, com mais de duzentos e oitenta e seis _
seus jurlstaS_Ignoraram o ate 44 da ConsC!tuiçãó; esperamil quilômetros quadrados e 900 mil a 1 milhão de habimos que as Comissões técnicas aperfeiçoem e o Plenãrio
tantes, terã uma densidade demográfica da ordem de
aprove a criação do Estado do Tocantins aspirãção quaquatro habitantes por qUilômetro quadrado, bem supese centenário do povo do norte de Goiás.
rior à da Amazônia ~al.
_
Sala das Sessões, em 28 _de junho de 1985.- Benedito
Enquanto a ComiSsão de Constituição e Justiça da
Ferreira -José Fragelli - Carlos Alberto - Hélio GueiCâmara dos Deputados considerou constituciOnal, jurí-_
ros -Fábio Lucena- Alberto SDva - Severo Gomes......:.
dica e fiel à técnica legislativa aquele Projeto de L~i
José Lins - Cid Sampaio- -Amaral Peixoto- Jorge
Complementar, inesperadamente vetado, pois aprovado
Kalume - Marcondes Gadelha ~ Marcelo Mkanda pela unidade do Congresso Nacional, sob a excusa de diJoão Castelo - Roberto Wypych - Odaclr Soares ficuldades financeiras, a mesma Comissão do Senado,
Octávio Cardoso - Luiz Viana- Jutahy Magalhãespelo parecer oral do Senador Raimundo Parente, di:ii~:
Joio Calmou - Helvídio Nunes - Luiz Cavalcante .. País de dimensões continentais, o Brasil de há
Aloysio Chaves - Murilo Badar6 - Lomanto Júnior - muito reclama uma redivisão- territorial que crie
Martins Filho - Nivaldo Machado - Gastão Müller unidades menores, cujos órgãos públicos possam es.Aiddes Saldalita - Moacyr Duarte - Mário Maia tar mais próximos dos problemas das respectaivas
Moacyr Dalla- Virgílio Távora- Nelson Carneiropopulações. A experiência bem sucedida da di_yisão
· ~Roberto Saturnino - Joio Lobo - Aderbal Jurema da Estado do Mato Grosso, vantajosa sobre todo~
Fernando Henrique Cardoso - Gabriel Hermes os aspectos para aquela Unidade da FederaçãQ e
· Améri~o de Souza - Lenolr V argas --Guilherme Palpara Mato Grosso do Sul, c-omo podemos testemumeira - Raimundo Parente --Saldanha Derzi - José
nhar é um paradigma que pode ser seguido na redilgnáclo Ferreira - Alexandre Costa - Milton Cabral visão em relação ao Estado de Gciiâs. As dificulda-Alfredo Campos - Itamar Franco - Carlos Chiarelli des sentimentais que alguns experimentarão. -J ãison Barreto -- Lourival Baptista- Hed.cllto Rollemcomo é natural - e alguns interesses imediatistas
berg --Álvaro Dias --Roberto Campos- Benedito ca:.
deverão ceder ante a evidência dos benefícios que a
neUas - Albano Franco - Alcides Paio.
redivisão, adequadamente regulada e executada, haverã de acarretar quer para nova unidade Estadual
{Às Comissões de Constitt.#ção e Justiça, de Serque se cria, quer para o promissor Estado de Goiâs.
vl'ço Público CivU e ãe Finanças.)
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, que oportuno e conveniente".
·PROJETO DE LEI DO SENADO
Favorãveis tã.mbém Toram, _p.o mérito, os Pareceres
N• 202, de 1985 (Complementar)
das Comissões· de Serviço Público Civil e de Firianças
__ _
desta Casa.
·Altera o C6dlgo Tributário Nacional e dá outras
Por isso mesmo, convenientemente respondi (ias as obprovidências.
jeções do veto, quando os estatísticos e tecnocratas informaram mal o Presidente da República, em quanto os
O Congresso Nacional decreta.

Art. I<~ A Lei n<~5.172, de25 deoutübrode 196_6~
CódigO Trlbutário Nacional-passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9<~ t vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios.
I - instituir, exigir ou aumentar tributo sem que a lei
o estabeleça. sendo, contudo, facultado ao Poder Executivo, nas condições e nos limites estabetecidos em Iei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo nos casos previs-.
tos nos artigos 21, 26 e parágrafo único do art. 48, bem
-como no incis_o V1U do art. 217;
II -cobrar tributo, sem que a lei que o houver instituído ou aumentado esteja em vigOr antes do início do
exercício financeiro, exceto se se tratar dos impostos referidos nos arts. 19, 23, 46 e 76, no art. 68, no caso do_
fato gerador tipíficado no seu inciso I, no art. 8'~ doDecreto-lei n'~406, de 31 de dezembro de 1968, quando
incidente sobre o serviço constante do item 38 da lista de
serviços anexa ao citado decreto· lei, bem como nos casos
previstos nos art 15 e 217;
III- ....................................... ..
IV- instituir imposto sobre:

. 'd ~-:.'1i~;~s·.-·f~r~~1; -·i-P"eri'ódi~~·s: ·a's~~- ~~~~ -~ ·p~p~{
destinado à sua impressão;
V - reter; a]ém do prazo legal, receita de tributo e de
seus acessórios, nas condições definidas no art. 83, destinada, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de
direito público;- sob pena de responsabilidade pessoal
dos respectivos agentes arr_ecadadores e Intennediadores
da operação:
VI- vincular o produto da arrecadaçã_ç de qualquer
tributo a determinado órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as taxas e os impostos a que se referem os arts. 43,
46, 74 e 76, bem corpo os casos previstos noS arts. 15 e
217. ~ lei poderá, é_ontudo, estabelecer que a arreca-
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dação parcial ou tQtaLd_e_~_t_os tributos con:$titua receita

Parãgrafo único. No caso de Municfpios declarados
sob estado de emergência, a base de cálculo ou a alíquota
do imposto poderã ser reduzida em atê 90% (no_venta por
cento) do seu valor, ouvidas as autoridades_municipais
- in(efessadas, relativamente à identificação das áreas efe- tivainentiãtfnglclas-por Calamidades ptíblicas e à fixação
dos respectivos índices de redlição do imposto.

do orçamento de capítal, proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes.
§ ,,
................................~~·······

§2' .............. ".~ ...................... .
Art. 10. 1:.. vedado à União:
1- instituir tributo que não seja uniforme em todO O
território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determín_ado Estado ou Município;
II- recolher à sua conta o produto da arrecadação,
na fonte, do imposto a que se refere o art. 43, quando incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da
dívida pública pagos pelOs Estados, Distrito Federal,
Municípios e respectivas autarqUias, devendo o agente
arrecadador creditâ-Io diretamente à cpnta da pessoa
jurídica de direito público que efetuou o pagamento que
deu origem à receita.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art.
subordina-se à observância dos seguintes requisitos
pelas entidades nele referidas:
I - ............... " ' " ' " ........... ···~· .... .
I I - ...................... ~ ................. .
III- .............. - .. ""'"··-·- ............ ..
IV- no caso de instituições de educação-, manterem,
no mínimo, -JO% (dez por-cento) de gratuidade na prestação dos respectivos serviços.
§ ,,
...................................... ..
§ 2'
..............~ ....................... .
Art. 15.
. .•••.......•.•••. ·········---~~-~-~
§ 1~" Observado o disposto no inciso l_l_do art. 91',
aplicam-se aos emprêstimos compulsórios as disposições
gerais relativas a tributos e normas gerais de direito tdbutãrio.
§ 29 Os empréstimos de que trata este artigo terão
como unidade de valor a da Obrigação Reajustável do
Tesouro Nacional- ORTN, para todos os fins de direito, inclusive o de sua restituição.§ 3~" A lei fixará obrigatoriamente o prazo do emprêstimo e as condições de seu resgate, observando, no
que for aplicável, o disposto nesta Lei.
__
§ 49 Os empréstimos compulsórios não podem ter
por base de cálculo a que tenha servido para a incidência
de tributo.

9~"

Art. 17. Os impostos integrantes do sistema tributário nacional são os que c_onstam deste título, com as
competências e limitações nele previstas, facultado à
União instituir oUtros impostos, desde que tenham fato
gerador e base de cálculo diversos dos previstos para os
impostos constantes deste título e não sejam da competência tributária privativa dos Estados, do Distrito Federalou dos Municípios, bem como transferir a esses entes
públicos o exercíciO da competência residual em relação
a impostos cuja incidência seja definida em lei federal.

Art. 32.. Gtjmposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana,
tem como fato gerador a propried~de, o domínio útil ou
a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão tisica, como definido n_a lei civil, de características urbanas.
§ I~" A caracterização de imóvel urbano_ subordinase à sua comprovada destinação para -fins de habitação
exclusiva, permanente ou ocasional, de comércio, de indústria, de lazer ou de outros fins que não caracterizem
imóvel rural, obedecidas as disposições legais do Município relativas ao uso do solo.
§ 29 Não havendo quaisquer indícios quanto à desti. nação do imóvel, entender-se-á como imóvel urbano
~aquele que se localizar na zona urbana do Município.
§ 39 Para os efeitos deste imposto, entende-se como
zona urbana a definida em lei municipal, observado orequisito mínimo da existência de melhoramentos indicad_os em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, consJruidos .ou mantidos pelo Poder Público:
_
___ I - meio-fio ou calçamento, com canalilação de águas pluviais;
I I - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV- r_ede de ilun:tinação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distânciamãxima de 3 (três) quilómetros do imóvel considerado.
§ 49 A lei municipal pode considerar urbanas as
áreas urbanizãveis, ou de expansão urbana, constantes
de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinadoS-à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos
do parágrafo anterior.
Art. 13.. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, facultado à lei municipal instituir alíquotas diferenciadas do imposto com base em critérios relativos à existência de edificações no imóvel, sua destinação, utilização efetiva e condições de sua ocupação.
§ l9 A base de cálculo do imposto, cujo valor serâ
anualmente atualizado pelo Poder Executivo Municipal,
deverá levar em conta os seguintes elementos indicativos,
relativamente ao imóvel: área edificada e não ecüficada,
índice estimativo de valorização zonal, serviços públicos
_çlisp-ónfveis, padrão da edificação, se a houver, seu estado de con-servação, benfeitorias ou sinistros verificados.
§ _29 Na determinação da base de cálculo, não se
considera o valor Q.os bens illóveis mantidos, em carâter
permanente-Ou t;"mPOfãrio, no únóvel, para.efeito de sua
utili:z;~ção, exploração, aformoseamento ou comodidade.
§ 31' Salvo em casos de brusca e comprovada valorização imobiliária decorrente de atas administrativos ou
de obras públicas ou privadas que afetem o imóvel, a
atualização ãn ual do valor venal terá como índice mãximo o da variação do valor da Obrigação Reajustável do
Tesouro Nacional - -ORTN, relativamente ao mesmo
período de tempo.
§ 4~" Para os fins deste artigo, considera-se edificado
o imóvel objeto de carta d~."habite-se", expedida pela
autoridade competente

c

Art. 28. A receita líqUida do imposto destina-se à
formação de reservas monetárias ou de capital para financiamento de programa de desenvolvimento económico.
'
Art. 29. O imposto, de competência da Uniào, sobre
a propriedade territorial rural, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio ú_til_ ou a posse de bem imóvel
por natureza, como definido na lei civil, de características rurais.
§ 19 A caracterização de imóvel rural subordina-se à
sua comprovada destinação para fins agropecuãrios ou
de extração vegetal ou mineral, obedecidas as disposições legais do Município relativas ao uso do solo.
§ 2~" Não havendo quaisquer indícios quantO· à destinação do imóvel, entender-se-â como imóvel rural aquele que se localizar fora da zona urbana do MunicíPiO~
§ 3~" O impostO de que trata este artigo não incidirá
sobre glebas rurais de ârea não excedente a vinte e cinco
hectares, quando as cultive, só ou com sua família, o
proprietáriO que não possua outro imóvel.
Art. 30. A base de çálculo do imposto ê o valor fundiârio que, observada a legislação especifica, deverã levarem conta os seguintes elementos indicativos, relativamente ao imóvel: área, localização, rede viãria e serviços
públicos que o servem, condições do solo e recursos naturais existentes.

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o
- imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
1- ........................................ ..
II- quando decorrente da fusão, inC-orporação ou extinção de capital de pessoas jurídicas.
ArL 39. As alíquotas do imposto não excederão os
limites fixados em resolução do Senado Federal, que distingUirá, para efeito de aplicação de alíquota mais baixa,
as transmissões de imóveís compreendidas no Sisfema
Financeiro de Habitação, a que se refere a Lei n9 4.3_80,
de 21 de agosto de 1%4, e alterações legais posteriores, e,
para efeito de aplicação de alíquota mais elevada, as
transmissões causa mortis de imóvei~ cujo .~alar, à época
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da transmissão, seja superior a 15.000 (quinze mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN.
Parágrafo único. Compete ao Presidente da República propor ao Senado Federal as alíquotas máximas
do imposto.
Art. 48.
. ••..•. _. ·-~- ·~· ..........••• _......... .
Parágrafo úriico. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estãbalecidos em lei, alterar as aliquotas ou as bases de cãlculo do imposto, a fun de
ajustá-lo aos objetívos da política de desenvolvimento
industrial.

Ã~i~· 65~ .. Sã~. i~~~t~ ·~ia' i~P~t~. ~~ ~;;,;-çã~;;q~~
se refere o art. 63, quando contratadas por instituições finan_ceiras, ou seus agentes, com a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, e órgão~ das respectivas administrações indiretas, inclusive fundações instituídas pelo Poder Público.
Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à
formação de reservaS monetárias ou de capital para fi~
nanciamento de programa de desenvolvimento econômico.
Art. 74. Os impostos, de competência da União,
sobre lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos,
energia elêtrica e minerais do País, tem como fato gerador:
I - a extração de minerais do País;
II- a produção, como definida no art. 46 e seu pará*
grafo único;
III- a importação, como definida no art. 19;
IV- a circulação, como definida no art. 19 do
Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro de 1%8;
V- a distribuição, assim entendida a colocação do
produto no estabelecimento consumidor ou em local de
venda ao público;
VI - o consumo, assim entendida a vendado produto
ao público.
§ 39 A lei disporãsobre a diferenciação das alíquotas
dos impostos e, no caso do imposto sobre minerais do
País, quanto à aplicação de alíquotas mais elevadas relativamente a minerais nobres, preciosos e semipreciosos..
Art. 80.
.. ................................. .
§ l9 O produto da arrecadação de taxa destina-se ao
custeio do serviço ou atividade pública que lhe der origem, devendo a previsão de seu montante equivaler ao
valor estimado para o custeio do respectivo serviço ou
atividade.
§ 29 Na instituição de taxas cobradas por serviços
relativos a vias e logradouros públicos, utiliz:ar-se-ã
como critério de sua individuação a área testada ou perimetro dos imóveis adjacentes.
§ 31' As empresas concessionárias de serviços de distribuição de _energia elêtrica incluirão nas faturas individuais de consumo doltlêstico,- comercial oú indUStrial d"e
energia elétrica, o montante relativo à taxa cobrada pelo
Poder Público ao particular, em razão da prestação do
serviço de ilumínãção pública, repassando o valor total
mensalmente arrecadado ao ente p6blico titular do tributo, até o dêcimO dia do mês subseqUente, sob pena de
multa moratória de 0,3% (três dêcimos por cento) sobre
O)::~pectivo montante, por transcurso de dia títil excedente, e juros de I% (um por cento) ao mês, somente incidindo correção monetária sobre o montante se decorri~
do atraso superior a trinta dias. A empresa concessionária deduzirá a seu favor, pelo serviço de arrecadação e
repasse da taxa, parcela do montante não superior a
0,5% (cinco décimos porcento) do total a esse título arre-cadado.
Art. 81. A contribuição de melhoria instituída e
.cob_r_a_da pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o beneficio rece:bido por
imóvel em r~ã_o de obra pública.
§ }9 Contribuinte do tributo ê o proprietário do
imóvel ao tempo do seu lançamento, bem como os adquirentes e $Ucessores, a qualquer título, do domínio do
imóVel.
§ 29 No caso do imóvel cuja definição do proprietârio ~teja pendente de decisão judicial, ou quando não
constar do competente registro sua identificação ou d_o!JlÍCílio à êpoca do l~nçamento do tributo, ou comprovar
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a autoridade fiscal lançadora a inconsistência dos dados
apurados, e sempre que não sejam tais elementos do co~
nhecimento do possuidor, a qualquer título, do imóvel,
responde este pelo pagamento da contribuição, enquanto perdurar o fato descrito neste parãgrafo.
§ 31' No caso de enfiteuse, responde o enfiteuta pelo
pagamento da_ cQntri_b_ill_ção de melhoria,

§ 49 Relativamente _ao imóvel objeto de locação, é
lícito ao locador exigir pagamento de aluguel correspondente a lO% (dez por cento) ao ano da contribuição de
melhoria efetivamente paga.
§ 59 1:: nula a cláusula de contrato de locação que
atribua ao locatário o pagamento, no todo ou em parte,
da contribuição de melhoria lançada sobre o imóvel.
§ 6<:> Os bens indivisos-·serão coi:tsideraôoS Como de
um só proprietãrio, podendo a autoridade fiscal lançar a
contribuição de melhoria sobre qualquer dos condóminos.
§ 7<:> Para efeito do Imposto de Renda devido sobre
valorização imobiliária, relativamente ao imóvel objeto
de contribuição de melhoria, o sujeito passivO da Cõfitribuição poderá deduzir 50% {ci"ilqaenfa pór Cento) do total pago no exercício anterior, a título de contrib_ui_çã_o,
observados os mesmos procedimentos de atualiz.açào d_e
valores aplicáveis ao Imposto de Renda retido na fonte.
Art. 82. A -conti'IEIUiçãO de melhoria terá, como limite total máximo df; ~:eçeita, a despesa realizada pelo
Poder Público.
§ lY Para efeito de determinação do limite total serão computadas as despesas com estudos, projetas, fiscalização, desapropriação, administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras-de
praxe em financiamentoS ou ern:prêstimos, cujõ valor serã atualizado à época do lançamento, na forma da lei.
§ 2<:> O valor do tributo a ser cobrado de cada contribuinte, bem como sua forma de pagamento, serão fixados de acordo com critérios definidos em lei, e seu lançamento efetuado após a conclusão da obra.
§ 3'1 Quando se tratar de obra realizada por etapas, o
tributo poderá ser lançado em relação aos imóveis efetivamente beneficiados em cada etapa da obra pública.
§ 41' A contribuição de melhoria será paga de modo
a que o montante de sua parcela anual não exceda, por
exercício, 12% (doze por cento) do valor venal do imóvel,
apurado por via administrativa.
Art. 83. ~ irrelevante, para fins de participação de
pessoa jurídica de direito público no produto da arrecadação de tributQ de competência de outra, haver sido
este pago por iniciativa do sujeito passivo ou a ele cobrado por via administrativa ou judicial.
§ J<:> A participação no produto da arrecadação de
tributo importa idêntica participaÇão ·relativamente à
atualização de seu valor monetãrio- e às receitas acessófias, referentes a acréscimos legais do tributo_, a qualquer título arrecadados, e a penalidade pecuniãrias a ele
vinculadas, independentemente das circunstâncias de seu
recolhimento.
§ 21' Sempre que a legislação específica não fixa_~ prazo menor, qualquer distribui-ção de receita tribut_ãria,
bem como seus acréscimos, será obrigatoriame-nte cn!âitada ao seu destinatãrio legal no prazo mãximO ·e -iiriprorrogãvel de 30 (triritã) dias, contados da dà.ta: da respectiva arrecadação.
§ 3Y Sem prejuízo do disposto no- inciso V do art. 91',
os valores referentes a distribuição de receita_s e de Seus
acréscimos, quando creditados a seus destinatários 3!f6s
o prazo legal, serão automaticamente atualizados mortetariamente, com base na variação do valor da Obrigação
ReajustáVel do Tesouro Nacional - ORTN, em igual
período, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês e multa moratória de 0,3% calculados
sobre o valor atualizado do_total da receita a ser diStribuída,
§ 4Y t ved~do ao _tjtular da- competência tributâria,
bem como às instituições financeiras arrecadaras e repassadoras de receitas-_ tdbutârias, deduzir quaisqUer
parcelas dos montantes arrecadados objeto de distribuição a outra pessoa jurídica de direito público, seja a
título de encargos, comissão, -custeio de serviço ou a
qualquer outro título, exceto nos casos previstos em- Lei.
§ 51' 1:: vedado vincular a aplicação de receita tributária distribuída a outra pessoa jurídica de direito público, exceto no que tange à aplicação de 2% (dois por cento) das quotas do Fundo de Participação dos EstadOs,
Distrito Federal e Territórios e do FUndo de Partici-
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pação dos Municípios no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP, de 20% (vinte
por cento) das quotas do Fundo de Participação dos
Municípios na função Educação e Cultura, prioritariamente no ensino de 1~ e 2<~ graus, e das destinações legais
previstas para as distribuições de receitas dos impostos
especiais a que se refere o art. 74.
. ................•..•.........•.....
Art. 84.
§ 11' O disposto neste artigo aplica-se à arrecadação
dos impostos de competência dos Estados, cujo produto
estes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos Municípios.
§ 2~> t dispensada a expedição da lei a que se refere
este artigo e facultada a delegação mediante convênio,
das atribuições de arrecadação:
I - aos Estados e ao Distrito Federal, pela União, relativamente ao imposto sobre operações relativas a minerais do País, previsto no art. 74;
II- aos Municípios, pela União, no que se refere ao
imposto sobre a propriedade territorial rural, previsto no
art. 19; epelos Estados quanto ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, previstos no art. 35, em ambos os casos, relativamente aos
imóveis situados no território dos entes públicos delegados.
_
_"
.
§ 39 sem prejuízo das atribuições originárias do ente
público tilutar da competência tributâria, serâ deferida
por lei, áo enfe público delegado nos termos do parágrafo anterior, legitirilaÇão processual para ajuizar e executar judicialmente a ~ívida ativa inscrita; relãtiVamente
__ aos impostos objeto de delegação.
§ 4.,. No exercício da delegação a que se refere o parágrafo segundo, compete aos Municípios prestar assessoramento;
I - à União, relativamente ao cadastramento dos
imóveis de características- rt.irais, s'ituado:S no territõrio
do Município, para efeito do imposto a que se refere o
art. 29;
•
II- aos Estados, no que se refere ao cadastramento
de todos os im6veis municipais, para fifLs do únposto de
que trata o art. 35.
§ 51' Compete -às pessoas jurídicas de direíto público
que venham a delegar as atribuições de arrecadação dos
impostos de que trata o parágrafo segundo supervisionar
o exercíCi"o da delegação concedida, retirá-la, se o entenderem oportuno, bem como prestar, relativamente às
atribuições delegadas, a assistência técnica disponível
que lhesfor solicitada.
§ 69 O exercício das atribuições delegadas, pelo destinatário da delegação, não exclui. em nenhiuh -caso, o
exercício das mesmas atribuições por parte do titular da
respectiva competência tributária.
§ 7Q As Fazendas Públicas federal, estaduais e municipais publicarão até o final de cã.da mês relação discrimirl"adã dos dado"s relativos ao rri.ês_ anterior,_no gue se
refere à arrecadação dos tributos próprios e a receitas
ü·ansfúidaS para ou recebidas de outra pessoa jurídica
de direito público, consignando as· datas dos respeCtiVos
créditos e os quantitativos transferidos, identificarido
seus ·c-omponentes e parcelas, bem como os critérios e
procedimentos de distribuição.
Imposto Sobre a Propriedacfu Territorial Rural
-ArL 85. Serâ distribuído pela União aos Municípios
da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do
imposto a que se refere o arL 29.
Parâgrafo único. Independentemente de ordem das
autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras do imposto a que se refere este artigo farão entrega aos Municípios das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, no prazo
a que se refere o § 29 do art. 83.
Imposto sobre a. transmissio de bens imóveis
--- e de direitos a eles relat~vos
Art. 85-A. Serão distribuídas pelos Estados,- aos
Municípios, 50% (cinqUenta por cento) do produto da
arrecadação do imposto mencionado no art. 35, relativamente aos imóveis- objeto de transimissão sobre o qual
incide o i!TI_posto.
Parágrafo único. As parcelas pertencentes aos Municípios serão creditados em contas especiais abertas em
estabelecimentos oficiais de crédito, observado o dispostO fiõ -§ 29 do art. 83.

Imposto sobre operações relativas
- -à- cirCUlação de mercadorias
Art. 85-B. Serão distribuídos pelos Estados, aos Municípios, 20% _(vinte por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação
de_ mercadorias, a que se refer_e o art. I~> do Decreto-lei n'i'
406, de 31 de dezembro de 1968.
§ [9 As parcelas da receita _do ímposto de que trata
este artigo, pertencentes aos Municípios, serão creditadas em contas especiais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito, de acordo com os seguintes critérios:
I - no mínimo três quartos, na proporção do valor
adicionado nas _operações relativas à circulação de mercadorias realizadas em seus respectivos territórios;
II -no mãx:ímo um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual.
§ 2~> É assegurado, aos Municípios de origem ou de
destino das mercadorias objeto de_ operações tributadas
pelo imposto, a participação do produto de sua arrecadação, nos termos deste artigo, relativamente aos casos
de diferimento ou de antecipação do pagamento do imposto, respectivamente.
Art. 86. Do produto da arrecadação dos impostos a
que_se referem os arts. 43 e 46, 68% (sessenta e oito por
cento) constituem receita da União e o restante será distribuído à razão de 14% (quatorze por cento) ao Fundo
de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, 16% (dezesseis por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios e 2% (dois por cento) ao Fundo
Especial, cuja aplicação é regulada em leí.
§ 1<:> Não integra a base de cãlculo sobre a qual incidem os percentuais previstos neste artígo e parcela do
produto da arrecadação do imposto a que se refere o art.
43, previsto no inciso II do art. 10.
§ 2~> Incumbe ao Tribunal de Contas da União efetuar o cã\culo das quotas do Fundo de Participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e do Fundo de Participação dos Municípios.
§ 3'1 A transferência dos recursos dependerã do recolhimento dos impostos federais arrecadados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e da liquidação das dívidas dessas entidades ou de _seus orgãos de
administração ind.ireta, para com a União, inclusive as
oriundas de prestação de garantia.
Art. 87. O Banco do Brasil S.A., à medida em que
for-recebendo as comunicações do recolhimento dos impostos a 'que se refere o artigo anterior, para escrituração
na conta_ "Receita da União", efetuarâ automaticamente
o destaque de 32% (trinta e dois por cento) que creditará
aos fundos referidos no artigo anteríor, segundo os percentuais ali definidos.
Parágrafo único. Os .totais relatívos a cada imposto
serão creditados quinzenalmente a cada um dos_Fundos,
e comunicados pelo Banco do _Brasil S.A ao Tribunal de
Contas da União até o_ último dia útil da quinzena subseqüente.
Art.- 88. O Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, a que se refere o art.
86, será distribuído da seguinte forma:
1 - .. .

I I - ........................................ .

Parágrafo único.

. ................. ~ ....•...• 9

Art. 92. Até O último dia útil de cada exercfcio, o
Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do
Brasil S.A os coeficientes individuais de participação de
cada Estado, Território e do Distrito Federal, calculados
na Forma do disposto no art. 91, que prevalecerão para
todo o exercício subseqUente.
Art. 93. Até o último dia útil de cada quinzena, o
Banco do Brasil S.A creditará a cada Estado, Território,
~q Dist~ito Federal e a cada Município as quotas a eles
devidas, ~eTn parcelas distintas para cada um dos impostos a que se refere o art. 86, calculadas com base nos totais creditados _ao Fundo correspondente, na quinzena
anterior.
§ 1<~ Os créditos determinados por este artigo serão
efetuados em contas especiais, abertas automaticamente
pelo pelo Banco do Brasil S.A., em sua agência na Capital ~de cada Estado e Território, no Distrito Federal e na
sede de cada Município ou, na sua falta, na agência mais
próxima,
§ 2'>' O cumprimento do disposto neste artigo ·será
çomunicado pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de

DIÁRIO DO CONGRESSO_N AC!O_N AL (Se~ão II)_

Junho de 1985

Contas da União, discriminadamente, até o último dia útil da quinzena subseqUente.

tituição, o montante a ser restituído ter.â seu valor monetariamente atualizado pela respectiva Fazenda Pública,
com base na variação do valor da Obrigação Reajustável
do Tesouro Nacional - ORTN.
A restituição vence juros nãCI caPitcilizáveis a-partír do
trânsit() e_m j_ulgado_ d?_ d~isão definiti~a que a determi-

Art. 94. Observado o disposto no§ 1" do art. 86, as
quotas dos Fundos de PartiCipação- terão como base de
cãlculo o efetivamente arrecadado, relativamente aos "inlpostos previstos nos ai'ts, 43 e 46, dispensados quaisquer
atas e procedimentos legislativos ou idmiriístrativos.nar.
Art. 95. Do produto da arrecadação dos impostos a
que se refere o art. -74, serão distribuídos:
Art. 170. A PedidO dá interessado, a autoiidade adI - aos Estados. Distritõ Federal e Territórios:
ministrativa autorizará, rias condições e sob as garantiãs
a) 40% (quarenta por cento) do imposto sobre lubrifique estipular, a compensação de créditos tributários com
cantes e conbustíveis líquidos ou gasosos;
créditos líquidos e certos, vencidos ou víncendos, do
b) 50% (cinqUenta por cento) do imposto sobre enermesmo s-ujeito passivO.
gia elétrica;
§ l'» A compensação poderá ser total ou parcial, poc) 70% (setenta por cento) do imposto sobre minerais
Q_~clç_s:er reque_ri~_p~ç__~!!i_~ito_p_ª-ssiYo_relativament~--ª
do País;
créditos_tributário~d_;unesma pessoajurfdica c!e direito
II -aos Municípios:
público co_ntra a qual. é detentor de créditos-líquidos e
a) 20% (vinte por cento) do ímposto sObre lubrificancertos, vencidos ou vincendos.
tes e combustíveis líquidos ou gasosos;
§ 2<~- Parã-efeito deste artigo, sendo vincendo o crédib) 10% (dez por cento) do imposto sobre energia elê-- _ to do sujeito passivo, a autoridade administratiVa-apuratrica·
rá o seu montante, não podendo, porém, estipular rec)' 20% (vinte por cento do imposto sOõiffmineraiS do
dução mensal maior do que a correspondente a 50% (cinPaís.
Ciífelliã- põr-cento} -aavanaçao m~<Gã- aaObrigação Rea~
§ I'» A distribuição observará o disposto em lei, que
justável do Tesouro Nacional- ORTN, relativamente
poderá dispor sobre a form~ e os fins de aplicação dos
ao último trimestre vencido, acrescida de juro de 1% (um
recursos distribuídos, segundo os seguintes crítériOs:
a) nos casos das parcelas dos imp-ostos sobre compor cento) ao mês.
bustiveis e lubrificantes líquidos ou gasosos, e sobre
......••.•.•.•.•....•...•••.•. ·-·····
Art. 171.
energia elétrica, proporcionalmente à superiTcie, popU-Paragrafo único. A lei indica rã a autoridade compelação, produção e consumo, adicionando-se, quando
tente para autorizar a transação, em cada caso, facultada
couber, no tocante à parcela do imposto incidente sobre
a dação em pagamento de imóvel, como elemento da
energia elétrica, quota compensãtória da -ãrea inundada
tfa~sãÇªO~~---~--pelos reservatórios;
b) nos casos das parcelas do imposto sobre minerais_
Art. 173.
. .. ~·~~·
-~do País, proporcionalmente à produção.
§ J9 O direito a que se refere este artigo extingue-se
§ 2'» Em qualquer caso, será obrigatoriamente adidefinitivari11!nte Coiii o de:"cufso do prazo nele -previsto,
cionado ao_s impostos de que trata este artigo, para efeítõ
contado da data em que tenha sido iniciada a constide determiriitção da base de cálculo_das respectivas pãrtuição do crédito tributário pela notíficação, a"o- sujeito
celas, todo gravame adicional que -iilteSre o valor de copassivo, de qualquer medida preparatória iildispensâvel
mercialização dos bens sobre os quais incidem os referiao lançamento.
dos impostos, ainda que cobrados tais acréscimos em se§ 29 O prazo preVfsto neste artigo aplica-se aos crê~
parado.
-aitõS
decorrentes ao disposto nos·arts. 15 e 217.
§ 39 Ex.etuam-se do disposto no parágrafo anteriOr a
Art. 174.
. . ·-·--·-·----· -..-... ~~~-· .... ·.~~--· --~-quota de previdência e 1 contribuição para o Programa
_§
l'
»
_
A prescrição-se interrompe:
de Intergração Social- PIS, InSUiuíc!_~_pela Lei complementar n9 7, de 7 de setembro de 1970.
I - -pela citação pessoal feita ao devedor;
§ 4'» A parcela do imposto sobre energia elétrica disII --pelo protesto judicial;
tribuída aos Municípios ser-a,- em qualqUer casó, creditaIII -por qualquer ato judicial que constitua em
da em numerário, diretamente à conta do Município desmora o ·devedor;
tinatáiiO, vendada sua conversão em títulos ...
- fV _:-por qluilqUer ato inequívoco -ainda que ex§ 5'» Os títulos em poder dos Municípios, representatrajudicial,
que
importe
em
reconhecimento
do détivos ôe partiCipaÇão" 3.cio11.ária na- empresa ·concessfobito pelo devedor.
nãria dos serviços de geração ou distribuição de energia
elétrica que o atende, recebidos por conta da quota mu§ 2<~ Para eíeitõs -pi-eScricionais, e_quipara-se ã crêdito
nicipal do imposto de que trata o parágrafo anterior, po~rib:utár~O o crédi~o relativo à cobrança de empréstimos
derão ser utilizados pelo Município, coril base no se_u_ va-__
-CÕmpUisórios, beln-CO-ffio das demais esPêcies de-recolhilor real de mercado, na liqUidação total ou parcial de
créditos vencidos ou vincendo da sociedade concesiiÍO~ . - _!!~!~I}_!_9'~_p-~niâr~()~.P:revis_t_o_s }10 art. 217.
nária, relativos à prestação de serViços de instalação, amArt. l9J. Salvo quando expressamente autorizados
pliação ou manutenção da rede local de energia elétrica.
§ 6'» As indústrias consumidoras- de minerais do País
por lei, nenhum órgão ·ou departamento da adminispoder:lo abater o imposto sobre minerais, do imposto a
tração pública di reta ou indireta da União, dos Estados,
que se refere o art. I'» do Decreto-lei n'» 406, de 31 de dedo Distrito Federal ou dos Municípios, bem como funzembro de 1968, e do imposto de que trata o art. 46desta
dações por estes mantidas, celebrarão contratos, acordos
lei complementar, na prop·orção de noventa por cento e
ou co1_1vêt).ios, ou aceitarão propostas em licitação, sem
dez por cento, respectivamente.
que a parte faça prova de quitação de todos os tributos
Art. 95-A. Será distribuído pela União, aos Estadevidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividos, Distrito Federal, Territórios e Municípios, propordade em cujo exercfciOptetenda relacionar-se com o rescionalmente ao número de veículos neles licenciados,
pectivo Poder Público.
60% (sessenta por cento) do produto da arrecadação da
Taxa Rodoviária Única, instituída pelo Decreto-lei n'~
Art. 199.
999, de 21 de outubro de 1969, mantida a proporcionaliParágrafo único. As Fazendas Públicas de que trata
dade relativa das demais d~tinações legais.
este aitígcf farão publicar anualmente, no respectivo ór~
Parágrafo único. Aos Estados, Distrito Federal e
gão de imprensa ofiCial, até o dia Vinfe-de fevereíro, a reTerritórios serão atribuídos dois terços da parcela da
lação dos contribuintes em mora, relativamente aos tritaxa a que se refere este artigo, e aos Municípios um
butos vencidos no exercício anterior, devidamente identificado o sujeito passivo e discriminado o montante deterço, devendo as respectivas quotas serem diretamente
vido pól' tributo.
distribuída;. a seus destinatários pelas autOridades arrecadadoras da taxa, observado o disposto no § 2<~ do art.
83 e a legislação específica que -rege a espêcie.
.. _.-... _.......•............. .__._..... .
Art. 201.
§ 1'1_ A fl_u~n__9.ª_4çjurQ1i_ 4~mora QãQ exclui., para os
efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.
Art. 167.
§ J9 Em qualquer caso, se decorridos mais de 30
§ 2'1 Anualmente, no perfodo de )9 de março a 30 de
(trinta) dias da data do pagamento que der origem à resabril, as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do

r
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Distrito Federal e dos Municípios publicarão, no respectivo órgão de imprensa oficial, relação dos sujeitos passivos CQffi dívida ativa_regularmente inscrita, consignando
os respectivos montantes por tributo.
Art. Jf7. _As disposições desta lei, notadamente as
dos arts. _17, 74, § 2~ e 77, parágrafo único, bem como a
do art~. 54 da Lei n'» 5.025, de tO de junho de 1966, não
excluem a incidência e a exigibilidade:
l---da- "c0ntri0úíç8o- sindical", denominação que
passa a ter o imposto sindical de que tratam os arts. 578 e
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, sem
prejUízo do disposto no art. 16 da Lei n'~4.589, de II de
dezembro de 1964;
~I-~ da co_ntr_ibujção destinada a constituir o "Fundo
-- de AssfstêD.cia e Previdêlicia d-o Trabalhador Rural", de
que trata o art. 158 da Lei n'» 4.214, de 2 de março de
1963, e alterações posteriores;
III -da contribuiçãO destinada ao Fundo de 'Garantía: do_ Teffipõ-- di: Serviço, criada pelo art. 2'» da Lei n'
5.107, de 13 de setembro de 1966;
IV- da contribuição para a previdência social, devida pelo empregador e pelo empregado, bem como das
denominadas "quotas_ de previdência", ambas previstas
na Lei n'~ 3.807, de 26 de agosto de 1960, com as alterações posteriores;
V -da. .contribuição denominada "salárioeducação", instituída pela Lei n9 4.440, de 27 de outubro
de 1964, e reestruturada pelo Decreto-lei n'~ 1.422, de 23
de outubro de 1975;
VI - da contribuição para o Programa de I ntegraçào
Social- ~IS,Ii1Siítuído Pela Lei Complementar n'» 7, de
7....de. setembro __de_l970; ___ _
VII- da contribuição de que trata o Decreto~lei n'»
1.940, de 25 de maió de 1982, destinada_ ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL;
Vllf- de contribuições instituídas pela União, tendo
em vista intervenção do domínio econômico ou o íil:teresse de categorias profissionais e de outras para atender
diretamente à parte da União no custeio dos encargos da
previdência social, facultado ao Poder Executivo, nas
-·condições e nQS limites~.estabelecidos em lei, aletar-lhes
as alíquotas ou as bases de cálculo, e destinado o pro-duto de sua arrecadação aos fins legais para os quais tenham sido instituídas;
IX -de outras contribuições para fins sociais, instituk{as em lei.
§ 19 Relatfvamenfe a contribuição para a previdência social, de que trata o inciso IV, utilizar-se-á no cálcu-·
lo da contribuição patronal devida pelso Municípios em
favor do Instituto de Administração Financeira da Previdêncía SoCial- lAPAS, alíquota especial, correspondente a metade daquela vigente para a espécie,
aplicando-se a referida alíquota aos dêbitos vencidos e
ainda não liquídados pelos Municípios.
______ ['2!_ ~·Do p-ioduto da arrecadação da contribuição de.
que trata o inciSO V, trinta por cento do total mensalmente arrecadado em cada Município a este reverterão,
mediante distribuição realizada diretamente pelas autoridades arrecadadoras, excluída essa parcela da base de
cálCulo objeto da distribuição de receita prevista no art.
2'» do Decreto-lei n'» 1.422,-de 23 de outubro de 1975.
Art. 29 O Decreto~lei_n_<~ 406, de 31 de dezembro de
1968, passa a vigorar com as seguintes alterações:
''Art. 19
·-··-·-·-~~-· .. _.- ...........•.•........•..
I I - a entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do exterior
por seu titular, inclusive quando se tratar de bens destinados a consumo ou ativo fixo do estabelecimento.
§ -49 Ficam isentas dO imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias:
I - as saídas de vasilhames, recipientes e embalagens,
inclusive sacarfa, quando não cobrados do destinatário
ou não computados no valor das mercadorias que acondicionam e que deyam retornar ao estabelecimento re~
metente ou a outro do mesmo titular;
II- as saí_das _!ie_ vasilhames, recipientes _e embalagens, inclusive sacaria, em retorno ao estabelecimento
remetente ou a outro do mesmo titular ou a depósito em
seu nome;
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III - as saidas de mercadorias destinadas ao mercado_
interno e produzidas em estabelecimentos industriais
como resultado de concorrência internaéional, com parM
ticipação de indústrias do País, contra pagamento com
recursos oriundos de divisas conversíveis provenientes de
financiamento a longo prazo de instituiÇões finanCeiras
internacionais ou entidades governanierihiiS- esti'ãfigeiM
ras;
IV - as entradas de mercadorias em estabelecimento
do importador, quando importadas do exterior e destinadas à fabricação de peças, mãquinas e equipamentos
para o mercado interno, como resultado de concorrência
iriternacional com participação da indústria do País,
contra pagamento com recursos provenientes de divisas
conversíveis, decorrentes de financiamento a longo prazo de instituições financeiras internaCionais ou entidadeS
governamentais estrangeiras;
V - as entradas de mercadorias importadas do exteM
rior, quando destinadas_à utili:z;ação como matériaMprima
em processos de industrialização, em estabelecimento do
importador, desde que as saídas dos produtos industrializados resultantes __fiquem efetivamente sujeitas ao paga::----mento do imposto;
VI- as entradas de mercadorias cuja importação esM
tiver isenta do imposto, de competência da União, sobre
a importação de produtos estrangeiros;
VII - as entradas, em estabelecimento do importador, de mercadorias importadas do exterior sob o_ regime
de draw back;
VIII- as saídas de estabelecimento de empreiteiro de
construção civil, obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive serviços -auxiliares ou complementares,
de mercadorias adquiridas de terceiros e destinadas às
construções, obras ou serviços referidos, a cargo do remetente;

IX - as saídas de amônia, ãcido nítrico, nitrato de
amônia e de suas soluções, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfatos de amónia, de enxofre, de estabelecimento
onde se tiver processado a respectiva industrialização:
a- a estabelecimentos onde se industrializem adubos
simples ou compostos e fertilizantes;
b- a outro estabelecimento do mesmo titular daquele
onde se tiver processado a industrialização;
c - a estabelecimento produtor;
X- as saídas dos produtos mencionados no inciso
anterior do estabelecimento referido na alínea b do mesmo inciso, com destino a estabelecimento onde se industrializem adubos simples e compostos ou fertilizantes e a_
estabelecimento produtor;
XI- as saldas, de quaisquer estabelecimentos, de
rações balanceadas para animais, adubos simples ou
c_ompostos, fertilizantes, inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, sarnicidas, pintos de um dia, mudas de
plantas e sementes certificadas pelos órgãos competentes, sempre que destinadas as mercadorias ao uso na pecuária, na avicultura e na agricultura.
. · · · · · · · · · · · · · ·-·-· · · · · · • • · • ~-~.. · · · · •• • · · · • • .-. • • • ~ ~ ,.,.,_,...."
§ 8'~ A isenção ou não incidência do imposto não implicarã crédito de imposto para abatimento daquele inci::

dente nas operações seguintes.
§ 99 As isenções serão concebidas ou revogadas nos
termos fixados em convênios, celebrados e ratificados
pelos Estados.
§ 10. i!: instituído Q Fundo de Compensação TribuM
târia, gerido pela Fazenda Pública Federal e destinado a
ressarcir os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e
os Municípios da perda de receita do imposto sobre cirM
culação de mercadorias de_c_orrente do disposto no art. 711
do Ato Complementar n' 35, de28 de fevereiro de 1967.
§ 11. O Fundo a que se refere o parágrafo anterior se
constituirá do produto da arrecadação do imposto de
que trata o art. 63, incidente sobre operações de câmbio
em pagamento de importação de petróleo, de parcela vaM
riável da arrecadação dos impostos a que se referem os
arts. 19 e 23, e de outras_ receitas que a lei lhe destinar.
§ 12. O Tribunal de Contas da União distribuirá
mensalmente os recursos do Fundo de Compensação
Tributária, em duodécimos do valor correspondente a
8% (oito por cento) do montante anual das exportações

n:_alizadas_ por cada Estado, Território e pelo Distrito Federal, no exercício -~-nterior, cabendo:
I - a cada Estado, Território e ao Distrito Federal,
três quartos do valor calculado nos termos deste parãgrafo, relativamente à exportações por ele realizadas;
I I - aos Municípios, a quarta parte do Valor calCulado, relativamente às exportações do respectivo Estado
ou Território, a eles diretamente distribuída pelo Tribunal de Contas da União, segundo os seguintes critérios:
a -75% (setenta e cirico por ceilto) da parcela, de
modo dire_tamente proporcional ao valor do imposto
sobre circulação de mercadorias. arrecadado pelo MuM
nicípio no exercíciO anterior;
b- 25% (vinte e cinco por cento) da parcela, de modo
igualitâi'íó""entre·todos os Municípios de um Estado ou
TerritóriO.--- § 13. O disposto no pa~_ágrafo anterio! somente se
aplicará na hipótese de se verificar, no que concerne a
cada Estãdo, Território e ao Distrito Federal, um incre-mento no montante anual das exportações superior a
cinqüentã:- ·por cento, relativamente aos valores reais
anuais, -Co1ejados com os obtidos no ex.ercíci_Q _anterior
ao da publicação desta lei complementar.
§ 14. Enquanto não atingido o percentual referido
no pai-ãgfafo anterior, a di.Sífi6uiçã0 a que-se refere o§
12 serã feita aos Estados, Territórios, Distrito Federal e
MunicípioS, segundo os seguintes percentuais, relativamente ao incremento de que trata o parágrafo anterior:
I - 10% (dez por cento) sobre o incremento nas exportações, relativamente a aumento não superior a dez
por cento;
I I - 12,5% (doze e meio por cento), relativamente àquele que exceder dez, até vinte por cento;
III- 15% (quinZe por centO), relativamente àquele
que exceder vinte, até trinta por cento;
IV- 17,5% (dezessete e meio porcento), relativamente àquele que exceder trinta, até cinqUenta por cento.
§ 15. Aplicam-se, no que couber, à distribuição do
Fundo de Compensação Tributária, as normas legais e
regulamentares aplicáveis aos Fundos de que tratam os
arts. 88 e 91 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art2~'

··························-········~·

I - o valor da operação de que decorrer a saída da
mercadoria, no momento de sua ocorrência;
TI- na falta do Valor a que se refere o inciso_anferior,
o preço corrente, à vista, da mercadoria ou sua similar,
no mercado atacadista da praça do rerne_tente;

§ 511 O montante -do imposto sobre produtos industrializados integra a base de cálculo definida neste artigo,
exceto quando a operação cOnstitua fato gerador de ambos os tributos.
Art. 5' A alíquota do imposto a que se refere o art.
l" sçrâ _uniforme _parª todas__ as mercadorias_ nas operações internas e interestaduais, bem como nas interestaduais realizadas com consumidor final.
§ lY Compete ao Senado__ Federal, mediante resolução, fixar as alíquotas mâximas para cada uma dessas
_operações e para as de exportação.
§ 2~> Compete ª'Q Jlresidente da República propor, ao

Senado Federal, as alíquotas mâximas a que se refere o
parãgrafo anterior, nos termos definidos pelo Conselho
de Política Fazendãria- CONFAZ.
§ 311 O limite a que se refere este artigo substituirá a
alíquota fixada em lei estadual, quando esta lhe for supe-rior.
Art. 81' O imposto, de competência dos Municípios,
sobre serviços de qualquer natureza, tem como fator gerador a prestação dos serviços constantes da lista anexa.
§ I~' O imposto não incide sobre serviços prestados
no exteriõr do PaíS.
§ 211 Os serviços incluído~ na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste artigo, ainda que sua presM
tação envolva forneCimento de materiais, exceto os casos
nela expressamente excetuados.
§ J9 O fornecimento de mercadorias com prestação
de sefviçoS não especificados nã. lista fica sujeito apenas
ao imposto sobre circulação de mercadorias.
§ 411 Os Municípios de cada Estado poderão firmar
convênios de ãssistência mútua, com vistas ao aprimora-
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menta das atiVídades de administração do imposto, in-:
clusive no que se refere à instituição de documentos fiscais padronizados, relativos à prestação de serviços de
âmbito intermunicipal.
Art. 99 A base de cá1culo do imposto é o valor do
serviço, nele incluído o valor dos materiais empregados e_
o dos serviços subempreitadas.
§ }9 Na execução material de projetas de engenharia, o imposto será calculado sobre o valor do serviço,
deduzidas as parcelas correspondentes ao valor dos materiais empregados e ao das subempreitadas já tributadas
pelo imposto.
§" 29 Lei municipal poderá estabelecer critérios para
estimativa da base de cálculo do imposto, assegurando o
pagamento de complementação ou a restituição de excesso, efetivamente apurados.
Art. to. Contribuinte é a pessoa física oy__jurídica,
com ou sem estabelecimento fixo, prestadora do serviço.
§ 11' Não são contribuintes os que prestam serviços
sob relação de emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselhos de sociedades~
§ 21' Lei municipal poderá atribuir a condição deresponsável a pessoa jurídica ou firma individual usuária do'
serviço.
Art. I I. As atíquotas máximas do imposto sobre
serviços são as seguintes:
I - 10% (dez por cento), para jogos e diversões públicas;
II - 2% (dois por cento), para serviços prestados sob
a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, inclusive os constantes do número 64 da lista an~a;
UI- 2% (dois por cento), para os serviços especificados no número 64 da lista anexa, prestados por sociedades;
IV- 2% (dois por cento), para execução material de
projetas e obras de engenharia;
V- I% (um por cento), para execução material dos
serviços especificados nos números 20 e 21 da lista, e respectivos serviços de engenharia consultiva, quando contratados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e empresas concessionárias de serviços
públicos;
VI- 5% (cinco por-cento), para os demais serviços.
Art. 12. Considera-se local da prestação do serviço:
I - o do estabelecimento prestador, situado no Município em que é prestado o serviço ou, inexistindo esse
no referido Município, o do estabelecimento prestador,
independentemente de sua localização;
II- na falta de estabelecimento, o do domicflio do
prestador do serviço;
lU- aquele onde se realizar a obra, quando se tratar
de serviços de Q.ecução material de projetas e obras de
engenharia".
Art. 13 A lista anexa ao Decreto-Lei n~' 406, de31 de
4~çw_gi-p deJ2®,__ mogificada pelo Decreto-Lei nl' 834,
de 8 de setembro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:
.. "SerViços de:
1. Análises clinicas e eietricidade médica e congêneres.
2. Hospitais, clínicas, sanatóriOs; amliulatóriõs,
pronto-socorros, manicómios, casas de saúde, repouso
ou recuperação, asilos, creches e congêneres.
3. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres.
4. Hospitais e clínicas veterinárias e congêneres.
5. Guarda, tratamento, embelezamento e amestramenta de animais e congêneres.
__
___
_ __
6. Higiene pessoal, tratamento de pele, barbearia, salões de b_eleza e serviços correlatas.
7. __ Bãnhos, duchas, saunas, massagens, ginásticas e
congêneres.
8. Limpeza, manutenção, conservação, desinfecção,
imunização e higienização de imóveis, depósitos, conservatórios, logradouros públicos, parques, jardins, ferraM
vias, portos, pontes, rios, canais, coieta e remoção de
lixo e congêneres.
9._ Comba~. à poluição (exceto o fornecimento de
mercadorias, que fica sujeito ao imposto sobre circulação de mercadorias (ICM).
10. A~sessoria ou consultaria de qualquer natureza.
II. Planejamento, coordenação, programação técní.:
ca, financeira ou administrativa. - - _12. Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações de caráter utilitário, comercial ou téc-
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nico; coleta e processamento de dados de qualquer na tu~

reza, sua programação e digitação.
13. Assistência técnica (exceto quando estiver incluída no preço de venda de produtos ou mercadorias forne~
cidas pelo prestador do serviço, cujo fornecimento fica
sujeito ao ICM.
14. Auditoria, contabilidade e congénereS.
15. Perícias, laudos e exames técnicos, traduções e
interpretações.
16. Avaliação de bens.

17.

Datilografia, estenografia, secretaria em géral

e

congéneres.
_
18. Projetas, cálculos, gráficos e desenhos de qual~
quer natureza.
19. Aerofotogrametria, inctusive sua interpretação,
mapeamento e topografia.

20.

Execução, por administração, empreitada ou su-

bempreitada, de construção civil, de obras hidrâulicas e
outras obras semelhantes, e respectiva engenharia consultiva, inclusive serViços auxiliares ou complementares
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICM).
21. Demolição, reparação e reforma de edific;ios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito- ao· ICM).
22. Florestamento, reflorestamento; escoramento e
contenção de encostas e con_gêneres.
23. Incorporações imobiliárias.
24. Colocação de tapetes e cortinas com material
fornecido pelo usuário final do servíço.
25. Paisagismo e decoração (exceto o fornecimento
de mercadorias que fica sujeífo -a-0 ICM);
26. Raspagem, calafetação, polimento, lustração, vitrificação, pintUra e revestimento de pis-Os ·e de paredes,
instalação de divisórias _e çongêneres.
27 ~ Ensino, instrução, treinamento e avaliação de
qualquer'grau ou natureza.
28. Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o vaJor da alimentação, quando incluído no preço
da diária ou mensalidade, fica sujeito ao irilpostô sobre
serviços).
29. Agenciamento, _organização, promoção e- exe-cução de programas de turismo, passeios, excursões e
congéneres.
30. Planejamento, organização e administração de
feiras, exposições, congressos e congêneres.
31. Organização de festas,. ··buffet" (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao
!CM).
32. Administração de bens ou negócios, de consór~
cios ou fundos mútuos e outras formas associativas assemelhadas para a aquisição de bens (salvo as incluídas na
competência da União para instituir o impâsto sobre
operações financeiras - IOF).
33. Agendamento, corretagem ou intermedíaç.ão de
câmbio e de seguros; agendamento, corretagem ou intermediação de títulos, propriedade industrial, artfstica ou
literária, inclusive franchise (excetuam-se os serviços executados por instituições financeiras, sociedades--corretoras e distribuidoras de títulos e valores, regularmente autorizadas a funcionar, caracterizadas como operações financeiras, sujeitas ao imposto de competência da
União); agenciamento, representação, mediação, distribuição, comissão, leilão e intermediaçã_o ou çorretagem
de qualquer natureza de bens móveis e imóveis.
34. Cobrança de qualquer natureza, inclusive as efe-tuadas por instituições financeiias.
35. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie, inclusive
em confres e caixas fortes (~ct;to depósitos em dinheiro
ou em títulos, efetuados em estabelecimentos bancários
ou outras instituições fina.ncei:r:as).
36. Guarda e estacionamento de veJculos,
.
37. Investigação, vigilância ou segurança de bens ou
pessoas.
_ _ _____ _
38. Transporte por qualquer via ou meio, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, no âmbito estritamente munícipal.
39. Comunicação, por qualquer processo, de mensagens ou sinopses escritas, faladas ou visuais, qliãndo _os
pontos de transmissão e recebiin~nto se situarem no âmbito estritamente municipal, ihdependentemente da na-

turezajurídica do serviço, das características e do âmbito
de _atuac_ão do _seu prestador.
40. Propaganda e publicidade, inclusive promoçã_o
de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos, textos_ e demais
.materiais _publicitári~~ (ex~eto a sua impressão, repro(fuÇãõ- ou fabricação), divufgação de textos, desenhos e
outros materiais de publicidade, por qualquer meio apto
a_torná-loS acessíVeis ·a:o Público, inclusive por transmissão telefônicà, radiofónica ou televisiva, a sua publiCação em jornais, periódicos ou liVros; relações públicas
renrese~Çãá" de veiCules de dfviilgação.
41. Diversões públicas, tais como:
_ a- teatros_ cinemas cir~. auditório_~ parques de
diversões, taxi"liancings, danceterias, ... boites" e congêqere_s; __ _
b- bÍfhares~-bOüChes, co-rridaS dC aniinais-e-ciUtrosjogos;
c - ex posições;
d- bailes, shows, festivais, recitâls e congêneres, inclusive espetáculos montados para estações de râdio e televisão;
e - competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, corri OU Sein a participaÇão do espectador, in~
_clusive as organizadas para estações de rádio ou de televisão;
_.f- execução de música,_ individual ou por conjuntos.
42. Fornecimento de 01úsica, mediante transrriíssào,
por qualquer processo, inclusive eni ambiente$ fechados.
____AJ_,__Gr_a_y_ação de filmes, vídeo--tapes e quaisquer óu___t.rns_ gravações eletrônicas que possam ser projetadas em
__ __apãrelho televisor ou similar.
- ~EM._ografia ou grnyação dC:_sons ou ruídos, inclu-siveôublagem, trucagem e mixagem sonora. __
45. Fotografia e cinerríatografiã~ -inclusive -revelação,
ampliação, trucagem e reprodução.
46_ Distribuição de filmes, video-tapes e quaisquer
outras gravações eletrônicas que possam ser proJetádas
em aparelho televisor ou similar.
47. LubrificS.ção,limpeza e revisão de máquinas, veículõs, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento
de peças e partes, que fica sujeito ao ICM).
48. Conser_!_g,_ _ _!~tauração, manutenção e conservação de máq-uinas, Veículos, motores, elevadores ou de
quaisquer objetos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sejeito ao JCM).
49. Recauchutagem ou regeneração de pneus para
usuáfio-fin"àl.
50. R.econdicionamento, piiltura, beneficiamento,
lavagem, secãgem; tiilgíinento, galvanoplastia, anodização, a"condiciõnariiê!ltó'i! ope·rações-Similafes; deobje-tos não destinados à industrialização ou cgmercialização.
- 51.: Ly_stra_ção__ de bei:ts __ rnQveis, _prestado O serviç_o
_ para o uruário final do objeto lustrado.
52: Instalação e monta:geril de aparelhos, máquinas e
equrp-amen:tos, -prestados ao usuário final do bem, reali~
zadas exclusfVamente com material por ele fornecido.
53. ComposiÇão gráfiCa, fotocomposição,- dicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia.
54. Cópia ou -·repfOOução de documentos e outros
pápéis, plantas·, gráiTCos ou desenhos por quaisquer processos.
5~{: · EncadernaÇão, gravação e dÔÜração de livros; revistas e congêneres.
56. CesSão- de direitos relativo a:
a.;_ bi_l}1_~t~_g_~_!p_t~r_i~, ~ar_tÇí_es.~ ''pules" 01,1. "coupons"
de ~.I?_ostas, ~_orteios ou prêmios;
b .:..._jogoS dTQualquer espécie;
c....:... marcas, patentes,_tecnologia, licenças ou nomes;
d - utilização de instações, aparelhos, máquinas ou
quaisquer outros bens móveis.
57. Lõc_~ç_!c)__Q~-b~S _!Tlóveis; arrendamento mercantil.
5_8_._Fqperais.
_.
..59..-- AtfiDaJgria e ccy;_turb_ quando o mater_~al, salvo
aviamento, for fornecido pelo usuário final.
60._ Af.te.!ª--natQ)__guall_do a mat~ria-prima __ for fornecida pelo usuãrio final.
6L .. Tinturaríá e lavanderia.
62. TaXfdeimia. --- 63_ Re_crutamento, agenciamento, seleção ou forneCímt!ntõ_O!ê.ril~o:9~--Qbra,._me_::;;UlO em caráter tem_porá-rio,
inclu~yç pQ_t"erri_p_r~ê<:loS d_o prest~~or do serviço ou por
trabalhadores avulsos por ele contratados.
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64. Serviços prestados por advogados, engenheiros,
arquitetos, agrônomos, urbanistas, economistas, dentistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e
demais profissionais, liberais ou não, no exercício profissional.
65. Quaisquer outros serviços, com ou sem utilização de máquinas, ferramentas, equipamentos ou veículos, desde que não constituam etapa de fabricação ou
de acabamento de produto.''
Art. 41' É instituído o imposto sobre a disponibilidade do subsolo, de competência da União, com base no
<lisposto no§ 51' do_ ~t. 18 da _Constituição Federal.
Art. 59 O imposto ora instituído tem como fato gerador a titularidade de_ direito de exploração mineral do
subsolo, assegurado por alvará de pesquisa, decreto de
lavra, manifes~o de miila, ou quaisquer outras denomi~
naçõeS que vlererri ã sex:adotadas para atas de concessão
ou autorização de exploração mineral no subsolo.
Art. 69 A base de câlculo do imposto é o valor de referência vigente no dia primeiro de outubro de cada ano,
por hectare ou fração de hectare de área do subsolo descrito em título de concessão ou autorização de titlJlaridade da meilna pessoa tisica ou jurídica, independentemente da localização das referidas áreas.
Art. 79 As alíquotas do imposto, a serem definidas
em lei, são ad valorem, podendo diferenciar-se segundo a
espécie e as características da substância mineral objeto
da exploração.
Art. 89 f:. contrib_ui_nte do imposto a pessoa físíCã-ou
jurídica titular de concessão ou autorização, nos tennos
do art. 59.
Art. 99 O imposto e exigível anualmente, em recolhimento único, devendo ser pago até o último dia útil do
ano.~-____ _ - = __ _
§ {9 O imposto não será devido nos dois primeiros
anos da autorização de pesquisa c:oncedida pelo órgão
competente, contados daquele em que houver sido emitido_ o alvarâ de pesquisa.
§ 2~' A prorrogação do alvará de pesquisa e a concessão de qualquer outro titulo autorizativo de exploração
mineral dependerá da inexistência de débito do imposto.
O débito tributário não liquidado no prazo máximo de
180 (cento e oitenta.) dias contados do seu vencimento,
acarretará a decretação automãt:ica de perda da lavra, no
caso de existência de decreto de lavra, minifesto de mina
ou título equivalente.
Art. 10. :t facultado ao contribuinte do imposto requerer à autoridade competente o redimensionamento
das ãreas concedidas ou autorizadas à exploração mineral, com o fim de adequá-las às suas reais possibilidades
de exploração.
Art. 11. Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento
da Minêracão, a ser gerido pelo Ministério das Minas e
Energia, Cu~ -~Q!lsfitúiçãó ~critérios de aplicação dos recursos serão" fiXados "e!_ll-lei federal.
Art. 12. Do prodUto da a"rrecadação do imposto instituído no art. 4Q, a União distribuirâ:
I - 2-5% (vinte e cinco por cento) aos Estado, Distrito
Federal ou Territórios em que se localizarem as áreas de
subsolo que houverem dado origem à receita;
II- 25% (vinte e cinco por cento) aos Municípios em
cujo território se situarem as áreas de subsolo que houverem dado origem à receita;
III- 20o/o (vinte por cento) à conta do Fundo de que
trata o artigo anterior:

§ !<:> No caso -da ài'ea de sobsOlo cedida a pesquisa ou
lavra estender-se por mais de uma unidade polítíco·administrativa, a patii:ipação de cada uma no produto
da arrecadação será diretamente proporcional ao per-centual de área cedida, contida nos respectivos limites
territoriais.
§ 29 As parcelas destinadas aos Estados, Distrito Fe~
deral, Territórios e Municípios serão automaticamente
creditã.das pela autoridade arrecadadora diretamente ~
COrita a-os entes públiCOs de5t\flãtáriOs, no prazo de quinze diãS contadOS dã âáiTiâa respectiva arrecadação.
Art. 13. 0-iniposto-sobrea disponibilidade do subsolo exclui a incidência de quaisquer outros tributos
sobre o f'!to econômico por_ ele tributado.
Art. 14.- Lei federil sO-bre as normas complementares disCiplinadoras da tributação, arrecadação e fiscalização do imposto.
Art. 15. A transferência de propriedade de bens
imóveis entre a UniãO, os Estados, ·a Distrito Federal e
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os Municípios, para fins de instalação de órgãos e serviços públicos ou de utilidade pública, realizar-se-i\ sob a
forma de dação em pagamento, pelo valor de mercado
do imóvel por ocasião da transferência de propriedade_,
sempre que existirem--débitos vencidos ou vincendos da
alienante.
§ li' No caso de existirem débitos vencidos ou vincendos da alienante em relação a qualquer órgão da destinatâria do imóvel, o crédito decorrente da dação em
pagamento compensarã automaticamente tais débitos,

até o valor da operação imobiliária.
§ 2'~ A compensação a que se refere o parãgi"afo anterior far-se-á automaticamente tambêm no caso de cessão de uso ou de ocupação de bens imóveis para os fins
descritos no caput deste artigo, que originará crédito
mensal para a cedente em montante correspondente ao
valor locativo, na form-a da__ legislação que regula a locação de imóveis.
-- Art. 16. ~assegurado aos Estados, ao Distrito Federa] e aos Municípios, noS termos do disposto _em lci,
participação direta nos .resulta.dos financeiros de em~
preendimentos públicos ou privados que venham a explorar recursos naturais não renováveis, contidos em
seus respectivos territórios.
Art. 17. As instituições financeiras, bem como seus
agentes autônomos, alocarão anualmente no mínimo
30% (trinta por cento) das ap1icações financeiras que rea--=.lizarem, no Estado, Distrito Federal ou Território, e no
Município em que hajam sido captados_ os respectivos recursos, na proporção de, pelo menos, 20% (vinte por cento) no Estado e 10% (dez por cento) no Município em
que originaram.
Art. 18. Nas operações de empréstimos cántratadas
pelos Estados, Distrito Federal, MunicípiOs e órgãos das
respectivas administrações indiretas, inclusive fundações
instituídas pelo Poder Público, bem como nos financiamentos por eles contratados para aquisição de maquinaria e veículos pesados a serem empregados em trabalhos
rurais ou em obras de engenharia em geral, as instituições financeiras sob o controle do governo federal e os
agentes autônomos que recebam repasses financeirOs
dessas instituições sornente poderão gravar essas operações com os seguintes encargos financeiro$:
I - juro não superior ao inenor juro cObrado entr:e as
diversas linhas de crédito com que opere a institUição financeira;
II - correção monetãria não superior a 75% (setent_a e
cinco por cento) do índice de variação do valor da Obri:gação Reajustãvel do Tesouro Nacional - ORTN, no
exercício anterior.
Art. 19. As empresas concessionãrias dos serviços
de exploração de energia elétrica indenizarão as unidades político-administrativas ein que hajam sido inundadas âreas agricultãveis de dimensões superiores a 20 (vinte) Km 2 , para fins de construção de usinas hidrdéticas,
observadas as seguintes disposições:
I - aos Estados, Distrito Federal ou Territóiios, as
sociedades de que trata este artigo pagarão mensalmente
importância equivalente a 1,5% (um e meio por ceritO) do
total do valor da energia elétrica mensalmente gerada e
comercializada;
II- aos Municíp-ios, 0,5% (meio por cento) dõ fófãl
do valor referido no inciso anterior.
§ !9 Entende-se por valor da energia elêtrica o correspondente ao produto da tarifa média cobrada pelo
fornecimento de energia elétrica, pelo total da energia
gerada e comercializada na usina cuja construção deu
causa à inundação a que se refere este artigo.
Art. 20. Sempre que mais de uma unidade políticoadministrativa for afetada pelas obras de construção de
usina hidrelêtrica, o pagamento previsto neste artigo serã
rateado entre estas, proporcionalmente às áreas inundadas.
Art. 21. As usinas hidrelétricas instaladas após a vigência desta lei complementar, iniciarão o pagamento
das parcelas mensais a que se refere o art. 19, a partir do
sétimo mês, contado do mês de inicio de _seu funcionamento.
Art. 22. Não incidirão juros e penalidades pecuniárias sobre débitos vencidos da responsabilidade de
Municípios, referentes a contribuições para a Previdência SociaJ, para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como a obrgigações regidas pelas normas do
Sistema Financeiro de Habitação, desde que quitados na
forma deste artigo.
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§ l<? Os débitos a que se;:. refere este artigo se~ão separadamente consolidadas pelos órgãos competentes, comprecnden4o_os pagamentos a vencer-se até o Qia 30 (trinta) dom~ subseqUente ao da publicação desta lei complementar,- devendo_ ser pagos pelos Municípios em parcelas mensais iguais,~no peiíodo mãximo de 36 (trinta e
seis) meses consecutivos, contados -do mês subseqUente
ao da consolidação do débito.
§ 29 A não liquidação do débito, no prazo mencionado no parâgrafo anterior, importa na incidência de
multa e juros de mora em relação à parcela do débito
consolidado não quitado no referido prazo.
§ ,39 __ _Após o prazo estipulado no parãgrafo 19, os
Municípios que não houverem liquidado os débitos a
que se r_efere este_artigo não poderão -contrair empréstimos no_ exterior, ou perante instituições financeiras estrangeiras sediadas no País.
Art. 2:1.- Do valor total arrecadado a título de multas por infrações às leis de trânsito, os Estados distri!>iii.--rão 20% Xvinte por cento) aos MunicípiOS em cujo -território origiilou-se a respectiva _receita.
Parâgrã.To único. A dis_tribl!ição da _receita de que
trata este artigo verifica-se-ã até o último dia útil do mês
subs_eggen1~ ao da _!~aHzação da receita.
- Art. 24-:- Os -bens d~clarad,Q~judiciaJrnente her{lnça_
vacante, decorridos cinco anos da abertura da sucessão,
passarão ao domínio do MuniCfpio do foro da sucessão,
-no·-·cas_o~de bens móveis e, no caso de bens imóveis no
País, do ~utlicípio da situação -destes,
Art. -2s. A União, oS Estados, o Distrito Federal e
os Municípios adaptarão sua legislação espec[fiCa; no
que couber, às disposições desta lei complementar, no
prazo de um ano contado da data de sua publicação.

Art. 26. Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do _exercício subseqUente ao~de sua publicação.
Art. 27. Rev_ogam-se a lei Complementar no;~ 22, de 9
de dezembro de 1974, o art. 49 do Ato Complementar n9
36, de 13 de março de 1967, o Decreto-lei n9 195, de24de
fevereiro de !967, e demais disposições em contrário.
Ju-stificação

A reforma tributária implanta a partir de 1965 teve
como filosofia a sustentá-_la uma política de crescimentd
económico dirigido. Hoje, contudo, o País clama por
uma nova reforma e esta não poderã tardar, sob pena de
comprometer o próprio equillbrio federativo. Há uma
exigência nacional - impossível de ser ignorada - no
sentido de que o Sistema Tributârio passe a iitspirar-se
essencialmente em uma p'olítica realista e salutar, por in~eiro voltada para o desenvolvimento social do País
como um todo, a desdobrar-se em medidas que visem_ a
um equilíbrio sócio_-ec_9f!Ómico das diferentes atividades
produtivas e a um níve_l mínimo tolerável e condigno de
renda pessoal; enfim, ao bem-estar do Homem.
No Simpósio sobre o Sistema Tributário Nacional,
realizado na Câmara dos Deputados, em 1981, o então
Senador José Sarney assim expressou-s~
"Sem dúvida, hoje, no processo de_participaçãO
maís-.ampla que o País vive, a idéia central do
problema tributário reflete uma visão política da
Federação. Todos sabemos das queixas que temos,
dentro e fora do Parlamento, sobre concentração de
renda. Sabemos que a sociedade industrial é concentradora de renda. Ela concentra a nível espacial, determinando as desigualdades regionais - Estados
ricos_ e Estados pobres:- cada vez uns ficando mais
rico.s-1.: Outros ficando mais pobres, como também
produz concentração de renda a nível de grupos e a
nível de pessoas, constituindo grandes injustiças sociais.
A nossa visão política deve ser capaz de trabalhar
sobre duas p_osições: uma, aquela que, sem dúvida,
tem muito do autoritarismo, .a visão técnica, isoladi, dogmãtica, dona de uma verdade absoluta; ã ouira, aquela simplista e demagógica, que busca soluçõ~es fáceis para problemas estremamente difíceis.
O grande desafio político nosso, do futuro, é compatibilizar essas duas posições, através do trabalho
político, laborando sobre realidades, para fazer com
que o Brasil possa solucionar os seus problemas. E
um deles resisde na injustiça do atual Sistema Tiibu-

tãrio Brasileiro. Essa é uma realidade que n6s, politicas, não podemos desconhecer, porque as entidades públicas, a nível de Estados e Municípios, têm
atribuições e não dispõem de recursos para atendê·
his. O resultado é o debilitamento das instituições
republicanas, baseadas na Federação."
Na mesma ocasião, o então Senador Tancredo Neves
também manifestou-se sobre a temática da tributação
nacional, nesses termos:

"O tema é dos mais momentosos e sempre palpitante. Todos nós sabemos que o Sistema Tributârio
Brasileiro, diante do processo de profundas transformações por que passa a nossa sociedade, apresenta, nesse momento, falhas e incongruências e alguns choques realmente atritantes com as- realidades
sócio-económico do nosso País. O nosso Sistema
Tributârio tornou-se altamente concentrârio na ar- 1-ecã:d.ãcão -de i:en-dã~ na-medida -em- que cOloca nas
mãos da União a quase totalid<i.de dos recursos arrecadados para manutenção da mãquina administrati-va do País. O Sistema Tributãrio tornou-se, desta
maneira, _um__ instrumento altamente propiciador,
não apenas de _conc_entraçào da renda tributâria,
mas da própria concentração da renda nacional, um
dos fatores_ ma.i~ preocupantes do desequilíbrio social, gerando crises, gerando abalos, gerando choques que mantêm, realmente, os homens públicos
deste Pais, e aqueles que têm responsabilidade na
condução de seus destinos, tomad_os sempre de
sériaS apreençôes. Mas nào apenas por esse aspecto
o Sistema TributáriO Brasileiro tornou-se preocupante. Ele passou a ser um instrumento de deterioração da Federação brasileira na medida em que
não distribui, de maneira eficiente, justa e equitativa, recursos para atender âs necessidades das Unidades Federativas, que se situam abaixo da União,
como os Estados e os Municípios. Aos Estados
acresentam-se cada vez mais, encargos e, em relação
aos Municípios, o conceito de_ autonomia política
como :que Se diluiu, poique carecem eles daquilo
que ê essencial â autonomia, a autOnomia financei-

ra.
Além de oferecer esses inconvenientes, o Sistema
'rributârio BrasileirO, em nosso enfoqlle, apresenta
outras inconveniências que precisam ser o quanto
antes retificadas.
Há, no elenco dos nossos tributos, alguns que se tornaram anti-sociais, antieconômicos, outros que não
mais permitem uma equitativa -díslribuição da renda
nacional e outros que se apresentam reahnente com as
características de tributos que impedem a justa expansão da economia brasileira. Eassim, por exemplo, o
Imposto de Renda, que se parece omisso e deficiente na
tributaçãC? de muitas das atividades de enriquecimento,
como Sejam, oS ganhos de capital, os lucros obtidos de
m-aneira exorbitante em operações do opem~market.
tudo isso, fugindo à arrecadação do Imposto de
Renda que, não obstante, incide, de maneira voraz e
implacável, sobre a pequena e a média empresa brasileira, sobretudo, e principalmente sobre os rendimentos das classes assalariadas. O Imposto de Renda tornou-se, a este aspecto, um tributo anti-social,
um tributo aintleconômico. Ele tem que ser reajustado às nossas realidades, para que possa ser realmente um instrurtlento de distribuição P:a riqueza,
mas, sobretudo, que possibilite recursos à União
para proceder a um processo de desenvolvimento
econômico sem choques, sem abalos e sem injustiças
de natureza tributãria. O imposto de Circulação de
Mercadorias que tem hoje uma função da maior importância dentro do esquema tributário de nosso
País - de circulação de mercadorias ele só tem o
nome, porque, na verdade, é um imposto de produção, diria mesmo um imposto colonial, que as
Unidades Federativas mais pobres pagam àquelas
Unid~des da Federação produtoras de utilidades
básicas e essenciais. Torna-se um imposto que exacerba as nossas divergências sociais e regionais, um
tributo que estã, neste momento, deterinando atrito~ e choques dentro da própria Federação, fazendo
com que sempre haja protestos dos Estados mais
pobres contra a injustiça da tributação que recai
sobre eles, em seu detrimento e em favorecimento
dos Estados industrializados".

Junho de 1985

Mais tarde, já como GOvernador de minas Gerais,
Tancredo Neves afirmou que_ "o nosso Sistema Tributârio não distribui, de maneira eficiente, recursOs para
atender ás necessidades das unidades federativas que se
situam aquém da União".
Não é possíVel esquecer tais declarações. Como não é

possível esquecer a outra afirmação candente que nosso
saudoso ex-Presidente da República fez, em sua primeira
entrevista à imprensa a-póSsua eleição em 17 de janeiro
de 1985:
"Só hã uma solução: uma reforma tributária que
vise, realmente, a promover uma mais justa distribuição dos recursos naciQnais. Não uma reforma
c~m o objetivo meramente fiscal, mas uma reforma
tributária que venha acompanhada de objetivos sociais, porque através dela poderemos dar uma con~
tribuição importante à divisão da renda nacional,
para torná-la mais justa e mais humana".
Certo é que poucos dos que hoje militam no acidentado campo das finanças públicas naCionais ainda duvídam da necessidade de uma reforma tributárüi que reabilite poHtica, social e financeifãrneilti a federação brasileira. O fortalecimento federativo refletir-se-á de forma
direta, na expansão de atividades produtivas e, portanto,
na geração direta e indireta de empregos, não somente
no seu aspecto quantitativo, mas também qualitativo,
com reflexo direto na renda média pessoal das respectivas comunidades. Acreditamos mesmo que o fortalecimento dos entes menores da Federação se constitua em
fator de consolidação e de aprimoramento do regime democrático.
Sabemos hoje que uma reforma tributária de grande
alcance e profundidade certamente virá, porque assim 0
querem povo e governo,querem-no os elaboradores, os
executa dores e os destinatários da norma tributária, enfim, a sociedade como um todo.
Coritudo, a maioria das medidas arroladas depende de
alterações do texto constitucional. Encontrando-se a
Nação, hoje, no lirriíar da convocação de uma Assemble~
ia Nacional Constituinte,- nãõ ·noS parecem oportunas
medidas precipitadas, voltadas a alterações isoladas do
texto constitucional, àS vésperas da realização da Assembléia Nacional ConstitUinte.
Considerado o momento político, a reforma tributária
deverá inevitavelmente inserir-se no bojo da constituinte
pel? que necessário se faz aguardar o evento que haverâ
de rmplantar não apenas essa aspiração do povo brasileiro, ma:s inúmeras outras, igualmente legítimas e prementes.
_
De outra parte, o quadro de absoluta insuficiência de
a nível estadual e, principalmente, a nível muntclpat, não só recomenda mas torna imperat:·. a a
adoção de algumas medidas, em via imediata, qUe embora não podendo atingir o cerne da questão, vez que não
abordam reformulações básicas do Sistema, conferem
~~:.ratamento mais justo e egu_ãnime à questâo tri9~~
r:c~rsos,

Lamentavelmente, hoje o texto constitucional está ei~
vado de disposições secundárias, algumas até de caráter
adje~ivo. e Il!eramentr.::_ pro~imental, que desvirtuam
por mte1ro o- teor da nossa Carta, assemelhando~a mais a
um regutalTlento adminiStrativo do 9-ue a um elenco de
princípios em que se Iastreiam os fundamentos do Estado.

E isto ê particularmente verdadeiro no que se refere ao
Capítulo V da Carta, que deveria tão-somente delinear o
perfil do Sistema Tributário Nacional, através da discriminação das competênciaS e das rendas tributárias.
Ante a inadiável premência da magna questão tributária, e uma vez tomada a decisão de não propor alterações à Constituição antes --de instalada a Assembléia
Nacional Constituinte, voltamos 1_10ssa atenção para o
segund9 diploma legal que, na hierarquia das leis, regula
o nosso Sistema Tributário: O Código Tributário Nacia,nal.
Um rápido exame da questão convenceu-nos de que
muito pode ser feito, em nível do Código TributAria Naclonai, no sentido de conferir maior dose de justiça fiscal
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ao sistema, de melhor adequá-lo às nossas realidades
de assegurar algumas garantias básicas
aos entes menores do Estado, relativamente à matéria
tribUtária, de reformular institutos de direito tributário,
viabilizando-os e adaptando-os aos objetivos do sistema.
Convictos não somente dessa possibilidade, mas da
impostergáve\ necessidade de melhor disciplinar o sistema, dotando~o de novos instrumentos de ajuste da receita tributáría às ·necessidades mais imediatas das diversas
esferas de Governo, sem prejuízo de sua estrutura básica,
tal como hoje esta se apresenta, concluímos pela apre~
sentação de uma Proposta de Reformulação do Código
Tributário Nacional e da legislação complementar correlata, bem como de criação de novos instrumentos tributários de evidente caráter social, capazes de conferir
maior equilíbrio interno às finanças públicas. Esta pro~
posta assenta-se nas seguintes premissas:
- necessidade de aperfeiçoamento do sistema,
dotan_do~o de maior flexibilidade e coerência jurfdlca, de
mais rápidas e perceptíveis respostas aos procedimentos
adotados pela autoridade fiscal;
-maior uniformidade __ de tratamento fiscal entre as
três esferas de Governo, conferindo um discipltnamento
mais igualitário e maior integração jurídica a questõ_es
que dizem respeito, por igual, a todos os entes públicos
dotados de comp~tência tributária;
- sensibilidade para a 111agna questão do prÕgressi~o
empobrecimento dos Estados, e principalmente dos Mu~
nicip1os, -com -a ãdoção de medidaS QUe~ sem debilitar as
finanças da União, propiciem, a médio prãzo, Uma reversão do processo de_ciescapitalização dos entes menores da Federação e um aprimoramento global, harmónico e realista do Sistema Tributário, através da conse~
cuçào de metas efetivamente possíveis e obteníveis no
atual quatro político-económico nacional;
- adoção de regras de caráter geral, na área tribu~
tária, que estimulem o cumprimento das normas relativas aos repass_es de receita de urna para outra esfera de
Governo, agilizando-os e adequando-os à nossa realida~
de e90nômica;
--criação de mecanismos específicos de ÚibuÚLçãÜ,
voltados a novas fontes potenciãís de receita, de evidente
justiça social;
-criação de mecanismos de compensação de perdas
de receita em função de medidas adotadas por outra esfera de GOverrio_, acoplada à inStitUiÇão de incentíVos
tendentes ao melhor desempenho do setor de produção
de bens;
-viabilização---do disciplinamento de tributos e instrumentos tributârios que se revelaram inadequados aos
fins propostos;
-manutenção da atual distribuição da receita dos impostos, vez que qualquer tentativa de melhor aquinhoar
os MunicípiOs, sem modificações do texto constitucio~
nal, importaria em redução da receita dos Estados, alternativa ii'I.Víável, ante a escassez de recursos das unidades
- federadas;
·
- participação dos entes políticos menores em algumas receitas não tributárias, sempre que se patenteie a
justiça fiscal da medida, como no caso do salárioeducação;
-maior funcion~d~t!e para os tributos estaduais e
municipa~~. -~c;>m_yistas ao incremento e à facilitação da
arrecadação tributária, por parte dessas unidades
político-administrativas;
- possível transferência de encargos de natureza tributária, de_ uma para outra esfera de Governo, com vistas ao melhor desempenho da receita de determinados
tributos;
- adoção de medidas tendentes, especificamente, à
extinçãO da inadímplência municiPal em reiã.ção à
União.
jurídico~sociais,

Paralelamente, procedeu-se a outro trabalho não me~
nos relevante: o de transcrever, no Código Tributário
Nacional, todos os dispositivos de caráter acessório, in~
sertos na Constituição Federal e relativos a tributos,
muitos dos quais ainda não absorvidos pela norma complementar ou pela ordinária. Tal providência permitirá
ao Constituinte escoimar oportunamente da Carta todo
o conjunto de dispositivos em má hora nela enxertados,
restituindo-lhes, pelo menos no que tange à matéria tri-
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butária, sua natur~a originâ:da de elenco de princípios
básicos regedores da conduta individual c da a).uação do
Estado.
Possibilitar-se-ã,_ assim, por ocasião da Assembléia
Nacional Consfituinte, a construção de um novo sistema
tributário, sem a preocupação de ter de conservar-se na
Carta determinados dispositivos nela indesejáveis mas
nunca suprimíveis, por necessária a sua preservação.
Trata-.se, portanto, de uma Proposta de caráter eminentemente técnico, voltada ao efetiVo aperfeiçoamento
do Sistema Tribut_ârio Nacional consentâilea, contudo,
com as atuais disposições constitucionais em matéria tributária.
f..ssim, _por exemp~o, a adoção dO_ instrumento legal
complementar, relativamente ao tributo cuja instituição
se sugere, permite sua vinculação ao Fundo que abrigará
parte da ·receita _resultante.
Por outro lado, é de s_e lembrar que, mesmo naqueles
itens da Proposta que eventualmente caracterizassem
matéria financeira, a iniciativa parlamentar ê assegurada, no que tange à lei complementar, vez que se trata de
norma que complementa disposições constituCionais,
não- podiiiido, portanto, refugir da iniciativa do Poder
Legisla_tivo, de~entor que é da iniciativa de propor o texto da Carta Magna. De resto, trata-se de questão pacífi~
-ca na _doutrina, sendo magistralmente lecionada pelo
eminente tributarista Geraldo Ataliba.
Fique claro que a Proposta ora oferecida à tramitação
tem caráter efetívamC:nte neutro, vez que buscamos não
nos afastar, em momento algum, da única ineta qUe a
norteou: os postulados de justiça social e de justiça fiscal,
a necessidade da descentralização' das decisões e da desconcentração da renda.
Em que pese à hierarquia complementar do instrumento que a lastreia, seus frutos se nos afiguram extremamente significativos ante _o reSultado potencial do
conjunto de medidas sugeiidas, que reciprocamente se
complementam, formando um todo _uniforme, ventado
ao fortalecimento da Federação e da Democracia.
A tarefa maior, a da reforma constitucional em matéria tríbutária, serâ oportunamente enfrentada.
Certos estamos de que, com a presente iniciativa, oferecemos signific<itiva colaboração- no equacionamento
da magna e impostergável questão, a clamar por um judicioso e- flexível provimento: a questão tributária.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985.- Heráclito
Rollemberg.
(Às Comissões de Constitui cão e Justiça e de Finanças.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 203, de 1985
Concede moratória aos produtores de soja e algo·
dão e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica assegurado aos plantadores de soja e ai·
godão, b~~ como a suas cooperativas, pagarem seus débitos relativos à referidas culturas em 3 (três) prestações
anuais, com vencimento em 31 de julho de 1986, 1987 e
1988, com correção monetária reduzida em 50% (cio~
qüenta por cento).
Parágrafo único. São abrangidos pelas disposições
do caput exclusivamente os débitos contraídos junto às
instituições financeiras oficiais e privadas, correspondentes à safra 1984/1985, inclusive os de investimentos.
Art. 29 Os estabelecimentos bancários poderão
compensar a transferência de vencimentos de titulas 'em
decorrência desta lei, bem como a redução da correção
monetária incidente sobre os mesmos, com os depósitos
compulsórios na forma a ser estabelecida pelo Banco
Central.
Art. _39_ Quando se tratar de títulos não sujeitos à
correção monetâria, para câlculo da redução prevista no
art. J9, far~se-â o abatimento de 50% sobre a porcentagem dos juros correspondentes à variação das ORTNs
no período.
Art. 49 Ficam sem efeito os protestos e serão suspensas as execuções de títulos beneficiados por esta lei.
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Art. 5'~ A conCessão de novos financiamentos aos
agricultores beneficiados por esta lei, não levará em conw
sideração a existência dos débitos em moratória exceto
para os efeitos de garantia real. Art. 6'1 Esta lei entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A grave situação da agricultura nacional tem repercutido de maneira mais grave, este ano, sobre os Plantado-

res de soja e algodão que, embora obtendo uma safra
considerada boa como resultado exclusivo de seus esforços pessoais, vivem seu momento mais dramático.
Sofrendo enormes_ prejUízos, decorrentes do aviltamento dos preços no mercado internacional, agravado
pela elevação dos custos de produção em virtude dos juros exorbitantes a que ficaram sujeitos pela ausência de
créditos oficiais de custeio para a safra 84/S.5 e pela alta
incontrolável dos insumos, encontram-se impossibilitados de arcar com seus c-ompromissos financeiros e
ameaçados de perder suas máquinas e terras, dadas
como garantia dos financiamentos a que tiveram de recorrer.
Após in6meros cantatas com_ autoridades governamentais em busca de um empréstimo de emergência que
permitisse a cobertura de suas necessidades mais imediatas, agricultores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Rio Grande do Sul e Bahia, decidiram, por unanimidade, que a moratória é a última alternativa possível
para que possa, prosseguir em suas atividades.
O projetO de lei, a ser votado pelo Congresso N acíonal, apresenta-se como única solução compatível com a
grave crise que vivem esses produtores. Crise que poderá
trazer sêrias conseqUências para toda a Nação, na medida em que irá gerar desemprego, deixar improdutivos
milhões de hectares e diminuir de forma considerável o
nosso volume de exportações, tão necessârio à obtençãO
de divisas para as impOrtações.
A moratória é justa e necessária. A transferência do
vencimento de suas dívidas serã fator de revigoramento
da atividade. A correção monetária reduzida não atingirã os índices de crédito anteriormente vigentes. A medida não pressionará o Tesouro Nacional, uma vez que as
dividas não tem liquidez e as máquinas mantidas sob penhor, se leiloadas, serão arrematadas a preço vil, pela
atual situação do mercado.
_
Os depósitos compulsórios a serem utilizados para a
cobertura dos compromissos na área privada terão emprego mais eficiente do que a sua discutível tentativa de
redução para obtenção de queda dos juros praticados. A
medida se impõe como imperativa de salva-guarda dos
interesses nacionais_,
Sala das Comissões, em 28 de junho de 1985. - Henrique Santillo.
(Às Comissões de Constituiç?io e Justiça, de Agri~
cultura e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 204, de I98S
Dispõe sobre o cálculo do lucro tributável pelo imposto de renda da pessoa física, nas alienações de
imóvel adquirido por herança.
O Cofigresso Nacional decreta:
Art. 19 Nas alienações de imóvel adquirido por herança, considera-se como data de aquisição, para efeitos
do disposto rio§ 49 do artigo 29 do Decreto-Lei n9l,641,
de 7 de dezembro de 1978, na redação dada pelo artigo 4~'
do Decreto-Lei n9 1.790, de 9 de junho de 1980, a data
em que o bem foi adquirido pelo "de cujus" ou seu cônjuge.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contráriO.
Justificação
O lucro tributável pelo imposto de renda da pessoa
llSica, nas alienaçõeS- de imóveiS, varia na proporção do

número de anos decorridos desde a aquisição_ do bem
pelo contribuinte.
Cada ano entre a _data de aquisição e a data de revenda
do imóvel confere ao proprietário o direito de reduzir 5%
do lucro da transação, antes de oferecê-lo à tributação
do imposto de renda.
Em tais condições, compreende-se que ê fundamental,
no câlculo do imposto de renda devido, determinar-se a
data da aquisição do imóvel revendido.
Todavia, existe omissão na lei atüal que rege a matéria, pois enqUanto o§ 49 do artigo-21' do Decreto-Lei n9
1~641 (78 concede redução no lucro tributável do imóvel,
em função do número de anos decorridos entre a "data
de aquisição e a da alienação", nesse diploma legal
define-se a "data de aquisição" como sendo aquela em
que foi celebrado o-contrato inicial da operação imobiIiãria correspondente, ainda que através do. instrumento
particular.
Ora, no caso de herança não há celebração de ' 4 contrato inicial da operação imobiliária". Ficou, porta-nfo, iildefiriida qual seria a -..data de aquisição" do imóvel, no
âmbito da legislação fiscal.
A omissão poderia ser suprida com o disposto nos artigos 1.572 e 1.692 do Código Civil, pelos quais a propriedade se transmite aos herdeiros desde a data da morte dQ_ "de cujus".
Todavia. a legislação do imposto de renda, conforme
se infere dos artigos 79 e 89 do Regulamento atual, considera que, mesmo após a abertura da sucessão, os bens
continuam vinculados ao.. "de cujus", portanto, ainda
não adquiridos pelos herdeiros.
Assim, na hipótese de alienações de imóvel ainda no
curso do inventário, não obstante pela lei civil seja o
bem, já, de propriedade dos herdeiros, o imposto de renda considera que o proprietário e Q ••de cujus".
Nesse caso, aliás, existe nOrma interna nó Ministério
da Fazenda, na qual se estipula que
.. a data de aquisição será aquela em que o bem
alienado foi adquirido pelo falecido, ou seu cônjuge,
ou por ambos, sendo o lucro tributado na declaração do espólio."
Merece todo nosso apoio o entendimento do Ministério da Fazenda, pois realmente seria muito injusto que
a família viesse a perder a redução do imposto (5%
anualmente), só porque tambêm perdera o seu chefe,
roubado pela morte.
O problema surge, porém, logo que o inventário termina, pois que a partir de então a Receita Federal muda
de pf:?sição e já rião admite mais qtie a data de aquisição
seja a que vinha prevalecendo mas, sim, a da ia da morte
do. "de cujus".
Com tal mudança, os herdeiros São prejudicados, visto
que se encurta, assim, o número de anos entre a data de
aquisição (coincidente, agora, com a data do falecimento
e não mais com a data em que a família adquiriu o imóvel) e a data em que o bem vier a ser vendido pelos herdeiros.
DiminUído o número de an(ls transcorridos entre a
data da aquisição e a data da alienação do imóvel, diminuída também fica a redução de 5% do imposto de renda, a qual se acumula de ano em ano.
Trata-se de verdadeiro imposto disfarçado sobre herança. Urge, portanto, proteger a família, evitando que a
mesma venha a perder, pela simples morte de um dos
seus chefes, vantagem ou direito legitimamente conquistado ao_ longo dos anos, o que aliás, já foi reconhecido
espontaneamente pelo Ministério da Fazenda, ao admitir tratamento favorável, quando .a alienaçfu? ê feita pelo
pi-Óprio espólio, antes da concluSão do inventário, como
assinalado.
Propõe-se, assim, o presente projeto de lei a preencher
a lacuna existente na atuallegislação do imposto de renda e, ao mesmo tempo, a aplicar ajustiça fiscal nas transmissõeS no seio da família, evitando que elas causem au~
mento indevido no imposto de renda futuro dos herdeiros.
Sala di:ts Sessões, 28 -de junho de 1985. -João Castelo.
I

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.790,
DE 9 DE JUNHO DE 1980
Altera a legislação do Imposto de Renda e introduz
modificações no Decreto-Lei nl' 1.782, de 16 de abril
de 1980, que institui o empréstimo compulsório.
Art. 4~> 0§49do art. 29 do Decreto-Lei n91.641, de7
de <):ezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte cedação:

"§ 49 Na apuração do montante tributável, o
rendimento será re_duzido pela aplicação do percentual de 5% (cii'lc-o por cento) por ano completo
transc_orrido entre a data da aquisição e a da alienação do imóvel."
{Às Comissões de Cóhstitui~ão e Justi~a e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 205, de I98S
"Considera insalubres as atividades dos operadores de telex e teletipo, e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:

Art. }9 São con_sideradas insalubres as atiVídades
dos operadores de telex e teletipo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo terá aplicação, ainda que o serviço de telex ou teletipo não constitua a atividade principal da empresa.
Art. 29 O grau de insalubridade das atividades mencionadas ao artigo anterior será determinado pelo órgão
federal competente em matéria de segurança e higiene do
trabalho.
Art. 39 f:sta It? entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A implantação dos serviços de telex e teletipo em todo
o País vem ampliando sobremaneira os quadros de operadores desses sistemas de transmissão de mensagens.
O tipo de trabalho executado, a semelhança do desenvolvido pelos telegrafistas e radiotelegrafistas, impõe aos
trabalhadores acentuado desgaste, capaz de conduzi-los,
até mesmo, a exaustão mental. Daí a necessidade do enquadramento como atividade insalubre conforme foi feito com relação aos exercentes das profissões congêneres,
anteriormente referidas. (Quadro XI - Operações Diversas, anexas à Portaria (MTPS n~' 491, de 16 de setembro de 1965.)
Aliâs, segundo_BOCCIA, toda indústria tem um caráter tríplice: é insalubre, incômoda e perigosa,(.. Medicina
dei Trabalho", página 197, apud M. V. Russomano; Comentáiios à CLT, Vol. II, página 184- nosso o destaque).
E, para a Repartição Internacional do Trabalho (órgão executivo da OIT):. "o problema principal na prevenção dos danos às saúdes dos trabalhadores nos locais
de trabalho concerne, em termos gerais, à eliminação ou
redução, na medida do possível, das possibilidades de
contato c_om materiais ou agentes que possam ter efeitos
tóxicos, infecciosos, irritantes ou causar outras afecções
patológicas" (informe VIII (I), à 35• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, página 23- apudArnã.ld Sussekind, Comentários à CLT, vol. II, pãginas41 e
42).
A legislação trabalhista brasileira, consagrando a tese
acima, determina sejam consideradas atividades insalubres- enquanto não se verificar haverem sido inteiramente eliminadas as causas da insalubridade- aqueles
que, por sua própría natureza, condições ou mêtodos de
trabalho, esponham os empregados a agentes fisicos,
químicos ou biológicos nocivos (art. 209 da CLT).
A declaração de insalubridade de determinada ati vidade ou operação, como simples motivo para o pagamento
de adicionais, é pois condenável.
Todavia, o receio de enfrentar, o problema anterior,
jamais deverá servír de base à recusa da compensação financeira para aqueles que, sem sombra de dúvida, executam tarefas 5apazes de, produzir danos à saúde.
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Ora, conforme ficou registrado os operadores de telex.
e de teletipo, da mesma fôrma que os telegrafistas e radiotelegrafistas, desenvolvem um tipo de atividade altamente estafante. Justifica-se, destarte, a providência de.
terminada no artigo 19' da proposição, de reconhecimento da existência de insalubridade no trabalho dos primeiros, semelhantemente ao que já se fez em relação aos segundos.
Ademais, o reconhecimento-da insalubridade poderâ,
inclusive, conduzir ao aperfeiçoamento dos mêtodos de
trabalho- quando nada com o objetivo de fugir ao pagamento do adicional- atingindo-se, destarte, a principal meta da segurança e higiene do trabalho: a da eliminação ou, pelo menos, redução do _rjsco imposto aos
exercentes de determinadas atividades.
O projeto~·neste riiO"inentõ-O(Cre~ido_à consideração do
Senado Federal visa, precisamente, a incentivar a criâÇão
de melhores condiçõ_es deJrabalho para os operadores de
telex e de teletipo. Estamos convencidos de que a inclusão das aludidas profissões entre aquelas consideradas
insalubres, e a conseqUente obrigação de pagamento do
adiciorial, hão de estimular a pronta obtenção dessas mew
lhorias.
De acordo com o parâgraf~ úO.icÕ dO artigo {9~ as -atividades dos operadores de telex e de teletipo serão c-onsideradas insalubres mesmo quando ex.ercidos em empresas que utilizem os sistemas de transmissão apenas como
instrumentos acessórios ou coadjuvador de sua ati'd~<l_~_C:
essencial.
A ressalva acima, destinawse a evitar discussões seme.
lhantes às hoje traVadas com_(eferência à duração do ti'.abalho dos telefonistas, telegrafistas, etc., de firmas não
dedicadas à exploração comercial desse tipo de serviço.
Com efeitO, no caso aciin-ã, a falta de clareza do texto
consolidado, sobre o seu campo de incidência, tem dado
margem a opiniões e decisões divergentes.
Para Amald Sussekind, por exemplo:

.. Inexistindo, porém, disposição especial, como
nos dois casos precitados, as regras constantes do
art. 227 obrigarão as- empresas que possuem, para
uso. própriO, ·serViçoS ·aetelefonista-ou telegrafista?
O empregado que opera na mes_a telefónica de _uma
loja ou e uma fãbrica, tem direito às condições especiais estipuladas pelo art. 227? Ern face da natureza
do serviço executado, que é similar, quer se trate de
atividade econômica ou acessória da_empreSa, resw
ponderia afirmativamente -àS-duas indagações, não
fora a expressa referência do caput do art. 227 às
"empresas que exploram o serviço de telefonia, telegrafia" etc. Explorar um serviço e realizar com eles
um empreendimento económico. Possuir um serviço
para uso próprio não configura, -por isto, a nosso
ver, sua exploração. Daí ter-se manifestado o Tribu~
nal Superior do Trabalho no sentido de que:
••o regime do horârio reduzido, imposto pelo art.
227 da Consolidação das Leis do Trabalho, não am~
para os empregados nas atividades ali enumeradas,
quando a empresa empregadora se utiliza de seus
serviços apenas como atividade acessária, sem objetivo de lucro". (Proc. 153-51; Edgard de Oliveira Lima, rei.; DJ de25-6-54) (Comentários à CLT"- vol.
li, pãg. 87).
No mesmo sentido, o seguinte pronunciamento do
atual Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Miw
nistro M. V. Russomano:
uPaira, na interpretação desses dispositivos, uma
dúvida doutrinária e jurisprudencial.
Tratawse de saber se os dispositivos contidos na
presente seção alcança, apenas, os empregados de
telefonia, telegrafista, etc., ou a todos os trabalha~
dores que prestem serviços dessa natureza a empre-sas que desempenham, normalmente. outras atividades. O assunto deve ser resolvido em face do art.
227. A Comissão elaborador~ da Consolidação dasLeis do Trabalho foi provocada pelo então Ministro
do Trabalho, Sr. Marcondes Filho, para se pronunciar sobre esse ponto. A conclusão rara de que, por
exemplo, o telefonista de mesa de uma empresa tem
seu horáiio regulado ·pelaS notrilas geraiS apficãveis
a todos os trabalb_adores. Isso por que a lei tenta
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evita_!', COI!IO artigo em tela, o serviço contínuo
exauStiVo de recebimento e transmissão de niensagens telegráficas, telefónicas, radiotelegráficas ou
radiotelefônicas. Um_operador de telefone particuw
lar não- estã
serViço contínuo e permanente de re-cebimento 4e mensagens._ D_e fat_()? __ quem transmite
ou r.ecebe a m~p.sa&em é o próprio inter~ado que
usa a ligação __que lhe roi dada pelo empregado (Desw
pacho do Ministro do Trabalho, Proc. MTIC-143,
in Diário Oficial de 27~l2wl974, apud Sussekind, op.
cit. pág. 276).
·
A própria Consolidação, aliás, dá, claramente, a
-entender isso mesmo, quando - dispondo sobre os
bancários ---mandam ·que os telefonistas de sua
ntesa dos bancos e casas congêneres tenham a duração de seu trabalho disciplinada pelos preceitos
gefals (àri. ·:226; ToStes- Malta, Direito dq Trabalho
Aplicado.- pãg. 220).
E o próprio art. 227 se·refere a empresas que exploram os serviços de telefonia, radiotelegrafia, etc.,
~~ll,ll!!_c!fl__!_QQis, as_ emp~~~s _que os mantêm para uso
próprio e, não, -para exploraÇãO comercial". (Co- !"e~~~rios~à CL_T- v_~_:__ll- p~~ 420 e 421).

turnq,jâ que o disposto no§ )9 do art. 227 da CLT
somente se aplica às empresas que explorem os serviços ali referidos, e a reclamada apenas utilizava
tais serviços. Revista, conhecida e provida, a firÍl de
reconhecer ao reclamante o direito aO adicional
(20%) noturno. mo hâ Como distinsuir o trabalho
de um radjotelegrafista em uma empresa de trans~
porte aéreo do executado em uma empresa Cxp1ora.:
dora do comércio de radiotelegrafia. O sentido da
exp~essão ..explorar" é de ser interpretado como
sendo o de utilizar. O que merece proteção especial
não é a atividade da empresa, mas sim o trabalho
dos seus empregados. Assim, desde que a empresa
utiliza o serviço de radiotelegrafia estâ sujeita às
normas especiais do art. '22.-7 da Consolidação." (A c.
TST, 3• Turma, Proc. 1.3~3/57, rel. M. H.ildebran~
ilo Bisaglia, in DJ de 31-1-58, pág. 43G.) (Op. cit.
págs. 41 e 42.)

·no

· Para concluir afirmando o seguinte:
Por igual, sustenta a boa tese o julgado do STF
que se transcreve;

-- .. Rãdioperador; remuneração do trabalho aos
domingos e reriados. O acórdãp recorrido entendeu
aplicável à companhia de viação o§ 2q do art. T27 da
Consolidação das Leis do Trabalho. - Recurso ex~
traordiriârio não cOnhecido. Não é aceitável a alegação de que o dispositivo legal em questão só se
aplica às empresas que exploram o serviço de radiocomunicação, porque a lei não vê a finalidade da
empresa, mas resguarda_ o trabalho.) (Ac. STF, rec.
ext. 43.918, reL M. Mota Filho, pub. em audiência
de 30-1-1959.)

Mas, em sentido contrário, opina o não menos ilustre
JUríSta Aniitro~arreto, Juiz do Tribunal Regional do
Trabalho da I• Região (Guanabara, etc.):
.. Lavra discórdia, na doutrina e na jurisprudência, no que tange ao conceito de empresas e de operadores aludidos no art. 227 da CLT.
Entendem uns que empresas_ que exploram os
setviçormencionados no referido dispositivo são
somente o:r qUe fazem deles exploração comercial,
co-mo atividade fundamental, e não os que os realiw
zam como instiumentó- acessório e coadjuvador de
·sua QtiVidãde essencial.
Os oUtrOs opinam que o conceito de empresas em
tela abrange também as que mantêm os preditos seTw
__yiços em _coadjuvação do desempenho da atividade
fundamental, como acessório à principal destinação
dp ~Itlpreendimento.
Filiamownos à _última corrente, tendo, como te.
mos, que ~ijomada de_seis horas obriga assim as empresas que Vendem os serviços mencionados, como
as que os usam, acessoriamente, em ajuda de sua
atividade principal.
Isso porque a jornada especial é legislada, tendose em conta o trabalho do empregado, e não a ativi:.
dade da empresa, para evitar fadiga e estafa àquele.
Pouco importa que o aludido trabalho seja utilizado
em atividade pririciJ)al, ou em acessório da empresa.
EXjjlorãr não tem significaÇão apenas comercial.
O conceito que lhe dâ Caldas Aulete, é d~fazer prow
duzir~ tirar partido ou proveito. Pode-se, pois, tanto
explorar comercialmente, vendendo os serviços,
quanto ~Ql<;~r~r acessor!amente, utilizando os serw
viços para maior_ rendimento de outra ativjdade cow
mercíal ou índustrial.
·~rodos os empregados nos serviços têm direito
ao que_ se dispõe nos arts. 227 e 229 da CLT, queres~
ses serviços sejam de empresas que os explorem se-cundária e acessoriamente, quer esses serviços sejam
de empresas que os executem como meio de dar imw
plemento eficaz à sua diversa finalidade principal. A
restrição do art. 227 só diz respeito ao que nele se
dispõe, nunca, jamais, ao que se prescreve nos de-mais artigos insectos na seção destinada a todos os
serviços precitados. Mas, dentro mesmo do art. 227
~~ão os autores, porque esse dispositivo fala em
..empresas que explorem os serviços .. .''. sem exigir
que os explorem de modo principal ou exclusivo~
·- admitin~o que· essa exploração seja lateral, securidâria o.u acessória." (Rec. Ord. 1.511J52, relator
Amaro Barreto, lo DJ de 13-5-1955.) ("Tutela Espe. ciai ·do frabaihõ" --Vol. i.:_ 40 a 4f.)

E logo adiante, mais consentâneo com o espírito da
Lei é o julgado abaixo:
-Conclui o acórdão regional que, sendo a hora
extra paga na empresa com o acréscimo de 50%; já
estava o reclamante remunerado pelo trabalho now
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Vale citado, outr_o_ssim, o aresto do TRT Q_a I• Região:
---:-... 0 art. 227 da Consolidação hã de ser aplicado em função da natureza do serviço do empregado
e não da atividade da empresa. Isto resulta não só
da finalidade da norma_, como ainda do título da
Seção II, em que estã contida e, ainda da exceção
prevista no art. 231, que não teria sentido se a norma fosse aplicável apenas às empresas que fazem
dos serviços de râdio ou telefone o objetc_ único ou
principal de suas atividades econômicas". (Ae.
TRT, proc. 786/60, Rei. Délio Maranhão, julgado
em 27-6-1960).
Nossó ponto de vista jurisprudencial, a par do acórdão jã. citado, foi expresso~ com maiOr minudência, no
julgado que segue:

_

-·~Não pode remanescer dúvida da aplicabilidade dos arts. 22(a231 e seguintes da CLT. Aos autores. O ·só argumentq, "Ad. RUbricam" convence
disso. Esses artigos estão no Título III, que se intituI.a., ••nas normas especiais de tutela do trabalho", em
carãt!!l' __Mlplo, cujo Cap. I tem a rubriq... ..Das Uis·posiçaes especiais sobre duração e condições de traw
balho", de forma genérica. Nesses Titulo e Capítulo·
figura a Seção _II, em que se inserem os artigos em
tela, com a epígrafe dos empregados em serviços de
telefonia, de telegrafia submarina e subfluvi.al, de
radiõtelêgrafia e readiotelefonia". Dessa epígrafe se
infere, de modo irrerragâvel, que todos os empregados nOs serviços ãludidos têm -direito ao que se dis-põe nos arts. 227 a 231 da CLT quer esses serviços
sejam de empresas que os exploram comercial e primacialmente, quer esses serviços sejam de empresas
que-os exploram secundária e acessoriamente, quer
esses serviços Sejam de eritpresas que os executem
como meio de dar implemento eficaz à sua diversa
finalidade principal".
Nenhum intérprete pode restringir o que estâ expresso amplamente na epígrafe dá Seção em estampa. A restrição do art. 227 só diz respeito ao que
nele se_dispõe, nunca jamais ao que se prescreve nós
demais artigos insectos na Seção destinada a todos
os serviços precipitados. Mas, dentro mesmo no art.
227 estOO os autores, porque este dispositiVo fala
na~ "empresas que exploram os serviços... " sem exigir que os explorem de modo principal e exclusivo,
adinltindo que essa exploração seja lateral. secunw
dãria ou acessória.
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Mais ainda: à exceção do art. 23_1 confirfnã aregra geral que vem de ser enunciada. Se ~ ...disposições desta Seçào nã abragem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou
aeronaves" (art. 231), é porque a Seção se aplica
também aos operadores dos serviços em apreço em
sentido geral e amplo, excetuados os._d_e navios e ae-_

ronaves, e nào penas das empresas que os exploram
como comércio pricipal ou único. Do contrãrio, o
art 231 seria uma espécie de disco voador oo espaço
da Seção II." (Ac. TRT, proc. 1.511/52, rei. Amaro
Barreto, Revista_ do Trabalho, set. out._de 1955, ano
XXIII, pãg. 273 a 275). {Op. citl. pãg. 42 a 43).
Parece-nos indispensâvel, portanto, que, uma vez proclamado o _direito dos operado_res de telex e de teletipo,

de ter as suas atividades consideradas como insalubres,
fique desde logo estabelecida a aplicação do critério inclusive aos exercentcs da profissão em empresas nilo empenhadas na exploração comercial dos aludidos serviços.
Foi isto que procuramos fazer no parágrafo único do art.
19 da proposição, de inodo a espancar, pelo menos em
relação aos noVos beneficiados, as dúvidas até hoje registradas quanto à duração do trabalho dos telefonistas e
telegrafistas de empresas não especializadas_nesse tipo de
serviço.
Para encerrar, reconhecendo a inconveniência de uma
fixação empírica do grau de insalubridade das novas. categorias assim consideradas, o projeto atribui à repartição federal, comPetente- em mat~ria de segurança e higiene do trabalho, a caracterização quantitativa da insalubridade verificada no trabalho dos profissionais relacionados em sua ementa.
O Departamento Nacional de Segurança e Higiene, do
Ministério do Trabalho, dotado de profissionais altamente qualificados e de instrumental apropriado, saberá,
com toda certeza, enquadrar as aludidas profissões num
dos três estágios da insalubridade, atualmente reconhecidos: máxima, média e mfriima, aos quais corresponde o
pagamento do adiciOilal de 40, 20 e IO%; "f"CSpecfiVamente.
Confiamos, pois na aproVação do presente projeto
que, de acordo c_om a sugestão do Sindicato dos Aeroviários de Recife"- PE, fazjustíça--aás integrantes das
categorias beneficiadas, devendo, inclusive, concorrer
para o aperfeiçoamerito das condições de trabalho dos
maltratados obreiros, através da evasão ind.ireta, -representada pela obrigação de pagamento adicional de insalubridade até a eliminação das causas da mesma.
Sala das_Sessões, 28 de junho de 1985.- Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.}
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Permite o uso dos créditos em Fundos do DecretoLei q9 157 para amortizaçio de prestações do Slstema
Financeiro de Habitaçio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1 Os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, que possuem créditos das aplicações financeiras
resultantes da redução do Imposto de Renda, concedida
pelo art. 39 do Decreto-lei n9 157, de lO de fevereiro de
1967 e legislação alteradora, poderão usâ-los para pagamento de suas prestações.
§ I9 O mutuãrio interessado requererá à entidade
administradora do Fundo do Decreto-lei n• 157, (m que
tenha crédito, que transfira seu saldo credor para a agência financiadora em que pretenda pagar prestações com
aqueles recursos.
§ 29 A entidade administradora do Fundo do
. Decreto-lei n9 157 providenciarâ a transferencia do numerãrio no prazo'de sessenta dias, sob pena de responsabilidade criminal.
§ 39 A agência financiadora descontará o valor recebido do valor das prestações vencidas e, se não as houver, das prestações vincendas, no limite do crédito transferido.
Art. 29 Esta lei entra cm Vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

.Justificatão

OS dCilomiriados FuiidO& de lnvestirilento c\c Decreto~
lei n9 157, formados com o favor fiScãl deseuart. 39, poderão produzir melhores resultados compensadores para
os investidores, apesar de terem representado renúncia
de receita do Imposto de Renda.
- Presentemente, as pessoas físicas beneficiárias da re-dução tributária esperam o pagamento de suas parcelas
do património dos Fundos 157, enquanto estes continuam sofrendo desgastes reais em comparação com a inflação.
Por ou_tro lado, a cada reajuste das prestações dos mu~
tuârios do Sistema Financeiro de Habitação, surge uma
crise financeira sobre os devedores, que não conseguem
suportar a correçã.o das mensalidades.
Daí se afigurar conveniente usar de alternativas várias
para resgatar as prestações dos mutuários do SFH. Uma
delas consistiria em transferir oS créditos remanescentes
de mutuários no-s Fundos 157 para aquele fim.
,Por isso, estou convencido de que a proposição legislativa que estou apresentaQdo pode contribuir significativamente para minorara difícil problema enfrentado pelo
Sistenia- Finiinceiro de Habitação.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -Jorge Kalu-

me.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 157,
DE lO DE FEVEREIRO DE 1967
Concede estfmulos fiscais l capltalizaçio das empresas; reforça os Incentivos à compra de ações; facilita o pagamento de débitos fiscais.
O PreSidente da Repóblica, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 91\ § 2~, do Ato Institucional n9 4, de 7
de dezembro de 1%6, decreta:
Art. 19 De acordo com os !ermos deste decreto-lei,
os contribuintes do Imposto de Renda, nos limites das
redações previstas nos arts. 39 e 49, terão a faCuldade de
_Qfer~~r recursos às in.stjtuições financeiras, enumeradas
no art. 29,_que os aplicarão na compra de ações e debên~ures, emitidas por empresas cuja atuação corresponda
aos meios e aos fins estabelecidos no art. 79
Art. 29 Os Banc_os de Investimento, as Sociedades de
Crêdito, FinanCiamento e Investimento e as Sociedades
Corretoras, membros das Bolsas de Valores, autorizados
pelo Ba_nco Central da Repítblica do Brasil, poderão
vender. "Certificados de Compra de Ações", sendo facUltado aos Bancos de Investimento, em lugar da venda de
certificados, receber depósitos.
§ I9 Os recursos recebidos pelas instituições financeiras, nos termos deste artigo, serão investidos de a cor-·
do com a diversificação a que estão sujeitos os Fundos
do Investimento, -devendo ser aplicados, exclusivamente,
na compra deações ou debêntures conversíveis em ações
das empresas a que se refere o art. 7" deste decreto-lei.
§ 29 Os depósitos ou certificados de compra de ações
terão prazo mínimo de 2 (dois) anos, sendo sua liqUidação- efetuada em títulos.
Art. 3'~ __ Será facuftado à pessoa llsiCã pagar-o imposto devido em cada exercício com redução de 10% (dez
por cento), desde que aplique, em data que proceder à do
vencimento da notificação do Imposto de Renda, soma
equival~nte na cfetivação do depósito ou na aquisição
dos cerlíficados mencionados no artigo anterior.
Parágrafo ónico. O cOntribuinte manifestarâ, em sua
declaração de renda, o propósito de fazer depósito ou
adquirir certificados, sendo expedida a notificação da
cobrança do imposto com o destaque do abatimento solicitado.

······rÂ~ ·é~~is~ã;; d~ ·c~;,;ti;rd~à~ ·;i;;;~~~~-d~E~:r
nomia.)

O SR.~ l'RESIOENTE (Jose Fl'llg~lli) ...,. Os pro}etoslidos _serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre SC:nador Nelson Carneiro
como Uder do Partido Trabalhista Brasileiro.

-o

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do
orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acompanhou o S~nado Federal o de:ienrolar __da 7•
Conferência Intc:rparlamentar Europa-Estados Unidos,
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juntamente com a 1I • Assembléia do Parlamento
Latino-Americano.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, cumpre-se agradecer a quantos colaboraram para o êxito invulgar daquela reunião, e quero fazê..lo nominalmente, em nome
do Parlamento Latino-Americano e da 7• Conferência
lnterparlamentar, agradecendo pessoalmente aos eminentes Srs. José Sarney, Presidente da República Federativa do Brasil; Deputado Ulysses Guimarães, Pr'esidente
- da Cãriiara dos Deputados; Senador José Fragelti, Presi~
dente do Senado Federal: Ministros Olavo Set6.bal, das
Relações Exteriores; Brigadeiro Octávio Moreira Lima,
Minístro da Aeron{uitica; Flávio Peixoto, Ministro- do
Desenvolvimento- Urbaito e Meio Ambicrite; Dr. José
Aparecido, Governador do Distrito Federal; Gilberto
Mestrinho, Goveriiador do Amazonas; Leonel Brizola,
Governador do Rio de Janeiro; ex-Senador Marcos Freire, Presidente da Caixa Económica Federal; Dr. Camilo
Calazans, Presidente do Banco do Brasil SfA; Dr. H6lio
Schimidt, Presidente da Viação Aérea Rio-Grandense
SfA; Dona Inês Silveira de Carvalho, de N8.1:an Jóias Limitada; Dr. Amaury Fraga, da Nova Cultural, Abril
SfA, Dr. Paulo César Benat!, da Companhia Antárctica
Paulista; Dr. K arlos Rischiebiter, Presidente do Instituto
Br?Sil.eiro _d() C.afé; D_r .. Miguel Rodrigues Neves, das
Centrais Elétricas do Norte do Brasil Sf A; Dr.- EiiCzer
Batista, çJa Companhia Vale do Rio Doce; Dr. Waldir
Bhering, da Companhia de Cigarros Souza Cruz; Dr.
Jorge Alberto Ficher, da Telecomunicações de Brasflia
SJA; Dr. Rui Caixeta, da Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A; Dr. Lamar Vasc_oncelos, da Empresa
de Correiros e Tel~grafos; Ministro Hélio Beltrão, Presidente da Petróleo BrasileiraS/A; e Dr. Luis Romero Patury Accioly, S(:cretário da Receita FederaL
Agrãdeço, também, Sr. Presidente, à Mesa da Câmara
e do Senado Federal, e aos funcionários das duas Casas,
através dos seus Diretores e, por seu intermédi-o, a todos
que contribuíram para o êxito daquelas reuniões nas pessoas do Dr. Lourival Zagonel e Adem ar Vieira Sabino.
{ncorporo, Sr. Presidente, aos Anais, os resultados da
ConferênCia Interpalannentar, realizada nos dias 16 a 20
c;Ie junho, e o faço com a íntegra ~a Ata final aprovada
por aquele memorâvel encontro da Europa Ocidental e
da América Latina.
Posso testemunhar que todos quanto vieram àquelas
importantes reuniões, em que estiveram presentes mais
de cento e cinqUenta parlamentares europeus e latinoamericanos, fora os brasileiros, todos levaram do Brasil
a -mais- grata impressão, não s_ó pela amâvel acolhida,
pela -hOspitalidade aqui recebida, como pelo contacto
com as manifestações e as iniciativas de desenvolvimento
económico e tecnológico do Pafs.
O Sr. He:lvídio Nunes- Permite-me V. Exf. um aparte?·
O SR. NELSON CARNEIRO -Visitaram eles Tucuruf e Ca_rajás e, ali, manifestaram publicamente a sua satisfação por ver que o Brasil, tendo contraído muitas
dívidas, alguma coisa ficou em favor do crescimento econômico do País.
Concedo.Q aparte ao nobre Senador Helvfdio Nunes,
com muita honra.
O Sr. Helvfdlo NUD<S- Nobre Senador Nelson Car·
neiro, peço permissão a V. Ex• para deixar consignado
no discurso comuniêação que V. Ex• agora pronuncia,
que o êxito do conclave, que contou com a participação
-de parlamentares da Europa e da América, deve o seu
grande êxito ao trabalho realizado por V. Ex• Os brasi·
leiros, de uma- mãneira geral, e os parlamentares brasileiros, principalmente nós que fazemos o Senado Federal,
temos o dever de consiganar uma extraordinária parcela
do êxito alcançado ao trabalho desenvolvido por V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço, Sr. Presi·
-dente. as generosas palavras do Senado_r Helvidio Nunes, mas cumpri apenas o dever que cabia ao Presidente
do Parlamento Latino-Americano. Hoj.!, a Presidência_
desse Parlamento, na fonna regimental, foi transferida
ao ilustre Senador Luiz Leon, da República Argentina.
O" Sr. Jorge Kalume- V. Ex• me permite um aparte?

OSR. NELSON CARNEJRO- Com muito prazer.-
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O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador N ei_!J;on Ca._rneiro, eu gostaria de, em nome do PDS, saudar_V. Ex• pelo

êxito alcançado pela Interparlamentar realizada em
Brasflia, onde V. Ex•, mais uma vez, se evidenciou graças
ao seu dinamismo e, acima de tudo, o seu idealismo que
continua intacto dentro do seu espírito, dentro dessa personalidade política marcante na História br~ileira. E
este Congresso teve outro mérito também, o de projetar
o Brasil. Portanto, V. Ex• foi uma das estrelas de alta
grandeza desse encontro realizado no Brasil.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex• um
te'l
O SR. NElSON

CARNEIRO~

apar~

Coril muita honra.

O Sr. Lomanto Júnior- Senador Nelson Carneiro,
não desejo que V ,__ Ex• CQ_nclua o seu pronunciamento,
em que V. Ex• apresenta os seus agradecimentos a quan~
tos c_o!aboraram para a realização da 7• Conferência ln~
terparlamentar EuropéiafLatino~Americana, sem mani~
festar a V. Ex• os meus áplausos, as minhas congratulações, os meus cumprimentos, os- mais efusivos, pelo êxito, pelo sucesso desse conclave que reuniu europeus e
latino~americanos aqui em nosso Pais, e que é mais um
serviço que V. Ex• presta como um dos nossos mais lídímos representantes junto àquela entidade. Foi um suces~
so total. Eu ti'{~ oportunidade de ouvir de alguns que
compareceram a este conclave, sobretudo companheiros
latino~americanos, que estavam emocionados e muito
bem impressionados pelo êxito alcançado pelo Congres~
so. Poz:tan_to," esses parabéns são de V. Ex,. que foi. o grande realizador, que foi o grande responsável pelo sucesso
de mais esse encontro que, estou certo, além das outras
finalidades, um objetivo alcançou; o estreitamento das
relações entre povos da _Europa e da América Latina.
O SR. NELSON CARNEIRO -Obrigado a V. Ex•
Como sempre v. Ex• tem a palavra tãO grande quanto 0
coração, e ainda o meu reconhecimento.
O Sr. Gastão MüJier - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Nelson Carneiro?

O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não, com muita
honra concedo o aparte ao nobre Senador Gastão
MUller.
O Sr. Gastão MWJer- Senador Nelson Carneiro;·estou aqui na Liderança do PMDB, e o PMDB não poderia ficar ausente a este momento que se aparteia V. Ex•,
pâ.ra elogiã~lo pelo seu trabalho notâvel deste conclave
que acabou de se realizar, e que tinha a responsabilidade
brasileira encarnada em V. Ex•, porque o ilustre amigo
era o Presidente da Instituição. De modo que o PMDB
não ficaria ausente nunca, congrat~lando com V. Ex•, e
com a própria Entidade, pelo êxitó, faZendo votos que
outras iguais. em outros pafses sejam, como foi aqui. um
sucesso total.
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refas que Visam a colocar o Senado dentro das linhas de
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suas rrielhOres tradiçõeS. De m<ineiia qUe, nesta- Oportunidade, reitero o ftlCU testemunho e ainda aduzo a ele o
testemunho da Bancada do Partido da Frente Liberal.

ATA FINAL

o~SR. NELSON CA_RNEIRO -Sr. Presidente, sou
grato a todas as manifestações dos eminen.t~ colegas,
l::lelvídio Nunes, Lornanto Júnior,. Jorge Kalume, Gas~
tão MUller e Nivaldo Machado.
Termino dizendo que nada seria possível sem a cola~
boração desses eminentes brasileiros que contribuíram
para o ê~t~_daquela reunião. Mas não_ quero concluir
Seip. _fazer Utria homef!!_lii!:em Cspecial àquele grupo, àquele
- punfiãdo de" funcionáiíõs do Senado e da Câmara, IiáC:
rados pela funcionâría-do Senado D. Ana Maria Otivãl~
pelo êxito de toda a organização, a parte administrativa
desses dois conclaves. Realmente. sem a ajuda desse priVile,$iado grup_o -âe fUn~ion~rios não _sCi'ia possível levai a
bom- termo ã tãrefa- que- nos foi confiada. A todos, Sr.
Presidente, o ffieU agradecimento em nome do Parlamen~
to Latino-Americano.
Erã o que eu tinha a dizer, Sr. PreSidente, (Muito
bem!)

Brasnia
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PROCEDIMENTO
As delegações do Parlamento Latino~Americano e
do Parlamento Europeu reuniram-se em Brasília, de 16 a
20 de-junho de 1985, na Sétíma" Conferência lnterparla~
menta_r Comunicj.ade Europ~iaf América Latina . As conferências anteriores foram realizadas em Bogotá úulho
dt! 1974), Luxemburgo (novembro de 1975), MéxicO Ou~
lho de 1977). Roma (fevereiro de 1979), Bogotã Uaneiro
de 1981) e Bruxelas üunho de 1983).
2. O Parlamento Latino-Americano esteve representado pelas delegações dos seguintes países: Argentina,
Bolívia, Brasil, Colômbia. Costa Rica, República Dom i~
nicana, Equador, El Salvador, Honduras, México, Antilhas Holandesas, Nicarágua, Panamã, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
3. A delegação do Parlamento Europeu se- compu~
nha de membros reprc:sentantes de todos os grupos polí~
ticoS: da Instituição.
4. A sessão solene de abertura contou com a pre-sença do Sr. José_Sarney, Presidente da República Fede~
rativa do Brasil.
--Discurilãràm ao Ionio da cerimônia os Srs:· Nélson
Carneiro, Presidente do Parlamento Latino~Americano,
e Pierre Pflimlin, Presidente do Parlamento Europeucc-presidente da COnferência -. ·a Sr• Susana Agnelli,
Presidente em exercfcio do Conselho de Ministros das
ComUnidades Européias, e o Sr. Peter Sutherland,
membro da_ Comissão da.s Comunidades Europêias.
S:. Da sessão de abertura participaràm tainbém o
Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, de~
putados e senadores do Parlamento brasileiro, e repre~
sentantes do Corpo Diplomãtico.
6. Represeittantes das COrtes Gerais da E.spa~~do
-"Pãrlamento português participaram da Confel'ênci~ na
qualidade de observadores.
_ _,
7. Um membro do Comitê Económico e- Social das
Comunidades Européias assistiu pela primeira vez à
Conferência.
8. Membros do Parlamento chileno diss_olvido partici~
param igualmente da ConferênCia na qualidade de observadores. Da mesma foiJila participou, como representante da União lnterparlamentar (UIP), o Senador Ruben Carpia Castillo.
9-.- O ParlamentO Europeu e o Parlamento LatinoAmeriCano expressãraitl-SUa gratidão ao povo e ao Governo da República Federativa do Brasil, aos governos
estaduais, às assembléias legislativas e às autoridades locais por sua hospitalidade e por seu apoio à organização
da Conferencia. Agradeceram também à população e às
Assembléias Estaduais do Rio de Janeiro, Pará, Maranhão e Goiâs, que se dispuseram a recebê-los após o encerramento dos trabalhos.
l.

DOCUMeNTO A QUe :>e ReFeRe O SeNADOR NeLSON CARNeiRO

VII Çopf~rênc:ia Interparlamentar Comunidade
Européia/América Latina; VII Conférence InterparJamentaire Communautê Européenne/ Amerique Lati~
ne; VII' Confereticia Inteiparlamentaria Conitinidad
Europea/ Anierica Latina; VII Europeau ComuniR
ty:iLatin America Interparliamentary Conferenc:e
AGRADECIMENTOS
-José Samey, Presidente da RePública Federativa do
"Brasil
,;......,;._Ulysses Guimarães, Presidente da Câmar_a dos De-_
putados
____ _
-José Frage11i, Presidente do Senado Federal.
- OlavO Setúbal, Ministro das Relações Exteriores
_Mário Moreira Lima, Ministro
_ Flãvio Peixoto, Ministro
_José Aparecido, Goverm~d.or do Distrito Federal
-Gilberto Mestrinho, Governador do Amazonas
-Leonel Brizola, Governador do Rio de Janeiro
. -Marcos Freire, PÍ'esidente da Caixa Econôm_ica Federal
~Camilo Calazans. Presidente do Banco do Brasil

S/A

-Hélio Schmidt, Presidente da Viação Aêrea ~io~
Griiiâcfrise-S/A
- D. Maria Inês Silveira de Carvalho, NatanJ6ias
Ltda
~Dr. Ãmaure Fraga, Nova Cultura (Abril S/A Cu!- --tufai)
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
_Dr. Paulo Cesar Benatti, Companhia Antârctica
Ex•
-Paulista
O Sr. Ni•aldo Machado- Permite V, Ex• um aparte,
-Dr. Karlos Rischibieter, Instituto Brasileiro do C:inobre Senador Nelson Carneiro?
··
fé
__ _
--:-J?r. Miguel Rodrigues Neves, Centrais Elétricãs do
O SR. NELSON CARNEIRO --Com muita honra,
NOrie-do Brasii-S/A
concedo o aparte ao nobre Senador Nivaldo Machado.
~Dr. Eliezer Baptista, Companhia Vale do Rio Doce
o Sr. Nivaldo Mac:bado _ Senador Nelson Carneiro,
-Dr. Waldir Bhering, Companhia de Cigarros Souza
hã poucos dias tive oportunidade dC fazer senti{, em
CruZ
,
aparte, a V. Ex•. a minha opinião,_ expressa logo que
-Dr. Jorge Alberto Fischer, Telecomunicações de
aquela Confei'êhcia teve inicio, e de cuja inst~:~Iação parti~
Brasflía S/A
cipCi sobre a eficiência com que V. Ex• conduziu ostra~.
-Dr. Ruy Cacheta, Empresa Brasileira deTelecomubalhos. E se aquele foi um d~oimento de ordem pessoal,
"fiicações SfA
--que
agora
trago
a
V.
E."<•,
pedindo
que
insira
no
dis-_.Dr.
Laumar Vasconcelos, Empresa Brasileira de
0
0
curso que faz, nesta oportunidade. Além de expressar,
Córteiós e-Tet~ra(os mais uma vez, a minha opinião, traduz também a opi~
-Dr. Hélio Beltrão, Presideri.te da Petróleo Brasileiro
niãO de toda a Bancada do Partido da Ffeflte Libera.l
S/A
neste Senado. Todos nós temos em v. Ex• 0 exemplo de
-Dr. Luiz Romero Patury_A_ccioly, Secretário daRe~
parlamentar dedicado~ às obrig_ações que a outorga do
ceita Federal
mandato popular impõe. Nós 0 temos como homem que
Aos funcionários do Senado Federal e da Câmara dos
pesa as responsabilidades c: os c_ompromissos_ assumidos
Deputados. e sem; diretor~, ~~pectivamente,, Drs. -~oucom o povo e por isso o seu tenipo integral a todas ai.ta"
-nVa"l Zagonel e Adelmar Vieira Sabino.

ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS
10. A Sêtima Conferênc.ia foi. presidida pelo Sr. Nélson Carneiro, Presidente do Parlamento Latino~
Americano, e pelo Sr. Pierre PFLIMLIN, Presidente do
Parlamento Europeu.
11. Os trabalhos foram dirigidos pelo Sr. Nélson Carneiro, Sr. Pierr:e Pflimlin, Sr. Giosuê' LigioS e pelo Sr. AI~
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folomas, Co-Presidentes da Delegação Parlamentar Européia.
12. A Secretaria Geral da co_nferência foi exercida pelos Secretários Gerais dos· dois Parlamentos.
13. Em comum acordo, os dois Bureaux Parlamentares, o Latino-Americano e o Europeu, incluíram quatro

tópicos na pauta.
14. Os assuntos sobre integração económica foram
tratados em relatórios pela Sra. Jeanette Oppenheim (PE
97.099/def.) e pelo Sr. Milton Cabral (PE 9&.342).
15. O Sr. Sylvester Barrett e o Sr. Humberto Pelaez
apresentaram trabalhos sobre o meio ambiente (PE
96.742/def. e PE 98.344 respectivamente), e o Sr. Cleto
Rauber apresentou um trabalho (Conf./VIIfDOC. 4) _
sobre a degredal(ão do meio ambiente marinho no Atlântico Sul. A Sra. Marcelle Lentz..Cornette apresentou
igualmente um documento de trabalho sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Dr. Paulo Nogueira Neto,
especialista em ecologia, falou sobre o assunto Meio
Ambiente no Brasil.
16. A dívida externa foi tratada em trabalhos apresentados pela Sra. Carla Barbarella (PE 97.199/def.), pelo
Sr. Pratini de Morais (PE 98.343) e pelo Sr. Luis Leon.
(Conf.jY!IjDoc. 2).
17. Direitos humanos e democracia foram temas dos
trabalhos apresentados pelo Sr. Jas Gawronski (PE
96.678/rev. II) e pelo Dr. Enrique E. Tarigo, (CONF.fVII/Doc. !).
18. Foram também apresentados trabalhos sobre desemprego na América Latina pelo Sr. Cid Sampaio, e
sobre problemas demográficos na América Latina pelo
Sr. Francisco Roliemberg (PE 98.345)
19. O Sr. Langes e o Sr. Linkohr aprese!lta~am urna
introdução para a Conferência (PE 97.125/def.).
20. A Cónferêncía sOlicitou aos Presidentes dos Parlamentos Europeu e Latino-Americano para tomarem as
providências necessárias ao cumprimento das disposições desta Ata Final.
21. A Conferência solicitou tambêm a ambos os Presidentes para tomarem toda~ as providências que julgassem adequadas para fortalecerem os laços entre os dois
parlamentos. O Parlamento Europeu fez um convite cordial para realizar a Oitava Conferência lnterparlamentaT-Parlamento Europeu e Parlamento Latino-Americano
na Comunidade Européia em data e local a serem decididos no momento devido pelas autoridades competentes
dos dois parlamentos.
A Conferência anotou a proposta das delegações de
observadores da Espanha e de Portugal de realizar a prów
xima conferência, depois da adesão de Portugal e Espanha às Comunidades Européias, ou em Lisboa ou- em
Madrid. A Conferência solicitou a ambos oS presidentes,
com aprovação de seus respectivos bureaux, para tomarem as primeiras providências com relação ao assunto.
22.- A Sétima Conferência lnterparlamentar Comunidade Européia/Arriêricil Latina aprovou a seguinte declaração conjunta:

DECLARAÇÃO CONJUNTA
A Vll conferência Interparlamentar da
Comunidade Européia/ América Ladna
I - Dos Princípios
23. reafirma os princfpios estabelecidos na Ata Final
da VI Conferência- Interparlamentar de Bruxelas em
1983 com respeito:
- à construção de uma ordem pacffica estâvel e
à rejeição da for~ como meio político;
- à crença na democracia pluralista livre, baseada em eleições livres, no preceito da justiçã. e na liberdade do poder judiciário;
- ao respeito ilimitado aos direitos humanos;
- ao estreitamento da cooperação cultural, econômica. política. social e de politicas de desenvolvimento entre a Comunidade Europeia e a América
Latina;
· - ao apoio a uma política de justiça social, principalmente de reforma agrária;
- à proteção ao meio ambiente contra a exploração irresponSável dos recursos naturais.

oo CONGRESSOONACIONAL(Seçào II)

II. l)a Solução das Controvérsias

A VIl Confc:rênciá: l~erPiirfameitiir
24. demonstra sua satisfação pelo fato de que os conflitos Ílltérnacionais (Cariai de Beagle) estão sendo resolvidos cada vez mais mediante negociações, porém contí~
nuã preOCupada com o prossegui_mento das t_ensõ_es,
principalmente na América Central, Malvinas e Atlântiw
co Sul.
25. por isso, exige a observância do principio da nãow
ingerência nos assuntos internos dos países e condena,
portanto, todos os tipos de desestabilização, todas as
formas de_ presença militar estrangeira, ameaças de intervenção e pressão econômica de qualquer tipo.
26, ap6i3. a Iniciativa de paz de Contadora -com seu
duplo enfoque de desenvolvimento democrático interno
e eliminação controlada dos campos de conflito na
Amêrica Central para a pacificação dessa região, e acow
lhe com agrado crapoio a essa iniciativa ofefecido, entre
outros, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu, pela Comissão das Comunidades Européias e pela
Conferência- dos Ministros de Relações Exteriores da
CE, da Espanha, de Portugal e da América Central, em
São José da Costa Rica (1984), bem como pela Organiw
zação dos Estados Americanos (OEA) e pelo Parlamento
LatinowAmericano, e conclama os Estados Unidos e a
Nicaràgua a reiniciarem as conversações bilaterais com
vistas à normalização de suas relações. Da mesma marieifã;-é no diálOgo regional que-estâ o instrumento que
o[efl!ce as melhores oportunidades para alcançar a paZ.
27. c_Onsíd~ra a . redução do arseriaC di _armas ora
existente como importante condição prévia para minorar

a,s ~tensõeS:---28.

condena toda fórma de terroriSinO.

III. Do Endividamento
A Conferência Jnterparlamentar

29. ressalt:3 que o endividamento externo dos países
latino-americanos é um problema com aspectos políticos, econômicos e sociaiS, cuja solução interessa tanto a
países devedores como à comunidade das nações;
30.,.. -IDostr:a-se insatisfeita coiri a política do FMI e
dos bancos privados internacionais, que,_ impondo aos
países latino-americanos uma política de redistribuição
mal orientada, impossibilita o desenvolvimento de seus
mercados internos;
31. sublinha a estreita correlação existente em cada
país entre o desenvolvimento econômico, a estabilidade
política e sõcial e o respeito aos direitos humanos., e considera inadmissível a política do FMI de impor às jovens
democracias da América Latina uma rigorosa política
orçamentária, que ê motivo para que sejam tomadas medidas impopulares e anti-sociais, que, por sua vez, provocam crescentes perturbações sociais;
32. está convencida, portanto, de que uma solução
duradoura para a crise do endividamento reslde na retomada do diálogo Norte-SvJ_. em cujo_çontexto deverá ser:
- reconstituída a estabilidade do sistema monetário
internacional;
- promovido o desenvolvimento do comércio;
- implantada uma refonna dos organismos financeiros multilaterais e, por conseguinte, sejam criadas as bases para um crescimento económico mais equilibrado a
nível mundial;
33. enfatiza a necessidade que' têm os países latinoaniericanos de reduzirem a evasão de capital;
34. _espera, portanto, que as práticas protecioniStas
sejam abandonadas. Isto, por exemplo, deveria ocorrer
por ocasião da próxima rodada de_ negociaçõés·--ao-GA IT, na qual também deverão ser incluídos os p<i.íses
em de_senvolvimento; paralelamente deverão realizar-se
debates conjuntos que levem à reforma do sistema monetário internacional;
35~ além disso, é de opinião que a Comunidade Européia deveria comprometer-se em todos os foros inter!Jacionais a apoiar _o diâlogo político global entre os países latino-americanOs e_ os pafses industrializados;
36. destaca a importância e as vantagens em termos
de estabilidade que o desenvolvimento da Unidade Mo-
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net!iria Européia (ECU) apresenta nos intercâmbios financeiros entre Europa e América Latina, tanto públicOs
quanlo privados;
3T. é de opinião que, a curto prazo, se -deverâ achar
uma resposta urgente ao problema do endividamento, a
fim de permitir que a necessária redução dos serviços das
dívidas dos países da América Latina se realize dentro de
uma estrutura compatível com seu desenvolvimento social e económico, e solicita, portanto, que nas negociações de reescalonamento da dívida com_o FMI se incluam critérios de compatibilidade. Nenhum país em desenvolvimento deve ser obrigado a dar mais do que 20%
de seus ganhos com exportações para pagamentos relativos à dívida. Deverá ser fixado um teto para as taxas de
juros ~ níveis preferenciais para os países em vias de desenvolvimento.
38.- _Chama a atenção para o papel que a Comunidade
Européia deve desempenhar no sentido de trabalhar
para uma redução das taxas de juros;
39. em vista da necessidade do ingresso de novos capitais está'leis para a América Latina, convoca os governos dos Estados membros da CE e da América Latina a
criarem um banco euro-latino-americano e recomenda a
ampliação das ativídades do Banco Europeu de Investimentos para a América Latina.
IV. Da Proteçio ao Meio Ambiente
A Conferência Interparlamentar
sublinha que a proteção e o aproveitamento racional dos recursos naturais sãO Condições prévias para o
desenvolvimento económico e o bem-estar das populações;
41. pronunciawse a favor de uma cooperação em lar-ga escala no campo da proteçào ao meio ambiente entre
as duas regiões, para que, em conjunto, alcancem soluções para ambas as partes e recomenda a cooperação
entre todos os pafses no que se refere ao meio ambiente,
que se evite a destruição do meio ambiente desde.o iniciO, em vez de tentar reparar os estragos de grande escala, deve ser feito Um estudo de compatibilidade do meio
ambiente, indicando claramente os efeitos do projeto
sobre este;
42. convida todos os países envolvidos a ratificarem
o Acordo Internacional sobre Florestas Tropicaís (1983);
43. solicita que se convoque para 1986 uma conferência sobre os problemas de proteção ao meio ambiente
na Europa e Amêrica Latina, como já foi solicitado em
1983 pela Conferência lnterpalarmentar de Bruxelas.
Esta Conferência deveria, entre outras coisas, ocupar-se
com os seguintes temas: proteção da atmosfera, depósiw
tos e reciclagem de líxo industrial e urbano, exploração e
proteção da floresta amazônica. Em especial deve servalorizada a cooperação no campo da pesquisa, da instrução e da informação, bem como a compatibilização
ambiental no caso de projetas de desenvolvimento.
40.

V. Da Democratização
A Conferência Interparlamentar

acolhe com satisfação o fato de o processo de democratização na América Latina ter feito nítidos progres~os desde a Sexta Conferência Interparlamentar, c
etfHOdOs os pafses, eleições livres e pluralistas são consi.
deradas um decisivo critêrio de legitimação dos governos;
45. acolhe com satisfação o intercâmbio de observadores para as eleições na Europa e América Latina e ressalta a importância da assistência técnica dos Estados
M~~~ros da Çomunidade Européia durante a realização
de eleições em alguns países da América Latina e ressalta
ainda a _necessidade do (o_rtalecimento das relações entre
os partidos políticos das duas regiões;
46. exprime. porêm, a sua preocupação com a crescente deterioração da situação económica, o Crescente
endividamento externo e a ausência de espaço para as reformas sociais, que poderia pôr em perigo a consolidação das d_emocracias tradicionais ou "novas";
47. mamfesta seu repúdio aos regimes ditatoriais ou
autoritários ainda existentes na América Latina e exige
que em toda parte os povos tenham o direito de decidir
em eleições livres~ sem exclusão de nenhum partido,
sobre seu destino político;
44.
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48. ratifica o artigo 27 da declaração final de Bruxelas (1983);
49. recomenda aos governos que estejam em processo de elaboração de suas constituições políticas que estas
reflitam um consenso nacional mediante consideração de
todos os segmentos políticos, sociais e ecoriõmicos dos
países em questão.

VL

Dos Direitos Humanos
A Conferência Interparlamentar

50. reafirma o princípio da indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos do ponto de vista_político,
civil e econômico-social, e pede que os problemas CSpei=Tficos -da mulher sejam tomados em consideração;
51. acolhe com satisfaçã() o fato de que em toda a
parte onde os processos democráticos, baseados na lei,
foram bem-sucedidos a situação dos direitos humanos
melhorou nitidamente;
52. expressa sua preocupa-ção sobre o fato de que,
tanto na América Central como na América do_ Sul, muitas pessoas ainda são vítimas do terror, da violência, da
arbitrariedade do Estado e_ de conflitos semelhantes à
guerra civil;
53.. pede uma ação determinada para combater a tortura e a opressão de minorias étnicas ou culturais;
54. exige que as vítimas da violência e suas famílias,
bem como os refugiados., sejam abrangidos com prioridade pelas medidas humanitárias de assistência;
55. condena a continuação de desaparecimentos e
exige que seja dado apoio aos membros das famnias dos
desaparecidos e que os responsáveis por esses crimes sejam Julgados;
56. condena a prática de expulsãO de-CidadãoS de seu
próprio país ou de negar-lhes permissão para retornar, e
declara~se em favor do direito de cada cidadão viver em
sua pátria;
57. exige a aplicação do dire_ito de formação de partidos políticos e seu acesso aos meios de comunicação de
massa e condena toda censura à imprensa;
58. nega a existência de delitos de opinião susceptíveis de se transformarem em prisões e p~rseguições, decorrentes exclusivamente de diferenças de opinião,

VII. Da. Cooperação Comu-nidade Européia/ América
Latina
A Conferência Interparlamentar
acolhe com satisfação a conclusão da ampliação
da Comunidade Européia para o Sul e espera que a Espanha e Portugal contribuam para um aprofundamento
das relações entre a Comunidade Européia e América
Latina;
60. espera uma rea:tivação do comércio entre a
América Latina e os países membros da Comunidade
Européia e lastima a redução ocorrida;
61. acolhe com satisfação a conclusão do Acordo de
Cooperação da Comunidade Européia7Pacto Andino
( 1983); espera, porém que esse acordo, que ainda nã.o entrou _em vigor, bem como os Acordos jâ existentes com
México e Brasil, sejam finalmente implementados, e convida a Comissão a prepãr-ár os termos de um acordo de
cooperação com a Argentina e o Uruguai;
62. vê nas diretrizes da comissão da CE, sobre ajuda
e cooperação, princípios positivos para uma substancial
melhora nas relações entre a CE/AmériCa Latina sQbre
os aspectos político, económico, cultural, ambiental e de
política de desenvolvimento;
63_~ destaca a importância de uma cooperação estreita com os organismos não governamentais particularmente no que concerne ao desenvolvimento rural;
64, manifesta satisfação pelo fato de que o diâlogo
político e económico iniciado_na COOfFrêiicia dos Ministros do E~terior da CE, da Espanha, de Portugual é dOs
países da América Central, em Sãó José da Costa Rica
em 1984, continuarâ no outono de 1985 e espera uma
institucionalização desses _conta_tos baseados num clar_o
mandato, e acolhe com satisfação a recomendação da
Comissão da CE ccim relação à conclusão de um_ acordo
de cooperação entre a CE e os paíseS-da América-Cen.:tral;
59.
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65. apóiã todas as formas de cooperação regional
(_por exemplo Mercado Comum CentroAmericano/Pacto Andino, etc,) e expressa seu desejo de
que, se"guindo o exemplo do Pacto Andino e da Comunidade Européia, se chegue a outras instâncias de inte- gração_econômica epofítica baseadas em princípios democráticos e no domínio da lei.
O Instituto Euro-Latino-Americano

66, A Conferência Interparlamentar ratifica a decisão tomada em Bruxelas em 1983, de fundar um instituto
euro-latino-americano sob a forma de uma fundação de
utiHdade póblica, que sirva como instrumento para a
cooperação cultural, política, económica, científica e tecnológica entre as duas regiões. A sede latino~americana
será-em Brasília, e a européia, em Madrid, A basejurfdiM
ca das duas partes integrantes do Instituto será regulada
de acordo com as determinações legais d~stes dois paíSeS.
Ambas aS partes serão unidas por um Conselho Parlamentar, constiltddo respectivamente de quatro membros
de anlbos os Parlamentos, o Europeu e o LatinoAmericano. O Conselho Parlamentar determinará os
princípios e as diretriZes do Instituto. O Instituto deverá
realizar em breve uma conferência sobre o problema do
endividamento,
67. O Instituto se encarregará ainda de preparar,
atravéS de estudos aprofundados, um debate sobre os
problemas específicos da mulher no' âmbito da Próxima
Conferência- Interparlamentar CE/América Latina.
68. A VII Conferência Interparlamentar espera que
os compromissos contidos nesta Ata sejam tomados em
corisideração e postos em prâtica pelas instâncias decisórias na A-m~!ica Latina e na Europa (governos nacionais, Conselho de Ministros e Comissão CEE); espera,
ainda, que as duas iil.St_ânc1as parlamentares vejam seu
papel em matéria de decisão e controle fortalecido, para
que SUa àção conJunta se torne mais eficaz.
( t)

A lista dos participantes já foi distribuida.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará
como Líder do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Encerramos mais um- período de sessões legislativas,
Cumpre-me, na condição de Uder do PMDB e do Governo nesta Casa, destacar os acontecimentos que marcar~ com profundas modificações ·o quadro políticoÍiislitucional brasileiro no primeiro semestre de 1985.
O ãrio político iniciou-se- no dia 15 de janeiro. Tancredo Neves e Josê Sarney foram eleitos Presidente e VicePresident~ da República com 300 votos de maioria sobre
seus adversários no Colégio Eleitoral. Pela primeira vez
em 20 anos era escolhido pela via indireta um Presidente
que o povo já havia aclamado em praça pública, através
de manifestações sem precedentes na História do Brasil.
Após a eleição, o--Presidente Tancredo Neyes emprç:--,eQdeu uma viagem ao exterior com o objetivo priffiOrdiãfâe mostrar que o Brasil havia conseglliciõ, com
alto grau de maturidade política, ultrapassar os limites
do regime de arbítrio para ingressar na democracia da
'No.~.~- República. A viagem revelou ao mundo o estadista
que o Brilsil esco!heia para governâ~Ío. Foi o princípio
da re_~tauração da_~re~ilidade externa, indispensável ao
Governo que se iniciaria- a 1S de m"arço.
Quis, entretanto, o destino, que o Presidente Tancredo
Neves não_íniciasse sequer a missão que a maioria esma~adora da Nação l_he havia confiado. A sua enfermidade,
_Jgt)_orada por quase todos nós, o levaria ao hospital para
submeter-se à cirurgia, doze horas antes de- Sua Posse.
Sob O- impacto e a comoção do inesperado acontecimento, na mesma madrugada, a classe polítíca, unissona, reconhecia como constitucional e legítima- a .POSse dO VicePresidente José Sarney e o conseqüei1te exercício da Presidê_ncia, no ímp"edimento do Presidente eleito.
Porém, após -38- dias de lenta e penosa agonia, sobreveio o falecimento do PreSidente Tancredo Neves.
-Assim. hâ apenas 60- dias, assumia- em carâter definiti~
vo a Presidência da República, o Vice-Presidente José
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Sarney, s?b o peso da responsabilidade de cumprir os
comprormssos de Tancredo Neves e da Aliança Democrática e de superar o trauma nacional sofrido com o desaparecimento do mârtir da democracia.
~r. Presidente e Srs. -~enadores, o primeiro compromxsso honrado pelo Pres.tdente José Sarney foi o de manter o Ministério organizado e composto pessoalmente
por Tancredo Neves. Ninguém hâ de lhe retirar o mêrito
pelo desprendimento deste gesto,
. O_ Presidente,Sarney _c-om~ç_ava a governar, em meio às
dificuldades onundas de 20 anos de regime de exceção.
Mas as circunstâncias adversas de sua assunção à Presid~ncia da República, fizeram com que atacasse, de imedxato, os problemas mais urgentes.
Suis primeiras decisões, de caráter eminentemente
pessoal, foram de profundo respeito e de grande homenagem ao Poder de onde provinha: recusou-se a assinar
decretos-leis e a enviar ao Congresso Nacional projetas
~~.!~i que poderiam ser aprovados por ''decurso de praA partir dai, tratou de iniciar a obra de remoção do
entulho autoritário remanescente na Constituição e na
legislação em vigor, Como primeiro passo, encaminhou
Mensagem ao Congresso restabelecendo as eleições diretas para Presidente da República. em cumprimento à frase tão repetida por Tancredo em praça publica: "estâ serã a última eleição iDdireta para Presidente da República". Na mesma ocasião, propôs o fim dos municfpios
considerados de segurança nacional, o restabelecimento
das eleições para Prefeito das capitais, a extinção da
sublegenda e da fidelidade partidária e a conseqfiênte
poSsibilidade de coligação em todos os níveis, bem como
o voto facultativo do analfabeto, No contexto de um entendimento interpartidário, que honra as lideranças politicas no Con_gresso Nacional.
No mesmo passo, de fundamental importância, foi a
proposta de representação política para o Distrito Federal, que resgatou o anseio de todos os brasilienses.
Suas atitudes foram aiilda mais alêm: os partidos que
estavam,_ at~ então, na clandestinidade, puderam
legalizar-se, pois o Presidente ao receber suas lideranças
no Palâcio, abriu caminho para que o Congresso Nacional aprovasse a mais recente emenda constitucional.
Sr, Presidente, Srs._ .Senadores, nesses três primeiros
meses de Goyerno, o Presidente José Sarney não fez uso
da Lei de Segurança Nacional, mandou rever o Estatuto
dos Estrangeiros e a Lei de Greve; divulgou o Plano para
cumprimento do Estatuto da Terra e inaugurou o sistema de debate amplo com todos os segmentos da sociedade, prâtica esquecida e arquivada pelos anos de arbítrio e
autoritarismO.
Propôs, também, o Presidente, que se organizasse o
"mutirão contra a violência"; determinou a elaboração
do Plano Nacional de Combate aos Entorpecentes e a
criação do_Cons_elho Nacional de Defesa dos Direitos da
Mulher.
Inovou, ainda, ao despachar pessoalmente em cada
Ministério, onde pôde aferir mais de perto a magnitude
. dos problemas e dificuldades inerentes a cada Pasta,
Consciente de sua missão histórica, o Presidente José
Sarney propôs um pacto polftico que possa permitir a
transição instituticional que todos almejamos. Esse pacto transcende o interesse pessoal e atinge a firme disposição de encontrar os meios adequados à consecução do
objetivo comum de dotar o País de instituições poUticas
só!idas e capazes de superar todas as intempéries próprtas da fase de transição do autoritarismo para a democracia.
Si-. :Presidente, Srs. Senadores, nos setores administrativos mais diretamente relacionados à esfera produtiva
da economia, duas preocupações orientaram a ação .governamental.
Em primeirôTug3i-; a limpeza do terreno, atraY65 de
inúnieras providênCias destinadas a conter o processo inflacionário, que nos primeiros três meses do ano apresentava sinais_ de um perigoso crescimento. A inflação
acumulada de janeiro a-marçó chegou a 39,9% e se continuássemos nesSe -ritrrio -teríamos um índice anual de
aproximadamente 300%.
Ab- mesmo tempo, sobre esse contrOle da inflação, era
importante a imediata recuperação do crescimento eco-
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nômico e conseqUente elevação do emprego. Isso porque
o valor per capitado Produto Interno Bruto do Pafs em
1984 (a preços de 1970), de Cr$ 3.410, foi inferior ao de
1978, então de CrS 3.446,20. No mesmo sentido, a·rnaíCe-de pessoal ocupado, segundo a FIESP, revela que o valor
obtido em 1984, de 89,-3 (para uma base fixa igual a 100
em 1978), não chega a alcançar o de 1975, de 89~7.

De um lado, o Governo adotou, com resultados positivos, o controle de preços industriais pelo Conselho Interministerial de Preços e, em especial, assumiu o compromisso de congelar, até julho, os valores de ven5fa dos
derivados de petróleo. Coerente com essa poHtica, de
agora em diante os reajustes solicitados ao CIP, ao invés
de incorporar a inflação passada, apenas serão concediK
dos considerando a elevação dos preços prevista para o
período iffiediatamenti seguinte.
Ações efetívas, no próprio campo da atuação governaK
mental, foram também adotadas, visando reduzir o défiK
cit público e facilitar uma queda na taxa de juros. Além
do corte de gastos, diversas medidas complementares estão sendo implantadas e estudadas, todas com um objetiK
vo único- tornar eficiente e coordenada a açào do setor
público.
Esse objetivo não apenas estâ definido para a ação interna, pois no tocante à divida externa, ora em processo
de renegociação, o Governo tem procurado uma posição
que concilie o atendimento aos compromissos existentes
e a estratégia de retomada do crescimento ecOõôffiico.
Assim, ao mesmo tempo em que o Ministro Francisco
Dornelles fez ver ao Fundo Monetário Internacional que
o País não negociaria nenhuma Carta de Intenções que
não tivesse o necessário respaldo político interno, secolocava perante os bancos internacionais a propoSta de
renegociação da dívida externa a vencer. O Pafs honrará
essa dívida, mas para tanto solicita uma carência de sete
anos e um praz-o de dezesseis anos para realizar o pagamento.
Junto à renegociação da dívida externa, se articula, no
plano interno, o esforço conduzido para a redução do
déficit púbHco, de onde se originam pressões so-bre a taxa
de juros. Contido aquefe, reduzida esSã, ]iCã aplainado ó
caminho para a retomada do crescimento económico,
conforme sustentam as "Diretrizes Gerais de Política
Económica", da Secretaria de PlanejamentO da Presidência da República.
- - - --Nesse documento, que é um resumo da estratégia governamental para os selares económicos, além do traça~
do relativo à política de estabilização, é delineado o novo
papel qu_e se quer atribuir ao Governo, ou seja, a ConcenK
tração de sua iniciativa em âreas tradicionais do setor
público (prestação dos serviços de saúde, alimentação,
educação, segurança e habitação, em programas voltaK
dos para as populações mais carentes, especialmente as
do Nordeste).
Na linha de diminuk a- preSença do Estado no setor
produtivo, os 'investimentos em pesquisa constituem a
exceção. Isto por que os setores e processos novos, que
despontam, exigem mais que incentivos financeiros e
proteção tarifária, sendo "indispensável - assinalam as
Diretrizes- um grande esforço de coordenação C-de fomento para promover a rápida atualização tecnológica
do nosso parque industrial", atrasado pela recessão.
Papel de destaque tem sido conferido à agricultura,
não apenas nominal, como em outras épocas, mas efeti·
vo, já que se raz acompanhar de recursos financeiros, em
valores apreciáveis. Essa prioridade também existe no
documento da SEPLAN, onde a agricultura é posta
como base, pela sua importância, para a política de combate à inflação e para o equilíbrio externa da economia
brasileira.
Não só no que respeita à agricultura ocorreu a passa~
geln real das palavras à ação. Outro exemplo é a presença do Governo na assistência aos desabrigados das
enchentes que assolaram o N ardeste. O Governo assegurou os recursos necessârios e esses de fato foram encamiK
nhados à região.
Mas, sobretudo, em relação ao Nordeste registramos
o decreto do Senhor Presidente da República, lançando
o Projeto Nordeste, que estâ agora __sujeito a reexame
para reajuste. A propósito, fiz um apelo ao Senhor Presidente da República, conforme anunciei neste plenârio,

Junho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

para que, com a urgência indispensável, submetesse à
apreciação do Congresso Nacional, pelo menos, o detalhamento das políticas setorhiis do Projeto Nordeste, comO, por exemplo, educação, saúde, irrigação, etc.
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• dá licença de um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra.
O Sr. Vio:ílio Távora- Eminente Senador, estamos
ouvindo V. Ex• com toda a atenção que merece, pelo discurso sério, equilibrado, que estâ proferindo.)'Jas alguns
pontos nos chamaram a atenção, desde já. Um, com alegria. Ouvimos V. Ex• falar sobr_e as condições com que
seria negociada ã dívid~ ~terna, as nego~iações feitas à
base Qe um escalonamento de 16, 7 anos de car~nc:i<~.
OxÂ!á que todos esses prognósticos otimistas de V. Ex•
se realizem, porque, atê agora, o que de notfda temos, e
são poucas as notícias que possuímos a respeito, reco~
nhecemos, é que nossos credores fa.zem questão absoluta
de, mesmo sim_bólica. haver uma amortização de dívidas,
um ..pouquinho", 2 bilhões de dólares por ano. O segundo ass_u_nto, diz respeito à nossa Região, e também desejamos e fª-?:emos votos para que. esses apelos de V. Ex~ sejam ouvidos e atendidos. V. Ex• porque, com toda a idade que já temos na vida pública, não podemos mais nos
enganar apenas pelas aparências, nem V. Ex• nem nós.
Dentro_ do Projeto .Nordeste, apesar de todos os desejos
expressos aqui por vârios dos representantes daquela Região, os planos específicoS Parã dois Estados, ou mais caracteri.zadamente, para o Rio Grande do Norte e para
Sergipe, jâ foram todos os dois transfor·mados em documento assinado pelas autoridad~ brasileiras e pelas entidades financiadoras~empréstimos realizados. No caso
dos dois Estados, o Banco Mundial; em solenidade _na
SUDENE, e-caia V. Ex• das nuvens, aí não estamos fazendo restrição nenhuma porque, V. Ex• como nordestino, deseja a mesma coisa que nós, com a presença do representante do Sr. Ministro do Interior. Então, vamos
pedir a Deus que essas solicitações de V. Ex•, aliadas à
circunstância de terynos aprovado aqui o chamamento, a
convocação -do Sr. Ministro do Interior para vir discutír
esse plano dentro deste Plenário. V. Ex• a issolhe devemos aquiescência, dessas duas circunstâncias concomitantes nos permitam sair desse impasse. Ontem mesmo,
após a aprovação desta convocação, tivemos, por unani-midade, aqui no Senado, aprovado plano do eminente
Senador pelo Ceará, aqui presente, José Lins, o PiaNordeste, justament~ sobre disciplinamento de todc;"~_ o
setor- hídrico de llossa Região. De sorte que ess;!!_interrupção que fazemos a V. Ex•, na segunda parte, é para
juntarmos, nós, o apelo da Oposição ao de V. Ex~. para
que o Presidente, que também é nordestino, pressione,
com a máxima brevidade, a vinda do Ministro aqui_ no
início_ de agQsto e, ao mesmo tempo proceda aos reajustes que V. Ex• está proclamando em tão l;wa hora.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado
pela intervenção de V. Ex•, nobre Senador Virgílio Távora.
Não tenho a menor dúvida, pelo que tenho ouvido do
Sr. Minístro- da Fazenda Francisco Dornel\es em reuniões- a -que eStiveram presen_tes Senado_res do ~!"_1~!3·
como Senadores da Frinte Uberal, de -que ã renegociação" da dívida externa serâ coroada de êxito. NQ que
tange aos acordos com o Fundo Monetário Internado-_
nal jâ Se estab!!leceU Õ parâmetro de-finitivo, aliás, cumprindo o compromisso público do ex-Presidente Tancre- _
do Neves, pois o Presidente José Sarney afirmou, categoricamente, em recente discurso, que não admitiria nenhum entendimento com aquele organ_ismo internacional que importasse em reCessão e enl. fome~
Quanto ao Projeto Nordest~, foi o próprio Presidente
i:iS:-República que admitiu os reajustes, inclusive n_o seu
pronunciamento na SUD~NE. E sua Excelência já _ou-_
viu nossos apelos repetidos no sentido da necessidade de
participação efetiva do Congresso Nacional no reexam~
dessa matéria.
Tenho para mim que ao enviar, ao Congresso, 6 IV
PtanO Nã.cional de Desenvolvimento, o Governo terâ
oportunidade_ de juntar o Plano de Desenvolvimen!_o Regional do NOrdeste, para o debate no Congresso N?ciO-

a

nal, e ali, necessariamente, nós teremos que incluir os recursos alocados para o custeio do Projeto Nordeste, ano
a ano, descendo inclusive, atentos às normas constitucionais vigentes, às especificações Estado por Estado.
Os planos a serem executados no Rio Grande do N arte e em Sergipe foram fruto das negociações iniciadas
pelo Governo anterior e jâ encontradas, pela atl1al administração federal, numa situação tal que não poderiam
sofrer nenhuma adiamento para não se prejudicar os entendimentos com os organismos financeiros internacionais, que vão nos assegurar os recursos indispensáveis à
execuçâo do Projeto Nordeste.
Mas, a presença neste plenário, em agOsto pTóximo,
em data a ser previamente acertada, do Sr. Ministro do
Interior, Ronaldo ·da Costa Couto, sem dúvida alguma,
será- a grande oportunidade uara nós aprofundarmos
esse debate. E V. Ex•, Senador Virgílio Távora,-contará
conosco, da Aliança Democrática, para defender a tese
de que o Congresso N8.cional deve, o mais rápido possfvel, apreciar o Projeto Nordeste.
O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V.
te?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Ex~

um apar-

Ouco V. Ex•

O Sr. Virgfiio rávora - Eminente Senador, apenas
queríamos chamar a atenção, a vigilância de V. Ex•,
como nordestin-o, que já se prenuncia para os próximos
meses de sete:mbro e de outubro a assinatura de mais
vários desses convênios dentro do Plano. Quantos Estados nordestinos nós somos? Tirando Minas Gerais, afortunado que faz parte da SUDENE, mas não é nordestino ...
O SR. HUMBERTO LUCENA - São nove.
O Sr. VirgíliO Távo~a-- Somos oito. De:sses oito, apóssetembro restarão apenas quatro, quer dizer, a metade.
Então, qu8.ndo aqui estamos falando a V. Ex•, não é por
açodamento. Veja bem V. Ex', em setembro e outubro
nós jâ teremos assinado mais da metade de todo o Projeto Nordeste, em_ número de Estados, em número devalor. Esta é -a razão por que juntamos com tanta ansiedade as nossas prec~ ao Altíssimo, mais as de V. ~x•,_para
que o Governo noS ouça e não fiquemos apenas na re~
tórica. O que que adianta termos a modificação desse
plano quando dois terços ou a totalidade dos Estados jâ
tiverem firmado os seus acordos com o Banco Mundial e
com o BID? Era esta a observação que, como nordestino, fazemos a V. Ex•, da urgência, da necessidade impe·
riosa que temos de o Governo mostrar o _que é o Projeto
N ardeste, porque esses Estados estão fazendo isto, estão
envolvendo as responsabilidades da contrapartida brasileira, da qual 90% desses recursos são do Governo Federal, e o Parlamento não sabe coisa alguma sobre os mes·
mos a não ser uma vaga exposição feita por uma Comis·
são Jnterministerial que, V. Ex•, como nós, por mais enfronhados que sejamos na conjuntura nordestina, não
podemos avaliar: "Vamos fazer projeto tal, projeto tal.''
Mas nunca dizem, dentro do Projeto Nordeste, o que são
aqueles diferentes programas. Desculpe-nos pelo alongado do aparte.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Prometo a V. Ex•
me empenhar ao mâximo, para apressar a apreciação;
pelo Congresso Nacional, do Projeto Nordeste, no contexto ao Plano de :Desenvolvimento Regional que, quero
crer, acolnpanhará o- IV PND a ser enviado ao Poder Legislativo.
Por outro lado, nobre Senador Virgílio Tâvora, se nós
votarmos, amailh3., "Uma lei reaj!J.stando o Projeto Nor·
deste, evidentemente que ela estarâ acima dos acordos_
que forem celebrados e forçará, inclusive, a sua revisão.
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO L!)CENA -

Pois nã_o.

O Sr. Gastão Müller - Senador Humberto
Lucena, em primeiro lugar, quero congratular-me com
V. Ex• pelo pronunciamento_ que faz. Em segundo lugar,
cbam~ a atenção para o seguinte: o que é importante no
discurso de V. Ex• é o quejã se fez na chamada Nova República. O problema, no nromento, não é discutir o que
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-s1leiro". No entanto, nobre Senador Humberto Lucena,
como V. Ex• mostra, a Providência não nos-deserdou. O
saudoso Presidente Tancredo Neves, e o que o PresidenPresicj~_nte ~hun_ey_~~ªr_Qa,_h_Qje,_ todo~ o_s anseios nacionais. Sereno, aberto,_ ponderado, Sua Excelência conte José Sarney, como seu substituto legal, dentro dos
princípios constitucionais, já consegtiiü atingir na·-ãrea - -=-~tstou- de modo iridiscutível a_ confiança do povo. Af estão Citadas por V. Ex• váriis medidas de grande iinporadministrativa, na área poHtica e·-na área s·aCiãl~ TstO-é
-nnci~já tom~d~s pelo Presidente Sarney. Continua O tique é imp-ortante de se aplaudir, no momento, e não crimoneiro dedicado e austero a conduzir, entre dificuldaticar por antecipação o que não se fez ainda, Porque se
des que eu julgo que não foram de todo sopeSadas, essa
o~ve muito, aqui neste plenário, falar-se em Nova Renau de 130 milhões de brasileiros. Para_ o pouco tempo
pública com ironia. A Nova República preconizada por
que o Presidente Sarney teve, V. Ex• mostrou que ele fez
Tancredo Neves é um processo qtie não se fará em 60
dias nem em um ano, mas em quatro,cinco ou seis, o que
muito. Mas, muito mais, -riobre Senador, certamente há
representará uma nova era para este Pafs. De modo que
ainda _que se fazer daqui por diante. A meu ver, cabe
agora aos políticos, a responsabilidade de respaldar a rea Nova República é um processo em andamento e que
cuperação de_mocrática da Nação. Cabe--nos dar a suspoderá demorar um ano, dois anos. t_rês anos, até que se
tentação_!].~~~ssãria -para que a República nascente realatinja- o objetivo comuin, que é fazer com que est~.Pa.ís
seja de fato uma democracia. De modo_ que eu me con~ente seja, não ap_~~s_ Urtl~_ esperança, _mas a realização
dos
&Tanaes:--anSeiOs-nacíc:máis. ParabéllS! v: Ex• conta
gratulo com V. Ex•, me congratulo com o Go_verno por
com o inteiro _apoio, o respaldo e a concordância da
jã ter atingido em tão pouco tempo, praticamente _60
Frente Liberal.
dias, tantos o_bjetivos que visam, principalmente, ao bem
comum do povo brasileiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço as suas
Concedo o aparte ao nobre Senador Alberto Silva.
palavras e concedo o aparte ao nobre Senador Aderbal
Jurema.
- --- --- O Sr. Alberto Silva- Nobre Líder Humberto Lucena,
O Sr. Aderbal Jurema- Senad9_t: Hy.mb~rto _L_u~nª-' _____q__l!_~~~e congr_!!!!_!~!__t?'?_~_V. __Ex-' pelo di~_urs<? que faz
neste Plenário e quero parabeniZã--=IO Peiã-cofOCiçàQjusa presença de V. Ex• na tribuna proporciona a esta Casa
este diálogo eminentemente democrático entre V. _Ex• e o
ta C?- ~portun~_ .que_ faz das providên~ias tomadas pelo GoSenador Virgílio Távora, por exemplo, em que o Senavemo José Sarney, diante das dificuldade$ por que passa
dor pede explicações e V. Ex• as responde com precisão e
o Pãís. Quero dizer que todos nós, que hoje compareceseriedade. Mas o que eu quero diz.er a V. E~v é que s_ua
fl!õ~ ª-o_Pa_láci«?_ d9__ PlaJ!altQ_ e 11,S~_i_stimos _àquele di_scurso
fala não é apenas a do Líder do PMDB, V. Ex•~ como
em que S. Ex~ apresentou à conSideração do povo brasi~
Líder do PMOB, neste instante, também está interpreleiro e ao Congresso Nacional e encaminhou a proposta
tando o pensamento da Frente Liberal. Nós estamos abde emenda constitucional para que se tenha uma nova
solutamente solidários com a exposição de V~ Ex•, sobreconstity.ição, vimos demonstrado claramente que, apesar
tudo porque já se dizia hã muito tempo que "Roma não
de tU,do o que ocorreu, o Presidepte José Sarney, como
se faz em um dia". É preciso que o povo brasileiio saiba,
acaba de frisar o Senador José Lins, com aquela serenidade que o caracteriza, com aquela experiência adqUiriatravés desta Casa, que é a caixa de ressonância do pensarnento político-social da Nação, que não foi sem gran.:
da ao longo de sua vida pública, desde quando Deputade sacrificio que nós conSeguimos, tiós o Governo e'-os
do pela aguerrida UDN, depois Governador do MaraParlamentares que o apóiam, conseguimos manter óü
nhão, um dos melhores governadores que aquele Estado
pelo menos deter o ritmo da inflação. E o Presidente José
já teve em todos os tempos, o Presidente Sarney está traSarney disse, em discuq,o, como V. Ex' ainda hâ pouco
zendo à consideração da Nação os problemas,-as provilembrava, na entrevista que ele deu à imprensa, Que não
-dências e o que devemos fazer com o País, que está num
sacrificaiíá-o poVo-braSilelro,-ãlfãVéiâã fome, do desemperíodo de transição, para que seus problemas sejam reprego, e da recessão, para cumprir os deveres com a divisolvidos. V. Ex•_, nçsta_Casa, tem.pautado a sua posição
da externa. E isto ele asse_gurou mais de uma vez._E .nós
de Líder~~ nQ~~a A_g~~~ação Partidária, como homem
aqui, espero, tanto os Parlamentares que o apóiam como
que coristaJ!_te ~_pj!rmanentemente está trazendo ao coas Parlamentares que fazem Oposição ao seu Governo
nhecimento da __ Casa ~ Qa Nação aquelas providências
- o que é muito necessário, uma Oi:losição, porque Goque, às vezes, escapam a muitos que não se detêm analiverno sem Oposição pode se transformar em ditadurasaf!do o novo Governo que aí está. Quero paratienizar a
acho que todos nós devemos ajudar o Presidente José
V. Ex' ~_di~er que o nosso ParJido está firmeed~idido a
Sarney a cumprir a sua COrajOSa afirmação: o povo brasiapoiar O Pres_idente José Sarne)' na sua difícil mas patrióleiro não irá pagar a dívida externa sob a pressão do detica missão de levar este País a uma verdadeira democrasemprego, da fomC: e da recessão. Por isso, ilustre Senacia. Parabéns a V. Ex•
dor paraibano, Humberto Lucena, que honra esta Casa
O SR. HUMBERTO LUCENA - Meu reconhecina Liderança do PMDB, receba o apoio irrestrito da
~ento- a V. Ex• pelas pala-vras generosas a respeito da
Frente Liberal às suas palavras oportunas e democrátiminha atuação na Liderança. V. Ex• trouxe uma grande
cas.
contribuição ao P~onu_nciamento que ora faço, na mediO SR. HUMBERTO LUCENA - Muito grato,
da-em que dão seu testemunho sobre a dinâmica adminobre S_enador Aderbal Jurema.
liisti;:tçªo dOPresidente José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- (Fazendo soar
Conclu_o, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
a campainha) -A Mesa previne ao nobre Uder HumNa área social, os primeiros meses da Nova República
berto Lucena, que o seu tempo está ultrapassado de t 1
são, inegavelmente, plenos de realizações.
minutos.
se vai razer. V. Ex' faz um relatório dos primeiros seis

meses deste trãgico 1985, representado pela morte do

o

O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço permissão para receber os últimos apartes.
Ouça o nobre Senador José Uns.
O Sr. José Lins- Senador Humberto Lucena. V. Ex•
fala também pela Frente Liberal. O discurso de V. Ex•
tem por objetivo fazer uma análise sobre esses poucos
dias de Go-.:erno do Presidente José Sarney. Ainda soa,
nobre Senador, para nós, de modo angustiante, os acontecimentos que levaram o PresidenteTancredo Neves ao
Jeito hospitalar e, em seguida, à sua morte. Toda a
Nação se comoveu. A falta de Tancredo Neves, por um
momento, parece ter abalado as esperanças do povo bra-

No Ministêrio do Trabalho, além da nova atitude de
negociaÇão e diálogo de imediato estabelecido no .tratamc;nto da~ greves ocorridas por ocasião dos dissfdiQs_d,e
março e abril, o primeiro ato do Ministro Almir Pazzianotto foi a assinatura de uma Portaria concedendo anistia a todos os líderes sindicais cassados por seu Minístêrio em gestões anteriores. Logo em seguida, também
através de Portaria, reconheceu a legalidade da Central
Única dos Trabalhadores (CUT) e da Coordenação Nacional das .Classes Trabalhadoras (CONCLAT), permitindo o funcionamento legal de associações de carãter in- tersindical até éOtão proibidas pela legislação trabalhista, O Ministro Pazzianotto assinou também Portaria deflagrandO o processo -ileitoral, com o prazo de um ano,
nos 87 sindicatos que estavam ainda sob a intervenção
do MinistériO do Trabalho.

Sábado 29

2381

Foram encaminhados ao Congresso Nacional o projeto de lei revogando di positivos da Consolidação das Leis
do Trabalho e delegando competência às assembléias ge:
ra!S-e aos conselhos de representantes das confederaÇões
e-federações para disciPlinar os limites dos gastos, Vencimentos e gratificações, diárias, ajuda de custo e outras
vantagens, no âmbito de cada entidade; o anteprojeto de
lei de negociações coletivas; e o projeto de lei permitindo
a ·sindicalização dos trabalhadores marítimos da categoria dos guardas portuários. Foi tambêm proposta ampla
reformulação da estrutura sindical, a partir de subsídios
colhidos junto a federações e sindicatos, para futuras alterações das normas de organização sindical.
O Ministro Almir Pazzianotto determinou aindã. o início de estudos para elaboração de uma nova legislação
sobre os dissídios coletivos, como parte da reforma que
pretende implementar dentro da estrutura sindical vigente. Determinou, também, estudos para a formulação de
uma lei específica qUe regulamente a atividade dos trabalhadores temporários, os chamados bóias-frias e volantes, ainda desprotegidos de uma _legislação que garanta
seus direitos.
O Ministro da Educação, Senador Marco Maciel., con~
centroU SUas ações :Cm duas metas bâsicas: UniVersalização do _ensino bâsico e reformulação da universidade
~~~sHeini~R_ar~ atingir __~ pr!meira, ?_MinistériO dabor~J_u
o projet() "_EduCaÇãO- pã.-ra TodOS....:. Caminho de-Mu~
dança",lan~ado pelq_!'residente da República. O projeto
envolve itens imporüintes, como a uniVersalização da
merenda escolar. O Ministério, juntamente com a Fundação_ de Assistência _ao Estudante (F~E), decidiu descentralizar as ações e os recursos da merenda, visando
dar maior eficiênciá .ácf programa social.
A reforma da educação superior está a cargo de uma
comissão de alto nível, composta de 23 membros, que
dispõe de seis meses para apresentar suas propostas.
Quando da visita do Presj_dente Sarney ao Ministêrio
da Educação, foi também divulgada a idéia de formalizar a utilização da televisão no fortalecimento do ensino
básico e na formação de professores leigos.
Com esses_ mesmos objetivos, o Ministro Marco Maciel resolveu promover uma profunda reformulação do
MOBRAL, que deixará de atuar apenas com a precária
alfabetização de adultos.
No Ministêrio da Previdência e Assistência Social, a
primeiia preocupação do Ministro Waldir Pii"es foi estabelecer o valor real do_déficit de sua pasta. Ao contrário
do que havia sido oficialmente divulgado pelo Governo
anterior, isto ê, um déficit de 1,9 trilhões, descobriu~se
que esse déficit a fingia a astronômica cifra de 8 tri1hôes
de cruzeiros. Além disso, muito tempo foi dedicado a outra descoberta importante: quem frauda a Previdência.
Para isso, o Ministro Waldir Pires criou uma Comissão
de alto nfvel formada por três procuradores, um da
OAB, um do INAMPS e outro da Procuradoria-Geral
da. República, com total poder de acompanhamento e de
intervenção nas sindicâncias e inquéritos de fraudes.
Também para descobrir e evitar fraudes, além de saber
quem são os sonegadores, o Ministro determinou uma
revisão nos programas da DATAPREV, para que seja
possível um cruzamento de dados entre a empresa da
Previdência e o FGTS. Isso possibilitarã que, mensalmente, o MinistériO saiba quais empresas que deixam de
recolher suas contribuições.
Outra mudança _no Ministério da Previdência é o
diálogo com as lideranças sindicais de todo o Pafs. Quase
que diariamente a agenda do Ministro tem -espaço para
associações, sindicatos, federações e confederações tanto
laborais quando patronais.
O Ministro Waldir Pires criou também uma Comissão
Especial, ligada à Secretaria de Serviços Mêdicos, para
elaborar um projeto de implantação de medicinas não
alopáticas nos postos e hospitais do INAMPS. A medida
de maior peso a nível de assistência médica foi, sem dúvida, a revitalização do Plano de Ações Integradas de Saúde que unffica a atuação e o atendimento do INAMPS.
das secretarias de saúde dos Estados e serviços de saúde
dos municípios.
No Ministério da Saúde, houve a intensificação do
combate ao mosquito da frebre amarela, pela SUCAM,
a implantação do Programa de Vigilância Epidemiológi-
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ca e foram realizados investimentos da ordem de 5 bilhões para a reforma geral do Instituto Nacional do Cã~·.
cer.
O Ministro Carlos Sªnt' Anna realizou, também~ a
Campanha Nacional de Vacinação contra a p-aralisia infantil, atendendo a cerca_ de 22 milhões de crianças.
Foram implantados os cursos de controle de infecção
hospitalar com a instalação de trinta centros têcnicos e a
previsão de treinamentode quatro mil pessoas até o fi_na_l

do ano.
O Ministério da Saúde realizou ainda o Programa de
Suplementação Alimentar com atendimento às mães gestantes, nutrizes e crianç3.s de até dois anos de idade,_
Na ârea social, Sr._Presidente, Srs. Senadores, é ainda
importante registrar a criação e implantação- do Ministério da Reforma e Deseriolvimento Agrário, comandado pelo Ministro Nelson _Ribeiro, e do Miriistêrío da
Cultura, sob a chefia _d_Q_&ofe_ssor Aluízio Pi_mt;!nta.
A proposta de maior impacto do MIRAD foi, sem dúvida, o 1'I Plano N aci_onal de Reforma Agrária da Nova
República, anuncia_d_o _pelo Presidente José Sarney ao
CongresSO Nacional_dos Trabalhadores na Agricultura,
reunido em Brasília, no mês de maio p.p.
Como já tive oportunidade de salientar em pronunciamento desta Tribuna, no último dia 19, trata-se de uma
Proposta para ser debatida com a sociedad~_brasileii'a,
atê 20 de agosto pr6xiriiCl. Seus objetivos, como já -!lemonstrei, não vão além _do estrito cumprimento da Lei
- o Estatuto da Terra- aprovado pelo Congresso Nacional em 30 de novembro de 1964.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
No campo das atividades políticas, cumpre ressaltar,
finalmente, o envio hoje ao Congresso da Mensagem do
Presidente José Sarney, singela na forma, mas profunda
no conteúdo, convocan_d_o__ os Srs. CongressiStaS, eleitos
pelo povo em 1986, a se {ellnirem erri. Assembléia Nacional Constituinte, com o j)fõpósito de promover o reencontro do Estado com a Nação, na elaboração do novo
texto constitucional, que substituirá a Carta outorgada
pela Junta Militar em 1969.
Leio-a, para que conste nos Anais-do Congresso, no
exato momento em que o Sr. Presidente do Congresso
Nacional, Senador José Fragelli, recebe o histórico documento em seu gabinete, das mãos do Sr. Ministro Chefe da Casa Civil, José_ Hugo Castelo Branco.
PROPOSTA DE EM.ENDA À CONSTITUIÇÃO
Convoca a Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 19 Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sem prejuízo de suas atribuições constitucionais, reunir-se-ão, unicarrieTalmente, em Assembféia Nacioilal Constituirite, livre
e soberana, no dia 31 de janeiro de 1987, na sede do
Congresso Nacional.
Art. 29 O Presidente do Supremo Tribunal F ederal instalarâ a Assembléia Nacional Constituinte
e dirígiiâ a sesSão de eleição do seu Pre;sjd_en_te.
Art. 39 O Projeto de Constituição será promulgado no curso da Primeira Sessão Legislativa da 48~
Legislatura, depois de aprovado, em dois turnos de
discussão e votação, pela maioi'ia absoluta dos
Membros da Assembléia Nacional Constituinte.
O Senhor.,Presidente da República assinou essa mensagem, em cerimônia solene, hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, na presença das Lideranças de to_dos os
Partidos convidados que ali anuíram em comparecer e,
bem assim, de outras autoridades civis e militares, notadamente do Presidente do Supremo Tribunal Federal, do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados e, também,
na presença bastante significativa de todos os remanescentes da Assembléia Constituinte de 1946.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com toda a certeza, a
Assembléia Nacional Constituinte, agora convo_cada e a
ser eleita em 1986, será um marco indelével na História
Republicana. Pela primeira vez, teremos uma carta política, em que o traço fundamental será a participação autêntica e efetiva, de todos Os segmentos da sociedade brasileira.
A Comissão de alto nível a ser presidida pelo jurista
Afonso Arinos de Melo Franco, longe de ser a j_n_tenção
do Governo em estabelecer normas e parâmetros defini-
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tívos, reflete apenas o objetivo de dar uma contribuicão
efetiva para a abertura do mais amplo debate, em que todos possam inspirar-se para afinal chegar a um esboço
de texto ·a ser enviado ao Congresso _como contribuição
para elaboração da nova Carta Magna do Brasil. A As. s~mQ:lé_i_a_ N.(!çjQnaJ _çQ!l$_tituinte será soQ.er~m_a e liviç,
pois, por melhor que seja, nenhuma proposta há de
retirar-lhe a autonomia e a independência que lhe são
próprias.
Sr~Presidente, Srs. Senadores:
Fica., portanto, claro que em pouco mais de três meses
a Nova República começa efetivamente a mudar a fisio-- _n_çmi.~. do__l1rasiJ- Fill~C.Sli:t;:_O legado que nos deixou o saudoso Presidente Tancredo Neves_. Esse é o compromisso
assumfdo pelã Aliança Democrática com a Nação e é
também o compromisso que o Governo José Sarney
cumpre hoje com todo o povo brasileiro.Era o que t_inl!a a _diz~r._(Muito b!;!m! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, como Líder.

tilmente, pelo acanhado do tempo, aqui proceder) soluções outras que, em futuro, não nos façam pensar que,
por omissão, por negligência, por bom-mocismo, por
acomodação, por elas não clamamos?
Sr. Presidente, eram essas as palavras que gostaríamos
de dizer, citado que foi o nosso nome aqui. Podíamos ter
prOCOOtao a uin grã:nde debate, e as diferentes soluções
possíveis que, jogadas ao tablado, seriam aceitas oU rejeitadas, para esse grande problema que nos aflige, no
momento: a política econômica a ser adotada, a começar
p"ela cobertura do déficit. Vamos dizer claramente, de
um déficit operadonal alarmante, daquele déficít, no
conceito do FMI, que, queiramos ou não, foi o número
que o Governõ adotou- 70 trilhões de cruzeiros-, dê·
ficit esSe bem calculado, déftcít esse repetidamente cüa-do, agora, nOs trabalhos oficiais da SEPLAN, bem diferente, em alguns de seus itens, daquele. "déficit de caixa"
apresentado para os anos de 1982, 83, 84 e 85 pela Pasta
da Fazenda, de uma inflação que nos esmaga, de uma
dívida interna e externa que nos asfixia. Era esta a declaração que aqui queríamos fazer.

O SR. MURlLO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SER,.[ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Também com
amparo no art. 16, item V, letra a, concedo a palavra,
para explicação pessoal, pelo prazo de 10 minutos, sem
apartes, ao Senador Cid Sampaio.

O Sr. Cid Sampaio- Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. Virgílio TáVoia- Sr. Presidente, pela ordem.
Por ter sido nominalmente citado, eu queria fazer uso da
palavraL
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- De acordo com
o artigo 16, item V,letra_"a", V. Ex•, Virgílio Távora,
por ter sido citado nominalmente, tem dez minutos para
falar.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para uma
questão de ordem, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Não levaremos os dez minutos conce_didos.
Queremos_deixar_bem_claro, perante este plenário, que
não foi por falta de esforço que, nessa primeira parte legislativa do ano de 1985, aqui não travamos o debate
com- a- nobre situação, sobre a proposta governamental
para o combate ao déficit apresentado em um patamar e
depois acrescido para mais alto, pelo atual Governo.
Gostaríamos apenas- hoje, que o Presidente Sarney,
anunciam as folhas, vai com o Ministro da Fazenda e o
Ministro do Ptanejamento, apresentar ou fixar as bases
desse corte colossal - de dizer da discordância que o
PDS tem dessa forma de enfrentar esse problema. Aqui,
foi citado o nosso nome algumas vezes, e sempre em discordância ao que está feito.
Permitíamos chamar a' atenção dos Srs. Senadores, independente de qualquer partido. Raciocinem dois miil.UtoS apeifãS,--nãõ-quetefffõS- ffiais. A PETROBRAS é Ciu
não é uma companhia que está com as suas finanças
equilibradas? Sim. O corte que porventura fizemos nesta
companhia, qUe é uma empresa estatal, rrias tem-adotiistas que não o Estado, pode ser desviado para os cofres
públicos para fechar esse grande déficit? Negativo. Da
mesma maneira, a ELETROBRÁS que, ao contrário da
PETROBRÁS, está carente, muitíSsimo, conforme, hâ
dois dias, disse o próprio Secretário-Geral do MME, carente de recursos, pode ainda ter cortado recursos maiores em seu orçamento, sem que, por isto, haja um decesso imenso no estabelecimento daquele programa minimo? Negativo. Estas empresas são estanques. Fala-se
aqui que a Previdência está precisando e, no próprio plano do Governo, há alocação de recursos adicloriitis que
lhe é feito pelo orçamento fiscal e pelo orçamento mone~
tário. Depois disto, chega aqui a notícia de que também
será cortado um trilhào de cruzeiros na Previdência Social.
Sr. Presidente, é um alerta que fazemos ao Presidente
Sarney: uma coisa ê a teoria, outra coisa é a prãtica. Assistimos, hà pouco, quando aqui se discutiam, e nomes
de colegas eram jogados, e várias vezes o artigo 16, item
V, foi invocado para novas falas. Mas, com a permissão
do Senador Cid Sampaio, com a permissão deste grande
ex-Ministro de Minas e Energia que, dePofs, prOfessor
emérito de eçonomia, tem nos tirindado com trabalhOS
tão brilhantes, Antônio Dias Leite, por que razão não
sentar numa mesa, não discutir (corrio procuramos inu-

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para explicação pessoal.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fui citado como tendo proferido aqui um discurso de
forte crítica ao Governo. Quero salientar que realmente
critiquei, e critiquei fortemente, não o Governo, eu critiquei uma estrutura que foi criada, durante 20 anos, inteiramente deformada, inteiramente desvirtuada e muitas
vezes gangrenada. A minha análise referiu-Se aos problemas econômicos que hoje existem no Brasil e que decorrem dessas deformações, dos vícios dessa estrutura que a
Nova _República procura corrigir, inclusive, através de
uma reforma constitucional.
Evidentemente, o Governo, diante desse monstro,
procura cortar, modificar, alterar algumas extremidades,
alguns babados gangrenados desse monstro que foi criado. Que alguém queira cortar aqui ou ali, que alguém
pretenda tirar primeiro de um lado ou do outro,
compreende-se que é o que o Governo está fazendo. A
minha opinião, o meu pOnto de vista, foi na ailãlise glofuil, mostrando onde serianecessá,rio e indispensável mudar, em primeiro lugar, essa estrutura deformada que
tanto mal e tantos prejuízos tem causado aos brasileiros.
Portanto, quero responder ao ilustre Líder que me citou como tendo proferido, aqui, um discurso de ataque
ao Governo. Eu proferi um discurso de ataque a uma si·
tuação que não foi criada por este Governo, _mostrando
pontos que inclusive envergonham a nacionalidade bra·
sileira porque, nessa construção em que foT -elaborada,
além de negócios, além de crimes sociais, além de desvirtuamentoS econõ"rhicõs, creio que todos o_s crimes foram
praticados. Evidentemente, nem todos que analisam a situação brasileira concordam em que área deverá primeiro ser atacado o problema. O Sr. Ministro da Fazenda
acha que se deve cortar nas estatais, o Sr. Ministro do
Planejamento acha que se deve atacar primeiramente oS
juros: E eu fiZ uma análise, mostrando onde achava que
se deveria atacar primeiro. Isto não significa um ataque
ao Governo, significa apenas, dentro de um regime democrático, defender pontos de vista para consertar uma
estrutura monstruosa, defeituosa, que hoje esmaga os
brasileiros e ameaça o Brasil. Se esses pontos gangrena~
dos não forem cortados, dificilmente o Brasil vencerá a
inadimplência externa e conseguirá distribuir melhor a
sua renda pois, nesse processo criado pelo Governo, ele
vai buscar o financiamento de seus déficits, remunerando gordamente os segmentos da população mais prósperos, mais ricos e que têm grandes somas a aplicar no
mercado de capitais.
Outros caminhos existem sem essa deformação, por
isso arqUí que esse monstro criado nestes vinte anos,
além de tudo, tem defeitos morais que precisam e devem
ser imediatamente-sanados, porque eles atingem frontal
e profundamente a sociedade brasileira.
Eram os esclarecimentos que pretendia dar. E se não
debati com o Senidor Virgílío Távora a sua exposição,
em duas sessões passadas, é porque o tempo se esgotou e
S. Ex'-, o Senador Virgílio Távora, analisou muito tnais
os números que configuravam o déficit, sabendo se o dê-
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ficit e_ra x., se o déficit era y, se o déficit era -z. Era uma
questão de aritrnética, de cQntabilidade, de conceitos,
que não constituía assunto fu11,qamental no problema
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Civis d~ União

que estava sendo posto em foco.
_ __
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. {Muito bem!)

·· ·· ···-· -·--síiêió.viií. ··· -- ·- ·- --- ·· ·· ·

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal -

Raim).lndo

Parente~

Gaivão Modes-

to- Alexandre Costa- João Castelo-.= Cesar CaiSCid Sampaio -Guilherme Palmeira - Albano Franco
- Moacyr Dalla- Fernando Henrique Cardoso -Severo Gomes --Benedito Ferreira- Mauro BorgesRoberto Campos- Marcelo Mirandã- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Jaison Barreto- Lenoír Vargas

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. }9-Seáitário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 207, de I985
Altera a redação dos artigos 116 e 123 da Lei nl'
1.711, de 28 de outubro de 19S2 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União).

_Da Licença Especial
Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercíciO, ao
-funi::IOnárTó--que--,n·equerer, concedeN.e-ã licença especial de seis meses com todos os <l.ireitos e vantage!lS do
seu_ ca!S<>__e:fetíVo.
·--:.. Pàrá8iií0 único. Não- Se conceaerã licença especial se
houver o funcionãrio em_ cada decênio:
I - sofrido pena de suspensão;
I I - faltado ao serviço injustificadamente... _ (Vetado}~

__

_ __

_

III- gozado licença:
a) para üatatnento de saúde por prazo superior a 6
meses ou 180 dias consecutivos ou não;
b) Por motivo de doença em pessoa da famma, por
mais de 4 meses ou 120 dias;
c) para o trato de interesses particulares;
d) por motivo de afastamento do cônjuge, quando
fundõnârio Ou inilitar, por mais de três meses ou noventa dias,

(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Serviço Público Civil.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' O item II do artigo 116 e o artigo 123 de Lei
n9 1.711, de28 de outubro de 1952(Estatuto dos Funcio~
nârios Públicos Civis da União) passa a viger com a seguinte redação:

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O projeto lido
serã publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser tido pelo Sr.
1~'-Secretário.
'·

f: lido . '!.. ~~guinte

"Art. 116.
I I - Faltado ao serviçO injustificadamente mais
de um dia por ano.
Art. 123. Serão relevadas até três faltas duran~
te o mês, motivadas por doença comprovada, e, durante o ano, uma falta não justificada.
Parágrafo único. Ã falta não justificada, de que
trata este artigo, poderá ser acumulada, no decorrer
de cada decênio, para gozo de uma só vez, a critério
do funcionário."

Art. 2~' Esta Lei entra na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições- em cOntrário. -

Justificação

REQUERIMENTO
N• 236, DE 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeir.o dispen~a de instestício e prêvia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n~ 54, de 1985, que autoriza
o :doveiõO do -Estado do Piau.Lª_ realizar operação de_
-empréstimo externo no valor de sessenta milhões de
dólares norte-americanos, ii fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.- José Lins.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em votação o
A Licença Especial, anteriormente chamada de "lirc_querimento.
-cença prêmio", é tradição no Direito Administrãiivo páQs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
trio, e representa um estímulo ao funcionário p·ara que
sentados. (Pausa)
cumpra melhor os seus deveres de ªssiduidade e pontuaAprovado.
lidade, bem como os demais previstos na Lei que lhes
O Sr, Odacir Soares - Sr. Presidente, peço verifidisciplina o regime jurídico.
Por isso mesmo, o Estatuto dos Funcion.ário.S Públicos
- ~~-~~~?lã~~~:-~----·---·~Civis da União condiciona a concessão desse direito ao
-O SR. pRESIDENTE (João Lobo)- Serã feita ave-.:.-cumprimento de certas exigências, algumas até rigorosas
rific_ação solicitada.
em demasia.
A Presidência vai suspender a sessão por 1O minutos,
Dentre essas exigências, conta-se a da assiduiQªde in- - - - acionand.o as campainhas para a chamada dos Srs. Sena~
tegral, isto é, não poder o servidor faltar ao serviço injUS~
dares a plenãrio.
tificamente, um único dia durante o decênio.
Está suspensa a sessão.
Trata~se, sem dúvida, de exigência descabida, que in(SuSpensa às l7'háras e·õminutos, a sessão é rectviabiliza o gozo da Licença Especial, ou sua contagem
em dobro, para elevado contigente de funcionãrios.
- ~bert,q. Â:S 17- horas e ~O minl}to_s_.)
Sem que represente um estímulo à falta de assid_uidade
e ao cumprimento dos dem_ai_s deveres funcionais; o Proo SR. PRESIDENTE (João _Lobo)- Estã reaberta a
jeto que temos a honra de apresentar à elevada considesessão.
ração desta Casa objetiva ameni~_ar ~sse ~xcesso d_e rig_or
e corrigir um equívoco da Lei estatutãria:
. Ó- Sr. bciacir Soares - Sr. Presidente, desisto da veriAo apresentá-lo, contamos com anuência dos nossos
ficação.
Pares para a sua aprovação, o que vem ao encontro -das
O SR. PRESIDENTE(João Lobo)- Em vista da deaspirações da laboriosa classe de servidores públicos fesistência de _verificação, a Presidência mantêm a aproderais.
vaào dÕ-reqUCtimf:llto.
_ .
Sobre a mesa, requerimentos que serao hdos pelo Sr.
Sala das Sessões, 25_ de_junho de 1985. - Senador
-fi'-Sec!etáriO.
- Mário Maia.
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São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO
N• 237, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n_l' 55, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a realizar operação de crédito no valor de CI:$ 65.956.369.973, a fim de
qUe figurê-na Ofdem do-Uiã"Qã- SeSSão seguinte.
Sala das Sessões,_28 de jun_ho de 1985.- José Uns.

REQUERIMENTO
N• 238, de 1985
N'!s tennos do art. 313 do__Regimento Interno, requeiro díspensa de interstfcio e prévTã distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n? 56, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a realizar operação de crédito no valor d~ Cr$ 5.301.868.000, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -José LiM.

REQUERIMENTO
N• 239, de 1985
--~gs terroAs do ru:t._;}2 d~ Re~J'!len~o Interno, requeiro dispensa de intersbcio e p~a Oistnbuição de avulsos
para o Projeto de Resolução nl' 57, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP) a
realizar operação de crêdito no valor de Cr$
7.146.800.000, a fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte.

Sala das Sessões, 28 de juoho çie 1985. -José Lins.

REQUERIMENTO
~ N•-240, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requc:i~
ro dispensa de interst1cio e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução Jl~'_ 5_8, de 1985, que autoriza
a Prerenur-a_Municip~l de Yinh~o (SP) a realizar operação de crêdito no valor de Cr$ 7 .146.986.000, a fim de
que figure-nà Ord~rn do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.- José Lins.

REQUERJMENTO
N• 241, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução nl' 59, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) a realizar
operação de crêdito no valor de Cr$ 7.952.802.000, a fim
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -José Uns.

REQUERIMENTO
N• 242, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispenSã:-de inteisticio e prévia: distribuição de avul~os
para o Projeto de .R:e~oluçã~A!-AQ, _de 1985, que.autonza
a Prefeitura Mumc1pal de Mamba1 (GO) a reahzar operação de crédito nQ valor deÇf_~}_~.221.139, a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junbo de 1985.- José Lins.

REQUERIMENTO
N• 243, de 1985
Nos termos do art. 313 do Re_gimento Interno, requeiro ~jspensa de interstício e prêvia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resoluçãó- n9 61, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a
realiZar operação de crédito no valor de Cr$
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1.947.932.813, a fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -_José Uns.

REQUERIMENTO
N• 244, de 1985

Em votação.
_:.Os.-Srs.-Senadores que o_ aprovam queiram permanecer
sentac{os. (Paus~.).
Aprovado.
O projeto vai para o Arquívo.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 2:

Nos tennos do a_rt. 313_ do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n<r 62, de 1985, que autoriZa
a Prefeitura Municipal de lndaiatuba (SP) a realizar ope-ração de crêdito no valor de CrS 5.301.868.000, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -_José Llns.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~" so; de 1981 (n'i' 2.084/79, na Casa de ori-

gem), _que dá nova reqação ao§ 2~" do art. 45_8 da

Consalidação das Lei_s do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n~" 5.45T,-de l~" de maio de 1943, dispon- _do sobre o fornecimento de transporte para o trabalhador, tendo
PARECERFAVQ&ÃVEL,sob n•_429, de_1982.
~da Comissil~ -~ ~~~laç~o Soei~.

REQUERIMENTO
N• 245, de 1985

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretãrio.
É lido e aprovado o seguinte

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício" e prévia -diStribuiçãO de avulsos

para o Projeto de Resolução n9 63, de 1985, que autoriZa
a Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) a realizar operação de crédito no valor de Cr$ 10.720.200.000, a flm de
que figure na Ordein do Día -da sessão seguinte.
Sala das Sessões,-28 de junho de 1985. -José Llns.

REQUERIMENTO
N• 246, de 1985
Nos termos do art.J_13 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e pfêVTifdistribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n~" 64, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP) a realizar operação de cr_édito no valor de Cr$ 14.659.236._009.
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sess_ões, 28_dejun_ho de !985. -José Lins.

1~"

REQUERIMENTO
N• 249, de 1985
Nos termos do art. 310, alín~. ''c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussãO do Projeto de
Lei da Câma:rã n~" 50, de rggt, coristante do item 2 da
pauta, a fim de ser feita na sessão do dia 27 de agosto de
1985.
Sala _das Sessões, em 28 de junho de 1985.- Humberto Lucena.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno,_ requeiro dispensa de interstício e prévia-distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolu_ção n~" 65, de 1985-que autoriza
a Prefeítura Municipal de Limeira (SP) a realizar ope..
ração de crédito no valor de Cr$ 7.552.812.000, a fim de
que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28" de junho de 1985. -.José Lins.

REQUERIMENTO
N• 248, de 1985
Nos termos do arL313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei da Câmara n~" 20, __ de 1985 (n 9
4.984/85, na Casa de origem), que disciplina a ação
pública de responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico _e paisaB;Tsfico, aSSim
como a qualquer outro interesse difuso, e dá outras providências, a firri de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, 28.dejunho de 1985.- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (João LQbo) -Aprovados os
requerimentos, as matériaS a que se referem figurarão na
Ordem do Dia da sessão seguinte.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Passa-se

à~

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
159, de 1985, do Senador Fâbio Lu_cena, solicitando
a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de Lei
do Senado n~" 157, de 1985, de sua autoda, que a1te..
ra a redação do item VI do art_._ 7~" da Lei n~" 7.232, de
29 de outubro de 1984.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -,- Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n~" 26, de 1979, de autoria do Senador
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafos ao art.
517, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n~"s 184 e 185, de 1984, das
Comissões:
---=.·de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislaçio Social, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não haveindo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a disc~s_são, o projeto é dado como definitívamente aprovado nos termos do art. 315 do Regimento
Ihterno.
--0 projeto il"á à Comissão de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 26, de 1979
Acrescenta parágrafo ao art. 517, da Consolidaçio
das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O arL517 da Consolidação das_ Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de l~" de maio
de 1943, passa a viger acrescido dos seguintes§§ 3~", 4~", 59,
6~" e 7~":
"Art. 517.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Aprovado ore-

querimento, a matéria sairã da Ordem do Dia, para a ela
retornar- na-aattníxaoa-:-~ ----~,-=---- --- ---~O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item 3:

REQUERIMENTO
N• 247, de 1985
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DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~" 164, de 1964 (n~" 3.001/84, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re..
pública, que autoriza a reversão ao Município de
Ourinhos, Estado de São Paulo, do terreno que
menciona, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 175, de 1985,
da Comissão
-de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Não" havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o-projeto irá à sanção.

E OSeiuiil.le o projeto iprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
.
N'i' 164, de 1984_
(N'i' 3.001/84, na Casa de origem)
b~ ·;-;:tiCiá-ifva d=o -sen}iO_~ Pre"S"ídi.m!·~-4~-~ePúbHcã

Autoriza a reversão ao Município de Ourinhos,
Estado de São Paulo, do terreno que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~" Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão ao Município de Ourinhos, Estado de São
Paulo, do terreno, com área de 20.000m 2 (vinte mil me..
tros quadra~os), destacado da antiga Fazenda Furninhas, situado naquele Município, doado à União Fede..
raj,_pelo citado Município, nos termos das Leis Municipais n~" 871, de 6 de dezembro de 1967, e n'i' 995, de IS de
janeiro de 1969, e da Escritura Pública de Doação, de 17
de outubro de 1969 transcrita no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Ourinhos- SP, sob o n'i' 2_5.479,
às fls. 83 do livro 3-AN, e ratificada em27 de outubro de
1976.
Art. 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicáçà.õ~

Art. )'i'

RevogamMse as disposições em contrário.

§ 3~" Os sindicatos que instituírem delegacias
pto-rnoVerão a-eleição dos delegados sindicais simultaneamente com a eleição para os cargos da diretoria e do conselho fiscal.
§ 4~" Qs_ delegados sindicais concorrerão na
mesma chapa que disputar a eleição para a diretoria
e o coilSetho fiscal" dO sindicato.
§ 59 O número de delegados sindicais obedece..
rã à seguinte proporção:
a) em_empresas com até 100 (cem) empregados,
será eleito I (um) delegado;
b) em empresas com mais de 100 (cem) e até
l.OOO (mil) empregados, será eleito l(um) delegado
para cada grupo de 200 (duzentos) empregados;
c) em empresas com mais de t.OOO (mil) e até
2.000 (dois mi_l) empregados, serâ eleito I (um) delegado para cada grupo de 300 (trezentos) empregados;
d) em empresas com mais de 2.000 (dois mil) empregados, será eleito I (um) delegado para cada grupo de 500 (quinhentos) empregados, até o número
mãximo de 12 (doze) delegados.
§ 69 São atribuições dos delegados sindicais:
a} representar o sindicato e os trabalhadores da
categoría_jun_tp _à ~;:mpresa;
b) fiscalizar as condições de trabalho_na empresa,- comunicando irregularidades à sua direção e ao
sindicato;
c) sugerir à empresa modificações nas condições
de trabalho, higiene e segurança, assim como melhoria salariais;
d) transmitir ao empregador as reivindicações
dos empregados.
§ 71" Aplicam-se ao delegado sindical as normas
contidas no art. 543, desta Consolidação."

Art. 2~" Esta__lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArtL 3~" São revogados o art. 523 da Cpnsolidação
das Leis do Trabalho e as demais disposições- em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - A Presidência
c_onvoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n.,..--20, de 1985;
- Projetas de Resolução n~"s 54 a 65, de 1985; e
-Mensagens n'i's 127 e 133, de 1985, sobre a escolha
dos Srs. Celso Monteiro Furtado e Fernando Paulo Si-
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mas Magalhães, para Chefes de Missões Diplomâticas
que especifica.

--

0 SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Esgotada a matêria constante da Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao n_obre Senador ]Qão Castelo.
O Sr. César Cais- Sr. Presidente, eu havia pedido a
palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A palavra para
breves comunicações, somente na hora do Expediente.
O SR. JOÃO CASTELO (PDS- MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~:
O lucro tributãvel pelo Imposto de Renda, no caso da
pessoa física, nas aJienações de imóveiS, varia sempre na
proporção do número de anos decorri_dos desde a aquisição do bem pelo contribuinte,
Cada ano entre a data de aquisição e a data· de revenda
do imóvel confere ao proprietário o direito de reduzir 5%
do lucro da transação, antes de oferecê-lo à tributação
do Imposto de Renda.
_
Em tais condições, compreende-se que é fundamental,
no câlculo do Imposto de Renda.devido, determinar-se a
data da aquisição do imóvel revendido.
Todavia, existe uma terrível omissão na lei atual que
rege a matéria, pois enquanto o § 49 do art. 29 do
Decreto-lei n9 I.641f78 concede redução no lucro tributável do imóvel, em função do número de anos decorridos entre <1.. ''data de aquisição e a da alienação", nesse
diploma legal define-seª' ·~data de aquisição" como sendo aquela em que foi celebrado o contratqjnicial da operação imobiliária correspOndente, ainda que através de
instrumerito particular.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no _caso de herança não hã celebração d~ ''contrato inicial da operação
imobiliária". Ficou, portaAto, indefinída qual seria a
""data de aquisição" do imóv_el, no âmbito da legislação
fiscal.
A omissão poderia ser suprida com o disposto nos
arts. 1.571e 1.692 do Código Civil, pelos quais apropriedade se transmite aos herdeiros desde a data da morte do
de eujus.
Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a legislação
do Imposto de Renda, conforme se infere dos arts. 79 e 89
do Regulamento atual, considera que, mesmo após a
abertura da sucessão, os bens continuam vinculados ao
de cujus, portànto ainda não adquiridos pelos herdeiros.
Assim, na hipótese de alienações de imóvel ainda no
curso do inventârio, não obstante pela lei civil seja o
bem, jã, de propriedade dos herdeiros, o Imposto de
Renda considera que o proprietário é o de cujus.
O Sr. Benedito Ferreira vação?

O problema surge, porém, logo que o inventário ter-ffiina,--pois que a partir de então a Receita Federal muda
de posição e jã não admite mais que a data de aquisição
seja a -que vinha prevalecendo mas, sim, a data da morte
do· de cujus.
Com ta1 mudança, os herdeiros são prejudicados, visto
que se encurta, assim, o número de anos entre a data de
aquisição (Coincidente, agora, com a data do falecimento
e não mais com a data em que a famflia adquiriu o imóvel) e a data em que o bem vier a ser vendido pelos herdeiros.
Diminuído o número de anos transcorridos entre a
data da aquisição e ã data da alienação do imóvel, diminuída também fica a redução de 5% do imposto de renda, a qual se acumula de ano em ano.
Trata-se de verdadeiro imposto disfarçado sobre herança. Urge, portanto, Sr. Presidente, proteger a família,
evitando que a mesma venha a perder, pela simples morte de u_m__dos seus chefes, vantagem ou direito legitima- mente conquistado ao longo dos anOs, o que, aliás,jâ foi
reconhecLdo espontaneamente pelo Ministério da Fazenda, ao admitir tr-atamento favorâvel, quando a alienação
é feita pelo própriO espólio, antes da conclusão do inventãrio, como assinalado.
Assim, Sr. Presidente, o que e_u_ desejo neste instante,
--através do projeto de lei que estou apresentando ao Senado Fed~ral,_é exatamente preencher a lacuna existente
na atual legislação do Imposto de Renda e, ao mesmo
tempo, a aplicar- a justiça fiscal nas transmissões no seio
da família, evitando que elas causem aumento _indevido
no Imposto de Renda futuro dos __herdeiros.
Isto posto, o nosso projeto corrige exatamente-essa: falha terrível contra a -família, atravéS de um únii::õ artigo:
"Art. 19 Nas alienações de imóveis adquirido
por herança, considera-se como data de aquisição,
para efeltº do disposto do§ 4~ do art. 29 do DecretoLei n9 1.641, de 7 de dezembro de 1978, na redação
dada pelo art. 49 do Decreto-lei n9 1.790 de 9 dejl!nho de 1980, a data em que o bem foi adquirido pelo
de cujus ou o t•~u cônjuge.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio."
Era isso, Sr ..Presidente, nobres Companheiros, o que
eu deseja_yª, ªtr_l,lvés deste projeto, corrigir, uma gr_!lnde
inj_ustiça _c.Ontra ~~fumílía.
Muitq__ ~g!lgad~._ (Muito bem!)
~DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR JOÃO CASTELO EM SEU DISCURSO.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•
, DE 1985

Permite V. Ex• uma o bser-

O SR. JOÃO CASTELO -

Com todo o prazer.

O Sr. Benedito Ferreira- Eu faço uma incursão aventureira ou aventurosa na área do Direito Civil. Isso tudo
no que diz respeito ao Processo Civil. Mas me acode à
memória- e aí teríamos O-depoimento dos doutos desta
Casa- que a sucessão é automática, Ex' A presença da
Justiça é meramente formal, salvo quando hã menores
ou tutelados que requeiram a presença inclusive do Ministério Público. Logo, eu não vejo como possa o Direito
Tributãrio sobrepor-se ao Código Civil, de maneira tão
brutal. :b essa a consideração que eu gostaria que V. Ex•
relevasse e perdoasse seu colega, por estar inserindo no
seu discurso.
O SR. JOÃO CASTELO - Agradeço o _aparte do
nobre colega e digo o seguint~
·
Nesse caso, aliás, existe íiotma intei'mi riõ Ministério
da Fazenda, na qual se estipula que
""a data de aquisição será aquela em que o bem
alienado foi adquirido pelo falecido, ou seu cônjuge,
ou por ambos, sendo o lucro tributado na declaração do espólio."
Merece todo nosso apoio o entei:tdimento do Ministério da Fazenda, pois realmente seria muito injusto que
a familia viesse a perder a redução do imposto (5%
anualmente), só porque também perdera o seu chefe,
roubado pela morte.

Dispõe sobre o cálculo do lucro tributável pelo imposto de renda da pessoa fisica, nas alienações de
imóvel ad~llirido por herança.
O __CongreSso Nacional decreta:
_ ___
A ii J9 NliS-aiienaç_ões de imóvel ad.Qufrido por herança, considefa.:se como data de 3.quisiçã0, para efeitoS
do disposto no§ 49 do artigo 29 dQ_Oecreto-lei n9 1.641,
d_e 7 _de dezembro d_e l_978,na_reda~ãodadapelo artigo.49
dÕ Decreto~ lei n9 1.790, de9 de junho de 1980, a data em
que o bem foi adquirid<; pelo ,"~_e_cujuS" ou seu cônjuge.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39

Revogam~se

as disposições em contrário.

Justificação
O lucro tributã_vel pelo Imposto de renda ºo caso da
pessoa tisica, nas alienações de imóveis, varia sempre na
proporção do número de anos decorridos desde a aquisição do bem pelo contribuinte.
Cada ano entre a data de aquisição e a data de revenda
de imóvel confere ao proprietário o direito de reduzir 5%
-do lucro da transação, antes de oferecê-lo à tribu_tação
do Imposto de Renda_,
Em tais condições, compreende-se que é fundamental,
no câlculo do Imposto de Ren~a devido, determinar-se a
data da aquisição do imóvel revendido.
Todavia, existe uma terrível omissão na lei atual que
rege a matéria, pois enquanto o § 49 do art. 29 do
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Decreto-lei n9 l.64lf78 concede redução no lucro tribu~
tàvel do imóvel, em função do número de anos-decorridos entre a., "data de aquisição e a da alienação", nesse
diploma legal define-se a "data de aquisição" como sendo aque:la em que foi celebrado o contrato inicial da operação __ imobiliária correspondente, ainda que através de
instrumento particular.
, Ora, no caso de herança não há celebração de. •4 contrato inicial da operaÇão imobiliária". Ficou, portanto, indefinida qual seria a "data de aquisição" do imóvel, no
âmbito da legislação fiscal.
A _omissão podería ser suprida com o disposto nos
arts. 1572 e l ,692 do Código Civil, pelos quais apropriedade se transmite Ros herdeiros desde a data da morte do
de cujus.
Sr. Presidentes, Srs. Senadores, todavia, a legislação
do Imposto de Renda, conforme se infere dos arts. 79e89
do Regulamento atua!, consídera que, mesmo após a
abertura da sucessão, os bens continuam vinculados ao
de cujus, portanto ainda não adquiridos pelos herdeiros.
Assim, na hipótese de alienações de imóvel ainda no
curso do inventário, não obstante pela lei civil seja o
bem,jã de propriedade dos herdeiros, o Imposto de Renda considera que o proprietário é o de cujus.
Nesse caso, aliâs, existe nonna interna no Ministério
da Fazenda, na qual se estipula que
.. a data de aquisição será aquela em que o bem
alienado foi adquirido pelo falecido, ou seu cônjuge,
ou por ambos, sendo o lucro tributado na_ declaração do espólio.''
Merece -todo nosso apoio o entendimento do Minis~
tério da Fazenda, pois realmente seria muito injusto que
a família viess_e a -perder a redução do imposto (5%
anualmente), só porque também perdera o seu chefe,
roubado pela morte.
O problema surge, porém, logo que o inventário termína, pois que a partír de então a Receita Federal muda
de posição e jâ não admite mais que a data de aquisição
seja ffQUe Vinha prevalecendo mas, sim, a data da morte
do de cujus.
Com tal mudança, os herdeiros são prejudicados, visto
que·se encurta, assim, o número de anos entre a data de
aq-uisiçâó-(coíilcidente, agora, com a data do falecimento
e não mais com a data em que a família adquiriu o imóvel) e a data em que o bem vier a ser vendido pelos her-deiros.
Diminuído o número de anos transcorridos entre a
data da aquisição e a da•.a da alienação do imóvel, aiminuída também fica a reCução de 5% do Imposto de Renda, a q·ual se- acumula de ano em ano.
Trata-se de vefdadeiro imposto disfarçado_ sob('e herança. Urge, portanto, Sr. Presidente, proteger a família,
evitando que a mesma venha a perder, pela simples morte de um dos seus chefes, vantagem ou direito legitimamente conquistado ao longo dos anos, o que aliâs,jã foi
reconhecido espontaneamente pelo Ministério -da Fazenda, ao admitir trã.tami::õtO favorável, quando a alienação
-~é rena-pelo próprio espólio, antes da conclusãO do inventário, como assinalado.
Propõe-se, assim, neste projeto de lei, preencher a lacuna existente na atuallegislação do Imposto de Renda
e·, ao mesmo tempo, a aplicar a justiça fiseal nas transmiss_ões no seio da família, evitando que elas causem au·
menta indevido no Imposto driRenda futuro dos herdeiros,
Q I;!R. PRESIDENTE (João Lobo)- Por cessão do
Senador Mauro Borges, concedo a palavra ao_nobre Se·
nador Odacir Soares.
O Sr. Lomanto Júnior- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)~ Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Lo manto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior~ Sr. Presidente, deve ter havido algum equívoco. O Senador Mauro Borges havia-me
cedido o seu tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)

-~Se

houve o

equívoco, a Presidência invoca, então, o testemunho do
Senador Mauro Borges, que é o cedente da palavra, para
que confirme a qual dos dois_Senadores S. Ex• cedeu a
sua. vez..
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O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, eu falo depois,
porque o Senador Lo manto Júnior também estâ inscrito,
e S. Ex' então falarâ em lugar do _Senador Mauro Borges
e eu falarei em seu lugar.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa·
lavra, então, ao nobre Senador Lomanto Júriior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Agradeço a compreensão do Senador Odacir Soares, e_ Por
isso mesmo serei breve.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Deveria pronunciar hoje um longo discurso, jUstificando a emenda que ora estou apresentando à consideração do Congresso Nacional. 1:: uma emenda constitucionaJ, Sr. Presidente, para a qual venho colhendo assinaturas, e ela leva a assinatura de quase a unanimidade
do Senado Federal, e mais de 2/3 da Câmara dos Deputados. Eu_ diria mesmo-que é uma emenda que vem atender, que vem ao encontro da situação angustiante, da
dramática situação, da quase desesperadora situação do
Nordeste.
Sr. Presidente, passo a ler as conclusões finais da justificação e a própria emenda:
"Determina que a União aplique não menos de
30% de sua renda tributária anual na Região_Nordeste."
Ela está assim consubstanciada:
"As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição
da República Federativa do Brasil, promulgam a seguinte emenda ao texto constituciona_l:
Art. únicó.
. .... ~ -. -~.. ~ -:. -..•.•.-•.•....... ~
A União Federal apticarã, anualmente, na Região Nordeste do Brasil, pelo prazo de trinta anos, a
partir de 1986, obedecidas as normas de lei complementar que disciplinarã o assunto, quantia nunca
inferior a 30% de sua renda tributária fixada com
base na última arrecadação apurada."

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a decisão a ser tomada
com aprovação desta proposta e: uma opção política, que
s·e fará por determinada prioridade. Essa prioridade decorre da urgência que as circunstâncias estão evidenciando, para que o grave problema do Nordeste venha a ter
sua solução equacionada, tomadas, para isso, agora, as
medidas que a realidade está impondo. Desemprego e fome, quando ultrapassam os limites da paciência do grupo humano submetido_a esses flagelos, podem levar à revolta, ao terrorismo e à convulsão_ social.
No Nordeste, Srs. Senadores, pelo que nós da região
sabemos, em algumas das suas sob-regiões poder-se-á
chegar até ao absurdo desejado da luta pela secessão,
considerando a continuidade indefinida de um drama
que não pára de crescer, na medida em que o Governo
da União tarda em assumir as posições de responsabilidade que a situação está a exigir.
O o.bjetivo desta proposta é exatamente este: preservar
a unidade e a paz no Brasil, corrigindo a tempo um
desnível regional que está levando uma população ao desespero e que poderá prejudicar o País de uma forma imprevisível a curto prazo. Para atingir o frm previsto,
adotar-se-á um caminho simples e de fâcil identificação,
pelo menos no plano constitucional. Um percentual global da renda tributária, a filosofia e os detalhes téçnicos
da aplicação anual da massa de recursos que será gerada,
excedente às despesas normais de custeio, serão fixados
no texto extenso e flexível da lei complementar, que a
proposta prevê. O que está sendo proposto ~ como já
dissemos, a adoçào de uma prioridade através de uma
decisão eminentemente política, e o certo é que, sendo
adotada, vai gerar dividendos que logo beneficiarão a
todo o Brasil, considerando que economia nacional é sistema de vasos comunicantes, e que nós, brasileiros de t<rdos os Estados, que integramos solidariamente a unidade física da nacionalidade, ansiamos vê-lo, sem discre-pância e sem demora, próspero e feliz.
Sr. Presidente, dispenso-me de maiores considerações.
1:. o grito de desespero do Nordeste (falo, neste momento, interpretando o sentimento de angústia e de sofrimento daquela região): ou o País toma uma decisão politica, e deixemos as figuras de retórica, o sentimentalismo
já inteiramente surrado, já inteiramente desacreditado
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para aquela região, ou então poderemos, como afirmei
aio_dl,!. há pouco, chegar a conseqUências imprevisíveiS.
1:: a hora. é o momento do Brasil reconhecer que o
Nordestejâ deu muito, já contribuiu muito,jâ sofreu de-mais, e é preciso que o resto da Nação, que é a parte mais
rica, mais próspera, mais feliz, socorra aquela gente des- -graçadamente sofrendo fome e às vésperas do desespero.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro·
nunda o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O que aprendi e o quanto me tem sido proveitoso, moral e espiritualmente, aqui no COngresso, em reSUmo foi:
Aprendi que não se faz política com ódio, com vingança.
Aprendi com os que já partiram para o além-túmulo
com os companheiros, com os adversáriOs.
Aprendi com os que nos deixando, aliando-se aos nossos adversários, ftzeram-no em- busca de uma melhor situação para o País.
Aprendi com os que permaneceram fiéis ao Partido,
sabendo antecipadamente da nossa derrota, mas não podiam trair a palavra empenhada e sobretudo o compromisso com a democracia, e aí os vitoiiosos no pleito não
nOs negarão o mérito de havermos impedido um impasse
que- poderia- ser fatal para- a abertura política.
Finalmente, aprendi o quanto temos _que zelar pelas
instituições como um todo, e é por esta razão que aqui
estou, Sr. Presidente.
Distraidos pelo consumismo avassalador, prisioneiros
- -de imediatismo em desfrutar tudo o que a ciência e a tecnologia foi colocando a nossa disposição, não percebemos que a 3• Grande Guerra, como sempre se imaginou,
não está por vir, ela veio, já está -ein pleno desenvolvimento, e a sua grande esteira de vítimas vai crescendo de
maneira tal que, em que pesem todos os nossos temores,
atingirá a toda a humanidade, todos seremos atingidos,
ninguém escapará ao ''Apocalipse", ao fatal ''Armagedoit".
-----Em verdade, Sr. Presidente, não sei se o objet_o de um
prévio e diabólico plano, enquanto preocupados em impedir o desencadear de uma guerra atômica, que faria
desaparecer da face da terra as nações diretamente envolvidas e que, como seqUelas, poderia também atingir
os países mais próximos-, fomos sendo assediados e envolvidos pela mais que insidiosa, sutil, contudo, inexoravelmente destruidora que é a Guerra das Palavras.
De infcio, o culto à Gíria, vale dizer, a corrupção da
maior identidade das nações, o idioma, o verbo, ao mesmo tempo, simultaneamente, o uso continuado dos petardos das _frases de efeito, das ••palavras de ordem'', e,
finalmente, a perversão total das palavras mais significa-tivas, mais importantes para a sublimação e espiritualidade dos homens. A partir daí, segue o processo de demolição de tudo o que nos eleva da condição de simples
criaturas à condição de Filhos de Deus.
Instalou-se o processo de anticultura da alienação total e chegamos à massificação, objeto maior do materialismo, para assenhorar-se da individualidade de cada
um, para criar o "novo homem", o homem sem rosto,
sem ra:mm~. sem ideptidade, enfim, o "homem massa".
Para termos uma pequena idéia do_ poderio da chamada Guerra du Palavras, vejamos como até mesmo aqui
entre nós, na mais alta Casa de leis do País, somos envolvidos e até mutilados pelos seus petardos, e com o agravante de atingir até mesmo os mais_ qualificados e brilhantes dos nossos juristas.
Tanto é que é "lugar comum" a condenaç_ão pura e
simples da Legislação, Código e Constituição vigentes,
como uentulho autoritário", assumindo, involuntariamente, é claro, o sério risco, de levar a nossa população à
total desobediência civil. F a~em-no na busca do Estado
de Direito quaii.do, modestamente, entendo que, em realidade deveriam postular o Estado de Justiça, ao qual
não chegaremos se aqui no Legislativo, por a tos ou palavras, legitimarmos a ação de alguns elementos do_Ex_ecutivo, a exemplo do Ministro do Trabalho que, em tão
curto esoa.ço de tempo, já promoveu, como um rastilho
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de pólvora um volume de greves ilegais, proibidas textualmente nas leis _e na Constituição que, a nós os mais
velhos, aos nossos olhos, tornaram-se "fichinhas" os agitadores que nos leVaram ao 3!" de março de 1964, e em
consonância a "Guerra das Palavras", numa "batalha"
do "falei, escrevi, assinei em baixo, mas não era isso que
eu queria dizer", é jogado na face da Nação, uma já famosa "Proposta para a Eleboração do I Plano Nacional
de Reforma Agrária da Nova República", realmente não
da!ia tempo para ser o primeiro, e, da forma com que foi
montado e co_locado para o debate, fatalmente, tinha que
ser da lavra da "Nova República", e em total arrepio ao
Estatuto da Terra e da letra da Constituição, como iremos ver mais adiante.
Mas a triste verdade, Sr. Presidente, e que a pouco e
pouco, todos nós, velhos e particularmente os moços,
como qli.e entorpecidos, anestesiados, vamo-nos entregando a esta embriaguez, ao desatino do desrespeito ao
valor e ao significado das palavras, com o agravante,
como salientado, de envolvermos nesta terrível mutilação dos valores estabelecidos até mesmo a letra e o
espírito da nossa Carta Magna.
Se compulsarmos, Sr. Presidente, os Anais da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, a partir de 1964,
nenhum outro assunto foi objeto maior das nossas falas,
dos apartes e até mesmo nos pareceres, quanto à restauração das prerrogativas do Congresso Nacional.
No entanto, ·OS historiãdores mais enérgicos -ou severos, por certo não irão nos poupar pelo fato de havermos
deixado "dormindo" na Constituição. por 17 anos, a
grande prerrogativa, senão a maior de todas do Poder
Legislativo, que é a Fiscalização Financeira, só 3g0ra,
praticam·ente, íniciadã. -com ·a Lei Mauro Benevides.
E, o pior, Sr. Presidente, é que, sabemos todos, de
pouco ou nada valerá a fiscaliZação e o controle dos gastos -do Governo sem a regulamentação do art. 64 da
Constituição, que trata ou determina seja fixado por nós
Congressístas, as despesas com pessoal da União, dos
Estados e dos Municípios.
Daí por que, Sr. Presidente, temos hoje no Brasil, na
União, na quase totalidade dos Estados e Municípios, a
mesma situação financeira caótica, que nos flagela desde
o Império, o constante endividamento interno e externo
para cobrir os déficits públiCos, e tanto é verdade que, de
um levantamento que realizei a respeito da nossa dívida
externa, desde D. João VI até 1967, menos de 10% dos
empréstimos externos do Brasil, dos Estados e Municfpios, ê o que foi destinado a obras especrficas. o restante,
na sua totalidade, foi utilizado para cobrir os déficits do
Tesouro e para "rolar" a crônica dívida externa brasileira.
Na seqUência _do absurdo desapreço pela Constituição, vale enumerar o art. 162 que rege textUal e exclusivamente: "Não será permitida greve nos serviços públicos e atividades essenciais, definidas em Lei".
Sem comentários de nossa parte, que fale e atue a
"Nova República".
Reiteradas vezes, Sr. Presidente, tenho insistido para o
perfil do líder, do político no desempenho das suas dificeis e quase sempre mal interpretadas funções na vida
pública, o imperativo do comportamento patriótico
como conduta, a nos custar em muitas circunstâncias a
gratificante popularidade, por não bajularmos os nossos
representados, os que nos elegem, enfim, como verdadeiros condutores de homens livres, nos negarmos a andar a
"reboque" da opiníão -das momentâneas maiorias, para
realizarmos não o que seria màis simpático, mais "palatâvel" aos apetites fugazes do ~·povão", mas o que precisa e deve s_er feito com vistas ao bem de todos e especialmente das vindouras gerações.
A este t:espçito, Sr. Presidente, vem-me à memória as
observações de um crítico ao constituinte brasileiro. E é
oportuno, porque hoje falou-se tanto em Constituinte e
COnstHUiçãõ cjUe é bani- que nós tenhamos sempre presente e não p~amos de vista essa observação que, de
certa forma, Sr. Presidente, dolorosamente, cabe como
uma luva na mão do constituinte brasileiro. Diz ele que
temos atuado, no Brasil, em todas as oportunidades, na
elaboração das nossas Constituições como o "alfaiate
que costura para um cidadão que ele não conhece e, por
conseqUência, não tem as suas medidas" e, depois, queremos ·que essa rouPa sirva no freguês desconhecido.

~
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pular, então, nem se fala, e o contido por exemplo, no
art. 165 que rege- ..A Constjtuição _assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, alêm de outros que, nos
termos da Lei, visem à melhoria de sua condição social: _

"'I- Salârio mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as suas necesSidades
normais e as de sua famflia."
Alegam os entendidos que a Carta Magna páde e deve
conter intenções, especialmente, aquelas que visem à me-lhoria de vida dos menos afortunados, com o que, modestamente, concordo.
_
Mas, no caso em tela, nesta verdadeira "Guerra das
Palavras" em que vivemos no Brasil, o constituinte ao
transplantar com os acréscimOS que fez, para õ texto da
Constituição o art. 29 do Decreto-lei n9 399, deu aos inconseqUentes ..Guerrilheiros das palavrasn um quase
que inesgotável manancial de munições. Deu-lhes a
grande arma que, com diabólica pertinácia, têm utilizado para fomentar o ódio entre o trabalhador e o empregador, inculcando nos que, despreparados e desqualificados profissionalmente, recebem salário mínimo, acOnvicção que eStão sendo roubados pelo patrão e com_ a _
cumplicidade do Governo que decreta os salários de maneira a favorecer as ..classes dominantes, etc". ''Dois
coelhos com _uma só cajadada"- conseguem a desarmonia entre o capital e o trabalho e o desrespeito aos
atos do Presidente da República.
__ _
MalicíõSiimeilte, através de ''pesquisas" onde recolhem preços CJ!l ''boutiques" e nos mais suntuosos supermercados que cobram o luxo das instalações e das sofisticadas embalagens para projetarem o salário que nãO _ê:
pago pela "ganância do patrão", quando, em realidade,
estes ..industriais" da intriga e da falâcia sabem que o
campeoníssimo e invicto defensor do trabalhador brasileiro, que foi o saudoso Presidente Getúlio Vargas, ao
criar o salãrio mínimo, deu ao mesmo a conceituação
correta através do Decreto-lei n9-399, de 1938, que diz:
"Art. 19
..... ,_ ........ ·~ .............• ,
Art. 29 Denomina-se salârio míflimo:a r"inlriiie=ração mínima devida a todo trabalhador adulto,
sem dis_tinção -de sexo, por dia normal de serviço e
capaz de satisfazer, em determinada época, na região do país, as suas necessidades normais de ali~
mentação, habitação, vestuãrio, higiene e transpor~
te".
O que é deplorável, Sr. Presidente, é pouca ou quase
nenhuma divulgação que damos aos exemplos edificantes_ dados pelos povos mais civilizados e que construíram
as suas civilizações e prosperidades com muita luta, muito sacrificiO e até mesmo experiênéias políticas dolorosas, como é o caso da Itália. Após sofrerem os -desatinos
do Fascimo e da corrupção desenfreada, preceptores do
Comunismo, e servir como teatro da 2• Grande Guerra,
surge, em conseqüência, ali, o maior partido comunista
do Ocidente, 4 vezes maior, em filiados, que a própria
matriz, que o própriO paitid9 comunista da Rússia; pois
bem, foi este mesmo povo que ajuizadamente, hã menos
de _quinze dias, derrotou em um plebiscito, uma proposta
dos comunistas que visaVa aüffientos salariais. O que,por certo, vitoriosa, a ''sini:Pâtica" proposta, perderia a
Itália, as condições de continuar competindo no Merca~
do Mundial, condição de vida _ou morte para qualquer
país rico, e mais ainda para os países pobres efou em desenvolvimento.
E é o caso de se perguntar ao Plenário, Sr. Presidente,
e a V. Ex': teriamos nós, comO lideres populares, a capacidade de conduzir o povo brasileiro a esse tipo de comportamento? De repelir, através de um plebiscito, esse
tipo de proposta?
Nós sabemos que, lamentavelmente, esse não é o caso,
no momento, tal é o poderio-da subversão infiltrada em
todos os setores da vida nacional e, de modo particular,
nos meios de comunicação.
Sr. Presidente, nós temos realmente problemas dolorosos, fatos realmente preocupantes, sobretudo quando
volvemos nossas vistas para a área do Executivo -e constatamos inseridos, compondo a administração do Go-

~en~o E~\:ter!:il. _hqm_çg~ gu~. r~hnente, pelo seu passado,
-pela sua po~tur-ª•- ~~19 _seu comprometimento, não poderiam estar agindo dentro do Governo, senão da forma
como realmente vêm agindo, vêm se comportando.
Temos, e ainda _hã pouco eu citava,. a Qolorosa posição
em que l)e e~çontra_hõje o rdaciónamento entre o trabalho e capital. EPor que,_ Sr. PreSidente-e_Srs_. SenadOrCs?- --Porque exatamente foi para ali, para o Ministério do
Trabalho, cpmo IJI.erliador entre as relações _capitaltrabalho_,_ foLcolocado exatamente o Sr. Almir Pazzianotto, que se permite o luxo de, publicamente, recomenR
dar: desobediência às leis, porque as leis, e a Constituição
vigente que aí está, fazem parte do entulho autoritário.
~~cQm i~Q~~!~-~ui, Sr. Presidente, matérias que tra:gode todos_osjornais do Pais, retratando esse quadro,
quase -comõ-que·aantesco, onde as principais Stlvidades
da economia brasileira, de modo especial educação e
saúde, que nos falam tão de perto e tão profundamente,
nã:o há_ mais setor hoje, ê verdade, da vida nacional, espeR
cialmente aqueles onde as greves são textualmente proi_bidas até pela Co_ns_titúição, que não estejam sendo objeR
to desse processo de grevismo organizado.
E com qual objetívo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
senão o de desestabilizar este Governo, que., efetivaniente, temos que reconhecer, foi implantado, em termos
PQliliçQ_:-partidârios, sem aquele suporte ideológico que a
Revolução de Março de 1964, com todos os seus desacertos, mas ninguêm poderá lhe negar, tentou implantar
neste País: um sistema partidário em torno de idéias.
Mas_, lamentavelme:r;t~e, epm __ o ~lvorecer da Nova República, aliás: como motivo de ufanísffio dos doutos e sábios dirigent~ da Nova República, permítíu a anarquia
do pluripartidarismo e, sobretudo, qu-e voltássemos à~
quele -doloroso processo de Partidos que se prestariam a
como que um bureau de aluguel, em torno de homens,
em torno de figuras, a exemplO daquilo que estão bem
lembrados os mais velhos, quando um PR existiu, enquanto teve _um Arthur Bernardes, um PL, enquanto
teve - foge-me à memória uma figura eminente dos JiR
bertadores, uma das melhores figuras deste País - mas
um PSD, enquanto teve um Adhemar de Barros, um
-PTB, quanto existia um Getúlio Vargas e, assim iríamos
longe, -sr. Presidente, fôssemos aqui enumerar os líderes
e as figuras que realmente tinham em torno de si não um
ideário, não um programa, mas o seu carisma em torno
do qual se formavam os antigos Partidos políticos.
Mas, então, dizia eu, que este ÜQWrno que aí estã,
produto de uma "colcha de retalhos"_, tais e tamanhos
-conflitos de idêias que compõem as bancadas nO Con~
gresso Nacional, que o apóiam, não seria de estranhar
que se-_ tivesse também um Ministro do Trabalho
comportando-se da forma como essa que af estamos asR
sistindo.
--_-~a~ a verdade é que o nosso ilustre Ministro-do _Trabalho-, que deveria ser o mediador entre o-capital e o tl-abalho, justificando a violência com_~_ (!nico _cam_i_!l.ho para
os acordos, para os entendimentos e invocando a História, o culto Ministro, fatalmente, _foi inspirar-se nos ensinalnentos-da RevóluÇão -Francesa, na decapitação das
..classes dominantes" da nobreza que não "soube compreender o momento hist6rl.cõ" e não cedia.
Lamentavelmente, agora sou eu que lamento e deploro a impaciên<:_ia do ilustre Mini_stro, e por esta razão não
ter avançado mais 3 _ou 4 anos na História, para encontrar as cabeças decapitadas de Robespierre e de Danton,
como tambét"t! o c()rpo apunhalado e morto de Marat:
Todos mortos pelo "povão", condenados que estavam a
__ partir do instante em que de líderes se transformavam,
pela ambição do poder, em cortesãos das vontades populares, em ba)~ladores da tresloucada "maioria" que
fa~!ica@_m, passl!~~!ll- a an4~r a _reb~q_uc:_ da op_i_ni~o
pública .Pa~a se:r:em agradáveis ao "povão".
_Sr. Pres!_~_te, q_ue!O__ ressalvar qll_e, quaisquer _seil_l_e~
Ulanças, dos mais- que aõgustiosos dias que vivemos,
com9 a cri~ 4e aut~ridade que v~i-se ~cendr~n~o no
PãíS,-com -os-dlãS-qUe- ilos leVúãm ão 31 de mirçO di
1964, ou com a "Queda da ~astilha" serão meras coincidências.
-· - · Recapitulan~o._ tem_os_dois Ministros do ~stado: Q~O
T~b_al~__g. p~gitndq Q_de_srespeito às l!!is _vig~~t~ e l~iti:
ma:!!do as _gre_y~_C:S~_is _e_ irlCO~Stitli~{OI!aTs; o- di_RaOi-
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ma Agrária,__c~m __a S!J:a _..proposta", contribuindo para
ensangUentar mais ainda o meio rural e com o agravante
d~ estar liquidando com o pouco que ainda resta dos que
teimai!l_~!ll prQduzir alim~ntos _no Brasil.
Desnecessário, creio, comentarmos as profundas divergência~ 4entre _todos o~ ,chamados Ministros da área
ecOllômicã, Ca(ia um levafl.dO- o Presidente da República
a consultar, pessoalmente, todas correntes de interessados na economia e técnicos externos, porque não entendem e não conseguem fazer com que o País compreenda
o que diz ou querem os seus assessores, os seus tê:cnicos,
no caso QS seus Ministros da área econômica, especialmente quando o levam à vexatória situação em que ficOu
COJ;D o pr9_b~ma das prestações do BNH.
A respeito da indústria do descontentamento generalizado com o Gov~rno e que, por certo, esse descontentamento não estã chegando na sua plenitud'! ao Presidente
Sarney, t~go aqui o Editorial de O Estado de S. Paulo.
para que constitua parte deste discurso, como também o
noticiãrio_da página 9 do Jornal do Brasil, da mesma data, que dlirão ao Senado e aos Srs. Senadores uma idéia
real a quantas andamos com o gre-vismo.

·'o GREVISMO~ ATACA A SAúDE
O Estado, 26-6-85
Não fazem _por menos os grevistas do Hospital das
Clinicas: qUêrem que seja totalm-ente desativado,
concedendo-se alt~ (!?)_a todos os pacientes internados.
As emergênci~ serão transferidas a outras casas de saúde. A parede completa uma seman"a: o Instituto Central
com capacidade de 1.100 leitos, tem menos de 40% o cu~
pa~os: e 431 doc;ntes jã foram dispensados, sem consegutr entretanto dispensar os males que os acometeram. A
greve de servidores públicos ainda é proibida por lei; porém, desde que o popular Ministro do Trabalho se recusou a aplicar textos vigentes, aptos a permitir à autoridade enfrentar movimentos de pafalisação do trabalho ma- nifestamente atentatórios ao Direito_, o Brasil
transformou-se numa espécie de terra de ninguém, na
qual cada um fez o que quer e fica tudo por isso mesmo.
Assim, não é de estranhar que também a greve dos servidores da prefeitura paulistana evolua ao sabor da vontade de seus autores. Na Adminístração Regional deItaquera Guaianazes, Por exemplo, _onde __os__piquetes são
mais eficiCmt~~ não_ se realiza coleta de li~o. o hospital
municipal só atende casos de urgência e hã 22 creches fechadas,
impOrta _q_ue-a aÇãO de piqueteS COnStitua, nOS terR
m?s expressos de disposião inserida n'> Código Penal,
cnme contra a organização do trabalho. Ao que tudo indica, o essencial ê agir ao arrepio da lei e demolir o poder
público. Generalizada a baderna, esfrangalhada a ordem
jurJdi~. com a colaboração de governantes que não enR
tendem como desservem à Nação omitindõ-se, recuando, hesitando, acovardados diante dos agitadores profissionais e inocen!eS títeiS -, d~ virá em que_a baderna triunfarã em toda Bilha. Então~ não serão poupados aqueles que não desempenharam o dever de se fazer
obedecer, em nome da comunhão sociã.l, acumpliciandose cotn as forç:as da desagregac;ão, desencadeadas com
tamanha técnica que ~á -esparita nã_o eStejam conquiStando objetívos mais importantes do que os adjudicados até
agora. ~ muito cedo,- talvez?
Assombra o descaso dos titulares do poder pela saúde.
Verdade que a deles ~ão corre risco, pois quaisquer
problemas maiores que surjam serão resolvidos facilmente no âmbito de clínicas particufares. Trata-se, entretanto, da população compreendida nos segmentos de
renda mais pobre. Essa, sim~ paga muito alto o preço da
desidia, _da tibieza, do bom-mocismo de quem julga ingenuamente que, passando a mão pela cabeça de grevistas
empenhados em provar as vantagens que há em mandar
a lei às urtigas e pi(f.ueteifcis ãfeiçoados à violência, gran~e_ará popularidade. Amarga ilusão, porque sem demora
se -{afão s_entir os efeitos dos subterfúgios_e das evasivas:
o poder expele quem não o exerce.
Como"-Se se trat:isse de uffi sistenla de vãsos comunica_ntes, _ CJ]J___gue:.cada s~tor é atacado de _uma vez para que
se-verifique. co~? se po~erá des~rticulã-~o completa~en
te,__ agor~ ~a saú_ói j)úblíca que ~irfas _conseqUências de
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paredes ampliadas por intermédio de sucessivas reacõeS

em cadeia. Noticia-se· que, no Rio, a greve dos profissi<r
nais desse setor está próxima de completar 50 dias. E há
mais. Os funcionários da Previdência Social ameaçam
entrar em greve nacional, a partir da próXiiila -se-mana:
pleiteiam reajustes de vencimentos que o governo não
pode pagar, segundo já declarou o Ministro da Fazenda. __
"Nossa melhor alia-da é a inflação",advertiu Lenin. Os ~
responsáveiS pela maior inflação jamais registrada neste
Pafs podem até abominar d marxismo-leninísmo, mas a
verdade é que serviram a ele, atuando para que o ·proces-

so de desvalorização mOnetãria- atifl8:iSse os níVeis a que
chegou e gerasse todas as tensões sociais que desaguam
nos moVimentos reivindicatórios ã. que a Nação assiste.
Não se deixa de reconhecer que, na maioria dos casos, os
inspira uma mOtivação a Que s-e deve estar atento, mas
cumpre contestar a forma por que vêm sendo conduzi-_
dos, com o apelo à violência e as repetidã.s trã.nsgrCsSões
à lei, transformado o governo em mero espectador, passivo, dos acontecimentos. Quando estes o ultrapassarem,
criando situações de fato insolúveis, nada mais haverá a
fazer, e o Pafs soço_brarã, conduzido pelos pais da inflação, de mãos dadas com os omissos a que incumbia
manter íntegra a sociedade, que contudo se permitem renuncfar ao cumpríinen-tO- da obrigação de defendê-la.
Praticam os a tos de culto externo à Bandeira Nacional;
porém, na prâtica, a ignoram, desrespeitando o lema que
nela se inscreve: sabotam o progresso, desguarnecendo
os bastiões da ordem.

PESSOAL DA PREVIDI':NCJA
PÁRA HOJE POR REPOSICÃO
Brasília - Os 250 mil servidores da Previdência Social
paralisam suas atiVidades hoje, em todo o país, no .. Dia
de Alerta ao GoveinO". Eles querem reposição salarial
de 80% retroativa ajãrieiro,--para todos os servidores, inclusive inativos e penSioniStas~ O Ministro da Fazenda,
Francisco DorneUes, disse ao Ministro da Previdência,
Waldir Pires, que o Governo rião tem caixa suficiente
para atender às reivindicações, que excedem a CrS 700
bilhões.
Enquanto esperam uma audiência com o Presidente
da República, os servidores vão realizar, de 29. de junho
a 5 de julho, assembléias nacionais para -decidir se entram em greve por tempo indeterminado. Eles não aceitaram a proposta do Ministro-da Administração, AloísiO
Alves, de reajuste salarial de 89,2% a partir ~e I 'i' de julho.
~
A Federação Nacional dos Servidores da Previdênchi
SoCial divulgou documento denunciando que 35 a 40%
dos funcion"â.riOs (telefonistas, -datilógrafos, motoristas,
auxiliares operacionais e agentes ·de portaria) recebem
salários abaixo do mfniino. A ciHegoria 1, a mais baixa,
está recebendo atualmente, CrS 175 mil, e a categoria-16,
Cr$ 326 mil375. Os funcionários querem um píSo de três
salários míniincis, -ce-rca de Cr$ l milhão.
As reivindicações dos servidores foram entregues ao
Ministro Waldir Pires, no dia 11 de abril, mas somente
no dia 8 de maio, a Secretaria-Geral do Ministério co_meçou a estudá-las. No dia 17 de maio, o secretárioadjunto Sérgio Fernandes afirrn~u que l?S servidores receberiam estudos prelimínares sobre a posição--do ministro. Eles decidiram então que, se até o dia 30 de maio
não tivessem uma definição, entrariam em greve. O movimento, no entanto, foi suspenso, porque, segunôo ó
Presidente da Federação Nacional das Associações dos
Servidores da Previdência Social, Antônio Carlos di:: Aridrade, o número de pessoas mobilizadas, na época, era
pequeno.

MONTORO NÃO NEGO.CIA
COM GREVISTA DA SAÚDE
São Paulo- O Governo Montoro não ni::gOCiará com
os funcioli.ârios do HQ.Spital das ClíniCas -enquãnto eles
continuarem em greve~ advertiu ontem o SecretáriO de
Governo, Lufs Carlos Bresser Pereira, qualificando o
movimento de "irracional e anti-social". Em assembléiã
realizada ontem, os 8 mil 500 funcionários decidiram
permanecer com a paralisação, que já dura oito dias. No
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inaior hospital da América Latina, somente estão funcionando as UTis e o atendimento de emergência.
No final da tarde, o superintendente do hospital, Guilherme Rodrigues da Silva, levoU ao Secretário Bresser
Pereira- a cuja pasta está subordinada o HC -as exigências dos grevistas. Além das reivindicações gerais dos
se_~idores da _ã!C3 de saúde (adicionais por_ insa1Ul5rid~
de, elevaçilo 00 piso:-rCcfução dã jornada de trabalhO e
trimestralidade), os funcionários do Hospital das CUOicas pedi::m outros itens, como a transformação do hospital em_ autarquia especial.
os-grevistas alegam que assim o Hospital das CUnicas
teria maíor autonomia administrativa e ampliaria a -participação dos funcionários em seu _conselho decisó_rio.
Mas para o secretáriO de Governo, a transformação do
HC em autarquia é ImpossíVel. ..0 Governo estâ dando
prior_idadç: aQshQspitais universitários e-prCfende melhorar a remuneração dos funcionários do Hospital das
Cl(niC:is. Mas isso só será possível com a criação de uina
fundação especial que daria maior flexibilidade. no tratamento dos p-roblemas financeiros do hospital", afirmou
o secretário.
·
Acordo

Pela primeira vez, surgiu a possibilidade de o Gove"friO
gaúcho fazer um acordo com os professores estaduais,
em greve hã 46 _dias. Após cinco horas de reunião entre
os dirigentes grevistas, o Governador Jair Soiires e o Secretáiíó de ECIUcaÇão-Salzano Vieira da Cuilha, chegouse à- quarta contraproposta govemamentál: reposição
imediata de 50% para quem ganha o piso salarial e de
20% para quem ganha acima. Esta proposta será debatida ainda hoje pelos 40 núcleos do Centro dos Professores. Caso ~ja aprOvada, será realizada assembléia para
discutir o fiin da paralisação.

Interior
Uma passeata pelas principais ruas da cidade até a Câmara de Vereadores - onde receberam o apoio do Legislativo - marcou ontem a greve dos 150 profissionaiS
da ãrea de saúde da Prefeitura Municipal de Feira de
Santana. Estão paralisadas as atividades nos 15 postos
da cidade e-dos distritos. A greve é em protesto pelas de~
ritissões- dos médicos Lama_rtine Mota, prtsldeRte da regional da Associação Baiana de Medicina, e sua mulher,
Tânia Mota. Alêm da reintegração dos demitidos, os
grevistas exigem melhores salários para os servidores
sem nível universitário, que ganham cerca da metade do
salârio mínimo."
Na mesma <lata-O EstadO de S. Paulo nos dá notíCiaSde que o Presidentç n_ào+r_etrocederâ no seu propós~to Qe
fazera reforma agrária dentro da lei e da ordem, o que ê
auspicioSo e trB.nqüízador-para todos os homens de mãos
calosas, para os verdadeiros fazCrldeiros, Visto que ITCõU
expHclto que a lei serâ-cumprida, e por esta razão varrlõs
ter~ a par de uma política fUOdiãria, varrias-ter-uma-verdadeira polítíCã agropaSt_oril.
Cóntudo, na mesma notícia, temos informações: denúriCias à respeito da sobrinha de D. ÁlamO PeÕa, Bispo
de Marabâ, chefiando invasão de terras à frente de grupo
ãtrn_aq~,- e .áinda, na mesma página, comparecendo o Presidente da CNBB; seria a do B ou a do outro Partido?
Ma~; comparece o seu Presidente, declarando que '"pedíli'' aO Sr~ --PreSidCit!~ dã Ripública em favor do seu
.. Pupilo", que é o Ministro da "proposta" da Reforma
Agtâria.

SARNEY J'ROMJ;TE NÃO !lETROCEDER
Brasilia
Agência Estado
Os dirig~_!l_teS_da _CNBB ftzerarn_ apelo ao Presidente
Josê Sarney para que não haja retrocesso na decisão de
implantar a reforma agrária no País, e ouviram do Presidente que "sem o domínio da inOação e sem a reforma
agrária não -se aV8.nçarã no País". Durante mais de uma
hora Q!!Jl bispos que integram a Presidência da CNBB e
a ComisSão. Episcopal de Pastoral discutiram, de fórma
descontraída, com o· PreSidente, o programa de reforma
agrária, a participação que a Igreja pretende ter na discussãO da Constituinte, a preocupação da CNBB com a
situação-dás_ crianças no Brasil e a participação da Igreja
no pacto social. Esta foi a primeira visita de um Presi-
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dente da República em exercício à sede da CNBB, em
Brasflia, inaugurada em 1978.
ApóS o encontro com Sarney, Dom Ivo Lorscheiter,
Dom Benedito Ulhoa Vieira e -o Secretârio-Geral da
CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, fiZeram um
relato do encontro, que teve como tema central a questão da reforma agrária. Dom Ivo enúmerou os quatro
po:rifos Pdncipais levãntados pelos bispos sobre o assunto:-· o apelo da CNBB e de outras igrejas cristãs para que
não haja retrocesso no processo de reforma agrária; que
as vozes dos bispos e dos organismos pastorais, quando
afirmam-quê o pfOjetõ ein. CstUdo ainda ê tfmido, sejam
comprêendidas não como desacordo à proposta do go~
verno, mas pelo fato de o projeto ainda estar no começo.
O terceiro ponto levantado pelos bispos é que não basta
resolver apenas o problema fundiáriO e que as soluções
devem incluir a implantação de políticas agrícolas de
apoio ao R:&ricultor. Os bispos querem, ainda, uma discusSão_ mais ampla sobre o conceito de propriedade privada, afirmação que a .Igreja também respeitá o direito
de propriedade privada, mas acha que não se deve perder
a sua dimensão social.
A reforma agrária, proposta no projeto do l~' PNRA
não pretende dissimular conflitos, na opinião da Igreja.
Isso fOi dito por dom Ivo, que defendeu o ministro da
Reforma Agrâría C do Desenvolvimento Agrário, Nélson Ribeiro, no encontro com Sarney. "Setores da sociedade- afirmou o Presidente da CNBB acusaram o ministro de ter sido infeliz quando ele falou que as âreas de
conflito teriam -prioridade dentro do- programa dC desa~
propriações. Dissemos ao Presidente Sarney que as posições do ministro "eStão apoiadas no Estatuto da Tettã.
CNBB quer ajudar
Dom Ivo disse ao_P~esidente que a CNBB está disposta a apoiar as grandes teses sociais, como a reforma
agrária: "No caso especifico da RA- disse ele- queremos ajudar o governo para que não ocorram resistênciaS
_irracionais. Com o nosso apoio, querem9s que 9 governo
não fraqueje, contribuindo para isso no trabalho de
conscientização da população sobre a importância do
programa. A Igreja está ciente de que o programa do governo não tem como objetivo atropelar direitos legítimos
de Qinguém. ~ão se trata de promover conflitos, mas de
se trazer a paz",
Sarn_ey afirmou aos bispos que a resistência ao programa de reforma agrária já era esperada, mas que sem a
sua realização não será possível equacionar os problemas fundiários no País. Os bispos falaram, também,
spbre o recrudes_cimento da violência no campo, citando
o caso: especifico de Marabá, onde vários posseiros foram mortos nos últimos dias. Dom Ivo comunicou ao
Presidente que _acabara de receber telefonema do bispo
de Marabâ, Dom Alano Maria Pena, afirmando que o
clima na- região "estava irrespirável". O Presidente, nesse
nomeitto -da conversa, pediu ao chefe do Gabinete Militar Bayma Denys, para depois levar a ele as providências
que estão_ sendo tomadas.
Durante a reunião, Dom Ivo também colocou à disposiçãOdo programa de reforma agrâria as terras da Igreja,
se for necessário: .. Há um mito em torno das terras da
Igreja- disse ele-, pois o próprio INCRA já_ divulgou
que elas representam O, 18% do total de latifúndios exis- tentes no País. Inclusive, acho que os dados do INCRA
estão um pouco aquém do número real, pois no cadastro talvez não estejam cOmputadas áreas de cemitérios, colégios, das paróquias, etc., que aumentariam um pouco estes números. Mas as terras são muito poucas. Acho que
querer jogar com as terras da Igreja é colocar fumaça
para desviar o- verdadeiro sentido do problema fundiário".

O PRESIDENTE DECIDE ACOMPANHAR CONFLITOS
Agência Estado
O Presidente José Sarney determinou ao chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e secretário
executivo do Conselho de Segurança Nacional, general
Bayma Denys, o acompanhamento dos conflitos de terras .entre posseiros e proprietârios rurais de Marabá.
Ontem, o Presidente Sarney foi informado sobre os
conflitos pelo governador do Parã, Jader Barbalho, que
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o informou sobre a situação e comunicou que a Polícia
Militar do Estado já. foi deslocada para a área. Segundo
o porta-voz Fernando Cêsar Mesquita, Sarney mostrou
grande preocupação com os conflitos de Marabâ.

Desarmamento
A Secretaria de Segurança Pública do Parâ foi autorizada pelo governador a intervir nOs casos em que houver -comprovação da existência d_c;: inilrcias particulares formadas por fazendeiros d_o suld.o Estado. Segundo o Secretário de Segurança, Lélio Alcântara, se qualquer denúncia a esse respeito for-comprovàaa, a PoUcia providenciará o desarmamento e abrirft ii1qumto para apurar
os responsáveis pela formação da milícia.
Lélio Alcântara reconheceu que a situação é tensa no
sul do Parã por causa da disputa pela posse da terra, mas
afirmou que a prisão de dois fazendeiros, há poucos dias,
acusados de mandar matar várias pessoas, serviu para
conter mais um pouco os Conflitos. Um des$es fazendeiros é Edmundo Vergo Uno, próprieíãrioUa fazenda Ubá,
em Marabâ, apontado corno mandante do assassinato de
nove posseiros que ocupavam suas terras. Ele continua
pres_o em Belém à disposição da Secretaria de Segurança
e, hoje, o Tribunal de Justiça deverá julgar um pedido de
'babeS$ corpus apresentado por Seus ãdvogadOs.
Na Assembléia Legislativa o deputado Aziz Mutran
(PDS)_ voltou a afirmar que uma sobrinha do bispo de
Marabá, Dom Alano Maria Pena, conhecida apenas
como Denise, esfá a frente de um grupo de cerca de 9 homens armados que estão invadindo terras na região de
Marabá, inclusive com a utilização de um carro da Secretaria de Estado de Agricultura. A denúncia de M utran fói feita _durante--a discussão de um requerimento do
deputado Paulo Fontenelles (PMDB) que pede providências do governo para o_ desarmamento das milícias
particulares que seriam mantidas por fazendeiros.
Vejam bem, Srs. Senado~s. na entrevista, sua Eminência diz que pediu ao Senhor Presidente da República,
em favor do seu pupilo, que é o Ministro da proposta da
RefOrma Agrária. Pediu.
No Correio Brazillense, de 27 do corrente, D. Ivo vem
dizer a todos os que lêem a Bíblia Sagrada e conhecem os
Mandamentos de Detts o que a Bíblia determina, -que:
"A propriedade é Sagrada". Como frutos dá visita presidencial. Sua EminênCia faz Coricessão e contraria a Nova
"Bfblia" da Igreja popular.

DOM IVO: A PROPRIEDADE !'. SAGRADA
O Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, Dom Ivo Lorscheiter, considerou a propriedade
privada "um direito sagrado.. , mas reafirmou o apoio da
Igreja ao projeto da reforma agrária_ que o Governo pretende executar. Dom Ivo esteve com() Ministro da Agricultura, Pedro Simon.
Ao abordar a polêmica que vem sendo travada em relação ao assunto, o Presidente da CNBB considerou que
todo tipo de resistência "ao projeto é-iildevida e indiferente à sensibilidade social". Para o Pi-esidente da
CNBB, a refonna agrária, ao contrário do pensamento
de vários segmentos da sociedade, nãQ vai acabar com a
propriedade no campo, mas apenas democratizá·la.
"Devemos pensar nas possibilidades históricas dessa so-.
lução, dentro de_um consenso nacional, onde mais brasileiros tenham terra", afirmou.
No encontro, Dom Ivo explicou que a Igreja defe~_Jde
uma polítiCa agrâria máis éfíCaz, pela qual os mi_nifün~-
dios e o uso _dos_ latifúndios sejam discíplinados.
Ainda noJor11al do BrasD, de 26 de junho p.p., é que a
Igreja da Caridade e Respeito aos Mandamentos da Lei
de Deus, e por isso quase silenciosa, é na página 11 que
D. Eugênio de Araújo Sales, Cardeal Arcebispo do Rio
de Janeiro, encontra abrigo e espaço para CXpender a
Verdadeira e Única Doutrina da Igreja sobre a Reforma
Agrária, o Titulo é_ ••A Igreja e a Reforma Agrária Brasi·
leira". Vejamo-lo:
A IGREJA E A REFORMA
AGRÁRIA BRASILEIRA
Dom Eugênio de Aroújo Sales
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro
O Tema da Reforma Agrária vem sendo debatido com
freqüência, no Congresso e fora dele. Criou-se em torno

deste, como de outros problemas nossos, um clima emocional que nos expõe ao risco de despertarmos um dia
CC?~ _!l_ma lei precipitada e falha, sem a indispensável preparaç~o psicofógica para que não fique no papel.
rachar de comunista qualquer atitude favorãvel à Re~
forma Agrária é entregar ao confunismo um band~ira de
reívindicação humana e cristã.
Não nos cabe descer a por menores quanto à eia-bÕ.ração- de-u:m projeto de-Reforma Agrãria. Cabe-nos soli~
citar_~atenção de gov~~nantes e governados para o
problema, que não pode-Ser indefinidamente adiado pelo
fato de ser delicado, complexo e, para muitas áreas, até
explosivo.
Teffi0s"princíp1os a firinar, princiPias· que,- se forem
_atendidos, conduzirão a uma solução justa e aceitável do
-pro-b!Cin a. - - A RefOrma Agrária tem duas perpectivas fundamenfáis-Sob ã.S -qu-aTs deve ser- visualizada:
• O bem-estar das populações rurais;
- • as exigências do bem comum nacional.
A primeira é u~a Perspectiva predominantemente sociaí, e se formula em termos de melhoria de padrões de
vi-da:- A sig:Urida ê- predominantemente econômica, e s~
formula em termos de melhoria da produtividade.
Procuremos situar·nos sucessivamente nas duas persj:iectms:-·- -- · ·
As populações rurais representam ainda uma alta percentagem dos efetivos demogrãficos brasileiros. COnforme o crit~!'!_o _que_~e_a~ote para definir o homem rural,
esta percen_tagem pode ir além de 60%, o que, em númC.:
ros abSOlUtos, significa um total de 35 a 40 milhões de
habitantes.
~
Esfas populações vivem, em geral, num estado de
abandono e derrelição que; em grande zorias, atinge uma
situação _de miséria infra-humana. Sofrem da falta de
serviços básicOs e:ãssistenciais. Falta âe médic-os, de hospitais, de escolas primãrias, de ensino agrícola, de crédi~ to agrfcola. Vivem, numa alta proporção, completamente à margem de nossa vida económica, numa regime pri-mitivo de produção para o consumo e para o escambo de
mercadorias indispensáveis e primafíssimas. Seria preciso vi ver completamente alheio à realidade nacional, para
desconhecer este enorm_e_e formidável problema, diremos mais, este triste_ e execrâ.vel esçândalo. A condição
destas populações, de milhões de seres humanos nossos
irmãos, constitui por si só um problema que deve imperiosamente ser_ solucioriado. -Não_ é_possível nem justo
aceitar esta situação como uma fatalidade, aquietando a
própria consciência com o apelo à incapacidade do homem rural brasileiro. Esta incapacidade de progresso, se
existe e onde existe,~- ela _mesma um da_dç_9o problema a
.ser r~&Qlviçio. Q.l)niço_ponto que pode ser posto em_questão não é a necessfdaâe inadiável de enfrentar o proble-ma;_ ~ ~pe~~- ;!_}!'-!~~r ~o~~ _d~enf~ntâ-Jo.
As -_exigêncías------óo bem comum nacional se formulam
em te-rm_os de um risco d.e aviltamento da situação
econômico-financeiro do Pafs, na qual as medidas que se
adotassem para ressolver o problema rural nos envolvessem a todos num processo de causação circular cumulativa, .de sinal negativo. A situação precâria das populações campesimas detennina o êxodo rural, em proporções preocupant~, privando a lavoura_ de seus_ elementos mais válidos prodUtiVoS.
Este primeiro efeito converte-se em causa de uma re.
dução do volume global da produção apenas parcialmente corrigido pelo aumento da produtividade_devido
ao inC!'CJllento_d~_mecanização. ~~C: efeito_, por sUa vez,
determinando a escassez de bens disponíveis, tantõ- mais
sensível quanto ainda temos altas taxas de natalidade ê
caus-ª----de_ altª in_ç_e~sante de preços. Os preços mais alt~
impõem revisões de _s~ários mínimos que beneficiam
_principalmente as popUlações urbanas. Este último efeito vai" aumentar a força atrativa das cidades e acentuar 0
êxodo rUral. Temos assim fechado o circuito iieg'afívo-de
causação circular cumulativa.
s~gerifldó esle ~s9.uema de-_ii:tt~pietação; nã-o é nossa
TrltCnçào insinuar ciue devam tomar iitedida.s para coi.:
bir a_êxodo rural. Sabemos que, ao menos em algumas
ãreas, temos populações rurais excedentárias, que é do
interesse geral mobjlizar para o esforço de industrialização. Sabemos que ê mais humano e economicamente
mais interessante abastecer um pais c-om uma pequena
população agrícola altamente mecanizada, do que com
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uma grande população agrícola em péssimas condições
de produtividade.
Estamos apenas chamando a atenção para um dos aspectos do problema e um dos riscos eventuais que medidas precipitadas_poderiam criar.
Se o problema da Reforma Agrária deve ser examinado sob os doisâl!_gulos a que nos referíamos de infcio, os
programas de Reforma Agrária tem também dois aspectos que não podem ser confundidos. O primeiro é o da
Reforma Agráfia propriamente dita; o segundo é daReforma do Regime de Propriedade Rural. Não é justo
nem oportuno identificar de tal maneira os dois aspectos, a -~onto de reduz~ o primeiro ao segundo.
A Reforma Agrária no sentido amplo do terrrlo é areforma das condições das populações agrícolas e da estrutura agrária, visando a elevar seus padrões de v"ída e de
produtividade, Tomada neste sentido, ê uma reforma
que visa ao duplo objetivo que mencionamos no inicio:
elevar os níveis de bem-estar do homem do campo, sem
perder de vista as e~igências do bem comum. t:. um programa de reforma_ total, que chega atê a revisão do regi~
me de propriedade, onde e na medida em que for reclamada_ pelos objetivos visados. Importa, entretanto, não
ceder: a seduções demagógicas que se julgariam quites
para COm as populações rurais, uma vez repartidos os latifU.ridios. Não é difícil._ e_é eleitoralmente rendoso, iludir
as populações campesinas com as promessas de assalto à
grande propriedade. Mas, é trair estas mesmas populações pretender apenas dar-lhes terras, sem prepará-las
para a sua posse e sem um programa que ihes permita
aproveitar estas terras de maneira a garantir- sua prornoçãõ sOcial e ecohômic::a e beneficiar a toda a coletividade._ NãO __p_oucos dOS migrantes que demandam as Zonas industriais-São pequenos -proj:lrietârios no Nordeste.
Mas, sem a devida assistência, são impotentes para utilizar as mesmas terras que possuem.
Trata-se, portanto, de elaborar um programa total, levando_ ate: suas últimas conseqUências o ideal do bem comum. A Igreja não tem compromissos com classes e deseja colaborar lealmente para o bem de seus filhos, lutando contra toda forma de injustiça, e de iniqUidade. Ela
deseja, porém, o bem real destes filhos, e não_ explorar
paixões demagógicas, em período eleitoral. Ela é, aliás,
p;oncira Cm Reforma Agrâria na Brasil.
A Arquídíoces~ de Goiãnia vem realizando uma expe·
riência, seguida com o mais vivo interesse por todas as
Dioceses_brasileiras que dispõem de terras. Está dando o
exemplo de sentido social mais adequado às suasglebas,
loteando a Fazenda da Conceição, com o objetívo de
proporcionar às famílias rurais não apenas um pedaçode terra, mas assistência técnica, financeira, social e espiritual. Conta para iSso com a Colaboração de entidades
públicas e particulares, sendo de justiça destacar o Serviço Social Rural e o INIÇ.
O Serviço de Ássistência Rural da ArquidioceSe de
Natal vem agindo_,_também, çom bons resultados, através de vârias inicia.tiYas, principalmente a Fundação Pio
XH, com Qapoio do Governo do Estado e de órgãos federais~ Prepara-se para agir na mesma Unha deGoiânia e
Natal a Arquidiocese de São Luis._O exemplo da Igreja
poderá ser seguido pelo Governo e pelos particulares~
A Reforma Agrária; c-OrnO_ programa total, tem aspectos rigorosamente têc_oic_os que não podem ser devidamente estudadas em um clima passional. Não é da competência da Igreja .aprofundar estes aspectos técnicos.
Mas, pode contribuir para criar o clima propício à elaboração de um programa inteligente e justo, formulando os
princfpi()s básicos que se deVem ter presentes. Por exem~
pio:
a) Reforma Agrária deve s_er economicamente sã. Distribuir a terra é apenas um passo, que não é nem o primeiro nem Q_ mais importante. Antes é preciso detenninar__o_emprego__~dequado das terras, certificar-sedo capit?l disponível e·ao mercado- para a diStribuiÇão e consumo dos se_us produtos. ~ _
_ _ _ __
-b)- Deve__ s~T moialrile~te justã. Caso _contrário, pecãpor conif:rtãi- iiffi efro com outro erro. Não está certo
permitir cOntinue eXíSHildO urri sistema antiquado e in-justo _de propriedade e exploração de terras; mas, tampouco estã. cert~ tentar uma reviravolta total sem respei~
to algum para com os direitos de proprietários nacionais·
ou estrangeiros. Impedir uma reforma agrâriajUsta e necessária é pecado tanto quanto precipitâ-la sem atentar
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na sua moralidade, segundo os princípios da função so·
cial da propriedade.
c) Deve ser socialmente democrática. Muito pouco se
obtém com decretos e ordens dadas das alturas. Ao homem, é necessãrio reformâ-lo desde o coração, ajudã·lo
a desenvolver as faculdades e talentos de que Deus o dotou, até fazê--lo consciente de suas responsabilidades sociais de bem comum. !:; certamente um processo lento,
semeado de desenganos, mas é o único seguro e dtJradol;lro.

d) Deve ser praticamente moderna. A Reforma
Agrária deve valer-se de todos os progressos das ciências, tanto sociais e econômicos como técnicos, da sadia
contribuição da industrialização, da visão e:_int!;.ini~_a_de
líderes sensatos.
Resumindo nosso pensamento, fomulamos o decálogo
da Reforma Agrária brasileira:
I. Só se pode adotar um programa de Reforma
Agrâria que melhorando as condições das populações,
não sacrifique os interesses de toda a coletividade brasileira.
2. Dadas as grandes variantes regionaiS- do Brasil, o
programa de Reforrila Agrária deve adaptar-se às necessidades de cada região, enfrentando mais diretamente as
seus problemas específicos.

3. -onde existe uma iníqu_a distribuição de ~err~ a _
divisão produti_va de latifúndios improdutivos impõé-se
como um dever de jJ.!stiça social.
4. A preocupação de repartição das terras não deve
perder de vista os programas de assistência social, educacional, técnica e financeira da pequeila propriedade rural.
5. Em determinadas condições de solo, de cultura e
de mercado, há uma extensão mínimfi da propriedãde,
abaix:o da qual é impossível seu aproveitamento económico. Uma Reforma Agrária eficaz deve enfrentar os
problemas, não só do latifúndio, mas tambérn do minifún-dio:
6. A repartição pUra e simples do latifúndio poderia
resultar em colapso da produção agrícola, base indispensâvel para o desenvolvimento industrial, se não houver
Um programa de preparação sistemática do homem do
campo para sua nova condição de proprietário.
7. Manter o homem do carripo em condições Tnfrahumanas de eternos meeiros ou agregàdos não método e
eficaz para prepará-los para assumir ã responsabilidade
de proprietários rurais.
8. A maior força contra o latifúndio imProdutivo é a
pequena propriedade rural bem assistida, para a qual se
deveriam orientar os movirn!:nto_s desordenados ·aas m-i- graçôes internas, organizãndo-as em coiônias-nlodel_o e_
cooperativas.
_
_
____ _
9. Em iguais corldições económicas e ecológicas, a
utilização das terras devo Iutas_ do Estado deve_ preceder
ao parcelamento da propriedade individual. O aspecto_
social tem precedência sobre os interesses paiticulares.
AsSin:i, a proximidade dos núcleos populacionáis exige mais rigor no concC:TIO de lãtirúndio e o bem comum
pode determinar a utilização das terras com diversifica.c;io de culturas.
10. Denunciamos os dois extremos dos reformistas
demagogos que visam, apenas por interesses éleitorais, à
simples repartiçãO das terras, e dos reacionários impenitentes, que não querem reconhecer a função social da
propriedade da terra.
Este artigo foi publicado pela revista Slntese Politica, Econômica, Social
(SPES), da PUCjRJ, número 7,julho/!!etcmbro de 1960. O trabalho ê reproduzido aqui porque rcnete o pensamento do autor no momet~to atual.

Finalmente, nesta "novela" ou drama criado em_torn_o
da Reforma Agrária, pela incongruente, inconseqUente,
irresponsável '"prOpOSta" de Reforma Subscrita pelo Ministro do MIRAD, o EStado de S. Paulo, também de 26
de junho, na pâgina 12, nos dá not~cias de-que, pelo menos, por agora, ..por assim dizer", as coisas, graças a intervenção direta do Presidente da República, começam a
voltar para o leito da normalidade no tão mal começado_
MIRAD. Sob os
Títulos: I -:- .. Mais 50 dias para discutir a reforma" e
2 - "Ribeiro admite _falha no projeto".
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MAIS DE 50 DIAS PARA
.. DISCUTIR A REFORMA
Brasília
Agência Estado
O prazo para a discussão do 1"' Plano Nacio_nal de ReforiT_la Agrária foi_ prorrogado, ontem, por mais 50 dias,
segundo anunciou o Ministro da Reforma e do O~.sen
volvimento Agrário, Nélson Rib_eiro. O Ministro disse
que esta decisão atendeu às solicitações do conselho político do Gov_erno e das ÇomissQes_de AgricuHurada Câmara e do PMDB de Reforma _Agrária que, com a dilatação do prazo que termiilava no próximo dia 30, terão a
oportunidade de apreciar em profundidade a proposta
do_ly_P'NRA-JogÇ~_após o recesso parlamentar de julho.
O Ministro declarou que o novo prazo fixado~ "é
maior do que ele esperava", e que agora o seu Ministério
pretende ''adotar _o_ princípio de apresentar àté o dia 20
de dezembro ao Presidente Sarney o projeto de decreto
do 1"' PNRA". Até 20 de agosto, o Mirad vai promover_.
seminários_ com as classes produtoras e dos trabalhadores, sobre os diversos cap(tulos do plano, objetivando
obter estratégias e diretrizes consensuais sobre a proposta. Neste período, serão constitUídas comissões intei'ministeriaís destinadas a estudar os diversos pontos da Reforma Agrária previstos na propoSta ·ao Governo.
Com as discussões, o Ministro Nélson Ribeiro acredita __que serâ__p_os_s_t{~lfaz~ ?_ "integl1!9ª~-h?rizontal do
plano quanto ao seu conteúdo e estratéglã-de ação" e,
-dessa forma, chegar a um ní_v~l de entendimento muito
maior, pois serão detectadoS os pontos de diVergência.
Tenho a certeza- disse ele- de_ que, em relação à Reforma Agrária, os pontos de convergência são maiores
que os de _divergência.
RIBEIRO ADMITE FALHA
....
NO PROJETO
Brasília
Agência- Estado
O Ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário,
Nélson Ribeir_o, admitiu- Ontem que a Reforma Agrária _
não esta â bem definida ainda: "Admito que precisamos
ser mais criteriOsos e específicos na definição do que é
terra agiicultávd ociosa parã. fins de desapropriação.
Isso. não pOde ser um jogo de Opiniões e deve ficar perfeitamente claro e objetivo nos atas em que serão estabelecidos os critérios de desapropriação"-. Em um debate
com senadores i deputadOs_do PMDB, ele garantiu, porém, que o Governo que produz: ''Nem poderia ser essa
a nossa inteQção, diante_do quadro de dívida externa, de
inflaçãD, de desemprego e de ciise geral que atravessa o
- Pais", d~sse.
O D_eputado haiano-Jorge Viana afirmou téifeceiÕ de
que a desapropriação atinja áreas produtivas e advertiu:
"A reforma deve começar pelas terras do Governo. Se
"ela começar pelas áreas produtiavas, vai gerar conflitos
atê armados". Ribeiro respondeu que a reforma agrária
"precisa· ser entendida como um acréscimo ao que ãí está, algo que se soma e não que desagrega a estrutura produtiva instalada''. O M-inistro admitiu que os próximos
passos do- Governo precisam -especificar fu.elhor o que
são terras odosas a serem desapropriadas para o assen. tamento de agricultores sem terra.
Segundo Nélson Ribeiro, o Governo só está interC$.sado nas terras ociosas, "sejam elas do poder público ou da
iniciativa privada". Ele disse que as terras produtivas,
"'sejam ou não parte de latifúndios", não serão atingidas
_ porque isso significaria ser "incoerente". O Ministro rejeitou, porém, sugestões para dar prioridade às desapropriações de terras do Estado: "Nã.o se trata de fazer
opção entre terra pública e privada, e sim de fazer opção
pelo homem. Vamos tentar identificar o produtor sem
terras e tentar uma solução para o seu problema na pró·
pria região, pOis não pensamos em levâ-1o para onde a
terra seja_mai_s barata ou mais fácil de se obter", afirmou. "O -homem deve ser o sy.jeito da refo_rrna e nj.o o
seu objeto".
Ele explicou que ·~o plano não visa a ocupar a Amàzó_nia e não pretende utilizar os excedentes populacionais
de todo o Brasil, para tentar ocupar aquela parte que
corJ"esRQ_nde a 59% do_território_nacio_nal e. sem_ infra-

estrutura ou condições para o assentamento das
famílias". Acrescentou que o plano do Governo pretende resolver o problema do agricultor sem terra ~·sem desagradar a família ou promover grandes correntes migratórias para áreas distantes ou inacessíveis". Nélson Ribeiro confirmou que a implantação do plano será racionalizada, com a identificação dos locais adequados ao
assentamento de agricultores.
-Sr. Presidente, ainda o Jornal do Brasil, na página 7, e
o_Correio Braziliense, o primeiro de 26 e o segundo de 27
de junho, nos dão notícias de mais uma "forma" que os
Ministros da "Nova República" encontraram para ampliar o descontentamento com o Governo José Sarncy e
com o agravante _de_ quererem colocá-lo como um desatinado, como um_ vingativo, como um desrespeitador das
nossas mais caras _tradições de_ convívio com os adversários, com a lei e com o direito adquirido, face aos atas
jurídicos perfeitos e acabados.
No Jornal do Brasil, o título da referida matéria é
"Cassação de Concessões de TVs sai sexta-feira", no caso, hoje:

-.. o que âiz a_matéria,-Sr. Presidente: O Palácio
do Planalto divulgará, na próxina sexta-feira, dia
28, do_ decrçto do Presiden_te José Sarney, cancelando as concessões das 144 emissoras de rádio e televisão outorgadas pelo Governo passado, no período
de I de outUbro de 1984 a 15 de março deste ano. O
de_creto _coincidirâ com o ínicio do recesso - aten__tem bem;Srs._Senádores- parlamentar domei do
ano, o que evitará. repercussões políticas Cm torno
da medida gOvernainental."
yejam y. Ex•s.,_ além da queda, o coice~- Colocam o
Presidente da RePública numa posição verdadeirament~
equivoca e que não c_oaduna com o seu passado, com o
seu feitio, com_ o seu temperamento e com a sua honradez. Mas não ê a primeira vez que dão este tipo de noticiário na nossa imprensa. Mas, aqui, faz pior, porque
querem colocá-lo como aquele capaz de sangrar covardemente um indefeso, porque sabem os Srs. Senadores,
sabe S. Ex•, Sr. Presidente desta sess_ão, que cerca de 80 a_
90 Srs. Congressistas, -dentre eles eStou eu, somos beneficiáriôS desSaS conceSSões, conió também o é Sua Excelência o senhor Presidente da República, e também o
Ilustre MiriistrcrAntônio Carlos. Só que S. Ex!, como parâmetro, estabeleceu _uma d_ata que só seriam atingldos
aqueles cuja data de concessão realmente não refluísse até Os seus-iiiieresses diretos, -como conseqüentemente
também do Presidente José Sarney.
~o- Sr.

César Cais- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. BI;:NE;OIT_Õ FERJ!E;IRA -zer, Senador.

Com muito pra-

O Sr. C~ar- Cais - V. Ex• está realmente proferindo
um discurso de muita importância. O Presidente José
Sarriey está convocando a classe política para um pacto.
Eu entendo que Sua Excelência deveria primeiro definir,
com os seus Ministros, o que é o pacto po1ítico, porque
não me parece que os Ministros estejam imbu[dos d9$ _
verdadeiros pensamentos do Presidente José Samey. Eu
creio que medidas, cotno essa que V. Ex• estâ aludindo,
não representam uma medida ·de boa vontade; não representa uma medida de um Governo que deseja realmente
ter a concordância dos vârios partidos, para que possa
enfrentar a grave crise econômica e possa, no exterior,
colocar condições adequadas às nossas dimensões continentais, para resolver problemas com os credores. Eu
acho que V. Ex• filz muito bem, quando mostra essa dissonância entre vãrios Ministros e o discurso do Presidente José Sarney.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas V. Ex•, nobre
Senador, talvez não tenha tido, como eu, o privilégio de
conhecer na intimídade, de desfrutar do convívio até fra- terna( co_m o ex-Senador, hoje, Presidente da República,
Presidente José Sarney. E tanto é verdade, e a Casa me
conhece de sobra, sobretudo, pelas minhas posições muito claras e, às vezes, âe marieira até um tanto quanto
grosseiras e contundentes,_mas_de maneira muito límpida e não vejo Como realmente conseguir usar a palavra
penso, tal a minha formas:ão de
para esconder o que

eu
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homem sertaoejo. E, por essa razão, a Casa conhece a
minha posição quanto ao jogo, porque eu, que sempre
combati, sob quaisquer disfarces de formas - eu sofrí
incompreensão_e perdi amizades que me seriam muito úteis, até politicamente, por causa da minha intransigência quanto ao jogo. Pois bem, nobre Senador César Cais,
eu cheguei ao absurdo pasmem V, Ex•s que me conhecem melhor, de cometer quase que como um adultério
moral, quando eu cheguei a fazer uma aposta, aqui, neste plenário, me violentando. Tive que fazer uma aposta,
para convencer um dos nossos colegas que, recém-

chegado a essa Casa, recém-vindo da sua província,
como suplente, hoje titUlar do cargo, eu tive que apostar
com S. Ex~ e ganhar. Tive atê de reduzir o valor da aposta, por uma questão de escrúpulo. "Não. Não vou ganhar uma caixa de uísque, vou ganhar uma garrafa só,
. porque isso é como que tomar o doce de uma criança".
José Sarney não é um homem vingativo. Sua Excelência
não vai permitir que o_ odiento Antônio Carlos Magalhã~s, para vingar daqueles que tiveram a infelicidade,
concomitantemente com a oportunidade de ter-lhe servido e ajudado alguma vez na vida, hoje objeto do seu
ranço, do seu ódio, pelo pecado de o terem ajudado, José
Sarney é suficientemente hãbil. Sua Excelência não vai
permitir que se retire castanha do fogo por suas mãos,
em que pese ainda essa argumentação de nosso colega,
convencido que estava da influência e do poderio desse
Ministro do PDS, inexplicavelmente, do PDS, dentro do
Governo, quando o PDS é um partido de Oposição. Mas
esse Ministro, inexplicavelmente, dentro desse PDS,
PDS esse que estou ficando cada vez menos à vontade
dentro dele, não por radicalismo, mas até pelas nossas
contradições, jâ estamos vivendo a balb(lrdia partidãria
novamente. Eu sofro, Senador César Cais., sofro por ver
que temos o melhor programa partidário até hoje elaborado neste País; sofro por ver frustrada toda essa expectativa que se criou da regeneração dos costumes, da implantação, porque não se regenera o_que nunca houve. A
verdadeira implantação de um regime democrãtico é impossível onde não hã Partido, de fato, estruturados sobre
um ideãrio e sobre um programa.
Então, daí por que, muito a contra-gosto, eu tenho
que nomear o Ministro Antônio Carlos Magalhães como
Ministro do PDS. Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, a notícia não foi dada apenas pelo Jornal do Brasil,
mas foram utilizados os jornais de Brasília como meios
para como que dar autenticidade a essa guerra das palavras, usando até colunas assinadas, como é o caso do
emérito jornalista Luiz Adolfo Pinheiro, que teve a sua
coluna também utilizada para esse tipo de notícia que,
por certo, o informante lhe passou.
A jornalista Ana Lígia Silveira, da editaria de cultura,
também do Correio Braziliense, na sua coluna assinada,
dá notícia do mesmo fato e cita o número das emissoras
que seriam canceladas.
Por fim, Sr. Presidente, a infiltração nos meios de comunicação, para demolir, para nos levar a um impasse
político institucional, usam os jornais, a TV, o rã di o, revistas, o teatro, o cinema, enfim, todas formas que lhes
permitam atingir a "massa", para intrigar, para desestabilizar as instítllições, e, pira- tarifO, vão denegrindo os
homens públicos e as instituições.
V. Ex•s assistiram aqui, ontem, neste plenãrio, quando
eu, possuído por uma revolta e um inconformismO, que
tem que ser inerente a qualquer pessoa de carâter, apelava à Mesa e ao Pr_esidente do Comitê de Imprensa, em
face do convívio ameno que nós temos desfrutado, Sena~
do e Comitê de Imprensa, apelava no sentido de que estando, nós, políticos e in1prensa, dentro da mesma canoa, não lhes convinha, como ê:le fato sabem, melhor do
que eu, como não lhes convêm, atingir o Poder Legislativo .. Em razão de que esse apelo, Srs. Senadores, quando
vou repetir, e peço permição à Mesa, dentro dessa minha
linguagem um tanto quanto grosseira, quando um moleque transvestido de repórter fotográfico, cOvardemente,
tirava uma fotografia no -ex.ato instante - e o Senado
todo ê testemunha, S. Ex~ o Presidente José Fragelli
rnanifestou~se na oportunidade, confirmando as minhas
queixas, as minhas reclamações_ e as minhas observaç_Q_~_
-que brincando com o Sen;;~.dor M::Juro Bqrges, ao_meu
lado, eu dissera a S. Ex~, que eu iria votar:_no seu lugar, o
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que seria impossível porque eu iria proceder o meu voto,
tempo bastante para S. Ex• dar a volta de onde estava e
efetuar o seu voto; e não percebi a fotografia covarde e
traiçoeira. Os colegas de Bancada do Rio Grande do Sul
ê que viram e que são capazes, jâ me disseram, de identificar esse moleque disfarçado de repórter, esse moleque
que -pretende,--de certo, um estremecimento entre a Mesa
e o Comitê de Imprensa, impedindo, para salvaguarda
do bom conceito da Instituição, que não se repita no futuro aquilo que saiu hoje na primeira pãgina do Jornal
de Brasília. O que ê mais grave, tivesse ele se contentado
em atingir o Senador Benedito Fem:ira; Um modestísSi~
mo menor entre os menores dos Senadores da Repúbli~
ca, tudo bem, Sr. Presidente. Mas não, não buscava atin~
gir este humilde orador, queria atingir-o Senado. E aqui
estâ em manchete, "Senado endossa fraude". Na matê-ria, Sr. Presidente, não tem nada disto. Na __ matêria,
realmente, como objetivo, por certo, e secundârio, era
me atingir, mas o principal era atingir a Instituição, ele
conta aqui uma lorota, e como que tentando justificar a
sUa molecagem com·o Senado, com a InstituiçãO, fala de
tudo menos a verdade dos fatos.
Eu chamaria a atenção dos Srs. Sen_adores qUero reiterar aqui o meu apelo ao Comitê de Imprensa,. mas ao
mesmo tempo à Mesa do Senado, porque, Sr. Presidente,
repito, eu não vejo como possamos nós, que estamos engatinhando na busca de um regime democrático, possamos imaginar cheguemos lá ao grande objetivo tendo um
Poder Legislativo desmoralizado, a exemplo do que estão fazendo com o Executivo, via atê seus próprios auxi~
liares, como eu venho enumerando, atingindo a honora~
bilidade da Justiça, quando acusam, nessa guerra das palavras. que a Justiça decide em favor dos poderesos., decide em favor daqueles que detêm o capital, e assim por
dümte.
Mas, a verdade, Sr. Presidente, ê que eu estou verdadeiramente assustado, assustado com essa revoada, com
esta verdadeira avalancha que vem sendo cometida con~
tra a estabilidade do Governo que aí estâ, contra as instituições, levando a nossa população à verdadeira desobe~
diência ciVil. Ainda hã pouco, eu invocava o doloroso
exemplo da Revolução Francesa. Mas quantos eventos,
Sr. Presidente, não bastassem os exemplos da História,
os casos, os ensinamentos bíblicos que são imutáveis,
que são eternos. O que nos custaria, Sr. Presidente, como
vigilantes, como verdadeiros soldados da democracia,
termos presente o "Orai e vigiai"; o que nos custaria, Sr.
Presidente, lembrar aos descuidados a re<::omendação pe~
rene de São Pau1_o_ a~s Romanos, que o salário do pecado
ê a-morte.
-
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Ora, Sr. Presidente, ê muita coincidência para não me
aconselhar, para impedir que eu seja induzido a fazer um
apelo para que, ao sairmos daqui para regressarmos as
nossas bases. não nos comportemos, lá, como que acomodados, mas busquemos as lideranças, busquemos a
quantos tenham responsabilidade político~partidãría, e
procuremos esclarecer, procuremos mostrar a todos que
estamos, Sr. Presidente, numa situação deveras dificil,
mas que, em realidade, o Brasil irã superar todas essas
momentâneas difiCUldades. Dificuldades essas ampliadas
com lente de aumentC?, com o propósito exclusivo, sem
dúvida alguma; de roubar a pouca esperança que ainda
visita e habita os corações da nossas gente simples do interior.
Dai por que, nesta talvez última sessão deste período
legislativo, eu utilize, por tanto e tão longo espaço de
tempo, da paciênCia de meus pares, para consignar essa
série de preocupaÇões, Sr. Presidente, c:iue tantas foram
que não me foi dado realmente alinhavã-las, trazê-las todas aqui, através deste microfone ao conhecimento da
Casa. Mas estão bem concatenadas, bem ordenadas e
poderão ser objeto de uma apreciação mais demorada
dos Srs. Senadores~· para que sejam a beira do abismo
cotri que estão transitando nossas instituições democrãti~
cas.
Maliciosamente, esse mesmo jornal, que deu abrigo a
essa mesma revista, a essa fotografia que encaminhei a
V. Ex', traz em manchete de primeria pâgina, só que no
dia de ontem, ••As mentiras que mataram Tancredo".
Com qual propósito, Srs. Senadores, com qual objetivo
que não o de lançar o desalento, a desconfiança, a des-.
crença dos homens brasileiros nas instifuições democrã~
ticas, sobretudo, seus homens públicos.
Sr. Presidente, como disse inicialmente, nessa pequena
experiência que ainda: não tem sequer vinte anos, que ve~
nho adquirindo nestas duas Casas do Congresso, de ho~
inem rude, de homem embrutecido, posso hoje, em que
pese o mais das vezes a contudência do meu pobre verbo
indicar. de forma diferente, mas poderia repetir aqui,
aquilo que me fez muito bem ao espírito e à alma e muito
bem a minha condição de homem, quando Silvestre Péri~
eles de Góes Monteiro, aquele bravo nordestino, aquele
homem que transitou por este mundo como um rancoroso, ê verdade, mas ao desencarnar, ao moTreT, antes dis~
so, pôde afirmar para os seus amigos: "morro com o coração vazio de ódio".
E ê essa Sr. Presidente, a caracteristica maior do homem brasileiro, sem dúvida alguma, é a maior das virtudes do homem brasileiro, daí por que não tenho notícia;
graças a Deus, de nenhum Presidente da República co-.metendo os desatinos que endereçam, através de notícias
maliciosas, ao Presidente José Sarney, ao derespeito das
nossas tradições jurídicas, da esteira de decisões dos nos~
sos tribunais, exigindo respeito do ato administrativo,
das concessões, via atas jurídicos perfeitos e acabados.
Não fosse bacharel, não fosse um experiente político,
bastava ele_ ser um brasileiro e, de modo especial, um
nordestino, para eu, Sr. Presidente, ousar fazer a aposta,
da qual dei notícia, violentando a mim mesmo.

E por tudo isso, Sr. Presidente, por todas as razões, ê
que eu ontem assisti atônito, assustado, o-detalhamento
com _que os meios de comunicação vêm dando à mais
que deplorãvel, à mais que lamentada, talvez a mais lamentada das mortes de um político, neste País, como sói
ser a ocorrida com o Presidente eleito e não empossado,
nosso ex-colega, o saudoso Dr. Tancredo Neves. No entanto, diabolicamente, com objetivo satânicoS, sem dúvida alguma, Sr. Presidente, porque, desgraçadamente, es- tâ lâ na Presidêncil:J. da Repji_blica um homem que presidiu a ARENA, presidiu o PDS, mas a cizânia, a maU:cia,
sobretudo na consciência daqueles que lêem pouco, ou,
quando muito, a manchete,jâ estão insinuando, sobretudo agora com a exumação do cadáver de Tancredo, corroborando a maliciosa cizânia que esparramaram de que
o sistema continua no Governo, e tanto ê verdade- alegam outros - que a grande parte, sobretudo a ala progressista do PMDB, não está comprometida com o Governo. E, para desgraça nossa, para a desgraça do Brasil,
anteontem, S.ua_Excelência o Senhor Presidente da República convidava as Lideranças dos Partidos que o apoiam, nesta Casa e na Câmara dos Deputados, para um
estreitament() de relações, para que houvessem mais familiaridade.

O curioso, Sr. Presidente, é que a gente identifica, nes-se emaranhado de sabotadores e de sabotagens, homens
que professam todos os credos políticos. ~curioso. Não
hâ como debitar-se só à esquerda ou só à direita, porque,
em verdade, sabem V. Ex'S, há uma tênua linha invisível
que separa os nazistas dos fascistas e dos -Comunistas.
Daí por que não me surpreende que haja aqueles que
coonestam e estimulam o_ ódio entre o capital e o traba~
lho, e haja aqueles que exigem a aplicação da lei, mesmo
que ela efetivamente precise ser revista, mas que pretendem, para a saciedade de suas maldades pessoais, de seus
incoitfessãveis objetivos, que o Presidente, transgrida
mais do que a lei; pretendem qlle transgrida mais de que
as nossas tradições jurídicas, que transgrida e extrapole a
própria formação moral e cristã de um homem como é
Josê Sar)ley.

. E o -.que ocorre, Sr. P~dente'? O 1"' Vice-Presidente
dÕ PMDB vai~para a televísão e, entre as multas declaraçOeS- que S. Ex~ o Deputado Miguel Arraes fez para
essa multidão, para esse milhões de freqUentadores dos
nossos vfdeqs, foi a de que o PMDB dele não é o PMDB
de José Sarney.

Sr_ Presidente, estou multo à vontade e quero consig~
nar este fato, porque eu fui, em 17 de julho. o autor da
proposta, dentro do PDS, propondo a cassação do man~
dato de J o sê Sarney.
Eis porqu~ eu fiz a aposta, Sr. Presidente, porque, ao
- d~pedir~se do__Sena~o, José Sarney indo no meu gabine-
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te despedir-se de mim, lá deixou uma carta afetuosa do

velho companheiro da antiga UDN, colocando-se a minha disposição no Palácio do Jaburu.
Ora, Sr. Presidente, ele, José Sarney, se estivesse aqui
presente, o hoje nosso colc;ga no Senado, novamente,
para alegria mlnha, o ilustre Senador Américo de Souz_a,
que aqui vem suceder Sua Excelência o hoje Presidente
da República, eles que, inimigos na Càffi"ara doS- Deputados, reconciliados, Sarney, ainda no Governo doMaranhão, tudo fez pela reeleição do hoje Senador, mas naquela época ainda candidato à reeleição de Deputado
Federal pela ARENA no Estado do Matanhão.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA- Eu gostaria, estou
sendo aqui lembrado, mas efetivamente eu propus a cassação. Ainda ontem li uma cópia e, mais do que iSso, li
com profundo pesar porque propus a cassação de um
Oilherme Palmeira, que me fala tão e tão profundamente
ao coração, pela afeição, pela amizilde, pela glória que
tive de desfrutar da amizade do seu saudoso genitor, o
nosso saudoso Ruy Palmeira. E quantos outros colegas?
Quantos colegas, realmente, naquela minha proposta, eu
propunha sua cassação e expulsão do Partido. Mas, de
todos eles, para a glória do Brasil, para vaidade e gabolice até, de certa forma, da minha parte, todos eles continuaram fraternalmente meus amigos. Compreenderam a
minha posição, como eu, graças a Deus, por esse convívio, por outro tipo de procedimento também pude
compreender-lhes a atitude, quando deixavam as nossas
hostes, preocupados em buscar um caminho que fosse o
melhor para o Brasil.
Mas, Sr, Presidente, gostaria que V, E~t• me concedesse um pouco mais de tempo, pois vejo que estamos no limiar da sessão e no limiar do perfodo legislativo, mas eu
precisava ouvir, e V. Ex• vai ser condescenden~e e permitir que eu ouça o nobre Senador José Lins.

O Sr.José Lins- Permita-me, Sr. Presidente, pois serei muito rápido.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Pois
não.

O Sr. José Lins- No_bre Senador Benedito Ferreira,
creio qUe a comunidade política ainda não se apercebeu
das dificuldades deste momento histórico da vida nacional. Daí por que entendo que v:.-&-~ CofivoCa quase aso·
ciedade civil e a todos para cerrarem fileiras em -tOrno
dos ideais de uma democracia estãvel, do desenvolvimento nacional, de maior justiça social e, sobretudo, de
probidade em toda a coisa pública da adminis_ti.ã.:çãO. E
V. Ex• tem razão. E esse apelo, certamente, mais forte~
mente deve atingir a classe política, q-Ue é aqUela que re~
presenta o povo verdadeiramente, e sobre a qual recai a
maior responsabilidade. Eu quero me congratular com o
dísCurso de V. Ex•, e quero _terminar este pequeno ·aparte, dando o meu testemunho da probidade de V. Ex• neste Plenãrio, no qual nunca faltou com a sua dignidade e
com o seu exemplo de homem trabalhador, homem
sério, homem aberto e, sobretudo, destemido; mas nenhum de nós pode negar essa característica _de probidade
de V. Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex•, obviamente, fala com o coração, com aquele coração generoso do
sofrido nordestino, daquele que burilado pelas dificuldades e erodido pela dureza do agreste, realmente, é mais
sensível aos seus semelhantes. Agradeço, de qualquer
forma, a generosidade de suas palavras.
Sr. Presidente, eu pediria a V. E~t• que me concedesse
fosse encaminhado à Taquigrafia, no seu fnteifri teOr,
este modesto trabalho, porque eu não pude, Sr. Presidente, dada a exigUidade do prazo, se não em largas pinceladas, trazer um pi!rfil daquilo que realmente vem me
angUstiando, e que eu precisava colocar na intimidade e
na consciência de cada um, daqueles que me honraram
com a _sua atenção.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V.
Ex• serã atendido, nobre Senador Benedito Ferreira. V.
Ex• teve orttem a solidariedade dos seus colegas, nos
aplausos ao seu pronunciamento, jã na tarde de ontem.
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V, Ex• teve, também, a solidariedade do Presidente Josê
Frage!H que, inclusive, expôs, concretamente, o senti~
menta que era o da Casa, e chegou mostrar que V. E~t•,
alto e bom som, chamava o Senador Mauro Borges e, em
_t,_qm de troça, em tom de brincadeira, dizia que iria votar
em seu nome. Evidentemente, não poderia -proceder
fraudulentamente quem, de boa fé, faz esse anúncio, e~ta~
tamente em tom de brincadeira. Não se hã, também, de
esperar que, em qualquer recinto, em qualquer ambiente,
não possa um membro-participante daquele colegiado
quebrar a tensão, quebrar a rotina, com um dito jocoso;
que se esteja proibido de fazer isso, até para aliviar as
tensões dos espíritos, depois de um dia cansativo de roti~
na de votações seguidas.
- -Compreendemos perfeita-mente e; em nome da Mesa, e
em meu nome pessoal também me solidarizo com V. E~t•,
em favor, também como V. E~t• muito bem colocou, da
honorabilidade da própria instituição que fica ameaçada
com esse expediente.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
agradeço a V, E~t•, mais uma vez, e queria chamar a
atenção dos Srs. Senadores e dos jornalistas para um fato. (O Sr. Presidente faz soar a carnpanhia.)
Sr. Presidente, é muito importante, porque o que está
em jogo é o Senado, não é o Benedito Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -~
Nobre Senador, estou preocupado com o tempo, que já
se esgotou de hã muito.
O SR. BENEOlTO FERREIRA - Sr. Presidente,
realmente o relógio estã a indicar que o meu tempo se esgotou, mas ouso ainda chamar a atenção para um aspecto: para os que conhecem a geografia das nossas po{tro~
nas e dos nossos locais de votação, indo conferir_, de boa
fé, vão constatar que naquele instante e,m que fui fotografado eu estava exatamente praticando o voto no meu
local. Mas maliciosamente, diabolicamente, isso não foi
dito na legenda, porque o objetivo, desgraçadamente, é
~atingir o Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito bem!
_Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Presidência comunica ·aos Srs. Senadores, o cancelamento da sessão conjunta, anteriormente convocada para
hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con.
cedo a palavra ao nobre Senador Guífherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pro.
nuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Todos os brasileiros estão assistindo, como urria i:spécie de recompensa depois de tantas esperanças frustradas
e como uma tentativa de recuperar o tempo perdidO, à
colocação na prãtica de todo um ideãrio da Aliança Democrática, sob o comando inteligente do Presidente José
Sarney e o _dinamismo de sua equipe de _governo.
Foi bastante que soprassem os ventos benfazejos da
Democracia no Brasil, para que fosse implantada uma
real e Nova República que haverá de ser vitOriosa, não
obstante o ceticismo de alguns que não querem
convencer-se de que o povo brasileiro é capaz de opl!rar
o milagre da fênix renascida.
Quero_ ressaltar, nesta oportunidade, elogiar e fazer
constar dos anais do Senado Federal o dinamíSffiO, a
operosidade, a dedicação, a inteligência e a capacidade
de trabalho proficuo e eficfellte -do eminente MinístiO- da
Educação, o nobre Senador Marco Maciel.
Agora mesmo, S. Ex• numa concretização dos comp-romissos da Aliança Democrática, acaba de submeter à
consideração do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, Doutor José Sarney, um documento da mais
alta valia: ..educação para todos: caminho para mudança".
Este__ docuemnto, por si mesmo, dispensa comentários
e adjetivos, pois trata-se de um programa realista e perfeitamente factível.
Permito-me, apenas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
tecer alguns comentários no tocante, sobretudo, ao valor
social da _educação.
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A educação, como todos sabem não é apanágio das
classes privilegiadas _e deve ser universal, não só no sCntl-do de oferta progressiva de oportunidades de aprendizagem para todos, mas igualmente na intenção de preparar
o homem para ajustar-se à sociedade em mudança,
fazendo-o artífice do seu próprio desenvolvimento e do
progresso da região em que vive.
Tais COiiCeitoS nOS-fazem lembrar o Direito que o homem tem à educação, pelo simples fato de ser ele o artífice de seu destino, pela responsabilidade de realizar a sua
propria trã.jetória, deve o homem ter acesso inquestionável à educação.
Denti'i:idessa perspeCtiva, onde se ressaltam os princípios do bom senso e de uma mentalidade, contemporâneos dos novos tempos, é que podemos observar o valor
social da educação, ou sejam, as relações desta com o desenvolvimento econômico e social de uma região ou de
uma comunidade.
Ainda ressoam, nos tempos de hoje, aquelas sábias e
oportunas palavras de João XXIII, em sua imortal encíclica Paei!m in Terris;
"Deriva, tambêm, da natureza humana o direito de
particiPar dos bens da cultura e, portanto, o direito de
uma instrução de base e a uma formação técnica e profis-sional, conforme o grau de desenvolvimento cultural da
respectiva comunidade,
"b. preciso esforçar-se por garaittir àqueles - continUa o Papa - cuja capacidade o permita, o acesso aos
estudos superiores, de sorte que, na medida do possível,
subam na vida soCial a cargos e responsabilidades adequados ao próprio talento e à perícia adequada".
Quanto a Carta Magna determina que ''a educação,
inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais
de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e
dever do Estado.,. (Art. 176). ~ por_que esta educação é
um direito inefente à natureza humana, um direito de todos os indivíduos, na feliz expressão de Paulo VI,
referindo-se à destinação do desenvolvimento-.
A grande característica de nossa época é que esse direito, como tantos outros, vem-se arraigando na consciência social, o povo adquire uma consciência clara de que,
também o direitõ à educação tem que ser exercido em
toda a sua e~ttensão e profundidade.
O hOinem atual toma consciência de que ele é o agente
de sua história e essa consciência se transmuda em desejo
inalienável e em forca iri'esistfvel.
Sobre isto, são felizes as e~tpressões do documento "Educação para todos: caminho para mudança".
.. Em verdade, as dificuldades que permeiam a eduCação bãsica sãO -vastas--e complexas. Os esfoTçOs e recursos aplicados para suplantá~las só produzem resultados
seguros, a médio e longo prazos. Há, no entanto, um indesóordãvel compromisso a que a mão brasileira não
pode faltar: o de enfrentar o desafio de universalizar o
acesso à escola, vencer o analfabetismo, e proporcionar
um atendimento edücativo em .crescentes níveis de qualidade".
Não_ é mais possível considerar a ordem social como
um retlexo da ordem cósmica. Corria as plantas nascem,
crescem e morrem na imutabilidade de seu ciclo vital~ o
homem que nasceu em condições infra-humanas deveria
crescer assim e morrer assim.
Semelhante mentalidade se enquadraria naquele determinismo físico, que fundamenta o detefminismó históriço, onde cada um seguiria a linha indefectível de um destino, muito mais fabricado pela insensibilidade e pelo
egoísmO, dõ que m-esmo por rcirças pretensamente cegas.
_Muda-se, nos ten_t_pos modern~s, a consciência histórica. O homem toma conhecimento, tem a convicção de
que ele faz a sua história, de que ele é capaz de mudar a
Otarcha lenta dos subdesenvOlvidos -para o cântico da libertação, onde ele se realiza como homem.
Acontece, entretanto, que essa consciência se choca
com rQe:hedos aparentemente intransponíveis das atuais
estrUturas da sociedade, que não propiciam a realização
desse desejo e a execução desse direito
São dignas de registro as palavras do nobre Senador
Marco Maciel, pronunciadas nesta mesma Tribuna:
•'Certo é que C"onsiderável parte desses problemas
(problemas da educação brasileira) deve-se a causas exógenas ao setor educacional, ligadas, em primeiro lugar,
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ao insuficiente e desiquilibrado desenvolvimento nacional- insuficiência que se manifesta no co-njunto do macrossistema social e, de maneira exacerbada, em setores
essenciais como educação e saúde; desequilíbrio que se
percebe com nitidez do ponto de vista de uma injusta re.partição interpessoal da renda e também contrapõe, de

forma igualmente iníqua, uma porção mais desenvolvida

e dinâmica a outra, vasta e popülosa, que mal consegue
sobrenados num imenso oceano de pobreza" ("Importância da educação para a realiZação democrãtica," pâg.
19).
Daí se deduz "a necessidad_e imprescindível da partici-

pação da sociedade, como um todo_. e dos vãrios segmentos que a compõem na viabilidade do processo educacional, à medida que se inscreve como dimensão da política
social, não pode ser resolvida através de ações isoladas ... "
Se o Estado tem uma enorme parcela de culpa no atrofiamento ou na inadequação de nosso prÇ>cesso educacional, pois, ''Nação em desenvolvimento, ainda não
conseguiu o Brasil encontrar sua própria escola, não foi
até agora capaz de produzir sistema educativo eficaz,
adequado à sua realidade" já afirmou o nobre Ministro
Marco Maciel, não resta a menor dúvida de que a própria sociedade é também culpada, co-partícipe da mesma
responsabilidade.
O valor social principal da educação~ ser eta y_m_fu19r_
explosivo para uma ruptura pacífica das próprias estruturas sociais;-quen.ã.Offi~us atendem às aspirações do homem. Foi o menino que cresceu e o sapato não dá mais
no pé.
A educação é um fator explosivo, sim, mas de explosão de vida, explosão de crescimento, ritmo acelerado de
desenvolvimento dentro de um clima de respeito, de
compreensão e de harmonia social.
Tudo isso, entretanto, vai depender de todos nós, da
nossa capacidade de compreender que os tempos mudaram, as exigências são outras, as necessidades cresceram
e a estrutura, paradoxalmente, continua a mesma.
O nosso trabalho_ deve ser por uma educação que co~
nheça o papel bãsico" no processo de desenvolvimento.
As condições novas que determinam esse processo, bem
como as demandas novas de _ocupações diversas a que o
processo dâ origem, requerem, ao mesmo tempo, o preparo e a orientação educadora adequada de todos os
membros da comunidade, para que todos possam trazer
a sua colaboração, da melhor forma possível.Diz muito bem o documento "Educação para todos:
caminho para mudança" que ..um plano para educação
bãsica brasileira deve, portanto, resultar de um pacto entre o Estado e a sociedade".
Voltamos à urgente necessidade da implantação de um
pacto social, sobre que me pronunciei;-·no dia 2 de maio
próximo passado, nesta mesma Tribuna.
Foram esta~ as minhas palavras:
"Considero muito mais importante que esta idéia de
um pacto social se transforme num estado de espfrito,
uma disponibilidade sincera para discutir, colaborar em
busca de um denominador Comum, caoaz_de ser o alicerce, o ponto alto de um novo pacto social, qual seja aquele das transformações institucionais e políticas, aptas a
ensejar um programa de desenvolvimento econômico e
sociaL"
Com esta participação efetíva da comui:lídade, com
este verdadeiro mutirão em tornó de nosso processo educacional é que poderemos chegar a uma "universalização
do ensino bãsico".
Detecta, com muita propriedade, o documento sobre
o qual tecemos estes comentãrios os gra'!es problemas
que estão a impedir esta necessãria e desejada universalização.
O primeiro deles é a .. falta de uma consciência nacional sobre a importância político-social da educação".
Eis o texto:
..A sociedade brasileira vem convivendo com perfil
educacional insatisfatório diante do nível de desenvolvimento econômicQ que alcançou e de suas próprias expectativas de justiça e eqilidade social no compartilhamento
dos frutos do progresso.
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As repercussões desse pertil no comportamento sOcial
diante da questão educacional devem examinar-se segundo dois planos.
O primeiro diz respeito a como a grande massa da população percebe a importância da escola, do processo de
ensino,-aprendizagem e do desenvolvimento técnico,
científico e cultural como instrumento de ascensão social
e de efetiva participação política; nesse caso o vetor é
pobre e frãgil, incapaz de conferir força e sentidO a ações
que independem da interferência do poder público e,
tamhém, de influenciar decisivamente as formulações
polítiCas governa:ineritais.
O segundo plano refere-se a como os governos constituídos têm concebido e implementado a poHtica social, a
qual, paia ser verdadeiramente conseqüente, deve dotarse de articulação, coerência e equilíbrio entre os esforços
orientados para o crescimento econômico e o compartilhamento de seus benefícios.
A visão da globalidade explica e justifica o enfoque
amplo que se pretende dar ao projeto e, ao mesmo tempo, sua dimensão enquanto componente da poHtica sociaLdO governo da Nova República".
Tornam-se _cada__ vez mais importantes a definição e a
implantação de uma filosofia político-social que informe
o processo educacional, pois a educação tem essência e
finalidades próprias: a formação integral do homem e a
conseqüente libertação intima da pessoa humana.
Pela clareza de conceitos, tenho a satisfação de citar o
Prof. Luiz Eduardo Wanderley, Reitor da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo e membro da Comissão de Reformulação do Ensino Superior.
"Qual a educação que des_ejamos para o País? Duas
propostas se confrontam. A liberar, que vem sendo
anunciada e prometida no_ Brasil há décadas, não foi
ConsOlidada. Algumas de suas idéias são dominantes na
política e na educação brasileiras, tais como a educação
como exercfcio _e_ aprendizagem da ciência como liberd-ade,_ pluralismo, cidadania, participação e humanismo
numa acepção ampla. Fazem parte do discurso oficial
mas não se realizam na prãtica. Consegui-la seria um
avanço, uma conquista valiosa.
A outra proposta parte dela masjã tem condições de ir
além. Defenden_do-a queremos uma educação para
transformar as estruturas e processos sociais que mantêm as desigUaldades e injustiças sociais, a exploração
ecnnômica e dominação poUtica, e as_ disparidades regionais. EduCação pela e para uma revolução intelectual e
moral, que elimine a corrupção institucionalizada, os
egoísmos profundos, a violência e a opressão nas retaçõ:f:S __sociais; o niimetísmo cultural, o conformismo, o
tecnoburocratismo e o autoritarismo. Educação que forme homens de cultura, intelectuais, técnicos e profissionais, __dotad_q_s__ çl.e__ giticidadç:_ e competência, que intervenham no desenvolvimento e na construção da nova sociedade, que assimilem, sem dúvida, as experiências de
modelos e teorias de outros países e o acúmulo de conhecimento_s neles alcançado, mas produzindo e difundindo
conhecimentos adequados à nossa realidade nacional,
regional e local. Educação integrada com diretrizes culturais que valorizem os modos de pensar e agir de toda a
população e com uma ciência capaz de assimilar e criar
comprometida com os interesses-nacionais." (Folha -d~
São Paulo, 21-5-85, pãg. 3.)
Penso que precisamos ter sempre a maior preocupação
por uma educação humanista, pois nela ê que_ reside a
força do pleno desenvolvimento do indivíduo, despertando neste uma_abertura completa para uma disponibilida_d_c; de_atuação na ãrea do. social.
______ EdJi~La e:sd.:irec~t_--ª_jn.tdigaru:ia_e_ criar cOmportamento capazes de o homem se tornar senhor de sua história, que não ê simplesmente uma história particular e
individ!Jal, mas ê uma história pessoal, a história de um
hom"cin ínseúdo tiumã: comunidade~
Fo-rmar o homem, como- Pessoa e como ser-comuni•
tário, onde a sua vida esteja em relação com outras vidas, eis a grande fórmula proposta pela filosofia cristã,
capaz de vencer os excessos de_ um individualismo e os
exageros de um socialismo.
Formação personalista e comunitária é a grande linha
de qualquer trabalho educacional que não se fecha em
atitudes m_onop_olizadoras das meias-verdades, mas se
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abre a- toda contribuição objetiva, que nos venha enriquecer a experiência e completar a harmonia e a totalidade da verdade que vem de Deus.
Sr, Pr"esidente e Srs. Senadores,
Adentra-se, ainda, o documento "Educação para todos; Caminho para mudança" em outras propostas que
considero da mais alta valia para o resgate_ da nossa
malof dívida social: A educação ao alcance de todos
num oferecimento de igualdade de oportunidades para
todos os brasileiros.
Quero, apenas, parabenizar, com profunda alegria, o
emillente Ministro da Edu.cação, o nobre Senador Marco Maciel, pela seriedade, pela competência e pelo desw
cortino com que está havendo nos negócios da educação
do Brasil.
Almejo, com ·a melhor das esperanças, que este documento consiga sensibilizar a quantos se sintam responsáveis pelo êxito da educação na Nova República. Era o
que eu tínha a dizer.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,os
ex-combatentes da última guerra mundial, cujo número
decresce a cada dla, os remanescentes todos com idade
superior a sessenta anos, receberam, a partir de 1946, durante cerca de vinte anos; algumas vantagens configuradas em legislação especial, desde o aproveitamento no
serviço público até pensões especiais, conforme o caso,
sem que, no entanto, ocorresse o completo atendimento
a suas justas reivindicações.
Assim, os que se aposentaram, aos vinte e cinco anos
de serviço na iniciativa privada, ou seja, sob o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, percebem, na inatividade, de acordo com o artigo 83 da Lei Orgânica da
Previdência Social, noventa e cinco por cento do salário
de benefício, quando poderiam estar recebendo os cem
por cento.
Também é apreciável a defasagem no que tange aos
proventos da aposentadoria dos que se aposentam por
velhice, aos sessenta e cinco anos de idade. Por exemplo,
o salário de um contador, contratado no serviço público
pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho era,
em dezembro de 1984, de pouco mais de 435 mil cruzeiros. Em janeiro de 1985, essa referência passou a pouco
mWs de setecentos e trinta mil cruzeiros e, com o acréscimo de oitenta por cento de gratificação de apoio administrativo, passou para um milhão e duzentos e dezessete
mil cruzeiros. Ocorrendo, em março o acesso de doze referências, elevou-se para- dois milhões e setenta e nove
mil cruzeiros.
Isto posto, com os aumentos e reposições salariais,
para compensar a inflação, os três exercícios consecutivos, que fornecem a média para o salãrio de beneficio,
mesmo com a C'Orreção prevista, resultarão em valores
menores para a aposentadoria. Não havendo retroação
para efeito de correção de cãlculo, nem influindo as corr_eç_õe_s .do_s ~x~rç_í_cios _n_a__!!.pll_r:açã_p _fjn,a_\,_ p~s-~a_llrn_ r~_syJta_
do prejudicial ao servidor celetista.
Seria o caso de estabelecer-se um índice de defasagem
relativamente àqueles meses anteriores à c_orreção, no
caso dos ex-combatentes, em tão reduzido número,
atualmente, que muito pouco onerariam os cofres públicos e aposentados integralmente com o último salãrio da
atividade~

Tal a sugestão que temos recebido, com uma certa freqUência, dos interessados e que encaminhamos, esperançosamente, ao Ministério da Administração, superiormente dirigido pelo exwdeputado e ex-governador
Aluízio_ AI vez que, na primeira legislatura, tão corajosamente defendeu as reivindicações dos nossos "pracinhas".
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
-

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gaivão Modesto.
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O SR. GALVÃO MODESTO (PDS- RO. Pronun·
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sign'ificativo em investir nos negócios em Rondônia desistem prontamente dessa intenção.
Observe-se como o problema tem gravissimas impliParticularmente, no período entre 1970 e 1980, fatores
cações: a falta de energia elétrica ameaça inviabilizar
interdependentes como o controle inflacionário, o capitodo o processo produtivo instalado ·em Rondônia, ocatal externo e a crise energética limitavam os programas
sionando, alêtn disso, a justificada fuga de novos empreendimentos.
nacionais de desenvolvimento.
Superar os obstáculos de ordem econômica opostos à
Até certa época, os empresârios ainda insistiam nos
viabilidade do próprio modelo de crescimento constituía
seus objetivos de fixação no Estado, mesmo sabendo que
então o maior desafio à competência das autoridades do
deveriam suportar os altos custos da energia elétrica na
Governo.
região.
A alternativa acertadamente escolhida manteve em ritHoje, i-ar!ssimos homens de empresa lançar-se-iam à
mo crescente as atividades produtivas, permitindo, além
aventura de construir seu negócio numa ârea onde a
disso, pelo aproveitamento oportuno de grande oferta de
energia é quase ineXistente.
crédito internacional, o privilegiamento de uma polftica
Configur:a-se, dessa forma, um quadro que nos mostra
de larga substituição da energia importada.
um Estado sem perS;pêctiva de progresso, vivendo no exAssim, os alentados investimentos na geração e distritremo limite uma situação critica, em term_os económibuição de eletricidade, principalmente de origem hídrica,
cos.
garantiram o aumento substancial de 229,8% da disponi·
Enfatize-se que, nessas circunstâncias, ficam igualbílidade interna de energia, no período, ensejando a
mente prejudicados todos os projetas de ascensão socia,L
do povo rondoniense, que não só lamenta a impossibilimaior atividade industrial e a conseqOente melhoria dos
dade de progresso, mas sofre amarguradamente por esníveis de emprego.
Constato que esse êxito infelizmente não contemplo_~
tar perdendo atê o pouco que possuía.
o meu Estado.
A fábrica, onde o operário de Rondônia trabalhava,
Rondônía experimentou um extraordinãrio progresso
íeChou; não havia energia para movimentá-la. Sem emnos últimos 5 anos. Criaram-se novos municípios,
prigo, paSSá a não ter onde morar e, logo, torna~se mais
avançaram os espaços agrícolas e diversificaram-se os- eS- - - uma--vítima do desespero, da fome e da morte.
tabelecaimentos fabris - todos demandando farta disJustifica-se, pois, a revolta dos rondonienses, que se
tribuição de energia elêtrica.
caracterizam por· uma consciência reivindicatória sediContudo, a mais nova Unidade da Federação aiilda
mentada no conhecimento do seu passado e da sua atua~
hoje depende da eletricidade produzida por motores
!idade, além da avaliação do seq futuro, quando verbe-combustíveis, enquantO nãO se concluem as hidrelétricas
r~ o descaso das autoridad~ federais responsâveis pelo
de Samuel, que atenderia a Capital e cidades adjacentes,
setor, que não concluem agora uma programação de londe Ávila (destinada ao abasteacimeto de Vilhena) e não
go prazo, mesmo sabendo que ao seu termo ela terá tãose encontram alternativas (como a do aproveitamento da
somente a capacidade de minimi~ar o problemat mas
energia ociosa de Itaipu), válidas para superar a escassez
nunca de resolvê-lo.
de eletricidade - principal entrave ao crescimento do
~o_ caso das duas usinas: as obras de Samuel se arrasEstado.
tam ao longo dos anos, sempre obstaculizadas pela esConsiderando-se o período 1977/1981, os indicadores
cassez de verbas, enquanto a de Ã vila remanesce em estágio de projeto.
estatísticos apontam, para o primeiro ano citado, um
consumo superior a 46 milhões de quilowatts, atendendo
Em ambos os casos, e isso ê uma desalentadora consem torno de 15 mil consumidores; no exercício de 1981, o
tatação, tais hidrelétricas não foram dimensionadas em
função do _rápido crescimento do Estado, nascendo, porconsumo jâ atingia ceiCã de 100 milhões de quilowatts,
para um contingente total de 30 mil consumidores.
- _tanto, não como solução para as áreas de sua abrangênA partir daí, contudo, verificou-se que um substancial
cia, mas como paliativo já vencido pela demanda de
__ _ _
energia atual.
_
aumento do número de consumidores~ ou seja, que o
alto crescimento da demanda de energia-, não foi coo- -f: imp_erativo que se resgate o Estado de Rondônia
comitantemente seguido de uma, oferta maior de eletríci-dessa situação caótica; é inaceitáVel que se admita o eSdade para uso comercial e industrial, gerando um déficit
trangulamento da atividade económica de uma região
de fornecimento que se foi agravando atrávês dos anos,
potencialmente rica (mas pobre de realizações), enquanaté chegar à dramãtica e insustentável situação de hoje.
to os meios de que carece estão sobrando em outras UniÀ brutal defasagem entre a demanda e a oferta atual
dades da Federação, que jâ atingiram os patamares mais
de eletricidade no Estado de Rondônia, acrescente-se
altos do desenvolvimento.
qu!! a produção de energia termoelétrica é altamente
ExiSfe, sem que tenha sido considerada, a opção de
onerosa, exigindo um dispêndio hoje calculado em mais
aproveitamento da eletricidade ociosa na região Oeste de
de 100 bilhões de cruzeiros, apenas para o custeio do
Goiâs, que bem poderia aliviar as pressões da demanda.
Nào há energia em toda Rondônia. As coletividades,
óleo diesel.
Todo o sistema energético do Estádo foi montado a
que pei"dem seus empregos porque as indústrias não popartir de tennoelétricas movidas a diesel. Em quantidade
dem funcionai", também em suas casas não encontram
reduzida, para um atendimento a nível do satisfatório,
sequer uma luz que se possa acender.
essas máquinas são antigaS e-provenientes de outros ponExplodem, então, contra o primeiro representante do
tos do território nacional, onde foram muito ·utilizadas.
poder público que encontram, pois representam as correntes migratórias que em Rondônia buscaram a realiDesgastadas pelo uso intensivo, submetidas a uma aszação de sonhos originalmente frustrados.
sistência técnica precária, a muitas faltam peças de repoO esUniUlo às longas viagens dos brasileiros que lá
sição, sempre dependentes dos fabricantes localizados
pretendiam encontrar as condições mfnimas para o seu
em outros Estados. Apresentam defeitos constantes, intrabalho, foi influenciado pela necessidade de se asseguterrompendo ou paralisando, a qualquer hora do dia Oll
rar a elevação social desse contingente pioneiro, -e,_ atr~
da noite, o fornecimento da energia elétrica.
vés do seu esforço, desenvolver a iconomía do nascente
Não se contando o desconforto que isso acarreta, ao
Estado.
recesso das residências, esses corriqueiros eventos prejuPor isso, reagem vigorosamente quando confrontados
dicam enormemente as atividades produtivas integralcom novas frustrações, com erros ou omissões das automente sujeitadas a essa fonte de energia.
ridades responsáveis- pela montagem da infra-estrUtura
Segue-se dai que o empresariado jã não se dispõe a
mínima onde se pudesse assenta_r as bases do cresciment_o
bancar os riscos de seu negócio, que anteríonriente exidos indivíduos e do Estado.
giu a implantação de equipamento e a contratação de
Esse é, infelizmente, um quadro comum a todos os
empregados, se afinal não podem produzir coisa alguma,
municípios de Rondônia.
pela falta persistente de energia para movimentar as suas
Conquanto a gravidade do problema seja conseqUente
máquinas.
de erros de avaliação que remontam propriamente à
Enquanto esse grupo abandona seus empreendimenpolítica de colonizaÇão do Noroeste brasileiro, as so~
tos, maldizendo o Governo e amargando imensurâveis
luções agora reclamadas já não admitem qualquer posprejuíz:os, aqueCes que até agora cultivavam um interesse
~e_t:ga~Ç)~
-

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Ante a magnitude do problema, que ainda se agrava
pelo fato de faltar ãgua onde falta luz, mobilizaram-se
inúmeras lideranças comunitárias, sobretudo as de Cacoal, Vilhena e Espigão do Oeste, no sentido de reclamar
das autoridades federais maior celeridade no encontro
da respectiva solução.
Desse esforço resultou audiênci~ com o Ministro das
Minas e Energia, ocorrida no dia to de abril último. S.
Ex.•, demonstrando profundo conhecimento d<l.$ defidências de energia no Estado, prometeu o encaminhamento prioritário do assunto, assegurando, ao mesmo
tempo, a estrita observância do cronograma estabelecido
para a conclusão de Samuel e Ávila.
Naquela oportunidade, discutiu-se também a viabilidade de aproveitamento da energia elêtrica disponível no
Estado de Mato Grossot para .atender à região sul de
Rondônia, comprometendo-se o Ministro, tão logo conheça os resultados do levantamento da situação geral
do setor energético brasileiro, a convocar as lideranças
políticas do Estado, a fim de discutir, em .definitivo, as
diferentes opções para solucionar o problema.
A solidariedade que devoto à causa do meu Estado
alinhou-me desde o primeiro momento, à campanha em
favOr da satisfação de seu justo pleito: energia para o desenvolvimento de Rondônia.
O -seu progresso, Que se retarda, não depende apenas
do enaltecido esforço de sua gente; carece das reivindicadas gestões do Ministro Auretiano Chaves, de quem se
continua a esperar, com aflita mas boa expectativa, as
soluções há tanto reclamadas pelo povo rondoniense,
Era o _que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mlliler.

O SR. GASfÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi com muito prazer que durante três dias, 12, 13 e 14
de junho último, fuí hóspede da Marinha de Guerra do
BrasiL Esse evento nos foi proporcionado pelo eminente
e digno Sr. Ministro da Marinha, um dos lideres de real
valor da nossa Marinha de Guerra. VisitoU~se um submarino, e outros congressistas uma Fragata. Foi um dia
em pleno mar, sempre com a melhor atenção dos marinheiros, desde os Almirantes até o mais modesto marinheiro.
Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
ess-a política de integração do Poder Legislativo, com o
Poder Militar no caso o da Marinha é muito salutar.
Sabe-se, que o Sr. Ministro da Marinha estabeleceu para
agosto outra visita dos Srs. Parlamentar-es às dependências aquâticas e terrestres daquela Arma.
A visita, além de navios, também se deu ao Centro de
Instrução Almirante Graça Aranha, onde se prepara e se
educa os futuros oficiais da Marinha Mercante.
Esteve-se, outrossim, conhecendo o Corpo de Fuzileiros Navais e por último ao Arsenal da Marinha do Rio.
A impressão dos Srs. Congressistas, acho eu, foi a melhor possível. Teve-se a agradável oportunidade de trocar idéias c_om o Sr. Ministro da Marinha Almirante
Henrique Saboya, que se mostrou muíto aberto, com
amplo diálogo com os Srs. Congressistas, discutindo e
trocando idéias sobre os problemas nacionais de alto
nivel.
Lembro-me bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
um pensamento do Sr. Ministro da Marinha que se resume no seguin~:. ••A Marinha de Guerra do Brasil é e serâ
o que a Nação deseja que ela ~eja, ou ainda o que a
Nação tiver condições de nos dar para transformar a
Marinha, numa Força representativa do Brasil atual e do
futuro".
Desejo,- Sr. Presiden'ti~. Srs. Senadores, agradecer e
destacar a cortesia com que nos receberam os Srs. Almirantes: Almirante-de-Esquadra Luiz Leal Ferreira;
Alm~rante~de-Esquadra Mário Jorge da Fonseca Hermes;--Almirante-de-Esquadra (FN) Carlos de Albuquerque; Vice-Aiinirante Hugo Stoffel; Vice-Almifante (FN)
Olavo Freire da Rocha; Vice-Almirante Valbert Lisieux
Medeiros de Figueiredo, Vice-Aimirante(EN) Paulo Geraldo de Almeida Barbosa; Contra-Almirante Jelcias
Baptista da Silva Castro; Contra-Almirante (FN) Jorge
Ângelo Maia; Contra-Almirante Haroldo Basto Cordeiro Junior; Contra-Almirante Antonio Guimarães Outra;
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Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo Augusto Garcia Du~
mont; e Capitão-de-Fragata Kleber Luciano de Assis.
Fazendo essa referência a eles, estou, tambêm, homenageando os demais Oficiais Superiores, bem como os
outros componentes da Força -e também o mais modestg
Marinheiro.
~mister, Sr. Presidente, Srs. Senadores, também, penhorado, agradecer, aos Srs. Capitão-de-Mar-e-Guerra
Luiz Paulo Aguiar Regufff:; e Capitão-de-Fragata Deleio
Machado de Lima, Assessores Parlamentares do Ministro da Marinha que foram- caprichosOs no trato com os
parlamentares, devendo-se mesmo ressaltar a cortesia, a
educação com que se comportaram.
A Marinha de Guerra do Brasil, na pessoa do Sr. Ministro Henrique Saboya, os nosSos siilceros agradecimentos e as nossas mais cordiais homenagens.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

res:
O Doutor José Rosemberg que, independentemente de
suas múltiplas atividades como pesquisador, cientista,
médico e professor, nas Faculdades_ de Ciências Médicas,
de Ciências Biológicas e na Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, dirige, com a sua proverbial competência técnica e científica;· o Setor de Documentação do

Comitê Coordenador do Combate ao Tabagismo no
Brasil, enviou-me, conjuntamente com os seus dois 6ltimos artigos sobre os .. Riscos a que se expõem os fumantes passivos. Direito dos não-fumantes", e ..Nocividade
do Tabagismo dos Pais",_ um trabalho do Doutor Antônio Pedro Mirra, Presidente da Comissão Coor-denadora
do Programa Contra o Fumo da Associação Mêdica
Brasileira e atual Diretor do Departamento de Cirurgia
Toráxica do Hospital A.C. Camargo da Fundação A.
Prudente, também de São Paulo.
São contribuições que condensam novas informações,
de natureza predominantemente científica, que merecem
a mais ampla divulgação pelas suas finalidades e conteúdo especifico.
Os dados divulgados pelos dois i_nsignes Professores,
consolidam os avanços irreversíveis da mobilização contra o tabagismo que, sob os auspícios da Organização
Mundial de Saúde (OMS), vem se travando nos países
membros dessa instituição.
O inventário das leis antitabagistas nos países mais desenvolvidos aç;entu_a a importância dos fundamentos em
que se baseiam as legislações até agora programadas visando à proteção dos não-fumantes:
a) Conceito médicCH:ientifico: - Comprovand,o e difundindo a evidência, cada vez mais marcante, dos _riscos
para a saúde que sofrem os fumantes p~ssivos; b) Conceito jurídico: -Visando a garantir aos nãofumantes, que são maioria, O direito de respirar ar isento
de poluição tabágica, nos locais de trabalho_ e Jocais
públicos;
c) Conceito ecológico: -Lutando por medidas antipoluidoras nas_ indústrias e nos ambientes em geral.
Atê o momento, são 60 os países com leis de alcance
nacional, combatendo o tabagismo de alguma forma.
Pelas razões acima iridicadas, solícito a incorporação
da carta do Professor José Rosemberg e dos aludidos artigos ao texto deste meu pronunciamento.
Desejaria também inCorporar a carta que me foi enviada pelo Lions Clube Recife Afogã:doS, solicitando a ela_:boração de um Projeto de Lei, estabelec5=:ndo a obrigato~
riedade de impressão, em todas as- reCeitas mêdicas, inclusive do INAMPS, da se_gUinte_t;]{pressão: "0 vício_ do
fumo prejudica a saúde". Os Srs. Josê de Melo Barbosa,
Presidente e Cristenio Gonçalves_ de Al_meida, 29~
Secretário do referido -l=iôns Clube._ Recífê A-fog~d_oS,
anexaram uma interessante contribuição à Campanha
Anti-tabágica intitulada '"Dez Razões Por que eu Fu-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
São Paulo, 19 junho 1985
Exm'\1 Sr.
Senador Dr. Lourival Baptista
Senado Federal
Brasilia
Meu caro Senador Lourival Baptista
Venho agradecer a remessa de seus pronunciamentos
sobre o tabagismo. Cumprimento~o pelo seu espírito patriótiCo e -pela tenacidade com que vem chamando a
atenção do Congresso Nacional para tão grave problema
de saúde pública.
Outrossim, agradeço sensibilizado a amabilidade de
suas referências a: trabafhos e artigos meus.
A proveito o ensejo para lhe enviar meus dois últimos
artigos sobre fumantes passivos; crianças e adultos. O
tema é revisto quanto aos mateficios causados à saúd~
dos não-fumantes, vivendo em ambientes pOluídos pelo
fumo~_Corti.o_verâ. há um quadro no_ qual relacionei todos_os países que, atê junho de 1984, promulgaram leis
antifumo, destacando os com legislação protetora dos
não-fuman_t~_, Ta!vez sej_a _~ti_l aos ~e_b_ates.
Continuo, como sempre, ao seu inteiro dispOr. Receba
meus sentimentos de amizade, simpatia e admiração.
Abraços fortes, -José Rosembe~.

RISCOS A QUE SE EXPOEM OS
FUMANTES PASSIVOS
DIREITO DOS NÃO-FUMANTES'
José R~berg -

S~o

Paulo, SP

Unitermos: Fumantes passivos- adultos.
Key words: Passive smoking. Non smokers rights.
1 - Introdução
A Organização Mundial de Saúde, pelos dados reunidos, afirma que o tabagismo é talvez a maior causa evitável de doeilça ·nõ--fm.iri"do 31 • Os estudos prospectivas somando acima de 16 milhões de pessoas-ano concluíram,
por unanimidade, que os fumantes têm risco ffiaíor,
tre 200% e 800%, de contrair câncer de diversas localizações, afecções respiratórias e circulatórias s, 39 • De to-.
dãs as caüSaS etiológicas da bronquite crónica, do enfisema pulmonar e do cãncer broncogênico, o tabagismo,
por si só, Contribui com 80%; pOi" isso essas entidades
vêm sendo rotuladas como "tabaco-dependentes".
Sabe-se que os efeitos nocivos do tabagismo não se
restringem aos fumantes, atingindo tambêm os nãofumantes expostos à poluição ambiental produzida pelo
fumo; CsteS -são o"!f ~·fumantes passivos.. ou "Involuntários". Ora, as pessoas passam cerca de 70% a 80% _do
seu tem-po em recintos mais ou menos fechados. Por isso
e pela extraordinária difusãO do tabagismo, verdadeira
pandemia, a Organização Mundial de Saúde considera Q
fumo do tabaco como a maior e mais comum fonte de
poluição ambiental~ 0 .
Em artigo anterior, abordamos as repercussões, nas
cri3riÇas e adolesc_entes, -da poluição tabãgiCa domiciliar~0; no. presente, faremos a revisão do problema referente aos adultos fumantes passivos.

en-

fsolaram-se no fundo do_ tabaco _mais de J .200 sub:;tâncias, das quais umas dezenas encontram-se em con~
centrações sufiCientes para causar distúrbios orgânicos.
As mais importantes são nlcotína, alcatrão (benzopireno, um complexo de vários hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos e outros particulados), monóxido de carbo~
no, dióxido de nítrogênio, acroleína, formaldeido, acetaldeído e outros aldeídos, nitrosamina e ácido_ cianídri~
co.

mon; são documentos esses dignos de. atenta reflexão
'"Relatório aprcs. no Símp6~io Nacional sobre o Controle do Tabagismo. de
pela sua destinação de utiTidade.
· ··- ... ·
27 a 29 de setembro de 1984, em São Paulo, SP,
Eram estas as considerações qu~ desejay~_-f~ef flest~_
J. Prof. Titular de TlsioLe.Doen.Pulm. da_Fac-de Med. de_Sorocaba da
oportunidade. (Muito be_m! Palm'a:s.)
-~ ~~--Pvr._tif. J,J_niy_,__QliQ!_,_!!&Sio_ Pali!Q, __ ~
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O_(um_o d_o__ çigarro aspirado pelo fumante constitui á
"corrente principal"; ela atravessa a coluna de tabaco e o
filtro; qu-ãildo-e5keilste, os quais, todavia, retêm muito
pouco dos componentes mencionados. A corrente principal se difunde nos pulmões,· atingindo os poluenter
concentrações elevadas nessa atmosfera restrita de 4 a
5,5litros de ar. Por outro lado, a fumaça que se evola da
ponta do cigarro, denominada "corrente secundária",
com todos os seus componentes, se difunde na atmosfera
ambiental, rarefazendo-se, portanto, sua concentração, a
qual varia conforme as condições de aeração. Assim, o
fumante sofre a ação prejudicial da soma das correntes
principal e secundária, ao passo que os fumantes passivos só se expõem a esta última. '

(Ver Editorial, pág. I)
O cig~~~o é um p~lu~te individual muito mais nocivo
que- a Poluiçãõ afmoférica em geral. A concentração _de
monóxido de carbono em partículas por milhão (ppm)
no ar urbano normal é de l a 30, indo de 30.000 a 80.000
nos escapamentos dos automóveis e de 20.000 a 60.000
na fiiffiaça do cigarro2 •. Os fumantes expõem-se a quantidades muito mais elevadas de particulados que o limiar
máximo permitido na indústria dos Estados Unidos;
observou-se que as concentrações de ppm contidas no
_f1lmO do cigarro,__de monóxido de carbono, acrolefna, á~
ciclo cianídrico ·e-acetaldeído são,- respectiVamente, 840,
1.600, 160 e 16 vezes maioresa.
Análises dos componentes da corrente secundária do
fumo do cigarro mostram que, em mêdia, ela contém três
v:ezes mais monóxido de carbono, oito vezes mais dióxido de carbono, três v_e_1;es rn_ai~ ni.cotina e alcatrão, quatro vezes mais benzopireno, quarenta e sete vezes mais
amónia e muitas vezes mais uma série de substâncias
igualmente tóxicas ou cancerígenas do que as verifiCadas
na corrente principaL O quadro I registra uma das análises mais meticulosas efetuadas com a corrente secundária, pelo Department of Health, Educatlon and Welfare
dos E~tados Unidos 52 • A cap~cidade poluidora da corrente secundária varia com o número e tipo de cigarros
consumidos e com as condições de aeração*l'4 9 •
Catc_u!aram-se os nh·e~s de rnonóxido de carbono queresultariam numa sala dé cerca de 1.000 metros cúbicos,
com ventilação variável, contendo 25 fumantes; estimouse o caso de estes fumarem quatro cigarros por hora,
produzindo, cada cigarro, 74mg de monóxido de carbono. Em 1 hora, a concentração desse gás sobrepassaria,
em quase o dobro, o nível limiar permi::;sível pelos regu--lamentos de trabalho (50ppm) 24 • Na prática isso sucede
comumente. Em certas situações, a corrente secundâria
pode liberar até 200ppm de monóxido de carbono 41, e já
se assinalou, em salas poluídas pelo tabaco, atê 384 mil
vezes mais poluentes que o máximo permitido 11 • O monóxido de carbono ê imputado como poderoso agente
deletério; em recintos fechados, onde se fuma, ele sobrepassa rapidamente o padrão de qualidade do ar (9ppm),
atingindo em curto prazo altas concentrações na atmosfera 1q. Quanto mais poroso o papel do cigarro, maior o
escape desse gás; os chamados cigarros de baixos teores
são confeccipnados com papéis dessa qualidade, além de
ter~m filtros perfurados, razão por que, paradoxalmente,
~ão mais poluentes 28 • Outros componentes da corrente
secundária do cigarro, como acroleína, formaldeído,
benzopireno; são constantemente encontrados_ na at(l'losfera ambiente11, 3A B/0. Com i nitrosamina existente em
_concentrações 50 vezes maiores na corrente secundária 52
detectam-se outros ca_nçerígenos como 2-naftilamina, 4aminobifenoJS&. A nitrosaminã foi dosada na proporção
de lO a 240ngjm 3 • Durante 8 horas de serviço o fumante
passivo--pode inalar de 0,2 a 0,8-ng desse elemento can~
cerfgeno, equivalente ao consumo de 1 a 4 cigarros34 • Setenta e cinco por cento do P()_lônio 210, radiaativo, existente _no fumo do ta_baco, chegam a difundir-se no am-biente, depositando~se os alfa~emissores no epitélio
b_rônquico dos fumantes passivos~~/ 7 •

**Charutos e cachimbos são mais poluidores: estão, pmtm, longe da uni·
- versalid:ufe" do ..:onsumo de cigarros, razão por que têm pouca signific11çi!.o
___e_r~miológ~ __ _
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Quadro 1 - hoporçõcs 11 m;,i$ de sut»t5ncias do fumo do
cígarro, assi~::ll."ld.:Js na corrcnto secundária em relação à
corrente principal

riãm de acordo com divúsos fatoreS, sendo os mais im~
portantes: idade e susceptibilidade orgânica,· tntensidade
e tempo de exposição aos poluentes tabágicos.
3- Nocividade para os adultos fumantes passivos

Dióxido da atbono
MonOxldo c ' o;arbano

r&u,a

Ac~tilano

Prop.JnOJprc

~eno

8,1
2.5
3,1
0.8
4,1

Oxido da niVO!jlnlo
A<nania ·

Acido danldric:o _
Aeeconitrih•
Plridin3

Oo•o~cil

'2,1

Metilfurano
Propionaldefda

3,4
2,4

:J.plcclina
3-vlnilplridinll
Oimetilnitrcumlna

2·b•.uanona

2,!l

Ni~rosplrrolidiruo

73.0

0 2.5
3.9
4

10,0
13,0
'28,0
52.0
27,0

Aceto"na

Fas. parth:ubda
Alcatrlo

Tolueno
Stlgmanerol
Fitosur6is
F~tnol

Catccol
NattDleno
Meti1naha1eno
Pirar~ o
Benzopireno

1,7

Nlc;oclna

5~6

Quinolina
Mecllq:Jinollnas
Anilina

0,8
0.8
2,6
_ 0,7
16.0
28,0
3,6

2,7
11,0
11,0
30,0

2-<1ahilaml<'llll

39,0

4-aminobihmil

31,0

Hidrnin11
N'·nitro,onotnicotina

NNI<' .i•J

3.0
5,0
10,0

3.4

(•)4-IN·rnetii·N·!nitro~mino)·l·ll·piridil)

1-butanona. (Nitrosamina o:~reinoQénlça espacfFic:~~ do tilb"'c:o).
FontD: U.S. Oep:artmant of Hc:alth. Educ.nio" :~~nd Wclfara,
1979".

O grau de exposição aos poluentes do cigarro pode.ser
avaliado por exames bioquimicos nos fumantes passivos,
O monóxido de carbon.o tem 250 vezes mais afinidade
para com a hemoglobina do que o oxigênio, formandose carboxi-hemoglobina. Normalmente, encontra-se esse
elemento em níveis de 0,4% a 0,6% no sangue, decorrente
da produção endógena, orgânica, de monóxido de carbono; raramente a carboxi-hemoglobina passa de 1,5%
no sangue de não-fumantes, não sujeitos à poluição tabágica. Nos tabagistas as concentrações vã.o de 5% atê
15% c às vezes mais 2 ~; nos funlalites passivoS elas variam
de 2,5% a 5%. Nestes, após 6 a 8 horas de exposição,
encontram-se taxas da ordem de 8% e até de f5% 20 ,lo,~r.
Se o monóxido de carbono no ar ambiente chegar a
30ppm, durante 8 horas, a carboxi-ht::moglobina no sangue pode ser equivalente à dos fumantes que consumiram cerca de 5 cigarrosH.
Outro parârrietro de par-tfci.thir interesse é a pesquisada nicotina nos fumantes involuntários, porqüe õiíuildasomente do tubaco. Neles as tuxas desse alcalóide são
em torno de 7ngfmJ1", 10 e podem chegar a 90ngfml e
80ngfml, respectivamente no sangue e na urina, em situações de alta poluição 41 • A nicotina está presente na
saliva e uriria de abstêmios após uma manhã d"e trabalho
em locais com fumantes 1l, 21 ,n a quando se pode inalar
atê 5mg, equivalente a ter ftimado de I a 3 cigarros12 ; a
nicotina foi também encontrada em quantidade equiva~
lente a I cigarro, no sangue de aeromoças não~ fumantes,
após 8 horas de vôo 1 l. Esse alcalóide e seu metabÓiito, a
cotinina, chega ao líquido amniótico e o tiocíai:tato ao
sangue do cordão umbilical, quando gestantes não~
fumantes se expõem à poluição tabágica, torriando~se,
assim, o feto fumante passivO de ·"segunda linha" 1 ,7, 4 ~.
Os poluentes do cigarro se dispersam homogCneamente na atmosfera ambiente, de tal forma que os não·
fumantes posicionados próximos ou distantes dos fumantes acabam inalando a mesma quantidade de monóxido de carbono; isso é comprovado, porque em ambos
os- casos aqueles apresent<~m as mesmas taxas de carboxihemoglobina no sangue.n. Essa dispersão uniforme dos
poluentes tabágkos foi comparada em recintos os mais
diversos, com qu<~lquer tipo de ventilação. Portanto, a
separação de fumantes e não-fumantes nesses locais pouco vale, mesmo com aparelhos de renovação eletrostática do ar H. Medições da poluição tabágica e o levantamento de modelos matcmátícos para esse procedimento,
em restaurantes, salas de reuniões, bibliotecas, escritórios, clubes recreativos, residências privadas e a análise
de I ano da poluição ambiental mostraram que a principal fonte de partículas respiráveis vem da combustão .do
tabaco, agravada em recintos acanhados e fechados:H,_l~.
A poluição ambiental tabágica é pandêmica, Os ·nãofumantes, pelas contiíi-gências sociais, passam períodos
prolongados de sua existência exposto·s àquela; acabando por respirar quantidades de poluentes equivalentes a
ter fumado de I a lO cigarros diáriosl 5• Os riscos ã ·saúde"
dessa situação de fumantes passivos estão irrefutavelmente comprovados, como se exporá a seguir. Eles va-

É grande o número de pessoas acusando manifestações desagradáveis com a inalação involuntáría do
fumo do tabaco, provavelmente ligadas à sensibilidade
orgânica, Todavia, um amplo inquérito em adultos abstêmios não alérgicos, sadios, sobre o comportamento
ante a poluição do cigarro, consignou as seguirites respostas: 69,2% queixam-se de irritação dos olhos; 31,6%
de dor de cabeça; 29,2% de manifestações nasais e 25,2%
de tosse (o. total excede a 100% porque várioS mencionaram mais de uma manifesta"çào) 47 , b comum que fumantes involuntários se queixem de irritação ocular, nasal e
da garganta, mormente com o calor e ar seco2 3,s 4 , Esses
distúrbios são principalmente devidOs à acro1eína e aldeídos diversos, poderosos irritantes.
Pessoas com processos respiratórios alérgicos ou de
outra natureza ejou cardíacos são mais sensíveis à exposição ao.Tumo do tàbaco. Elas podem sofrer acessoS de
mal asmát_ico._ br.çncoespasmo, de hipoxia acentuada
com dispnéia -e--alterações da pressão arteriaL
Asmáticos exPostos à poluição PrOvocada por fUmantes durante 1 hora sofreram elevação da carboxiherrioglobina no SaflgUe, coln díminuiç[O O,édia.il% de
VEF'* e 19% do FEF 25 -75%"'*, além da eventualidade do desencadeamento da crise asmãtica 10 • Esse episõdio chega a ocor:rer .ew ~0% a ,50% QQs ~smátiCos ou pessoas com_rinite ~rônicán. In.dívíduos co·m doença pulmonar obstrutiva crônica, hip6xicos, expOstos durante I
hora a IQOppm de mon_óxido de carbono, sofreram elevação de 185% da carboxi-hemoglobina; paralelamente,
há redUÇão de ·50% do tempo médio de exercício para
produzir dispnéia 3 • Doentes coronarianos e anginosos
expostos a~ _fumo de 15 cigarros consumidos por três tabagiStas, em -uma sala de 30,8m 3, sofrem elevações de
40,5% da carboxi-hemoglobina, quando .o _ar da_ sala. recebeu li renovações por hora, e de 121,5%, quando o
ambiente permaneceu sem alteração; o tempo médio de
~xercíci.Q~.capaz de produzir dor anginosa diminuiu 22%
_na primeira e-38% na segunda situação. A. angina surgiu
até com pressão sistólica inferior à que freqUentemente
desencadeava a dor 1 •
Adultos sadios, fumantes passivos há pelo menos 15 a
20 anos, apresentam com grande freqUencia efeitos restritivos das pequenas vias aéreas, prejudicando a função
respiratória que, mesmo nas conaições subclfniCas, são
detectáveis por meio de provas sensíveis. Na Universidade de San Diego, Califórniaj~. observaram-se2.100 adultos abstêmios, em cujos tares ninguém fumava, qUe foram divididos em dois grupos: A) os que trabalhavam
em locais onde não se fumava; e B) os que durante 20
anos ou··mais, trabalhavam próXimOs a fúmailtes, Nos
dois gni.Pos rião havia Poluição ocupacional e
prõcederain-se a· medições, ·escolhidas· aleatoriamente,
do monóxido de carbono ambiental. Avaliaram-se o
VEFl, FEF 25...:....:. 75% e FEF 75-85%, Os valores encontrados foram cotejados com os fumantes há mais de
20 anos, respectivamente, de 1 a lO, II a 39 e40 õu rllais
cigarros diáriOs: Os resultados revelaram que os individuas do grupõ A tinham função normal e do do grupo B,
isto é, fuin:intes PassivoS, tinham· reduçã-o ·significante
em relação aos valores preditos, tradUzindo restriÇão das
pequenas vias aéreas. A comparaÇão desses índices com
a de tabagistas moderados e imoder~dos evidenciou que
esses fumantes passivos §_ofreram redução da sua capaci~
dade funcional ~~spiratória equiv~Jente à de fumantes de
f a· l(fcigãrrOs·aiários. Essa deterrõtação da função res~
piratória em.- fUmantes íOvolunHririsd vem serido confirmada na maiori~ .dos· centros de.. pesquisa ·dedicados ao
assunto. Eelo seu rigor cientfficO~ ressalta-se a iilvestigação_realizada na França, sob os auspícios do programa "Pollutiom Atmospherique et Affections.. Respiratõires ChfOil.íqu-es·.-. ·em 7.800- PeSSOaS de 7 cidades, cuJo
tipo de poluição" foi previamente analisado e dosado16 '
Estudou-se a capacidade funcional pulmonar de casais
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nos quais o mã.rídQ ou a esposa eram abstêmios, sendo
fumante o .cônjuge correspondente, assim como casais
em que ambos não fumavam. Entraram na investigação
os maiores de 40 anos de idade, portanto com maior probalidade de a exposição do fumante passivo ser de pelo
menos 15 anos, Os resultados revelaram que os fumantes
passivos de ambos os sexos, cujos cônjuges fUmavam
pelo menos lO cigarros por dia, tinham índices menores
de FEF 25 - 15% e do VEF 1 do que aqueles casados
com não fumantes. Essas diferenças foram mais marcanM
tes nas esposas, mesmo naquelas que, sendo de prendas
domésticas, estavam menos expostas à p·oluição tabâgica
exterior. As deficiências funcionais respiratórias não tiveram qualquer relação com as condições sócioeconômicas, nível educacional. número de familiares e
com as peculiaridades da poluição atmosférica da cidaç!_e.
Necessitam-se mais estudos para apurar a exata significação clínica da deterioração dos valores funcionais
resp"itatórios dos adultos fumantes passivos. Já foi, porém, visto que eles respiram acroleína, aldeídos diversos,
ácido cianídrico e outros tóxicos para o epitélio bronM
quial. Ampla investigação epidemiológica na Bohemia,
Checoslováquia, e, mais de 123 mil adultos, consignou
aumento significante de bronquite crónica, sobretudo no
sexo masculino, por exposiÇão a vários poluentes, entre
estes especialemente o fumo do tabaco 44 •
Em outra linha de pesquisa tem-se verificado que nos
funiantes" passivos, do mesmo modo que nos tabagistas,
ocorre diminuição da sensibilidade das plaquetas sangUíneas à ação antiagregatória das prostagtandinas• 5; esse
distúrbio é fator de aterosclerose. A exata importância
clínica desses achados deve ser estabelecida.

Na urina de fumantes passivos, da mesma forma como
ocorre nos tabagistas, encontram-se concentrações variáveis de mutagênicõs, demonstrados com microssomos
de Salmonel/as. como foi vefifiCado em pessoas expostas
à. ·põluição de cigarros durante 6 horas, em salas pouco
ventiladas6 • Essas sllbstânclas mutagênicas derivam do
benzopireno, nitrosaminas, alfa~e"missores e outros componentes cancerígenos respirados, por estarem, como se
viu, presentes na ~orrente secundária e, portanto, na atmosfera ambiente· dos locais onde se fuma. Esses achados justíficàlri ·a possibilidade de os fumantes passivos
sofrerem aumento de risco de câncer do pulmão.
Realmente, pesquisas clínicas realizadas na Grécia 50 e
Alemanha1 ?. em mulheres abstêmias com maridos fumantes, acusaram nelas 2 a 3,5 vezes maior incidência de
câncer pulmonar, em cotejo com casais onde ambos os
cônjuges não fumavam; houve correlação da incidência
neoplásica com a quantidade de cigarros consumidos
pelo parceiro 51 •.
Amplo estudo prospectivo foi divulgado pelo Instituto
de PesquisaS do Centro Nacional de Câncer do Japã:o 17,
com seguimento durante 14 anos, de 91.540 mulheres
com 40 ou mais anos de idade, não-fumantes, casadas
com maridos fumantes ou não. A mortalidade por câncer do pulmão nas esposas de maridos consumidores de
mais de 20 cigarros diários foi de 15,5 por 100 mil, isto é,
quase o dobro da apurada naquelas cujos cônjuges não
fumavam, ou seja, 8,70. Nos casais mais jovens o risco
relativo das esposas· fumantes involuntárias foi menor,
devido ao pouco tempo de..exposição à poluição tabâgica. Outro aspecto é que, considerando os maridos tabagistas imoderados, o risco das esposas para o câncer do
pulmão foi mais elevado nas residentes nas áreas ruráis
do que as residentes nos centros urbanos, sendo essa diferença atribuída ao rriaior Convívio dos casais nas primeiras. Recentemente, dados adicionais publicados depois de seguirilento de 16 anos confirmàm os resultados
anteriores. Ainda mais, em confronto com as mulhereS
cujos maridos nunca fumaram, nas esposas de exfumantes e fumantes de I a 14, 15 a 19 e20 ou mais cigarros diárioS, a mortãlidade proporcional a mais, por câncer. pulmonar, foi de 1,36, 1,42, 1,58 e 1,91, respectivaM
mente. Da mesma forma, em relação ao número de. cigartos cOnsumidos peloS eSposos, Consignou-se
suas
mulheres um excesso de mortalidade por câncer dos
__ seios paranas:iis de 2,27;'2,56 e 3,34, respectivamente 18 •

·em

"' Volume expiratório forçado no primeiro segundo.
uFluxo expiratório forçado entre 25% 15% da capacidade vital.
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A reanálise dos dados de_ dois notórios estudos pros-

pectivas da Associação Americana de Câncer, nO pededo de 1959 a 1972, e o dos veteranos norte-americanos de
1954 a 1969, constatou um aumento real do risco de cân-

cer pulmonar nos fumantes passivos, porêm sem significância estatística 14 • Houve, contudo, dificuldade na determinação dos efeitos a longo prazo sobre os fumantes
_passivos e na sua identificação.
Mais recentemente, inquérito efetuado em Louisiana,
Estados Unidos, sob os a_u_spícios do Instituto Nacional
de CânCer e outros organlSmos"', compreendeu a análise
de casais e a história de tabagismo de seus pais, implicados 1.338 casos de câncer do pulmão e 1.393 casais como
controles. Os cônjuges não fUmantes, -Casados com fumantes imoderados, tíveram aumento signíficante da incidência de câncer do pulmão, reforçando a evidência de
que o tabagismo imoderado de um_d_QS __tnf;mbros do maw
trimônio aumenta o risCõ dessa neoplasia no parceiro
abstêmio, e esse risCo, também aqui, se correlacionou
com a quantidade de cigarros consumidos pelo cônjuge
fumante.

Essa pesquisa trouxe à tona fato inteiramente novo:
entre os fumantes irrloõerados po"rtadoi'es de câricer
broncogênico, houve maior proporção de mães tabagisw
tas, enq_llanto o tabagismo do pai não Pareceu influir no
riscO de câncer pulmonar do filho. EsSa diferença pode
refletir o cantata mais estreito e prolongado da mãe com
o filho. A maior _associação de câncer do pulmão em fuw
mantes, filhos de mães fumantes, levanta algumas hipôw
teses: a) a crianç-a fumante passiva sofre maiores injúrias
bronquiais que podem concorrer para o desenvolvimenw
to do câncer, quando ela atinge a idade adulta e se torna
fumante; b) crianças fumantes passivas inalam por longo
tempo grande quantidade de substâncias oil.cogênicas
atrás menCionadas, até mesmo elementos de fissão do radom4, provocando_efeitos mutagênicos desde o nasciw
menta ·e rriestnO na vida iOtra-uterina (quando a _m_ãe
fuma durante a gestação); se quando adultos se tornam
tabagistas, estes efeitos, somados à ação cancerígena do
fumo do tabaco, aumentam o risco de câncer broncogêni~o; c) os filhos gerados por mães tabagistas podem ter
maior susceptibilidade à ação dos carcinôgenos do taba- co.

Quadro 2- Países caril-leiS dÕ alcance naêional de cOmbate ao tabà9ismo. sejã-de forma tOtal ou
, parcial. Os que incluem a protoç:ão aos não·flimantes estáo precedidos ( •) no caso de medidas
parciais, e (••) onda elas s.ío amplas
t•) Alemanha (Rep. Fed.)
I'") Alomanha (Rop. Oem.l
1•)
(•)
(••)
(••)
1•1

I'")
(•)
(•)
(•)
(••)
1••)

Argentina
Austrália
Áustria
Bl!lgica
Bulgária
Cariadj
Checodováquia
Chíht
Chlpra
Colômbia
Costado Marfim
Coma Rie;:~
DinBmarca
Egito
Equador
Espanha
Est<Jdos Unidos
FlnUindia,.
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(••~

Frrmça
(•) Grtcia
Guatemalll
Holanda
( .. }Hungria
(ndia
1•) lnglt~terra
1•1 Iraque
(•) lrhmda
t•lls11indi~

(••) Israel
(••) ltália-1
(•} Japão
1.. 1 Jordânia
(•) Kiinia
Kuwait
(•) Malásia
Milita
M6xlco
(•) Moçamblqua

I*) Nova Zel.àndia
(••) Noruega
Panamá
Part~guai

1••1
(•)
(••}
I•)
(•)
(••)
(•)
(•)
(••]
(•)
1•1

Peru
Polónia
Portugal
Romênla
Singapura
Sri Lanct~
Sudão
Suécia
Suíça
Tailândia
Turquia
União Sovi&tica'
Uruguai
Vffiezuela
Vietnan
Yugoslavia

(•) Naçi" .n que ad~t.il-rllm--medidas pt~n::iail de proreçio t~os n!o fUmantes.
(••) Naç ,es- ond• u medidas foram mais ;:~mpl;n liOJ não-fum~mtM.
.
.
-- .
.
-·

'"-----'

Para finalizar, algumas palavras sobre a freqílêncía
dos tipos histológicos-do câncer pulmonar nos fumantes
passivos. Nestes há evidência de maior proporção de
adenocarcinomas, chegando até 54%, ao contrârio do ve~
rificado nos fumantes _nos quais predominam os tipOs
epidermóide e anaplâsico9, s-1. A explicação mãis plausí~
vel é a diferença das proporções das substân,_cias oncogênicas nas correntes principal e secundâria; nesta, por
exemplo, a dimetilnitrosamina é 52 vezes maiorn.
Os fatos e hipóteses apontados necessitam investigações mais amplas e profundas, porque o maior problema de saúde pública na mortalidade por câncer do pulmão é o tabagismo. O certo, porém, é que os dados jâ
reunidos sobre o maior risCo de câncer pulmonar nos fumantes passivos bastam para conferir nova dimensão sanitária à epidemia tabágica.

4- Legislação e Jurisprudência Sobre os Direitos dos
Não Fumantes. Movimentos em Desenvolvimento
Os dados clínicos e epidemiológicos expo~tos levantam a questão jurídica do direito dos não-fumantes de
respirar ar isento de poluição tabágica. Estes são maioria
em todos os países e, com mais razão, não é aceitãvel que
uma minoria ponha em risco a saúde da comunidade. A
atitude defenSiVa-não implica animosidade contra os fumantes. Os viciados no cigarro têm o direito dC: fumar,
desde que não se tornem prejudiciais à coletividade. Frase de Isaac Asimov, conhecido divulgador da Cosmologia, transformou-se em slogan: "Sua liberdade de fumar
termina Onde começa o meu pulmão".
Desde 1970, a Organiiã.ção Mundial de Saúde e as Assembléias Mundiais de Saúde, a partir da 23' Assembleia, têm afirmado que "o tabaco é uma das maiores
ameaças a pesar sobre a saúde na época moderna, porém
é uma ameaça que se pode evitar", e vem recomendando

aos- Estados-membros que tomem medidas e as intensifiquem no sentido de combater e barrar a invasão tabâgica. Os elemeiltos reunidos sobre os perigos para a saúde
dos fumantes passivos, pelos peritos da Organização
Mundial de Saúde, levaram esta entidade internacional e
as referidas Assembléias a recomendar que se deve proibir fumar em locais p11blícos, ambientes de reuniões, escolas, recintos de diversão pública, bibliotecas, locais de
trabalho, hospitais e outras unidades de saúde, transportes coletivos, visando a proteção dos não-fumantes em
geral e especialmente das crianças, das gestantes, dos
doentes pulmonares crónicos e cardíacos e dos que trabalham em profissões cuja poluição interage com a do
tabagismo~".

Sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde37 ,
realizou-se um inventârio de todas as leis antitabagistas
em vigor em países-membros, acentuando-se três fundamentos em que se baseiam as legislações de proteção aos
não fumantes:
a) conceito médico-científicç:t: comprovando e difundindo a evidência, cada vez mais mã.rcante, dos riscos
para· a saúde que sofrein os fumantes passivos;
b) conceito jurídico: visando a garantir aos não fumantes, que são maioria, o direito de respirar ar isento
de poluição tabágica, nos locais de trabalho e locais
públicos;
c) concejto ecológico; lutando por medidas antipoluidoras nas indústrias e nos ambientes em geral.
Até o momento são 60 os países com leis de alcance
nacional, combatendo o tabagismo de alguma forma.
Desses, 40 incluem- medidas específicas de proteção aos
não-fumantes, em gradações diversas, dos quais em 12 os
direitoS deStes são preservados mais ampla e drasticamente (quadro 2.). Na Finlândia, por exemplo, a lei pressupõe que não se pode fumar em nenhum lugar, exptici-
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tando apenas os poucos locais onde o cigarro é permitido, s-empre- ã.o -ar livre. Destacam-se, por outro lado, sentenças judiciárias firmadoras de princípios bem definidos
de direitos dos não fumantes. A Corte Superior de New
Jersey, Estados Unidqs, proferiu, ein 1976, sentença histórica, decidindo a favor de impetrante que reivindicava,
até então sem êxito, da firma empregadora, o direito de
trabalhar em recínto sem fumàntes 4l, Recentemente, um
Tribunal de Seguro de Saúde da Suécia reconheceu que o
câncer do pulmão de uma mulher foi conseqUência da
poluição tabâgica sofrida durante 20 anos de trabalho,
ao lado de 6 fumantes, em escritório mal ventilado·1 • Lei,
decretada_hã pouco em São Francisco, Califórnia, confere a9 empregado não (um ante o direito de obter, do empregador, recinto de trabalho sem fumantes e, na sua inviabifiáadC, de exigir que seja vedado fumar onde se estiver trabalhandQ. A jurisprudência, preservando direitos
dos não fumantes, está se alastrando, como sucede agora
com gra"ride número dejufzes alemães. Em todos os países avolumam-se as campanhas e fundam-se organizações em favor dos direitos dos não fumantes, com resultados positivos. Pressionada, a aviação comercial estabeleceu a separação (aliâs de efeito mais psicológico)
dos passageiros tabagistas dos abstêmios. Já existem empresas que estão proibindo totalmente fumar nos vôos
domésticos, como estã sucedendo na Finlândia, N oruega, Suécia, Escócia e Rússia. Nos países onde os movimentos de proteção aos não-fumantes são intensos, aumenta rapidamente o número de hotéis, restaurantes e
clubes recreativos ou com recintos separados para fumantes ou que não permitem o uso do fumo.
O Brasil, infelizmente, ainda não se decidiu a promulgar leis de alcance nacional para enfrentar o tabagismo,
não obstante ser Estado-membro da Organização Mundial de Saúde e ser signatário das resoluções das_Assembléias Mundiais de Saúde recomendando a implantação de leis visando_a impedir o tabagismo. Dezenas de
projetos de lei, que de algum modo visam a combater o
tabagismo, estãQ com a tramitação impedida no Congresso Nacional, devido a poderosas pressões económicas. Todavia, hã algumas leis estaduais, como por exemplo a de São Paulo (1981) que proíbe ao professor fumar
em classe, fumar nas praças esportivas e estabelecimentos oficiais na ârea de saúde pública; a do Rio Grande do
Sul (1983), muito mais ampla, veda _fumar em estabelecimentóS oficiais ou subvencionados pelo Estado, de ensino, de saúde, salas de reuniões e de espetãculos, museus,
bibliotecas, ginâsios e veículos de transporte. Alguns
municfpios possuem leis oongêneres; a mais ampla é a de
São Paulo, atingindo também os estabelecimentos particulares de ensino, saúde e diversões. Essas legislações,
entretanto, só têm alcance local ou·regional.
No último lustro, vem-se avolumando no País a cam~
panha antitabagista, através do Programa Nacional contra o Fumo, da Associação Médica Brasileira, de organizações as mais diversas. em alguns Estados, com o apoio,
patrocínio ou a colaboração das Secretarias de Educaçã-o
e Saúde. Está-se criando um clima que acabará sensibilizando os legisladores federais (vários estão vivamente
empenhados no assunto) e o Governo da União, no sentido da instituição de uma legislação antitabagista de alcance nacional.
Outro efeito importantissimo desse movimento é o de
penetrar no seio da população pelos programas permanentes de educação sanitâria, que esclarecem os riscos à
saúde_ de quem fuma e dos que respiram o ar poluído
pelo cigarro.
Esses empreendimentos, conscientizando o público
dos perigos do tabagismo e dos direitos dos n_ãofumantes, inserem-se no contexto das preocupações e
atividades das instituições médicas e dos organismoS sanitários de todas as nações, com o objetivo de barrar a
difusão do tabagismo, sem dúvida uma das maiores epidemias dos tempos modernos que a Saúde Pública tem a
enfrentar.
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TABAGISMO E SAÚDE
(Ver Artigos de Revis"ão, pâgs. 2 e 6, e Artigo Especial,
pág. 13)
0"-problema do tabagismo ê amPlo e complex,ol, e; in~
discutível que, em nossos dias, ele é a maior causa evitável de doença para as populaÇÕes da grande maioria dos
países (OMS). Além disso, ele tem implicações sócioeconómicas, políticas, ecológicas e de prejuízos ao património comunitário.
Isto levou a Organização Mundial de Saúde (OMS), a
União Internacional contra o Câncer e outros órgãos internacionais de saúde a colocarem o combate à prâtica
de fumar como prioritárfo em todo o mundo, porquanto
o tabagismo deve ser considerado e encarado como uma
verdadeira pandemia.
Esta é a razão das recomendações feitas para o desenvolvimento de programas _de âmbito nacional, de modo a
esclarecer as populações sobre os malefícios de fumar e
promulgar leis restritivas ao consumo e propaganda de
cigarro.
O Brasil, como pafs-membro da OMS, não poderia se
furtar à responsabilidader de enfrentar este grave probl~
ma. E este papel foi assumido, oficialmente, pela AssociaçãO" Médica Brasileira, constituindo-o... Programa Nacional contra o Fumo".
Entre os aspectos de saúde, devemos lembrar que o tabagismo é causa ejou responsável pelo agravamento de
doenças pulmonares crônicas, cardiovasculares, gastroduodenais, câncer e por prejudicar a gravidez.
Entretanto, merece destaque os riscos que os nãofumantes estão expostos à poluição tabágica ambiental
(fumantes passivos ou involuntários), sejam crianças ou
adultos.
Rosemberg, em trabalhos publicados nesta edição da
Revista da AMB, situa muito bem o problema do fumante passivo.
A presença de índices de concentração superiores aos
padrões de qualidade do ar, considerados aceitãveis, de
algumas dezen:,u; de substâncias (de um total de 1.200),
resultante da queima do fumo do cigarro, merece
atenção especial, pela ação nefasta à saúde do homem,
priricipalmente para o aparelho cardiorrespiratório.
O fumante se polui pela aspiração da corrente principal (a fumaça aspirada) e daquela secundária (a fumaça
que se evola da ponta do cigarro), enquanto que o fumante passivo o faz pela aspiração da corrente secundária apenas.
As concentrações de vârias substâncias têm sido encontradas com índices de3 (monóxido de c8.rbono) a 50
vezes (dimentinitrosaminas) maior do que o aceitáveP-:
As crianças de baixa idade são muito sensíveis a este
tipo de poluição, causada pelos tabagistas. Alterações do
ritmo cardíaco e da pressão arterial (ação da nicotirl<i);
l. Mirra, A.P.: Fumo e Saúde, Acta Oncol. Bras. 3:4, 1983.
3.

Wi~ton, E..:-C_aug:ht in the sidestream: the nonsmoker's dilemrna, Wor1d
ffffioking H~alth 9:2, !984.
---

diminuição da pre:.-são de02 (ação da nicotina e mon6xido de carbono sobre o sistema nervoso central), aumento
de crises alérgicas e infecções respiratórias baixas são notada,_s com freqUência.
As crianças de idade escolar e adolescentes também
apresentam sintomas respiratórios, porém menos intensos do que os observados naquelas com menos de um
ano de vida; o decrésçimo dos valores funcionais respiratórios, nem sempre traduzidos por sintomatologia, tem
presença especiaL
A çriança na vida intra-uterina também é submetida à
condição de fumante passivo, pela mãe tabagista. Várias
substâncias. resultantes da queima do cigarro ao fumar.
que foram detectadas no sangue do cordão umbilical e
no líquido amniótico, são responsáveis por diversas alterações no desenvolvimento corporal e dos centros nervosos do feto. Essas considerações são válidas também
para o feto e lactente de mães fumantes passivas (de segunda linha), pois as substâncias contidas na fumaça do
cigarro sendo aspiradas são transferidas ao feto, atravês
da via sangUínea, e ao lactente, através do leite.
Antes mesmo da concepção, os vários componentes da
fumaça do tabaco podem atuar negativamente em relação ao futuro concepto, pela ação mutagênica exercida
sobre as células sexuais.
A freqUência de crianças com defeitos congénitos é
maiOr em filhos de fumantes do que naqueles de nãofumantes. Essa ação deletéria poderia depender tanto da
mãe como do paF.
Além das repercussões imediatas da exposição aos poluentes tabágicos, podem ocorrer também efeitos tardios; sabe~se que os adultos são mais propensos a manifestações bronquiticas se, na infância, notadamente nos
primeiros anos de vida, tiveram doenças respiratórias.
Há uma estreita associação de sintomas respiratórios,
em crianças, com o tabagismo de seus pais, sendo mais
evidc;mte essa relação quando a mãe é fumante. Os adultos também sofrem essas me_smas injunções, com grande
nocividade para sua saúde.
Assim, a preocupação em se tomar medidas impeditiM
vas desta poluição ambiental, pelo tabagista, é uma
constante para a maioria dos países, através de legislação
-pertinente e de programas educativos.
O êxito destas campanhas tem como linha-mestra, por
motivos óbvios, a participação da classe médica e, em especial, dos pediatras e obstetras.
O trabaJho de Szego e cols., também publicado nesta
edição da RAMB, mostra que a freqUência de fumantes,
entre os médicos, é de 50%, sendo alta em relação a outros países, o mesmo ocorrendo entre os estudantes de
mediCíita. Além disso, ressalta a situação do tabagismo
(vicio de funiar) entre os acadêmicos de medicina no Estado de São Paulo, em que idêntica percentagem de fumantes foi observada. Esses estudantes serão os futuros
médicos fumantes.
t indispensável, portanto, uma conscientização maior
do médico, do acadêmico de medicina e de todos os profissionais âe saúde, em relação a este problema, que é o
tabagismo.
Antonio Pedro Mirra, Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Nacional contra o Fumo da Associação Médica Brasileira; Diretor do Departamento de
Cirurgia Torácica do Hospital A.C. Camargo da Fundação A. Prudente.
NOCIVIDADE À SAÚDE DAS
CRIANÇAS, CONSEQÜENTE DO
TABAGISMO DOS PAIS*
José Rosemberg 1 - São Paulo, SP
Unltermos: Fumantes passivos -

crianças.

Key words: Parental smoking.

1 - Introdução
Ao lado da farta documentação comprobatória dos
sérios riscos à saúde de que são vítimas os fumantes, paralelamente, nos dois últimos decênios, avolumou-se a
evidência de que esses riscos se estendem também aos

2. R1gatto, M.: O fumo e Seus efeitos sobre o binômio mãe-!ilho. ln Fontes,
J.A.S.: Perinatologia Social. Siio Paulo, Fundo Editorial Byk-Procien~.
1984, p. 567-569.
~

Re!õltório apres. no Simpósio Nacional sobre o Controle do Tabagismo,
de 27:1 29 de setembro de 1984, em São Paulo, SP.

I. Prof. Titular de Tisiol. e Docn. Pulm. da Fac, de Med. de Sorocaba da
Poniif. Univ. Catól. de São Paulo.

não-fumantes

'l.~a.ndo

expostos à_ poluição tabágica am-

biental. A estes Se co'nVe_ncionÕU c,i.C:nominat "fum_aô.tes
passivos" ou "fumantes involuntários".
Das muitas substândas contidas _nç fumo da tabac_o,
as que exercem- ação mais evidente, quase todas sobre o
aparelho respiratório, são: monóxido de carbono, nicotina, amônia, acroleína, formaldeido, acetaldeíd_o e ácido

cianídrico. Estas e outras substâncias na_ fumaça que se
evola da ponta do cigarro (corrente secundária) atingem
concentrações várias vezes maiores que as dosadas na fumaça inalada diretamente (corrente principal) pelo fumante\2\·'~/'. Em recintos fechados onde se fuma, o
monóxido de carbono sobrepassa rapidamente os pa~
drôes estabelecidos de qualidade do ar - 9 partículas
por mílhào 2 ~. Quanto maiS poroso o papel do cigarro,
maior o escape de monóxido de carbono, aumentando o
potencial poluente da corrente secundãria~ 0 • Esta se di~
funde na atmosfera ambiental e é aspirada inclusive por
quem não fuma. Quase todos os elementgs da correpte
secundária variam de O, I a I mícron, permanecendo
muito tempo em suspensão, atingindo com facilidade os
alvéolos 3A C. Devido à universalidade da epidemia tabágica, a poluição domiciliar é tão ou mais intensa que, por
exemplo, a decorrente do gâ.s de cozinha. Os níVeis de
concentração dos poluentes do fumo do tabaco variam
muitO conforme as condições de aeração, tempo e quantidade de cigarros consumidos,_além de outros fatores.
Em ambientes mais confinados, o fumo do cigarro pode
atingir 85% dos poluentes ambientais domiciliaress~.
1::, portanto, compreensível que as crianças cujos familiares fumam, especialmente a mãe, inalem constantemente os elementos tóxicos do fumo do tabac_o. A nicotina e seu principal metabólito, a cotinina, chegam a atingir concentrações elevadas_ de atê 351ng por miligrama
de saliva o_u urina, nas criaii.ças com dias de idade, até 10
meses, quando se fuma no domjcílio; nos casos aparentemente sem poluição tabágica estas concentrações não ultrapassam 4ng. Há relação direta das taxas de excreção
daquelas substâncias e o fato de as mães terem fumado
nas 24 horas anteriores 20 • Nessas verificações são excluídas as crianças amamentadas, devido a sabida presença
de nicotina no leite das mães tabagistas.
(Ver Editorial, pág. 1)
Neste artigo far-se-ã uma síntese e atualização das repercussões nocivas nas cdahças e adolescentes, especialmente para suas vias respiratórias, quando vivem sob o~
efeitos da poluição domiciliar pelo fumo do cigarro. **
Antes de abordar as rn_anifestações nocivas no mencionado grupo etãrio, serão resumidas as conseqUências de
uma das situações mais graves,·que é quando a criança,
ainda na vida intra~uterina, é submetida à condiçãO de
fumante passivo, pela mãe tabagista.
2-

Cigarro e Gravidez

O feto recebe substâncias tóxicas do cigarro quando a
gestante fuma e tambêm quando esta é abstêmia, mas se
expõe a poluentes do tabaco.
Uma das mais dramáticas conseqUências do tabagismo concerne aos c::feitos nocivos sobre a criança, ainda
na vida intra-uterina, qllimdo a mãe fuma durante a gravidez; o· feto se transfói'ma em fwnante involuntârio,
com riscos para o seu desenvolvimento e pai'a sua vida.
A extensão da bibliografia s-Obre o assunto9, 4 l;9 impõenos, nos limites desta exposiÇãO, síntese dos dados existentes.
Os elementos tóxicos do fumo do tabaco do pulmão
da gestante passam para a circulação e atravessam a placenta. Nicotina e seu Principal metabólito, a cotinina,
são encontrados no sangue do cordão umbilical e no
líquido amniótico; a carboxi-hemoglobína pode atingir,
no sangue fetal, concentrações próximas às do sa_ngue
matemo; catecolamina~ diversas e seus metabólitos estão
presentes no líquido illnniótico em níveis relativamente
e.levados. No sangue do cordão umbilical detecta-se tambêm o tiocianato decorrente do metabolismo do â.cido
cianídrico. Essas e outras substâncias, pela sua farmacodinâmica, provocam no feto um compleXo de diStúrbios
de conseqUências imediatas e tardias. Vasoconstrição,
aumento da viscosidade s.angiiínea, anoxia mais ou menos permanente, aumento da freqUência cardíaca, difi~
culdade nos movimentoS: torãcicos e a1terações do.s vasos
n

No artigo seguinte será abordado o problema dos rumantes passivos
ªçl!!_!_t_Q~
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placentários repen.:utem desfavoravelmente no desenvotvimeqto cç.rp.oral e d_os centros nervosos do feto.
Mais de 30 estudos de profundidade dos rnãis deStaca-dos centros de investigação, dos quais se ressaltam o Ontario Perinatal Mortality Study, do Canadá, Berkeley
Child Health, Kaiser Foundation Health Plan, dos Estados Unidos, e o Britsh Perínatal Mortality Survey, reu-nindo mais de 600 mil gestações, concluíram que, quan~
do a mãe fuma durante a gravidez, hã um aumento de
risco variãvel de 33% a 144% a mais de aborto, placenta
prévia, descolamento de placenta, natimortalidade e de
neom-orta!idade. Nas gestantes fumantes, em confronto
com as abstêmias, os recêm~nascidos têm deficiências
ponderais médias de 150g a 280g. Os riscos apontadoS,
evidentemente, creseem com fatores, como sóCio-econõmiCO, trabalho físico, estados anêmicos, ráas é forã
de dúVida que o consumo de cigarros, no curso.ãa gravidez, por si só, implica nos efeitos deletérios menciona-

dos.

Pesquisa do British National Child Development Stu~
dy revelou, por testes adequados, em crianças aos 7 e 11
anos de idade, cujas mães fumaram e não fumaram durante a gravidez, que nas primeiras, além de maior freqüência de estatura inferior de l a 2 centímetros, bótive
retardamento psicomental, cuja média foi de 3, 4 e 5 meses de atraso em relação, respectivamente, à habilidade
·geral, com preensão da leitura e de matemática, independente de sua categoria social. 6 '
Outro ângulo de importância parii a sá.ude púBlica, de
enfoque inteiramente novo, relaciona-se com· _as si. tuações nas quais gestantes não fUmantes, todavia, se expõem à po[uição tabágica. Como fumantes passivas, os
elementos do fumo do tabaco, respirados, são transferidos para o feto~ este, desse_modO, para a sec "fumante
passivo da segunda linha". Nas gestantes não fumantes
sofrendo poluição tabágica em seus lares ou no trabalho,
detecta-se a ni.cotina e a cotinina no líquido amnióticO e
tiocianato no sangue do. cordão umbilical; há relação
oom a -quantidade de cigarros fumados pelos familiares)~

so

Màe~ lactantes, abstêmias, sem fumantes em casat mas
trãbalhando em focais poluídos pelo cigarro, tem níveis
apreciáveiS -de nicotina e cotinina no seu leite22·•
Por serem de conhecimento recente, ainda não se avaliaram as repercussões clínicas e epidenliológicas referentes ao feto, quando na situação de fUmante pã.SsiVó de segunda linha.
3 - Crianças de Baixa Idade

~ AS-cfiiriçãS deO~Xà iâade são-eSpeci3.1mentesensíveis

à poluição tabágica. Quando submetidas a exposições alternadas à atmosfera comum e poluída por tabagístas,
têm, na segunda condição, a_umenio do riuno car;díaco e
elevação da pressão sistólica; essas alterações são atribuíveis à inalação de nicotina 3 '. Independentemente das
·miles terem ou não fumado durante a gravidez, nas
famílias onde há fumantes há maior incidência da
s_índro_me da _m_ortt? súbita infailtil, do Cj_ue naquelas abstêmias3. A -expliCaÇãõ Inais plausível é que tanto no
período gestacional, como depois do nascimento, a nicotina e o monóxido de carbono atuan1 desfavoravelmente
sobre os centros nervosos, diminuindo nestas a pressão

de02
Crianças alérgicas podem ter açeniuação de rinite, de
chiado bropquial e acessos asmãticos, em decorrência da
poluição ambiental pelo fumo do tabac.os 1 • Estudo longitudinal apurou que nas crianças asmãticas os acessos
agudos ocorrem_dul:IS vezes mais quando um dos genitores fuma, aumentando a incidência se ambos furnamJ 9 •
Infecções. respiratórias _baixas (pneumonias, bronquites. e outras manifestações) são nitidamente mais frequUentes nas crianças de baixa idade que crescem em
ambientes onde se fuma. Aumento do número de hospi~
talizações p_elos cit?dos processos respiratórios forãm referidos em decorrência da poluição domiciliar pelo fumo
do tabaco e pelo gãs de cozinha 16 • Cada poluente exerceu
sua interferência Própria e pareceram ter ação sinérgica.
Em Jerusalém verificou-se, no controle de mais de-10 niiJ
crianças, que entre os filhos de mães fwnantes houve
27,5% a mais de hospitalizações por episódios respira. tõtioS que nos descendentes de progenitores abstêmios
23 • O National Center for Health Statistic, dos Estados
Unidos, apurou que os filhos de famílias não fumantes
passam acamados 4,4 dias por ano e 9,1 dias acusando
-~~nt(J~<~(~~pj~'!!:~!i~~ c!i~~~~~.;-~~s.f~~!~~.~~ c:om dois ou
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mais fumantes essC!> índices subiram para 4,8 e 10,2,
respctivamentel7. A conclusão semelhantes já havia chegado aiiterioi-mente Q~"National Health Interview Survey 1970" daquele país', concluindo, inclusive, que arelação - processos respiratórios das crianças e números
de familiares fumant~- jndependeu das condições prévias de saúde e do nível social ç. educacional.

Quadro 1 - Prevalêm:ia de Infecções respiratórias cm
eriano;:as provl!nientes de lares eom fumantes e rem fuman·
tcs~ verificada em 2 enudos: I} Hospital da Zono~ Nono.
Silo Paulo4 s ~ lll Centro de ChEncias Mêdicas e B!olQgicas,
Sorocaba46
Ambl~nta

I)

Hospital
Infantil da
Zona Norte
\Sá:oPaulol

I L) Centro de
Ciõ:nc:ia•
M4dicase
Blolbl!ices

(Soro cabal

lh1

1a5

Arrbicntesernfumantes
1 !umanto
2fumantes
Maisde:Z furnantes

'"'

Ambiente se<'n fumantes
MSefumentl!
Pai fumanteAmbos fumantes
Pais o outros

"" ""
""
""
.,.

c:onv~ntesfun:-antes

1a14

"%
20%

"'
""
50%

37%

23%

39%

26%

""
""

26%

Uma das principais individualizações das infecções
respiratórias em filhOs de fumantes foi efetuada em 2.205
crianças de O_a 5 anos_ residentes em wn bairro de Londres ~~' 13 • A inCidência anual de bronquites e processos
pneumônicos Joi de 7,8% com pais abstêmios~ 11,4%
quando um destes era fumante e 17,6% quando ambos
eram tabagistas. Foi também investigada a existência de
afecções respiratórias crônicas nos progenitores. Os episódios broncopulmonares dos filhos tiveram correlação
com eles, mas, embora havendo ou não bronquite e expetoração nos pais, a incidência daqueles esteve sempre
correJacionadapom o nünier"ó de cigarros por estes consumidos. A influência-- da poluição tabágiCa ambiental
nos surtos broncopulmonares das crianças só teve significância est<itística no primeiro ano de vida. Inquérito
congênere, ainda em Londres 32 , incluiu nas obvservações
os casos de asma dos__ pais e de irmãos mais velho com e
sem. sintomas respiratórios. Não obstante o papel que os
processos respiratórios dos pais e parentes mais vdhos
exercem nos processos respiiatórios das crianças de baixa idade, ficou aqui também patenteada a importância
da poluição tabãgica domiciliar na prevalência de surtos
pneumônicos e bronquiticos.
· ·
No Hospital da Zona Norte, São Paulo, estudou~se
amostragem de 17.052 crianças até 14 anos de idade, e na
Faculdade de Medicina de Soroc:ab'a anaHsou~se outro
contingente de 2.616 crianças até 5 anoswH• w~6. Em
:irnbas as investigações as crianças provinham de lares
· cOm e Sem fumantes, residentes em ãreas pr3.ticamen(e"
sem poluição atmosférica. Na Primeira, constatou-se associação_ de processos infecciosos- respiratórios das
crianças até I ano de idade com o número de fUmantes
'na casa. A ~ncidência foi a segui~te: crianÇaS provenientes de lares abstêmios, 17%; com I fumante na casa, 28%;
2 fuffiã.iites, 41%; e mais de2 fumantes, 50%. No segundo
estudO a incidência dos referidós surtos foj: crianças sení
poluição tabágica~ 18%; pai fwnante, 20%; e mãe fwnante, 37% (quadro!). Em ambos os estudos. as crianças acitna de I ano de idade tamb.ém sofreram aumento de incidência de episódio respiratório, porém sem significância
estatiSUCa. É importante atentar para o fato da asso-ciação estreita de doenças respiratórias em crianças de
Paixa ida4e com_ o grau de poluição tabãgica, correlacionado seja com ·o número de cigarros consumidos pelos
pais 11 'l2 , seja pelo número de fumantes wu·~· ou ainda
quando a mãe é tabagista 23 ' 4 ~. Esta, pela sua convivência
mais estreita com o filho e maior tempo de permanência
do domicílio, polui mais o ambiente. Aliás, o estudo efe~
tuado na Nova Zelândia 17 em 1.265 criançaS de 1 a 3
anos de idade, aplicando o método da regressão logfsti~
ca, provou que, no primeiro ã:nó de vida, hã relação
aproximadamente linear das infecções respiratórias com
o tabagismo materno e o número·de cigarros consumi~
dos. Não tiveram influência: idade da mãe, nível educa~
cfonal e de vida, nem o número de pessoas conviventes
com as crianças. Acima de I ano de idade não houve significância-estatística.
No conjunto dos mencionados estudos de São Paulo e
Sorocabã, cotejando aS crianças fumantes passivas com
as oriundas· de ltires abstêmios, houve, nas primeiras,
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predominâncias sobre as segundas de bronquiolites,
bronquites com broncoespasmo, broncopneumonias e
pneumonias. O excesso de processos com broncoespasmo nas primeiras pode ser explicado pela produção de,
anticorpos do tipo imunogtobulina E (lgE) ao estímulo
de antígenos particulados do fumo do tabaco. Sa.b..e--se
que IgE costuma estar aumentada nos fumantes e
verificou-se que pode também se elevar nas crianças fu-

mantes passivas 2 ~. Por sua vez;-a elevação da prevalência
de bronquiolites pode ser explicada pela maior incidência do vírus síncicial respiratório em crianças expostas -à
poluição tabágica 19 ' 11 •
Em condições peculiares, doenças respiratórias ein
crianças, devidas à poluição tabãgica, podem assumir caráter epidêmico, como se constatou na região do MidiPirineus, França, onde se registraram nas crianÇas cchabitando com fumantes 59% de crise de tosse e 48% de
bronquites asmatiformes. Essas __m_anifestações _foram
particularmente significativas-por ot:orretetn com maior
freqUência nas segundas-feiras após um fim de semana
de tabagismo famiHaru.
..
Em suma, os prejuízos para o aparelho respiratório
das crianças de baixa idade fumantes involuntárias estão
bem comprovados ejust1ftcam a incorporação à literatura de nova síndrom~...pais fumantes-filhos tussidores".

4- Crianças Maiores e Adolescentes
Nas crianças de idade escolar e nos adolescentes, a exposição à poluição tabãgica domiciliar não se reflete com
maior incidência de infecções respiratórias agudas, como
sucede no primeiro ano de vida. Nos fumantes passivos
da mencionada faixa etãria, f: mais comwn a toSse matinal crônica, com ou sem expetoração, caracterizando estado de bronquite que às vezes assume aspecto asmatiforme. O chiado bronquíal é freqUente, devido a distúrbios nas vias bronquiais, CspOciS.tmente nas pequenas
vias aéreas, traduzidas, também pela diminuiÇã1fdos valores funcionais respiratórios; estes últimos são até mais
freqUentes mesmo sem a exteriorização sintomática. Os
estudos sobre o assunto totalízam cerca de 200 mil
crianças de 5 a 19 anos.
Estudo longitudinal de sintomas respiratórios e de
provas funcionais respiratórias foi realizada em 10.106
crianças com 6 a 1O anos de idade em 6 cidades norteamericanas, avaliando a poluição atmosférica,. domiciliar tabágica e do gás decozinha18 • O tabagismo materno
esteve associado com elevação de 20% a 35% de manifestações respiratórias (tOSSe, bronquite, chiado bronquial);
o tabagismo patemo foi de menor participação. Houve
correlação linear com o número de cigarros consumidos
diariamente pela mãe. Nenhum dos sintomas teve cor~
respondência significante com o gâs de cozinha, e com os
diversos parâmetros sociais analisados. O ajustamento
com história de doenças respiratórias dos genitores redu~
ziu em parte, mas não eliminou a correlação daqueles
sintomas com a poluição tabâgica domiciliar. Os -estu-dos
de Tecumseh, Estados Unidos 27 , seguindo 4.378 indivíduos até 19 anos, e o da PolôniaH, abarcando 12.708
crianças, nos quais foi tam~m avaliada a poluição atmoslerica,-chegaram a resultados semelhantes. Surtos de
tosse analisados em 15 mil crianças e adolescentes, na Inglaterra10, foram 20% a 37% mais fr"eqUerites nos meninos, respectivamente com I e os 2 genitores funiantes, do
que quando não eram tabagistas; nas meninas, o aumento foi de 25% e 62%, respectivamente. O chiado bronquial e os surtos de as_ma foram particularmente estudados em crianças de 5 a 9 anos, residentes em Boston, Estados Unidos60 ; o primeirO esteve presente na proporÇão
de 1,85% nas crianças em cujos lares não se fumava, e de
6,8% e 11,8%, nas que, respectivamente, conviviaril com
1 e 2 fumantes, quase sempre os pais; a correlação desse
sintoma com o número de fumantes do domicílio foi
confirmada em amplas pesquisas congêneres27' 51 • Nessa
linha de manifestações broncoc-onstritoras, verificou-se
no Meio-Oeste norte-àmericano 18 , pela análise multivariada, que as· tnães·- fumantes foram sígnifiCantemente
responsáveis pelo aumento de prevalência da asma, nos
filhos, de 2,0 a 2,4 vezes mais nas áreas urbanas e rurais,
respectivamente.
A deterioração da fUnção pulmonar estã estreitamenteassociada com a poluição tabágica domiciliar, exteriorizem ou não as crianças e adolescentes sintomas respíratórios. As provas ·do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEFl) e do fluxo expiratório forçado
entre 25% e 75% da capacidade vital (FEF 25-75%) em
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escolares e adolescentes, realizadas anualmente ou com
intervalos de alguns anos, em estudos prospectivas ou
não, com seguimento de 5 a 15 anos, demonstram relação significante com pais fumantes. Os vàlores de
VEFI em crianças de 5 a 9 anos de idade, de Boston, medidos I, 2 !!__S__anos !!PÓS o inicio da__ obse_ryação, mostrarlpll diferenças de 28, 51 e IOlml, signfficiando redução
dé 10,7%, 9,5% e 7,0%, respectivamente, sobre os valores
preditos, naqueles em que houve exposição à poluição
tabâgica materna, em confronto com aquelas que viveram em ambientes abstêmioss 2 • Na pesquisa já citadass,
além da deterioração do VEFI, encontraram~se valores
desfavoráveis da capacidade vital forçada. As altei-ações
desses parâmetros revelaram-se diretamente ligados com
o vplumç_ do __ .ç9nsumo di_ãrio de cigarros pelQspais.
Constatçu-se tambêm 16 _que VEFl_e FEF 25~75% reve1~ ~elhoria _se as medições s~o precedidas da ad~inis
traçãiJ: _de broncodilatador (isoproterenol), quando se
Trata -de filhos de fumantes, o que não sucede nos filhos
de abstemios.
Em suma, chiado bronquial, tosse, ou~ras manifestações respiratórias e a diminuição funCiorial pulmonar
(parâmetros e VEFl e FEF 25-75%) demonstram, na
maioria das investigações, relação quase linear com o tabagismo materno enquanto que com o do paterno é pequeno ou quase nulaz~•H•z7•l6•~o·n•~B,•H•s6•ss•6o. Os motivos pelos quais a mãe fumante ê mais poluente são óbvios, como também se verifica nas crianças durante o
primeiro ano de vida, como foi exposto anteriormente.
O gâs de cozinha como fonte poluente domiciliar tem
sido_encarad_o de mo.do controvertido nas suas repercussões desfavoráveis sobre o aparelho respiratório das
crianças. Nos estudos que o avaliaram, verificOu-Se Que,
embora possa influir sobre os_ yalores das provas funcionais respiratórias e ter efeítõS S"inérgicos com a poluiÇão
tabágica, ressalta com alta significância a estreita das
__ Jnanifestaçôes respiratórias dos filhos com o consumo de
çigarros dos progenitores, prindpalmentê pela mãewsa.
Ainda m___a_is, hâ referências de maior incjdência de otite
média 31 e maior número deadenoitectoniias e tonsilectomi~~g, nas crianças cujos- país são fumantes. A poluição
tabágica ambiental parece também afetar o crescimento,
talvez pela hipóxia freqUente qUe sofrem as crial:tças fumantes passivas. Há evidência disso. E: o que constatou o
Nadonal Study of Health and Growth, reunindo 28 pesquisas em área da Inglaterra e Escócia~ 1 ; forte associação
inversa foi encontrada entre a estatura média das
crianças com os lares onde se fumava.
Ao finalizar, esclareça-se que as crianças do grupo
etário comentado, embora quase sempre as observações
se refiram a partir da idade escolar, viviam na condição
de fumantes -involuntários desde o nascimento. Os estudos sobre os efeitos dos poluentes do fumo do tabaco
sObre a população infantil precisam ser ampliados no
sentido de se situar melhor a associação com outros fatores de risco, corno se vem alertandow~o·~~. entre eles a
susceptibilidade das vias aéreas, os estados de atopia e
infecções intercorrentes.
--

S ...:..... Repercussões Tardias da Exposlçio aos Poluentes
na Infância

Tabág:i~s

-Os prejuízos das crianças- fuffiantes passivas põdem ter
manifestações tardias.
Sabe-se que adultos são rrtais propensos a mariifCstações bronquíticas se na infância, notadamente nos primeiros anos de vida, tiveram doenças respiratórias, e isso
tem sido observado por vários pesquisadores Ps•J2'2s•s~.
As crianças expostas às poluições ambientais- destas, a
mais largamente difundida e predominante é a tabágica
- , pelas infecções respiratórias qUe sofrem, podem ficar
com seqUelas anatómicas e funcionais favoreCedoras -de
desenvolvimento ulterior de processos broncopulmonares. ~_ _
lnvestig8.ções rocentes evidenciaram qui adultos fu~
mantes têm maior rísco de câncer do pulmão se na infânciaSe exPUS:eiam à poluição tabágica oriunda de mãe fumante, em confronto com fumantes filhos de mães abstêmias1~. Sugere-se que nesses casos o aumento do mencionadQ ri_sco poderia decorrer da sobrecarga de carcinogê.-nicos inaladOs {elementos de fissào do radom) desde tenra idad&.
Estã comprovado que nos adolescentes e jovens adultos, filhos de pais fumantes, hã maior prevalência de tabagistas9. Questiona-se se essa maior tendência a fumar é
somente devida ao exemplo que os leva a encarar o ato

de fumar como um comportamento social normal, ou se
é conseqüência também de uma espécie de necessidade
orgânica ciiãda por anos de inalação de nicotina. As
criançifs fumantes passivas adquirem nicotinodependência? Em caso afirmativo, serâ prociso apurar se
e~_grau suficiente para se tornarem tabagistas mais facilmente. ~ desejável aprofundar pesquisas nessa linha.
6 - ConsiderRÇões Finais

A quase totalidade das investigações revela estreita associação de sintomas respiratórios em crianças- com o tabagismo de seus genitores, sendo a relação quase linear
nos cas_os em que a mãe ê fumante. As manifestações
mais freqUentes são: tosse crónica, bronquite, deterioiação da função pulmonar e infecções agudas das vias
-respii'ã.fórias baíxas, estas últimas mais freqUentes no
primeiro ano de vida. Parece que a vulnerabilidade do
aparelho respiratório à ação dos poluentes do fumo do
Cigarro é maior nas crianças de baixa idade porque as defesas são menores, e porque elas passam muito mais tempo no domícífio, exPondo-se prolongadamente àqueles
poluentes.
Não obstante as legislações contra o fumo, já exiStentes em 60 -países, acentue-se que não hâ leis que possam
impedir de fumar nos domicflios, prejudicando a saúde
dos filhos. A poluição domiciliar pelo cigarro só pode ser
combatida com programas educativos permanentes,
Além de esclarecer a _população sobre a nocividade do
tabagismo, os referidos programas visam fundamentalmente a criar atitudes favoráveis à abstenção de fwnar,
com a conscientização de que fumar é um comportamento socialmente inaceitãvel, por ser pernicioso à cotetividade.
A espinha dorsal para o êxito dessas campanhas, por
motivos óbvios, é a classe médica, e~ para enfrentar os
problemas atrás ventilados, é decisiva a atuação dos pediatras e obstetras.
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Enviado_ por K'lter ~e Qo.elroz Fraga

I'::...._ Porque quero dCstrulr a mTtiha vída.
2J-- Porque quero mal-gastar meus recursos que serviriam para alimentação, roupas, educação ou para
manter a minha família.
3• ....... Porque quero dar mau exemplo aos meus filhos,
para· qtie-me imitem e se tornem também escravos deste
vícl'o.

- --

-

- 4;-:.:....:, Porque quero fomen:tar este mau costume entre
amigos e conhecidos.
5•- Porque quero contaminar o ar, não só para mim,
mas tarnb~ para outras pessoas, estas desejem ou não,

6• -~Porque quero ter um hâlito nicotinizado, tossir e
cuspir.-7~- Porque quero ter dentes pretos, dedos e unhas
amarelos pela nicotina.
8•- Porque quero provar que sou uma pessoa moderna e independente, sem levar em consideração os outros.
9•- Porque quero contribuir para incêndios de casas,
armazéns, fábricas, campos e bosques.
IÜ' -Porque Quero apressar o fim da minha vida, se
for possível, pelo câncer na garganta, no estômago ou
nos pulmões.
Há quem diga: bobagem, fumar não prejudica ninguém! Emobra não mate rapidamente como muitos aci·
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dentt:S, como sejam; um choque elétrico, um projétil de
arma, veneno bucal ou por gás; o tabaco contêm 19 venenos lentos e violentos. Não somente fisicamente o fu- mar é inimigo do homem e da sociedade humana, este
vício está intimamente ligado a outros costumes que sãO
declaradamente criminosos.
Dr. Hutchinson, diretor _do Instituto da Reformação
dos DelinqUentes Juvenis do Estado de Kansas, EEUU,
declara;, "Praticamente o primeiro passo -dum(a) jovem
para uma vida de vícios, que sempre acaba em crimes,
tem sido uma adição fanãtica ã.o hâbito de fumar."
Dr. Hudson Maxim, mundialmente conheddo no tratamento da cardiologia e doenças pulmonares afirma:
..Contínua inalação de nicotina causa tremores, convulsi5es, caimbra musrular, paralisia do sistema respira.:
tório, úlceras pépticas, e temos ultimamente provas documentais que o fumar cigarros contínuamente-ê a -causaprincipal das numerosas vítimas que sofrein _e iiiorrerri dC
câncer faringítico, laringítico, estomacal e pulmonar."
Finalizando, numa conferencia rotariana, a dísSei"tação do grande médico e cancerologista, dr. W. H.
Bond, do Birmingham United Hospitais disse;. "Anos de
investigações cuidadosas, imparciais e estritamente cien.:tificas realizadas em numerosos laboratórios e hospitais
especializados, têm dado a positiva e irrefutãvel prova
que o fumar, sobretudo cigarros, e isto por tempo prolongado e contínuo, é a causa do maior número de vítimas de câncer, principalmente na boca, garganta, esôfago, estômago e pulmões. Quem induz um amigo a fumar
é um inimigo do amigo e pratica um atO -criminoso!- Você quer libertar-se desse vício? Peça a Deus forças
para vencer a tentação e Ele hã de tirar por completa a
vontade de fumar,, "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres" João 8:31 -(Transcrito).
O SR~ PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O mOmento histórico que estamos viverido, a partir da
instalação do novo Governo, vem-se enriquecendo pelo
fato de serem suscitadas discussões a respeito de todos os
problemas que afligem a Nação. Observamos Que obrasileiro quer retomar sua cOndição de participante-na-era- boração dos programas de mudanças, o que se comprova em todos os ambientes a que temos acesso~
Ao mesmo tempo em que o povo manifesta esse anseio
de participação, verificamos ·que os nossos MinistroS;
pelo menos a maioria deles, têm a intenção de acolher
essa nova postura participatíva, saudável -e necCssá.ria,
porque representa a liberdade democrática.
Nosso propósito, neste pronunciamento, ao refletirmos sobre um d<?S problemas fundamentais do campo
social, é estabelecer a relação entre o que o povo quer ver
realizado e a oferta de resposta que lhe é dada na forma
de um plano de ação governamental. Cab~nos examinar, dentro da ótica daqueles que representamos, o que
ocorre na escola brasileira dos primeiros anos e, após,
efetuar uma sondagem no texto elaborado pelo Sr. Ministro Marco Maciel, cujo tftuiC?: Educaçio para Todos
nos coloca à espera de uma ação positiva.__:_ _
Não é a primeira vez que um Ministro da Educã.ção se
propõe a enfrentar essa chaga nacional; mas, independentemente da boa vontade com que os compromissos
são assumidos, permanece uma situação que, comparada
à dos países desenvolvidos, s6 nos pode causar vergonha.
Assim, apesar de tentativas como _o Mobral, o índice de
analfabetismo ronda a casa dos 30%. Os resuliãdos da
Pesquisa Nacional por Amostra de DomicíliOs - a
PNAD, de 1982, indicam que 56% das crianças entre 7 e
9 anos e 22% dos jovens entre 10 e 14 anos permanecem
analfabetos. Mais alarmante ainda é a constatação de
que. na região Nordeste, esses índices atingem 80% para
a faixa de 7 a 9 anos e 45% para a faixa de 10 a 14 anos.
Além disso, das crianças e jovens que têtD. ãcesso à escola, grande parte não absorve conhecimentos de modo
a se promover. Assim, o número de repetentes e daqueles
que se afastam dos bancos escolares representa cerca de
metade da população estudantil. Segundo a mesma fonte, 44% das crianças matriculadas na I• série em 1978
não regressaram à escola no ano seguinte. Se eXaniinarmos os dados relativamente às mocrorregiões, teremos
que no Sudeste hã o maior contingente de estudantes
com bom rendimento e que continua freqUentando a escola, dando seqUência ao curso de2'1 Grau; mas, no Nor~

deste, chegam a 72% aqueles que afirmam terem-se afastado da escola, ou nunca a terem freqUentado. Valeres~
salfaf--q-Ue esse -íridiCe Se rêfCTê -à faixa etãria de 15 a 18
anos.
- PO-r qUúaZões a escola não abriga ou não atrai as nossas crianças, os nossos jovens, em sua totalidade, se a
Constituição assegura educação gratuita, pelo menos
para a faixa de 7 a 14 anos? Por que motivos os proble~
mas da educação merecem tantas soluções legais que não
são postas em prãtica?
A falta de escolas, obviamente é um dos fatores determinantes do analfabetismo. Se nos voltarmos para a
~na rural, de qualquer ponto do País, onde o número de
analfabçto_s ê sempre superior ao da z:onaurbana, vamos
encontrat os filhos dos lavradores, numa idade em que
dev~r~am estar de lápis e papel na mão, sentados nas suas
carj_çi_raji._a__ªç_ompanhar a mestra, que a seu lado_ desvenda o mistérío das primeiraS letras, serem obrigados à Ja~uta diária, d~é no chão, enfrentando o sol. O mínimo
ffidlspensãvCT à sua -valorização como pessoa, ou sêja, a
capacidade de ler e escrever, lhes é negado.
"
Onde fiei a responsabilidade dos nossos empresários
rUrais qu·e,-·se atendeSsem- às diretiizes constítucionã.is,
construiriam escolas em suas glebas, manteriam aí professores para promover a ap!endizagem dos seus e!_tlpregados?
Nas cidades, se a situação surge como menos dramãtica, pelo menos quanto às taxas apresentadas pelos pesql!_i~ador~__d~ 9rganismos oficiais, o -quadro se complica quanto à gravidade que os problemas assumem.
Nos locais de maior concentração populacional, o número de escolas é insuficieiite. Assim,-ilão havendo vagas
para receber todos, opta-se por uma saída comprometedora da qualidade do ensino: as escolas reduzem o nú~
mero de horas dos dois turnos escolares normais, de qua~
tro para apenas três horas diárias, a fim de criar mais um
ttil'no;coffilfr1midoentre a manhã e a tarde, Não é preciso muito esforço para compreender que cai consideravelmente o nível de aproveitamento dos alunos, sem tempo
mínimo necessário à assimilação dos programas.
Entretanto, para a classe dos professores, há problemas mais graves. Assim, o baixo salãrio a que são submetidos-obriga-oS a -preencher exaustivamente sua jornada de trabalho, a fim de leci__onar em duas ou três escolas
diferentes, locomovendo-se às vezes até pontos distantes,
arcando com as despesas que essas circunstâncias trazem. Esses fatores -agrava·m o aspecto da qualidade do
ensino, pois não há professor, ainda o mais idealista, que
mantenha sua disporiibilidade para orientar cada aluno,
compreendendo suas dificuldades particulares para
eliminá-las.
Não ê sem razão que o rendimento escolar fica sempre
comprometido.
Além do desestímulo provocado pela fraca assistência
que o aluno recebe na escola, há _outras causas, de natureza sócio-econômica, para a alta ocorrência de abandono aos estudos.
É consabido que, para a criança deSenvolver suas habilidades mentais, ela necessita estar sadia e bem alimentada Uma criança faminta, desnutrida, fica incapaz de
aprender. Não é sem razão que, invariavelmente, o
maior rendimento escolar estã associado aos nascidos na
c:lasse dominante. O bom desempenho nos primeiros
anos de escolaridade, que prepara a futura abertura intelectual, é privilégio dos mais favorecidos, não que sejam
eles herdeiros de uma inteligência superior, mas simplesmente porque essa classe não sofre a triste condição de
esperar pela merenda escolar como talvez a única refeíÇão do dia.
A escola, para atender de fato às necessidades das nossas crianças, não pode mais ter limitada a sua concepção
a centro de ensino; ela se configura, para grande parte da
popul~ção, como o lugar onde é fornecido o alimento,
aSs.im como a divers.ilo, a assistência médicoodontológica-:- Esses elementos, somados ao ensino para o qual tambêm ê esperada a distribuição_ do material didãtico - exerceriam- atração sobre as famílias carentes, contribuiriam para a fixação das crianças aos
bancos escolares. Quando esses elementos faltam --o
que acontece priricipalmente nas regiões onde se fazem
mais hecessãrios - dã-se, via de regra, a evasão.
Na região Nordeste, onde esse fenômeno se verifica de
maneira mais acentuada, os testemunhos colhidos nos
retratam a triste contingência das famílias numerosas,
sendo obrigadas a colocar seus filhos mais velhos- em-
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bora menores de 14 anos- nas frentes de trabalho, de
onde nunca mais retornarão à rede de ensino. Dentro
desse esquema, a escola acaba por oferecer muito pouco,
ou nada, à_queles que_ dela deviam receber tudo.
Na recente publicação Retrato Brasil, do MEC, femoso registro relativo a "recentes estudos sobre as condições
de atividadeeconômica, de freqUência escolar, idade era:-=
nológica e rendimento familiar, que traçam o quadro de
unla correlação negativa entre estudo e pobreza, deixando claro que:

- à medida em que cresce a renda familiar,
g'!(ante-seJLPresença da criança na escola;
- à medida em que cresce a criança em idade, diminui a presença dos grupos de rendimentos inferiores, na escola."
Senhores, a Lei garante o direito à educição a todos,
em igualdade de condições. No entanto, o que se vê é que
o sistema contribui para aumentar a distância entre os ricos e os pobres, pois os privilegiados da sorte têm bom
atendimento escolar, enquanto os necessitados estilo
sempre sofrendo pelas deficiências da escola.
~--E o que diz-er do financiamento da educação de J-t
grau? Sem nos determos na necessidade de se aumenta~
rem as quotas orçamentárias, mas considerando apenas
o que hoje ê, de fato, destinado aos programas de ensino,
causa-nos estranheza o modo como são distribu1dos e
aplicados os recursos.
Tomemos uma aspecto, o _ensino municipal. Aos municípios, indístintl:lmen-fe; cabe aplicar 20% _dos seus impostos à manutenção do ensino; à quantia recolhida
soma-se a do Fundo de Participação e a verba endereçada pelo Estado e pela União. Haverã uma fiscalização
competente, no que se refere ao encaminhamento desses
recursos para as necessidades prioritãrias?
Alguns fatos, de que temos conhecimento,
convencem-nos de que, muitas vezes, os parcos recursos
existentes são mal utilizados.
Tomemos por exemplo o que ocorreu numa cidade
qualquer, onde a Prefeitura fez erguer um belo prédio escolar. Foi empregado material nobre na construção de
uma fachada arquitetôníca, que guardaria melhor a memória do prefeito; foi adquirido caro mobiliário, assim
como objetos de ornamentação, para a sala do diretor.
Não seria mais honesto construir uma escola singela, que
abrigasse da mesma forma o mesmo número de alunos,
não seria mais proveitoso à comunidade adqUirir material didãtico para ser distribuído aos alunos dependentes
da Caixa Escolar?
Noutra cidade havia uma escola particular bem conceituada, com capacidade para receber o dobro dos alunos matricUJãdos. Aí, o EStado mandou erguer uma escola pública, que onerou profundamente seus cofres,
pois foi preciso manter, além do corpo docente, todo o
pessoal de apoio: faxirieiroS, -cozinheiras, segurança ...
Ora, se havia vagas na escola particular, por que razão
não se optou pela solução mais económica, que seria a de
comprar as vagas e distribui-las a alunos bolsistas?
Outro fato é o daquele administrador que recebeu
uma verba para a educação mas, antes de aplicá-la, sen~
tiu necessidade de constituir um grupo de trabalho, bem
remunerado, para discutir e aprovar a alocação desses
recursos.u_ que obviamente ficaram bem reduzidos.
Pequenos fatos como estes repetem-seno dia-a-dia, in. clicando o desrespeito às prioridades do ensino. Diante
disso, afirmamos que é preciso haver uma fiscalização
séria sobre o emprego dos recursos enviados ao setor
educado na i. Sem uma correta orientação na aplicação
da ver_~a, não adianta muito ampliar as quotas orçamenfárias. É preciso que se preveja, antes de mais nada, o
que é preciso oferecer ao aluno, respondendo às suas aspirações,- aos seus direitos.
Não nos estamos referindo exclusivamente aos tradi~
clOnais objetos escolares, tais como o giz, o lãpis, o caderno. O aluno merece muito mais. ~preciso atender ao
aspecto 16dico da criança, proporciOnando-lhe meios de
dar vazão à criativfdade: a criança precisa expressar em
cores~ em tintas, a sua imaginação; precisa moldar formas novas em argila; precisa encantar-se com o som de
um instrumento musical. É necessário também
intró-dlizi-la gradativamente no mundo da leitura, o que
só é possível com·a formação de uma biblioteca. Enfim,
para que os nossos alunos desenvolvam sua capacidade
~J?-ter_pretar o seu mundo, de reagir fávC?ravelmente aos
fatos, a escola deve estar atenta para oferecer-lhes o que
os pais não têm co,nd.ições de dar.
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A escola. portanto, deve ter ampliadas as suas
funções. Aí deveria permanecer o aluno, sobretudo o carente, durante a maior parte do seu dia.
Em países desenvolvidos, é essa a realidad\=: a criança
vai cedo para a escola; recebe aulas no primeiro período;
ao meio-dia, almoça, recebendo alimentação bala_nceada, sob orientação de nutricionistas; no segundo período, recebe educ_ação artítisca~ segu.ndo suas inclinações; é
acompanhada por monitores, cuja atribuição~ a de. ''recuperação individual e paralela" dos conteúdos mal assimilados, ou daqueles nos quais demonstra dificuldade; é
examinada perio<licamente por médicos e odontólogos.
Na França, por exemplo, a criança ou jovem que deseja-Ser músico, recebe bolsa_ do Esta!;lo para que desenvol~
va sua arte, no caso de os pais não terem recursos suficientes. O aluno do meio rUral consideradQ. "arrimo de
famflia", ou seja, aquele cujo-trabalho deveria contribuir
para o orçamento doméstico, ê pago para estudar; o Estado tem a responsabilidade de entregar aos pais o correspondente ao salârio que o filho obteria.
De fato, hã muito a realizar para que a estrutura de
ensino, no Brasil, seja comparável à dos pafses desenvolvidos. Não é mais possível que a ação governamental
permaneça insensível diante desse quadro. Adiar soluções para a crise da Educação é desrespeitar o ideal da
Nova República, que se proclama voltada para a proble.mática da sociedade e empenhada em melhorar as condicões de vida da população.
Acolhemos com esperança a noticia do documento
apresentado pelo Sr. Ministro da Educação, como plano
de ataque aos problemas dessa área. Colocamo-nos na
expectativa de que, devido aos ideais de mudanças, seria
considerado prioridade maior esse problema social, atê
então rel~ado a segundo plano na política econômica.
Entretanto, após a leitura 'do texto, vem-nos a impressão de que a tão esperada arrancada de forças direcionadas para resolver, de fato, tantos problemas, ainda não
se deu.
Em lugar do esperado vamos fazer, encontramos o
dere ser feito.
Eis alguns excertos:

1. "Como parte dessa mobilização, faz-se nef::eSSário o empenho consciente do sistema educacional, em todas as suas esferas e níveis, no desenvolvimento da descentralização dos procesSos de planejamento, execução e avaliação das ações educativas.
Um plano para a educação bãsica brasileira deve,
portanto, resultar de um pacto entre o Estado e a

sociedade." (pãgs. 3/4).
2 "O segi.ió.do eixo refere-se a como os governos constituídos têm concebido e implementado a
política social, a qual, para ser verdadeiramente
conseqUente, deve dotar-se de articulaçlo, coerência
e equilíbrio entre os esforços ot'ieritados para o crescimento econômico e -o compartilhamento de seus
benefícios." (pâg. 5)
Quando o texto trat:;~, dºs objetivos, ao invés de propor
metas que todos possamos acompanhar, e cujos resultados possam ser medidos, situa-se no plano do indefinído
e a:bstro.to:
"O plano de educação básica dever( contC:riiplar
os seguintes objetivos especívicos:
." M~lh~ri~ "d~ p·r~d-~ii~id~ad7d;"~d~~~~ã;bãsi~a
através de:
. definição de uma proposta política-pedã8ógica
que tenha correspondência com os reais interesses
da sociedade e preserve espaço para as peculiaridades locais e regionais."
O Sr. Ministro parece ainda desconhecer a exala di~
mensão dos interesses da sociedade; não definiu a sua
proposta político~pedagógica, que é aquilo que dele todos nós esperamos. Ele apresenta nesse texto a sua visão
do panorama educacional brasileiro, sem demonstrar
uma análise acurada, e por isso, talvez, não estabelece as
vias de acesso às soluções. Quando fala nos recursos, ao
final do documento, ou seja, à pâgina 12- vejam senhores, o documento tão esperado tem 12 pãginas- não
menciona o modo como irá captá-los; apenas confessa
serem necessários para a execução dos projetas.
Reconhecemos que o fator tempo, isto é, o pouco tempo em que estã à frente do Ministério, a pr'essa, Ulvez,
em apresentar ao Sr. Presidente da República um plano
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de trabalho, tenham provocado a montagem desse documento tão vazio de perspectivas.
Endereçamos daqui, ao Sr. Ministro, o apelo do povo
Drasileíro, tào cansado de promessas, tão carente de
aÇões concretas. Demonstre-nos, com a sua dinamícidade, que está disposto a agir em prol da educação do pov-o. Demonstre que, "o caminho para a mudança"- que
nào está contido no texto- se descortinarát passo a passo,- atravês de medidas justas e eficazes, e que veriham rápidas. Estamos à. espera de que as institUições educacionais não mais sejam consideradas um obstáculo à emancipação da nossa sociedade, mas que, cumprindo o ideal
de Paulo Freire... c•a pedagogia deixe de ser a do oprimido
e passe a ser a pedagogia dos homens no processo de permanente libertação".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR, PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo _a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB - --SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadore~:
A Reforma Agrária, compromisso Fundamental da
Nova República para com a Nação brasileira, Foi recentemente levada ao debate nacional, através de uma proposta para a elaboração de seu I~' Plano NacionaL
- Desde o momento de seu lançamento vem enfrentan-do uma cerrada oposição da fração mais conservador.a e
retrógrada de nossa sociedade, apesar-de estar asseritã.da
sobre uma indiscutível base legal, qual seja o Estatuto da
Terra, promulgado em novembro de 1964, portanto, hã
mais de 20 anos.
Um dos argumentos mais utilizados pelos opositores à
Reforma é o da violência que a mesmajáestaria criando
no seio do mundo rural. Aí estão os jornais e revistas a
noticiarem a formação de verdadeiras milícias rurai_s
-c:oritra a ReForma Agrária.
Entretanto, o que precisa ficar claro ê a violência produzida pelas disparidades, pela concentração de terras e
riquezas e pela íniqUidade da política autoritária dos últimos anos.
A estatística trãgica dos conflitos pela terra mostra em
19-~rt. 109 ocorrências catalogadas, com 20 mortes. Em
1976, esses números passam a 126 e31, respectivamente.
Já em 1984, chegamos à inacreditável marca de 950 conflitos e 180 rilortes. Esta ê a violência que os opositores
da ReForma Agrária negam ou tentam esconder.
__ Ainda agofa, no dia 18 deste, a CONTAG, órgilo mâ-Xímo dos__ trabalhadores da agricultura, maniFestou sua
profunda preocupação ao Presidente José Sarriey, COm
os sucessivos assassinatos de trabalhadores rurais em diferentes r~iões dos Estados de Goiás, Pará e Maranhão,
exatamente a ãrea mais explosiva do meio rural-braSilei-

ro.
Nem o período mais negro da ditadura, a violência
matou tantos quanto, hoje, mata -no campo. Em 9 de junho, em Goiás, foi assassinado um posseiro; em l3 do
mesmo mês, no Pará, mais de uma dezena de trabalahadores foram mortos por pistoleiros, armados de revólveres e espingardas; em 16, no Maranhão, mais dois trabalhadores sucumbiram e, por fim, em 18 de junho pp, novamente no Pará, outros dois agricuJtores. Assim, em
apenas quinze dias deste mês, mais de IS agricultores forãm assãSsinados por pistol'eiros oU-nlíHCiaSpattiCU1ãTCs.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante desta escalada
da violência contra os pequenos, os despossuídos, os
usurpados, em apoio à nota da CONTAG, deixamos registradO nosso mais prOfundo repúdio e indignação, esperando que, mesmo antes da implantação definitiva d.i
Reformna Agrária, o Governo da Nova República tome
as devidas providências para coibir tão degradantes cenas do dia a dia da vida rural brasileira.
Tenho dito. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Maicondes Gadelha) - Concedo a palaVra ao nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia .
o seguinte diSCul;'"so,)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
Encerrou~se, uma das existências mais intensas e mais
ricas de realizações, assinaladas na crônica da vida brasileira deste século.
Morreu aos 82 anos, o-ilustre baiano e insigne brasileiro, Pedro Calmon Moniz de Bittencourt.
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Dificil exaltar as qualidades, os títulos e as realizações
dessa figura humana excepcional, Senhor Presidente,
justamente porque tudo o que ele chegou a ser e a realizar, excederia aos limites de espaço do simples registro
que estou fazendo desse passamento. Se tentássemos perduraria. ainda a dúvida de havermos dito tudo o que pre.cisaria ser dito para caracterizar o fato em toda sua extensão e dar a dimensão precisa à homenagem que dese.jamos ·deixar consignada nos Anais desta casa.
Nascido na cidade"" baiana de Amargosa, a formação
escolar de PeQro Calmon teve início notadamente no Colégio de D. Maria Luíza de Souza Alves, grande educadora e seus estudos secundários no Colégio Antonio
Vieira e no Ginásio da Bahia em Salvador. O curso jurídico ele o concluiu na Faculdade de Direito, do Río de
Janeiro, para onde viera transferido da congenere baiana, em 1921, para ser secretário particular de seu padrinho, o Ministro Miguel Calmon.
Sua trajet6ria profissional, logo iniciada, foi longa, di~
versificada e brilhante. Seus primeiros compromissos de
trabalho ele os teve com a imprensa- O Im.parcla! e a
Tarde, jornais editados na Bahia e com A Gazeta de
Notícias, editado no Rio.
Logo a seguir ingressou, por concurso de provas,
como 3\1 Oficial do Museu Histórico Nacional.
O primeiro mandato legislativo conquistado foi para a
deputação na Assembléia Legislativa da Bahia, de 192730, durante os Governos de Góes Calmon e Vital Soares.
A Câmara Federal ele chegou em 1.935, eleito pela Babia.
Ministro da Educação ele seria no Governo Outra. Em
1954 foi candidato ao Governo do Estado pelo antigo

PSD.
Marcante Foi, também, sua passagem pelos caminhos
nem sempre Fáceis do magistério, exercido durante tp.UÍtos anos na antiga Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil. Ascendeu ao cargo de reitor des.
sa Universidade e nele permaneceu por' 18 anos, ati:
1966. Como reitor da Universidade do Brasil influiu decisivamente para a criação da Universidade da Bahia.
Foi, támbém, professor catedrâtico na PUC e na Faculdade de Filosofia das Ursulinas, ambas no Rio. Em 1955
conquistou, através de concurso püblico, a cátedra de
História do Brasil, no Colégio Pedro II.
Tornou-se sócio efetivo do Instituto Histórico e GeOgráfico Brasileiro, em 1931, e o moderno e grande ediff~
cio do Instituto, no Rio, é fruto de seu trabalho junto à
instituição. Pertenceu a outras diFerentes instituições culturais de todo o Brasil e do estrangeiro. Participou de
várias delegações oficiais ao exterior.
Todavia, a face de maior expressão dessa vida extraordinária ê aquela em que estão inscritos os nomes de suas
60 obras mais importantes, no campo da ficção, do Direito, da Biografia e da Historiografia. Poucos Foram os
publicistas que, atê hoje, chegaram a produzir tanto no
Brasil. E, acrescente-se, todos os seus livros continuam
encontrando leitores e, de alguns, as novas edições se sucedem.
Em 1926 publicou sua tese de doutoramentQ, Direito
de Propriedade". Em 1929, teve seu romance histórico,
O Tesouro de Belchior premiado pela Academia Brasileira.
São conhecidos, famosos e admirados seus livros que
encerram biografias de rei~: D. João VI, os dois Pedras e
a Pdncesa Isabel. Em 1936 foi eleito para a Academia
-Brasileira -de_Leiras _e_ n_Q __ pr_óxj_rqg_ __~no__ c_~~ple_~a~~-?0
afià"s- de atividade acadêmica. Foi Presidente da Academia BragjJeira de letras e como tal presidiu a comissão
que elaborou o projeto da unidade ortográfica, em Lisboa.
·
Importantes, também, pelo lugar que hoje ocupam em
qualquer brasiliana, são a História da civilização brasileira, a História social do Brasil e a História do Brasil, os
dois últimoS em vãrios volumes. Era douto(. ..Honoris
Causa" da Universidade de Coirnbra, México, Buenos
Aires, Santiago do Chile, Quito e Nova Iorque.
Foi antológica, igualmente, sua qualidade de orador.
O primeiro sucesso nessa ârea ele o teve em 1923, quando escolhido para falar em nome dos estudantes no enterro de Rui ~rbosa. Marcou êpoca, outrossim, seu improviso no centenârio de nascimento de Rui, em 4-11-49,
à porta da Biblioteca Nacional, no Rio.- Brilhou também_, em 196,2, falando à beira_do túmulo de Portinari.
Foi, segundo a opinião de mUitos- a que me associo
-um dos mai_ores oradores do Brasil em todos os tempos. Seus discursos eram moldados no estilo clãssico do
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Padre Antonio Vieira, de quem era cultor. Pronunciavaos, sempre de improvíso.
Foi membro, atê à morte, do Conselho Federal de
Educação.
Acrescente-se, ainda, que era católico praticante e cidadão exemplar, no convívio da família e da sociedade.
Deixou viúva a senhora Hermínio Caillet Calmon de
Bittencourt e dois filhos homens: Maurício e Pedro. Era
irmão do_DesembargadorNicolau Calmon, do jornalista
Jorge Calmon que foi um dos melhores colaboradores
do meu governo, como secretário do Interior e Justiça, e
das senhoras Maria Dulce Calmon de Bittencourt Pinto
de Almeida, Maria Romana Calmon Moriondo e Maria
Thereza Calmon Co_rrêa Ribeiro. A esta família, muito
querida, imersa na saudade, apresentamos nossos votos
de profundo pesar.
Compareci ao sepultamento do __ meu queridíssimo
amigo Pedro Calmon, nascido na mesma cidade onde
também nasceu o meu saudoso pai, colega de escola primária na bela cidade de Amargosa. Ao penetrar no recinto da Academia Brasileira de Letras, onde _o seu corpo
estava sendo velado, deparei-me com um outro grande
amigo, o extraordinário mestre Deolindo Coutq que ao
abraçar-me disse-me comovido, .s::ontemplando o_ corpo
inerte de Pedro Catmon: ê um sol que se apaga.
O quadro humano do Brasil contemporâneo passou a
ter, desde ontem, Senhor Presidente, um claro que jamais será preenchido. Que o episódio nos leve a uma silenciosa reflexão de saudade e de humildade, ante a irreversível presença da morte, sempre indesejada e, nãó
obstante, inexoravelmente presente, privando-nos do
precioso convívio de pessoas como o mestre de que acabamos de falar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. HltLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Memorial enviado ao Senhor Presidente da República
por um elenco de dez entidades representativas das comunidades de Santarém, do baixo e Médio Amazonas
denuncia o estado de calamidade a que foram submetidos o mercado consumidor e a economia regionais com
o abandono das rodovias BR-230 _ou Transamazônica e
BR-163, a Santarém - Cuiabá. Considerando o exMinistro Cloraldino Severo como o_ principal culpado
dessa situação, por ter, durante os seus três anos no Ministério dos Transportes, deixado as estrafégicas- vias de
acesso à região à mingua de recursos, essaS entidades fazem um dramático apelo ao Presidente José Sarney, no
sentiáo de que proceda à imediata libertação dos recu"rsosjã alocados para a recuperação das duas estradas, antes que chegue a estação das chuvas e o trabalho se torne
virtualmente impraticfl.vel.
A situação atual nessas estradas é de quase total falta
de condições de trãfego, mesmo levando~seem conta que
a êpoca é de poucas chuvas na região, Imagine-se com a
chegada da estação chuvosa e pode-se prever o total es~
trangulamento das duas rodovias. Mesmo nas condições
atuais, grande parte da movimentação de mercadorias já
estão sendo feitas pelo sistema rodofluvial via Belém,
com o grave encarecimento dos produtos e reflexos danosos para o custo de vida das populações. Pela Transamazônica e Cuiabá- Santarém chegam 90% dos produtos _consumidos no Médio e Baixo Amazonas. E é pelas
mesmas rodovias que a região exporta 70% do que produz para o Nordeste e Centro-Sul do País. Só por esses
dois referenciais se pode medir a importância dessas estradas para o mercado da região geoeconômica que tem
Santarém como capital.
Telex n' 1.697, enviado pelo Ministro AffonSo Camargo, àquelas entídades, comunica a inserção, no orçame:nto do Ministêrio dos Transportes, de verbas nos valores
de doze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros, para a
BR~230, e do oito bilhões, cento e trinta e cinco milhões,
para a BR-163.
Esses recursos são realmente poucos, reconhecem as
entidades e admito eu, mas represeritam um passo no
sentido de impedir o estrangulament(J dessas abandonadas estradas amazônicas. Mas somente serão válidos, no
marco desse esforço de recuperação das estradas, se forem liberados imediatamente, tendo em vista aquele fa·
tor jâ mencionado do tempo ideal para a execução das
obras. t=. preciso lembrar as grandes extensões que essas
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estradas percorrem e o fato de os consertos e, em alguns
trechos, a total recuperação serão necessários ao longo
de todos os seus traçados.
O apelo, que endosso, ao Presidente da República, foi
subscrito pelo Presidente da Associação Comercial de
Santarém, carlos Alberto Meschede; pelo Presidente do
Clube dos Diretores Lojistas de Santarém, Aldo deVasconcelos Teixeira; pelo delegado, em Santarém, do Centro do Comércio do Pará, paulo Fernando de Oliveira;
pelo Presidente da Associação dos Madereiros de Santa:rém, Marcelo M. de Moura e Silva; pelo Presidente do
Sindicato Rural Patronal de Santarém, WaJçjomiro_:Pernandes da Silva Filho_; pelo Presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Santarém, Pedro Nogueira
de Souza; pelo Presidente da Associação das Microem~
presas do Médio e Baixo Amazonas, Geraldo Magela
Medeiros; pelo Presidente da subseção local da Ordem
dos Advogados do Brasil, José Olivar de Azevedo; pelo
Presidente do Rotary Clube de Sanfarém ~Aldeia, Germano Reis do Valie; pelo Presidente do Rotary Clube de
Santarém - Centro, Raimundo de Aquino e pelo Diretor da mesma entidade, Agostinho Coleta de Couto.
Fica, assim, Sr. Presidente, registráâo inais esSe
forço das lideranças do Médio e Baixo Ainazonas no
sentido de verem recuperadas as duas importantes vias
de acesso à região, duramente castigadas pelos regimes
de chuvas e pelas irresponsabilidades de autoridades do
velho regime~
Era o que tinha a di~~':.·}~fu~to obrigado. (Muito bem!)

es-

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jã é de domínio público o fato de que a penosa herança
deixada à Nova República pelo governo anterior inclui
um déficit de aproximadamente Cr$ IOÔ trilhões para o
setor estatal. Por isso mesmo o saudoso Presidente Taocredo Neves definia como uma de suas primeiras preocupações o saneamento das fiOariças do País,
aproximando-o do equilíbrio orçamentârio.
Seguindo essa diretriz, o Governo Sarney dá hoje os
retoques-finais em um- novo conjunto de medidas que Visam essa ttreta, reduzi rido despesas da máquina administrativa, cortando gastos das empresas estatais e reexamina:OOO-tf~O~_toS:- Não hãdúvidas de_ que, ao tomar essa
áeCiSàO, o Presidente estará Caminhando para o restabelecimento de uma v~dade contâbil para o setor público,
objetívo quç_ merece o apoio de todos nós.
Em economía, poré~, precisa-se sempre verificar
qUem é que vai pagar a conta. Ao se equilibrar o orçamento e, por conseqUência, pressionar para baixo a inflação, to da a população brasileira ganha. O déficit do
setor público,_ coberto por emissões ~u pela colocação de
títulos governamentais no mercado, constitui-se em um
dos principais motores da dolo~osa_ inflaçãO que vivemos, bem como da ciranda financeira que penaliza os investimentos produtivos.
No entanto, à margem desse conjunto de p1edidas estâ
uma determinação meSquinha e iníqua. Trata-se da disposição de não se reajustar a tabela do desconto de Imposto de Renda na fonte. Essa determinação, ressalte-se,
não faz parte das medidas em preparo no Palãcio do Planãlio, ôfi8;1iiandO-se de escalões subarternos do Ministério da Fazenda, no afã de aumentar a qualquer custo a
receita do Governo.
O problema básicO está em que, enquanto o conjunto
de decisões do Planalto visa beneficiar a sociedade brasileira como um todo e igualmente distribuir seu ônus de
forma etj:pãnime, a rec;usa a reajustar a tabela do Imposto de Renda penaliza exclusivamente a classe média, E: o
que bem mostra o editorial de hoje do Correio Brazilien·
se, intituladQ. "Revisão de alíquotas".
Observe-se que essa revisão das alíquotas incidentes
sobre a renda das pessoas físicas e descontadas na fonte
constitui um impositivo da conjuntura inflacionãria.
Tanto assim que, se confirmada a recusa da Receita, será
a primeira vez que o Governo deixará de reajustar a tabela a esta altura do ano. Ao fazê-lo, a Receita não buscava nada_mais do que ajustiça: não seria razoável que,
pelo simples efeito de uma inflação que tem no próprio
governo um de seus geradores, os assalariados passassem
a contribuir para a voragem da máquina estatal com
uma parcela maior de seus vencimentos.
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Mantendo a tabela de aliquotas imóvel, quando todas
as variáveis económicas se niovem na vertí8em da ii1
flação, o que se está fazendo é punir o trabalhador pelo
fato de receber um reajuste que nada mais~ do que are-posição de suas perdas causadas pela elevação do índice
geral de preços. Ele não está recebendo qualquer aumento real de salários. E o Congresso, único Poder capaz de
autorizar o lançamento de impostos, não lhe terâ determinado qualquer nova carga tributária. No entanto, ele,
o assalariado. est;~.rá vendo desaparecer um percentual
bem maior de seus rendimentos, do fruto de seu trabalho._
_ _
Anuncia o Ministério da Fazenda que., ao menos, doverá elevar a faixa de isenção, de modo a não atingir demais os assalariados de menores vencimentos. Não se faz
aí nada mais do que justiça. Mas por que não tratar também com justiça os demais assalariados, os que ganham
mais do que isso? Que tipo de justiça é essa, que se vS reconhecida apenas por alguns? Na realidade, se agir dessa
forma, a Nova República estará mantendo uma distorção comum nos últimos tempos da Velha República:
pagar as sua próprias contas com o sacrificio da classcr
média.
Com efeito, quem estarã cedendo o produto de seu
trabalho ao erário público será apenas a classe média.
Não serão os ricos, que não dependem de um minguado
salário para sobreviver; não será a população de faixa
mais baixa de renda, porque esta, ao menos, vê reconhecido o direito de deixar de acompanhar uma tabela iníqUa. E ela, diga-se de passagem, já ê maltratada por uma
série de onerosos e regressivos impostos indiretos, que
atingem o rico tanto quanto o pobre.
1::, assim, a classe média que suporta esse novo encargo, esse novo peso brutal. Foi, aliás, essa mesma classe
média que viu reaJustarem-se as prestações da" casa própria em níveis mais elevados que o aplicado a seus salários, por obra e graça da política econômica do Ministro Delfim Netto. Foi ela quem, ao longo desses anos to·
dos, sofreu seguidos aumentos reais da carga tributária.
Foi ela quem enfrentou o desemprego causado pelo desaquecimento da economia, que deixou na rua tantos
profissionais e técnicos. E tudo isso quando, recorde-se o
governo, não existe democracia forte com uma classe
mêdia fraca.
ModifiCar o quadro de alíqU:otas do desconto do Imposto de Renda na fonte constitui, portanto, apenas uma
questão de justiça, de eqUidade. O governo estarã dando
um péssimo exemplo se, para resolver seus problemas,
punir uma camada tão grande da população. Afinal,
constitui também um hãbito da Receita reajustar as tabelas do imposto não apenas em meados do ano mas
também ao se aproximar de seu final- .quando é mais
conveniente para o Tesouro, para que depois distribua
devoluç_ões_ menores ao contribuinte. Será que este ano,
ao se recusar a reajustar a tabela quando não lhe é vanta·
joso, a Receita deixará de fazê-lo tambêm quando é de
seu interesse?
O governo não pode agir dessa maneira. Não pode
permitir que, tal como acontecia nos anos delfinianos, a
população levante dúvidas sobre sua boa fe. Para isso só
hã um caminho. Ê tratar todos os cidadãos brasileiros
com eqUidade, com justiça, com respeito pelo seu direito
de_ ganhar a vida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
8

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado,
O SR. N.IVALDO MACHADO (PFL- PE~ Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-'
res'
Nosso retorno a c!sta tribuna deve-se, ainda, ao palpitante problema da educação nacional.
Em nosso recente pronunciamento não hesitamos em
ressaltar o vínculo estreito que se estabelece entre a deficiência notória do ensino brasileiro e a baix_a remuneração do magistério. E aqui retornamos, para aprofundar a análise desse nexo deplorável.
Que nosso ensino oferece visíveis sintomas de decadência e de inquietante ineficácia, não hã como negá-lo.
Hoje ê possível ~o estudante passar pelos três níveis de
ensino sem deles extrair e reter os conhecimentos mínimos, os hábitos e habilidades fundamentais que, outrora, constituíam exigências indeclinâveis. Vale ainda para
hoje, o ~epoimento prestado em 1974, perante a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, pelo Padre
Vasconcelos, então Presidente do Conselho Federal de
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Educação. _Naquela oporltmidade, para comprovar o

baixo nível de conhecimentos adquiridos pelos estudantes do ensino de 2'>' grau, ele se apoiava na análise dos
exames vestibulares realizados pelo CESGRANRIO,
aos quais se submete_ram_ 75 rnil ~ndidatos.
As provas eram apenas classificatórias, mas, sC -eilgia
dos candidatos a módica média 5, apenas 572 a teriam
atingído.
Se consideradas as disciplinas isoladamente, a-penas
2% dos candidatos teriam logrado aprovação em Francês; 5% em Química; 3% em Matemática!
Os jornais estão aí a nos revelar, periodicamente, a
realização, nas capitais do país, de freqUentes concursos
para o magistêrio p-úblico ou para outras categorias profissionais, nos quais inscrevem-se milhares de candidatos
para algumas centenas de vagas, e o nfunero de aprovaw
dos- salvo algumas exceções- não é suficifmte para o
preenchimento das vagas oferecidas.
_
Não lhes parece, Srs. Senadores, que esses episódios
nos oferecem um quadro de corpo inteiro da ineficiência
do nosso ensino, que encontrou meios de expandir-se
quantitativamente, em vUltosa proporção, mas não cuiw
dou de assegurar-se as providências para a sustentação e
elevação de sua qualidade?
Alguém poderá nos contrapor, precipitadamente, que,
se o ensino vem decaindo em sua eficácia e qualidade, a
culP,a serâ certamente daqueles que ensinam.
~ nossa parte, Senhores Senadores, a análise que vimos fazendo do problema leva-nos a situar as responsabilidades noutra direção, eximindo os professores de
qualquer responsabilidade, antes, pelo contrário,
configurando-os como vitima:; desse processo de inquietante deterioração.__ -----~
Talvez os nobres companheiros de representação popular cheguem à mesma conclusão, se Juntos examinarmos os requisitos de um bom desempenho docente. O
professor eficiente deve--em-:-pnmeirõ-lugar preparar as
suas aulas. Deve, em seguida, deslocar-se para a escola e
ministrar um número razoáVel de aulas (desse número
·~razoável", cuidaremos mais adiante). Inseparªvei da
aula dada, há de ser o exercíci_ó, -o -tra15ãlho prático, a
prova verificadora, que o professor, evidentemente,_deverá corrigir, anotando erros para posterior orientação
retificadora, feita a cada aluno. Fresume-se, além do
mais, qUe o professor-participe, de corpo e alma, de ouM
tras atividades que, não sendo letivas, integram, todavia,
o curriculo educativo ou decorrem da responsabilidad~
profissiOnal- reuniões do corpo docente, reunião com
os pais e toda uma gama de ativjd_ac(~ ~xtracurriculares,
que os educandârios que se prezam sempre cultivam,
com o indispensável concurso dos professores. Exige-se,
por fim, do professor eficiente, que ele se mantenha em
permanente atualização, vale dizer, que ele se dediquediariamente, ao estudo de su_a disciplina específtca, mais
aquelas que complementam a eficiência profisSi.o"nal de
qualquer docente: a psicologia educacional, a metodologia do ensino, a sociologia educacional etc...
.
Planejar, deslocar-se p_ªr~ a esc9!a, miriiSi.iar _aulas,
corrigir trabalhos e ex.erci_çios, Çlrieritar iridividuafffiertte
os alunos, participar das atividades da escola, mimter~~e
atuafizado : _ci_s os desempenhos exigíveis de um bom
professor!
Indague-se a um professõr experieil.te quanto tenlpo
demanda, em termos de horas diãrias, o cumprimento
desses desempenhos. Seis; sete, Oito horas diárias -excluídas as aulas, mais parte das horas de repouso, parte
das férias, melhor dizendo- tempo integral, a vida toda
- será a resposta.
Qual seria, portanto - o número razoável de aulas
diárias _que um docente deveria ministrar?- QuatfO,llo"
máximo. Qualquer carga excedente acarretaria o sacrifício dos demais desempenhos (planejamento, correção
dos trabalhos, orientação dos alunos ... ) que, até certo
ponto,_ ~ão _mais imPortantes do que as própri·as aulas,
pois é através-desses processos que se_ assegura a fixaçãO
ou a retific-ação da_ aprendiZagem.
Ora, Srs. Senadores, voltemos a refletir sobre os valores horaMaula vigentes na rede partiCular de ensino do
DF. Cinco· a dez mil cruzeiros cotados pela horaMaula,
mais do 'que um convite, -é uma compulsão para qUe o
professor entre em ritmo de alta-rotatividade, dê umas
aulas aqui, outras ali, mais outras acolá. Aulas de manhã, aulas à tarde e mais aulas à noite, a fim de integralizar um total de 50, 60 aulas semanais, o que lhe assegura,
se não o salário condigno, pelo menos __o salário-
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sobrevivência. Mas o expediente é altamente danoso
para a qualidade da educação, tanto assim que ele escla~
rece, por inteiro, a causa do insucesso do ensino brasilei-

ro.
Forcado a dar aulas o dia i!lteiro, tornaMse humanamente impossível ao professor dedicar-se aos d(!Jnais desempenhos docentes essenciais, que, segurido foi dito,
são. até mais importantes do que as próprias aulas.
Agora se entende por que, em certos países de alto padrão educacional, a carga horãria pennitida aos professores- e para tanto eles percebem salário compatívelnão excede os límites de 16 a 20 aulas semanais.
Entendemos, também, o depoimento de um sofrido professor;. "'o que compromete irremediavelmente a qualidade e a eficiência do ensino brasileiro ê o péssirrtO tec~
nhecimento que a sociedade concede ao trabalho pedagógico. Neste particular, convém que se atente para um
---dado geralmente esquecido. O que estarrece no regime
de trabalho do professor brasileiro não_ é tanto o seu padrão de_ vençim~nto, quanto o número de horas-aulas
que ele se vê forçado a ministrar, para atingir taís padrões. ~ essa trituração do mestre, através de um regime
horário absurdo, que exaure suas energias, neutraliza
seus talentos _e arrce(ece seu animus pedagoglcus , tornando improfícua uma atividade extremante bela, _quando
exercida em doses adequadas e, terrivelmente desgastanM
te, quando assumida em termos de trabalha forçado, que
é a denominação mais apropriada a uma carga horária
que, não raro, atinge o total de 60ii70 aulas semanais!"
Agora, começamos a alcançar melhor as razões pelas
quais nossos jovens, hoje, se exprimem tão mal, seja na
linguagem ora!, seja na escrita. Quantos_professores do
yernãculo, hoje, ainda passam exerCícios de redação Para
seus alunos, e quantos existem, ainda, que encontram
tempo para corrigi-los?
Entendemos, também, o desabafo d~quela mestra niiw
neira que assim se dirigiu ao Secretário de Educação de
seu Estado; ...Tenho duas atividades. De manhã vou ao
Grupo Escolar para realizar minha vocação; de tarde
corro ao emprego para ganhar a vida".
- Essa professora - e toda uma legião de mestres iguais
a ela- deveria realizar sua vocaçaão e ganhar sua vida,
na escola.
Entendemos, finalmente, a conclusão pessimista, a um
tempo, e, também, esperançosa, de outro professor mineiro;_" A ca,rntin_do m_a_g_ist.ério serâ produtiva quando
os que estiverem de fora, nela quiserem entrar e os que
estiverem_ dentro !!àO mais cogitarem de al?and~n~-la".
Tanto comp~ndemos tudo is~o que, daqui desta Tribuna, ousamos apelar para o Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação, Senador Marco Mac;iel- tão_ envolvido como se encontra, na ingente labuta de obviar as distorções e as carências que ele rapidamente detectou, no
âmbito_de sua Pasta a que está se dedicand.D por inteiro
'"'"'"'-que volte as suas atenções para o problema do magis·
térLo~_certo.de .que estarã tocando_ o .nervo S!=nsJvel,.a
cha'-:~_M_mt?s_tra de tod~.s_ ~s inadequações de_ nosso e~sino.
_ Que:ete_deter:õ:lúle- a reVISãO_ desSa lórln,Uia espúria de
_ Lemu___mra_çã_o___d_o__m~trej_Q pagamentO Pela: hora-aula,
sem a c_omputação dos demais desempenhos pelo docen~
t~) pois, corrigindo essa absurda distorção, ter-se-á reparado a peça fundamental da engrenagem, que estava a
comprometer o- pleno funcionamento do aparato escolar.
Tão empenhado, como vem se revelando, na solução
de nossos problemas educacionais, lembre-se Sua Excelência daquela sentença _de Anísio Teixeira:
- "Sem professores capaZes, todas as reformas fracassarão", acrescentandoMlhe, porém, esta inda- gaçã-0: ser-á PossíV-el a coexistência de professores capazes· e p·rofessores mal pagos?
Sr. Presidente, Srs, Senadores, ninguéiU ignora a pertiM
_nâcia com que o ilustre Ministro Marco Maciel enfrenta
os desafios que lhe são antepostos. Tambérri ele, sobr6tuM
do ele, não é um homem de se render aos impasses. Eis
-por que, temos certeza, sua Excelência nào se vergará à
eternização do_ impasse educacional brasileiro e, hoje, já
estará vislumbrando o rumo, as diretrizes, e bases que
nos conduzam a uma solução redentora. Fundados nessa
esperança e movidos pelo dever de nos associar, ainda
que com modesta colaboração~ aos 'J..lf-J;e devotam ao
esforço de romper esse impasse, é que. im torno desse
problema, ousamos tecer algumas con.Ji~rações.
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DizerMse que o sistemna educacional brasileiro é inade>
quado falho, ineficaz, carente e eivado de gritantes distorções, é repisar uma realidade por todos reconhecida e,
de hã muito, proclamada.
Relembrar a nódoa vergonhosa, do alto índice de
analfabetos e de marginalizados da educação, neste Paíe,
ê uchover no molhado".
Lastimar a pobreza de nossas escolas, o ensino rotineiro e nada produtivo que elas dispensam não ê trilhar caminho novo no enfoque de nosso sistema educacional,
como também, não o serâ. aduzir a famosa pirâmide
educacional, os gritantes índices de evasão e repetência,
o largo contingente de professores leigos ou mal preparados, a insuficiência de recursos fianancelros e humanos
para atender à demanda educacional do País, as metodologias r.otírieiras e obsoletaS em descompasso com a era
da ínfonriãtica e de outras tecnologias que deveriam es·
tar ( e não estão) a serviço do ensino de massas.
Lembrar que, no curso dos tempos, temos empreendido vârias reformas educacionais, promulgado inúmeras
le\s de ens_ino, sem termos logrado lc;vá-las a cabo e ~azê.. :
las cumprir plenamente, tembém não constitui reflexão ~
original.
·
Reconhecer que temos sabido expandir quantitativamente o ensino, sem acrescentar a esse crescimento o adi-!
tivo da qualidade e-da produtividade, é, apenas, reiterar
uma constatação unânime.
Deplorar o Ensino Universitário que, salvo honrosas·
exc::eções, não realiza as suas finalidades de pesquisa, e de
inovação, no campo das ciências, mas apenas se restringe
à ministração de um ensino repetitivo ou à diplomação
de profissionais semiqualificados que, anualmente, vêm
saturar um mercado de trabalho em recessão, tampouco
constitui novidade - é voltar ao prato requentado.
Vozes bem mais autorizadas, análises bem mais brilhantes do que a nossa, jâ se levantaram neste plenário,
na disseção- da piób!C:-mática do ensino no Brasil. Cita·
mos, para comprováMlo, apenas as que, primeiro, nos
acorrem à _memória: os pronunciamentos intemeratos e
pertinazes do Senador João Calmon, as análises brilhantes e percucientes do Senador Luiz Viana, QS depoimen. tos aUtorizados e sempre lúcidos do Senador Jarbas Pas-sarinho.
·
E esses memoráveis pronunciamentos acrescentem-se·
os debates de especialistas, promovidos pelas Comissões
de Educ_aç_ão_ das duas Casas do Congresso Nacional, os
Semínários, os Simpósios, os Encontros, as Conferências, promovidos pelo Ministério da Educação, pelas
Universidades e por todas as instituições envolvidas dire- ~
tamente com o problema educacional.
Aduzimos a magnitude desses eventos, Senhores .Se- .
nadares, para chegar, finalmente, às inadequações ij_ue
tanto nos inquietam.
Por que, após tantos pronunciamentos~ tantos d;ba~
tes, tantas análises e estudos; tantas campanhas da mais
alta envergadura, persiste e eterniza-se o irilpasse edUca- ·
clonai brasileiro?
FaltaMnos_uma tomada de cQnsciência-ainda mais aS-uda do que a educaçâo representa, como suporte- bási,co
de nosso projeto de desenvolvimento e condição fliridamental para a superação ·dos problemas que desafiam a
Nação?
.P~ecisamos investir maiS largamente na educação, amw
pliando os recursos orçamentários a ela destinada?
Ou a chave do problema estará no chamado modelo
educacional, ou na Lei de Diretrizes e B:{ses da Educação; que-ainda não soubemos esculpir segundo o nosso
feitio e conforme_-reclámà.iti nossas características pecuM
liares, como povo e como nação?
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como políticos e- como
homens públicos, habituados que estamos a aceitar desafios e a vergá-los com habilidade e crialiVídade, relutamos, como Vossas Excelências. certamente, também refutam,- em iidmitii- a "inVencibilidade dos impasses.·
Ousamos; por isso, adiantar o nosso ponto de vista
que, sem il1inimizar os quesliOnamentos que acabamos
de formular, vislumbra ·outra interpretação susceptível,
queremos crer-, de -ajudarMnos a levar de vencida esse faw
migerado impasse da educação nacionaL
Admitimos, no comportamento brasileiro, a presença,
até bem pouco, de uma vaga aspiração desenvolvimentista, nem- sempre clarividente, aliada a uma pâlida cons.•,~si§~c_i~ dO valor da educação, expressa em termos mais
líricos do que dinâmicos:.. "abrir escolas é fechar ca-
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Aceitamos que nosso povO carece de uma motivação
desenvolvimentista fundada na consciência !Calista- de
nossos problemas, na interpretação objetiva de suas causas, e na visão lúcida da alternativa redentora.
Estamos em que se nos impõe conscientizaf-de forma
mais p-alpitante, em intenSidade próxima da _emoção popular, a estreita correlação existente entre nosso subdesenvolvimento e a ineficiência de nosso Sistema Educacional. Comungamos da idéia de que precisamos acelerar aquele instante fecundo em que a consciência de uma
inadequação e a viva apreensão de um valor deflagram
tensões favorâveis e criam condições propícias à efetivação de um propósito de envergadura nacional.
Não pestanejamos em admitir que investíaios pouco
em educação. Os Orçamentos da União demonstram o
declínio progressivo das dotações destinadas ao Munistêrio da Educação.
Não ignoramos que temOs por hâbito, na ~J.ISCa de solução para nossos problemas, partir daquilo que se poderia chamar de reflexão impt?flada.
Voltados para a experiência de países altamente desenvolvidos, apropriamo.- nós de seus modelos e intentamos
o transplante, quase sempre malsucedido, de soluções
pouco adequadas ao equacionamento dos problemas de
feitio peculiar nosso.
•
.
A história de nossa educação é toda uma tentativa semifrustrada de reprodução servil do modelo europeu e,
mais recentemente, de modelos norte-americanos.
Carecemos de uam reflexão pedagógica que, debruçada sobre a realidade brasileria, tenha sabido extrair conclusões próprias para Problemas típicos de nossa textura
sócio-econômcia e de nossas perspectivas histórico.culturais.
Não obstante tudo isso, entendemos que o desafio
educacional não se arrima, nem na imperfeição de nossas
leis, nem na pâlida consciência de nossos problemas,
tampouco na escassez de recursos físicos e hwnanos.
Nosso problema, assim o entendemos, reside na debilidade de nossa vontade em atacar de vez, e voluntariosamente, o desafio da educação brasileria.
As leis propõem o que fazer, mas não fazem por nós.
Não culpemos as leis por aquilo que deixamos de fazer,
ou que só o fizemos tibiamente.
Também não lavemos as mãos na bacia sempre exaurida do tesouro do Estado. Os recursos nunca faltam
para aquilo que definíinos como nossa real prioridade.
Ante a pergunta -pode o Estado arcar com os custos de
uma educação plenamente atendida? -- retruquemos
com outra --e pode a Nação deixar de fazê.lo?
Por outro lado, cwnpre reconhecer que, não raro, nós
nos prolongamos excessivamente nos debates. Somos "iri.:termináveis na verbalização de nossos problemas. Somos, porêm, lentos e tardios na tomada de medidas efeti-

vas.

_

A retórica ainda nos fascina mãis do que a ação.
Quando nos decidirmos, num instante de conscientização voluntariosa, a romper o impasse do ensino, definindo a educação como prioridade das prioridades, neste
instante, que espero venha a ocorrer ainda _na gestão
Marco Maciel, os recursos tornar-se-ão disponíveis, as
leis serão cwnpridas, as reformas serão levadas a cabo, e
o profeSsorado deste País, conhecerá, afinal, o que é uma
remuneração condigna, porque o seu parâmetro refletirá
o valor real que consagraremos à educação de nossos filhos. E estes conhecerão, finalmente, o que é uma educação produtiva e eficaz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
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Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Cêsar Cais.

O SR. Cl!:SAR CALS (PDS-CE, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 21 de junho do corrente, proferi discurso nesta,
Casa quando dei conhecimento aos Seohotis.S~na.cJprt;s,
que juristas reSpeitáveis einitiram parecer que--a partir da
Emenda Cons_ti_tuc;ionªl_n~' 25, o cargo__ de.Pr:efçitQ_das
Capitais passou a nãO _s_er demissJVel_a_d nutum pois o cargo é de investidura_eletiva e por período certo. No regime anterior, havia_sido suprimido o princípio -da eletívidade que agora por força da referida Emenda Cons_tit_u~
clonai n~' 25, de 15 de maio de 1985, foi restabelecido.
Na ocasião, como ]otnais dos-vãriOs""Est::idóS-dO Brasil
traziam noticiário oriundo do Cearã, dando çQnta . de
que o Governador dQ_ __Estªd.o_il'ia dJ;.roítir por ·mouv-oS

eleitoreiros, o Deputado Federal César Cais Neto, do
cargo de Prefeito de Fortaleza, o nobre Senador Odacyr
Soares, no exercfcio da liderança do meu partido, o PDS,
em esclarecido aparte que incorporei ao meu pronunciamento, disse: "parece que neste momento deve ser discutida, sem nenhuma dúvida, a juridicidade do ato a ser
praticado pelo Sr. Governador do Estado do Ceará, na
medida em que a Nova República deverá sustentar-se
sobre uma ordem jurídica de nenhuma maneira enlameada".
"Parece-me, continua o Senador Odacyr Soares, que o
caminho adequado seria ir ao Tribunal de Justiça doEstado, através de um mandado de segurança."
Ao agradecer o aparte e a solidariedade que o ilustre
Líder, apresentou ao Deputado Federal César Cais Neto, em nome do PDS, disse que faria chegar ao Prefeito
de Fortaleza, a orientação do nosso partido, de que deVeria impetrar um mandado de segurança.~
De fato, Srs. Senadores, no dia 24 de junho, o Dep.
Federal César Cais Neto, através do ilustre advogado Vicente Ferrer Augusto Lima, se dirigiu ao Exm'? Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Cea~
râ, impetrando mandado de segurança, visando obstar a
prãtica do ato abusivo tão propalado e em via de concretização.
· No referido instrumento, o Dr. Vicente Ferrer Augusto Lima, cita ..com o novo posicionamento partidário da
ilustre autoridade impetrada (Governador do Estado do
Ceará), tornou-se notório- o propósito de realizar aglutinação de forças políticas para reforçam_ento do esquema
eleitoral com vistas ao pleito municipal de Fortaleza, a
realizar-se a 15 de novembro do corrente ano".
"Não está sendo aceito o isolamento da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, de ati v a participação no processo sucessório, que vai se reabrir, havendo manifesta intenção de colocá-la em toda a sua capacidade operacional, ao dispor de uma das tendências que se arregimentam à conq!Jista do- g:ove_rno muriicipal."
Tendo o Mandado de Segurança n9l542,lido edistribufdo ao eminente Des. José Ari CiSne, no dia 25 de junho de 1985, S. Ex• concedeu liminar "face aos argumr!n~
tos relevantes amostrados na exordial" e dizendo que ••o
perigo de sua não concessão, agora, implicaria na impOssibilidade efetiva de danos, tornando irreparável a situação jurídica individual em suas repercussões funcio~
nais...
Jnconfonnitdo, o Sr. Governador do Estado, assinou
· -enn':fOme do Estado do Ceará, requerimento ao Exm~> Sr.
D~~mbargador P:resiáen"te d_9 Tribunal de Justiça do Es.:-_
tado do· Ceará, solicitando que fosse determinada a sus.:pensão da limiriar. . · Na petição S. Ex•, diz: ..com a concessão da aludida liminar, iilstalou-se séria e grave ameaça de lesão a ordem
pública" e mais adiante: com- o fato, portanto, de preservar a ordem jurldica e a segurança pública, inquestionavelmente ameaçados, bem como para prevenir atentados
à economia do município de Fortaleza, vem, o Estado do
Cearâ "requerer a suspensão da limiriar-feü·o-feferida".
Srs. Senadores, prefiro acreditar que S. Ex•, o Governador do Estado não leu o que assinou do que interpretar que ele reconhece a falência de sua autoridade, como
Governador de Estado. Estão em minhas mãos e coloco
a disposição dos Senhores Senadores, toda a coleção de
jornais de Fortaleza~ desde o dia 24 de junho do corr~n
. te, até hoje. Não se leu uma só notícia de um distúrbio na
cidade ou a mínima ameaça à ordem pública. Por outro
lado a economia do município con-tiiliia"-ém Seu funcionamento normal com. Q~ setores primários, secund_ários e
-terciários, em plena operação. Creio ainda que sua alegativa-sobi'e economia, mostra o seu desejo-:iuto"ritârió de
interrenr -ilã- aütciri"omiil. ·m:uníêljiãr; que- tem ·sua: ·câmara
de Vereadores, funcionando normalmente.

s;s. -Sen;d~res, na,da do alegado é verdadeiro e nem
está provado a não ser S._ Ex•, conheça algum plano secreto, elaborado por um de seus áulicos, visando promover deliberadamente distúrbios na cidade para provocar
uma «ameaça à ordem jurídica e segurança pública",
que só ele cabe assegurar e não ao PrefeitO Municipal.
s~- S. Ex.! não se sente__c.om autoridade para prevenir
u·ma ameaÇa a-Ordem púbHcã.; Que nem de leVe ã-COrlie-

ceu, é o caso de renunciar ao seu mandato de Governador.
Está com o eminente Desembargador Júlio Carlos de
Mir8.nda, esCJarCcido e douto Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, a tarefa de apreciar e decidir
a respeito do pedido do Governo do Ceará, que procura
cortar a execução da limili.ar em causa.
S. Ex• Sr. Des_embargador Presidente, têm competência limitada pela Lei n~> 4.348/64, que no art. 4~> indica
com precisão, quais as hipóteses em que tal suspensividade é cabível.
Diz o· tirtigo 4~>:
"Quando, a requerimento de pessoa Jurídica de Direi-·
to Público interessada e para evitar grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança pública, o Presidente do Tribunal
ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender, em despacho fundamentado, a execução da
liminar, e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de dez (lO) dias, contados da
publicação_ do_at_o".
O eminente Celso Agrícola Barbi, assinala (do Mandado de Segurança, Forense, 3• edição, pág. 317):
..A nova lei teve também o mérito de cortar a indeterminação dos motivos da suspensão, que ficavam dependentes apenas de opiniãO pessoal da autoridade competente para a suspensão, levando a excessos, como jâ vimos, em casos em que a suspensão se fundou em ser erra~
da a sentença concessiva do mandato. Ora, isto é matéria
a ser decidida no reexame da sentença, através do recurso normal, e não fundamento para suspensão da execução."
Por outro lado, Doutos juristas entendem, que somen•
te ao Presidente ~o Supremo Tribunal Federal, compete
conceder a sustação de liminar em mandado de segurança, _deferid3. pClr -Desembargador de Tribunal de Justiça.
·
Srs. Senadores, por todos estes motivos, creio que: a-·
assessoria da Senhor Governador, mais uma vez falhou
ao lhe levar referida petição para assinatura. Falha que
jâ incorreu quando lhe levou a encaminhar uma mensagem, propondo, em 25 de junho corrente, um nome de
Deputado para Prefeito da capital quando a Emenda
Constitucional n9 25, modificou o art. 36 da Constituição, suprimindo o Prefeito de capital, dos cargos em
que o Deputado ou Senador, pode exercer sem perda de
mandato.
Finalmente, desejo fazer aqui minha homenagem ao
Poder Judiciârio -e em particular ao Tribunal de Justiça
do Estado__do Ceará e ao Des. Júlio Carlos de Miranda,
pessoa-de alto tirocínio, a quem expresso minha confiança de que sua decisão serâ tomada do mais alto
espfrito de JustiÇa. Sei que sua decisão, está sendo acompanhada pelo mundo jurídico e político nacional, dada a
importância da tese que está sendo julgada.
Por todos os motivos, Senhores Senadores, espero que
a liminar do mandado_de segurança deferida pelo Desembargador José Ari Cisne,s eja mantida inteiramente
válida e eficaz, até o julgamento do mériot pelo Tribunal
de J ustíça do Estado do Cearâ.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fiquei deveras surpreendido com a reação de algumas
pessoas, manifestada através de jornais, à aprovação,
por esta Casa, de um Projeto de Lei de minha autoria, de
n11 153f85, visando não apenas preservar a Zona Franca
de Manaus, com todos seus incentivos, senão, também,
prorrogar o prazo de vigência de sua data limite por mais
~~ al}QS.
Ao tomar a iniciativa de apresentar à consideração
dos meus nobres pares tal proposição, tive, única e exclusivamente,· o propósito de defender interesses sociais e
econômicos do Amazonas, permanentemente ameaçados, sobretudo nesses poucos meses da Nova República.
As restrições à minha proPositura, que teve- diga-se
de passagem- pareceres favoráveis das Comissões Técnicas ouvidas,
~ por sinal - da lavra de emi.:

parec-eres
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nentes Senadores da Aliança Democrãtica, são todas
não apenas da Capital do meu Estado, mas de toda a
Amazônia Ocidental.
elas totalmente despidas de fundamento, valendo dizer,
ainda, que, pelo tom com que são formuladas, traduzem,
Ao longo destes vinte e um anos, Sr. Presidente, não
claramente, desinformaçãO e premeditada posição conhesito em afirmar que a conquista essencial, básica, em
trãria aos interesses do meu Estado.
que ~ fun~~menta toda~ estrutura de vida do meu EstaO meu Projeto, Sr. Presidellte e Srs. Senadores_- e ele
dO do reslante da Região Amazônica Ocidental estã
estã aí para ser lido e examinado por quem assim o desefincada nas conquistas obtidas em 1967, ao fim do Gojar - não objetiva, como alardeiam, cassar poderes do __ _ verno do Senhor Humberto de Alencar Castetlo Branco,
CONIN - Conselho Nacional de lnformãtica e Autoque corporificau projeto de lei de um cearense., eleito Demação - pretendendo, fundamentalmente, isso sim, resputado Federal pelo Amazonas, o Deputado Pereira da
guardar a competência decis6f1a da Zona Franca de MaSj)va, cri~ndo a Zona Fr~~ca de Manaus, que ainda connaus, que flui, aliãs, do Decreto nq 288/67, que não foi
solida os objetivos da Lei Wilson Calmon, irmão do emi~
revogado pela Lei de Informãfica (de n~' 7.232), no que
nente Senador João Calmon, eleito, nos anos 50, Depurespeita aos projetas de informática a serem implantados
tado Feder_al peio meu Estado ...
na sua área de jurisdição.
Afirmar-se que a Zo_na Franca de Manaus ameaça a
Por outro lado, Sr. Presidente, no que tange à reserva
política de reserva de mercado constitui. Sr. Presidente,
de mercado, prevista no artigo 12 da Lei de Informática,
não apenas uma inverdade, mas uma flagrante violação
ela, muito ao contrário do qu_e dizem, não será de modo
das próprias atribuições da Secretaria Especial de Inforalgum alterada, tendo em vista que o Convênio SUFRAmática,_ que pela cláusula primeira do convênio transforMA e Secretaria Especial de lnformãtíca -SEI- que
mado em lei, está obrigada a fiscalizar, detalhadamente,
integra a Lei de Informática, na Cláusula 2•, item 2.1,
todos os projetas de informática a serem implantados na
considera como bem de informâtica os nominados no
' Zona Franca de Manaus ...
Ato Normativo nq 16/81, da SEI, os quais, para serem
O projeto do eminente Senador Raimundo Parente viproduzidos na Zona Franca de Manaus, deverão ter présa, simplesmente, a garantir para a Zona Franca de Mavia anuência da SEC.
-naus aquilo que a lei estipula como direito, e aquilo qUe
Relativamente à urgência urgentíssima com que a proa Constituição assegura, e que nem o Congress_o Nacioposição- foi aprovada nesta Casa, que tanta estranheza
nal, por meio de lei, pode revogar. Porque incentivo fis~ausou a alguns, ela não tem nada de especial nem de
cal concedido por prazo certo, dizem os tratadistas de
inusitado, porquanto, como ê- _do pleno conhecimento
Direito Público, consiste, indiscutivelmente, em direito
dos eminentes membros deste Senado, matérias de inteadquirido, não podendo ser revogados, nem sequer- por
resse do Executivo tiveram semelhante tratamento,
lei do Congresso Nacional. E se não podem ser revogacomo é o caso, por exemplO, do crédito de Sob -bilhões dedos pelo Congresso Nacional, tampouco, Senhor Presicruzeiros para o Sulbrasileíro, da autorização de abertudente, poderão ser anulados, por decisão de um Consera de crédito, pelo Executivo, de até 20 trilhões de cruzeilho que, hoje, faz parte da Assessoria direta da Presidênros e da antecipação do Imposto de Renda de Pessoa
cia da República.
Juridica.
Assim, o projeto do ilustre e eminente Senador RaiUma prova evidente., Sr. Presidente_~ Srs. Senadores,
mundo Parente vem com um objetivo de manter a Zona
de que o meu projeto, ao invéS-de consultar interesses de
Franca
de Manaus, o Estado do Amazonas, o Estado do
multinacionais, como maldosamente afirm~~- alguns,
Acre, parte do Estado de Rondônia, e todo o Território
atende, isso ,sim, aos interesses do meu Estado. São as
- --derora:ima,-dotados de infra-estrutura básiCã, essencial
centenas de manifestações de apoio que venho recebendO
à promOção dé um desenv-Olvimento auto-sustentado,
do meu Estado, através de cartas e telegramas,
Sem o que, ali se instaurará o retrocesso e ali se reimplandestacando-se dentre elas firmada pelos Srs. Jorge Albertará o regime colonialista que tanto afligiu a Amazônia e
to Souto Loureiro, Presidente da Associação Comercial
o seu pov~.
do Amazo11as; Hélio N_obre Mala.gueta, PreSidente da
Federação do Comércio do Estado-do Amazonas; Díniz
__ N_ª-_discussão da m_atêria, Sr. Présidente, desijO CumAlexandre de Melo Pereira, Presidente do Clube dos Dfprimentar o ilustre Senador Raimundo Parente, meu adretores Lojistas de Manaus; João de Mendonça Furtado,
versârio histórico- no Estado do Amazonas, mas meu
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do
aliado perpétuo e permanente em todas as causas que diAmazonas; Fernando Franco Sã Bonfim, Presidente do
zem respeito à sobrevivência do Estado do Amazonas''.
Centro das Indústrias do Estado do Amazonas; Moysês
Estes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os esclarecimenGonçalves Sabba, Presidente da Associação dos Exportos que acredito me cabia prestar a esta Casa, relativatadores da Zona Franca de Manaus; Aron Hakimi, Premente ao meu Projeto de Lei, que tanta controvérsia vem
sidente da Associação dos Lojistas da Zona Franca de
____ gerando, sem que eu saiba exatamente porquê. Creio,
Manaus, que assim se expressaram:
sinceramente, que às pessoas de raciocínio claro, de com..As entidades infra-assinaâas, representativas do emportamento imparcial, dotadas de um mínimo de conhe_presariado deste Estado, sentem-se jubilosas em poder
cimentos sobre as realidades do Amazonas, não será difífelicitar V. Ex' pela grande vitõria alcançada pelo Amacil entender os motivos que me levaram a apresentar o
zonas, com a aprovação, pelo Senado, do Projeto de Lei
Projeto de Lei Qbjeto deste pronunciamento.
de sua autoria, introdUzindo mudanças na Lei de Informática e prorrogando por mais 15 anos a data limite de
1:: aproveitando este ensejo, Sr. Presidente e Srs. Senaduração da Zona Franca de Manaus. São atitudes coradores, desejo formular o meu mais veemente protesto
josas como essas que nos fazem acreditar que o nosso Es-:_
contra o anu__!}_çiadO: corte de verba para a construção da
tado ainda possui filhos que sabem honrã-lo e defendêhidrelétrica de Balbina, outro atentado q-ue se quer colo. Conte V. EX' com o nosso irrestrito apoio e reafirmapleter cop.tra o Amazonas, que tanto necessita dessa fonmos nesta oportunidade o nosso maior apreço".
te .de energia, para suporte da sua atividade industrial.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Fico a pensar, Sr. Presidente, se os que estão agora ineu não poderia deixar de me referir, de modo especial, ao
vestindo contra Balbina, não seriam os mesmos que quecomportamento, sobremodo elogiâvel, do nobre Senarem golpear a Zona Franca de Manaus, com o fito- e
dor Fábio Lucena, em favor dos superiores interesses do
fito, sem dúvida, criminoso e impatriótico- de impedir
Amazonas, sobrepondo-se, muitas vezes, a injunções de
que o Distrito I ndustrtal de M anaus, onde centenas de
caráter partidário, numa bela demonstração de consciênempresas instaladas ainda garantem o nosso desenvolví-cia cívica e de responsabilidade no exercício" do mandat!J.
. menta continue existiildo, pois, sem a energia de Balbique lhe foi outorgado pelo povo do Amazonas.
na, ele certamente ou não crescerá ou deixará de existir:
Aliâs, faÇo questãõ -de incluir neste meu pronunciaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
mento trechos do discurso desse ilustre colega, proferido
no dia da aprovação do meu Projeto.
0 SR. ~RESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O Sr.
Disse Fábio Lucena:
Senador Jutahy Magalhães encaminhou à Mesa requeri••o que pretende o projelõ-do il_ustre Senador Raimunmento de informações. Nos termos do inciso VI, do art.
239~ do Regimento Interno, o requerimento serâ examido Parente? Pretende manter a Zona Franca de Manaus
como instrumento fundamental para o desenvolvimento,
nadO p-eía Presidência.

-e

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Nada
mais havendo a tratar. vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária das 18 horas e
30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da ·câmara nq 20, de 1985 (n9 4.984/85, na Casa de origem). de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que disci·
p1ina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente., ao consumidor, a bens e direitos de valor artí_stico, estêtico, histórico, turístico e
paisagíStico, assim como a qualquer outro interesse difuso, e dá outras providências, tendo
Parecer fa,.orável, sob n'>' 322., de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nq 54, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n'>' 288, de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a realizar operação
de empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000.00
(sessenta milhões de dólares norte-americanos), tendo
Parecer, sob n9 289, de 1985, das Comissões
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
rl' -$5, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' 290, de 1985) que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$
65.956369.973 (sessenta e cinco bilhões, novecentos e
cinqüenta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil e
novecentos e setenta e três cruzeiros) o montante de sua
dívida cOnsolidada, tendo
Parecer, sob nq 291, de 1985, das Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nq 56, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nq 292, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a elevar em
CrS 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n_9s 293 e 294, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'1 57, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nq 295, de l985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
(SP) a elevar em Cr$ 7.146.800.000 (sete bilhões, cento e
quarenta e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 296 e 297, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
~de Municípios, favorâvel.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 58, dç 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nq 298, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vinhedo (SP), a elevar
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em CrS 7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarenta e
seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo

centos e quarenta e sete milhões, novecentos e trinta e
dOis rriil, oitocentos e treze cruzeiros), t~ndo
Pareceres, sob n'~s 308 e 309, de 1985, das Comissões:

Pareceres, sob nYs 317 e 318 de 1985, das Comi!;sõ~:

Pareceres, sob n'i's 299 e 300, de 1985, das Comissõ~:

_ - dt:_constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridícidade; e
-de- Municípios, favorável.

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

seis mil cru:z.éiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo

-10-

-7Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'1 59, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 301, de 1985), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) a
elevar em Cr$ 7 .952.802..000 (sete bilhões, novecentos e
cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'i'_ 62, de 1985 (apresentado pela comissão de economia
~m-o_ coricfiiSao de seu Parecer n_'i' 31 O, de 1985), que auw
tÕriiá a Pi-CYeituia MU.nicipill de lndaiatuba (SP) a elevar
etrj.- _crs-s-:301_~868.00 (cinco b~lhões, trezentos e um miw
-lh-ões, oitoCentos e sessenta-e oito mil cruzeiroS) o rrionw
tante de sua divida consolidada, tendo

-13Discussão, em turno (mico: do Projeto de Resolução
n9 65. de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n" 319, de 1985), que auw
toriza a Prefeitura Municipal de lfmeii-a (SP) a elevar
em Cr$ 7 .952.802.()(l(t (sete bilhões, novecentos e cin~
qtienta e dois m·ilhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o
montante de sua -díVida consolidada, tendo

Pareceres, sob n'~s 311 e 312 de 1985, dâs CCúniSS.õ~:
Pareceres, sob ri9S 320 e 311 -de 1985, das Comissões:
Pareceres, sob n9s 302 e 303, de 1985, das Comissôe$:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade; e
-de Municípios, favorável.

-8Discussão, em turno único, do -projeto de Resolução
n'~' 60, de 1985, (apresentado pela Comissão de E~e:nomia
como conclusão de s~u Parecer n" 304, de 1985), que auM
toriza a Prefeitura Municipal de Mambaí (GÚ) a elevar
em CrS 33_.22 U39,25 (trinta e três milhões, duzentos e
vinte e um mil, cento e trinta e nove cruzeiros e vinte e
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
Pareceres, sob

n'~'s

305 e 306, de 1985, das Comis.sõ_es:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

-de Constituiç-ão eJustil;a, pela constitucionalidade e

juffdicídadê; ~e--" --

-de Municípios, favorâvel.

-li-

-14-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'~ 63, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de s~u Parecer n_9 313, de 1985), que auw
t9rii.a a Pr~-~~it_!Jra_Muoicipal deJundiaí (SP) a elevar em
crs-10.720.200.000 (dez bilhões, setecenlos e vinte _miw
lhões-e du"ientOs mil cruzeiros) o montante de sua dívida
c_9_np!?lida_da, tendo

Discussão, em turno úníco, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores soj)re a Mensagem n'~ 127, de
1985 (nc;t 307/85, na origem), que submete à deliberação
do Semido o nome-do Senhor Celso Monteiro furtado
pai-a exercer a função de Embaixador do Brasil junto às
comunidades econômicas européias.

-ISPãiec.!!!es, so~ riiis 314 e 315 de 1985, das Comissões:
-- --de ConstituiçãO e-Justiça, pela constitucionálidade e
juridicida.de
-de Municípios, favorável.

-12-

-9Discussão, em turno ó.nico, do Projeto de Resolução
61, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclussão de seu Parecer n9 307, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
(BA) a elevar ern Crll.94f.932.813 (hum bilhão, J).pven'~

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorâvet.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'164, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
com·o concluSãO de seu Parecer n'~' 316, de 1985), que auw
toríza a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP)
a alevar em Cr$ 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seisw
cent~s e ciiü}iienta e nove milhões, duzentos e trinta e

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de- Relações Exteriores sobre a Mensagem n'~ 133, de
1985 (n'~ 319(85, na origem), de 20 de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação ao Senado a escolha do Senhor Fernando Paulo Simas Magalhães, Ministro de primeira classe,
da carreira _de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à delegação permanente do
Bra$il junto, à .Associação LatinowAmericana de Inte-gração.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Estâ
encerrada a sessão.
{Levantawse a sessão às 18 horas e 29 minutos.)

Ata da 1211!- Sessão, em 28 de junho de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Marcondes Gade lha.

ÀS /8 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Fâbio
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto Odacir Soares- Aloysio Chaves-: Gabriel Hermes_:__
Hélio Gueiros - Aiexandre Costa - João Castelo Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Loho -Cesa.r
Cais- José Lins- Vírgílío Tâvora- Carlos Alberto
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Milt_on Cabral - Aderbal

Jurema - Cid Sampaio- Nivaldo Machado --Guífherme Paimeíra -- Luíz Cavalcante - Albano Franco
....... Lourival Baptista- Heráclito Rottembe~g --JutahY
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana- João
- -Ca~m~n -- José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla _Nelson Carneiro --Roberto Saturnino -Itamar Fran~
- co-_:_ MUrifóBadaró --Alfr«lo-C3.mPos- ~ Fernãrido
HenJique Cardoso -_severo G_omes- Beriedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges _::__Gastão
Miiller_--:- Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo
Miranda-_ Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Jai-

so_rl_BarTefõ -~T6rge Bo~nhausen --Lenoir VargasCarlos Chiarelli- Alcides Saldanha- Octavio Cardow
so.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A lista de preSença- aCusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo nQ.!nero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a

proteçã~ de Deu~

iniciamos nossos trabalhos.

O 19-SecretãÍiÓ irá proceder à leitura rlo Expediente.

Junho de 1985

e lido o segyjot~
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 353, 354, 355, 356 e 357,
de 1985
PARECER N• 353, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça

Sobre o Projeto d.e Lei do Senado n9 4, de 1985,
que "modifica o artigo 27 e seus partigrafos da Lei n9
2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n\"
3.257, de 2 de setembro de 19S7, que "dispõe sobre a
Política Nacional do Petróleo e define as atribuições
do Conselho Nacional de Petróleo, institui a Sodedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima

e dá
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~Utras

providências".

Relator: Senador Hélio Gueiros
O presente Projeto ê da lavra do Senador Nelson Carneiio e rep:oduz em suas Unhas gerais ~m outro apresentaão na Camara dos Deputados nos 1dos de 1975, que
mereceu inclusive parecer favorável de todas as Comissões por onde passou, vindo a ser aprovado em 1984,
tendo sido inexplicavelmente vetado. A Proposição visa
a obrigar a PETROBRÁS e suas subsidiárias a indenizar
em 4% aos Estados ou Territórios e- em 1% aos Municípios sobre o valor do óleo, do xisto betuminoso e do gâs
extraído de suas respectivas âreas.
Ao justificar a matéria,· sei1 eminente Autor faz minucioso relatório de sua tramitação anterior e traz a lUme
uma série de outras razões em que se escudou para
representá-la. Merecem destaque dentre outras as seguintes:.
••Num país que durante tantos anos sustentou.
sua soberania sobre uma plataforma de duzentas
milhas, e ainda ~ai interceptar no ãlto mar navios de
oUtras bandeiras- que ii:iVaaem nossas águas territoriais, custa a crer que distinga o petróleo, o xisto betuminoSo e o gás, loCalizados em_ terra daquele que
se busca no mar, a algumas centenas de metros da
própria.''
Aduz, ainda, que a grande produção de petróleo se
concentra na plataforma submarina, nas bacias do N arte, do Centro e do Sul do PaíS e que a pequena indenização reiriViD.dicada deTxou de ser um estudo ou refrão,
para ser de todo_ o PaíS:Concordamos, totalmente com a alentada série de argumentos que serviram de respaldo ao nobre Senador
Nelson Carneiro. R,.~lmente, a pequena indenizaçào arbitrada pelo Projeto é das mais justaS e já rn'ilita em seu
prol o fato de haver sido aprovada no ano anter_ior quase
que pela unanimidade do Co_ngresso matéria quase idêntica.
_
Existe sem nenhuma dúvida verdadeira grita dÕs Estados e Municípios produtores de petróleo, xisto ou gás no
sentido de receberem um percentual ainda que pequeno
da importante contribuição que dão para este setor primordial da economia brasileira.
Manifestamo-nos, assim, favoravelmente ao Projeto
por considerá-lo oportuno, jurfdico e constitucional.
Sala das Comi.ssões, 25 de Junho de 1985. --Josélgnácio Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator Luiz Cavalcante- Henrique Santillo - Octávio Cardoso
- Raimundo Parente - J utahy Magalbies - Nelson
Carneiro.
PARECER N• 354, DE 1985

Da Comissão de Minas e Energia
Relator: Senador Maur() Borges
Chega a esta Comissão, para os fins regimentais, Projeto de Lei de autoria dos ilustres Sen_adores Nelson Carneiro e Passos Pôrto que tem por finalidade determinar o
pagamento de ressarcimento pecuniâriõ"" aos Estados,
Territórios e Municípios, confrontantes do litoral, pela

ex.tração de óleo, xisto betuminoso e gús de plataforma
continental.
Trata-se de reivindicação antiga que se fundamenta,
como bem lembram os signatârios da Proposição, nanecessidade de compensar os Estados e Municípios das
ãreas-pf"o"dutoras pelo ônus decorrentes do impacto causado em terra em função das atividades de exploração
energêtica desenvolvida em águas territoriais.
Iniciativa idêntica teve tramitação legislativa no curso
do ano passado. sendo afinal aprovada mas, recC:berido
veto do Chefe do Poder Exe_cutivo,_não logrou s~ transformada em norma jurídica. Na ocasiãoesteórg~o técnico teve o ensejo de acolher parecer favorável do eminente Senador Luiz Cavalcante que examinou percucienfemente a matéria.
Entendemos que as razões então expendidas, e que
justificaram a: aprovação, permanecem atuais e pertinentes. A Proposta sob exame, a nosso ver, aprimora a disciplina legal anteriormente sugerida, na medida em que
acrescenta três setores onde deverão ser aplicados, preferencialmente, os recursos obtidos;
- abastecirriento e tratamento de água;
- proteção ao meio ambhmte; e
-saneamento bãsico.
A Proposição sobre a qual ora somos chamados a opiJ;~,ar ten1_ relevante alcance s_ocial. Pertina-se a proverEstados__k MunJç_ípios financeiramente exauridos coin um
suplemento orçamentário capaz de possibilitar o atendimento de, pelo menos, algumas das reivindicações mais
prementes da_ população.
Ante o exposto, e no âmbito da competência regimental_desta COmissão, opinamOs pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n9 4, de 1985.
Sala das Comissões, em 27 dejun~o de 1985.- Hélio
Gueiros, Presidente em exercício- Mauro Gomes. Relat~r - Odacir Soares - Altevir Leal.
PARECER N• 355, DE 1985
Da Comissão de Economia
Relator: Senadõr João Castelo
Chega a esta Comissão de Economia _o Projeto de Lei
do Senado, de autoria dos Senadores Nelson Carneiro e
Passos Pôrto, que altera o artigo 27 e seus parágrafos da
Lei n9 2.004, alterada pela Lei n9 3,257, de 2 de setembro
de 1957, no sentido de que a PETROBRÁS e suas subsidiárias fiquem obrigadas a pagar indenização de quatro
por cento aos Estados ou Territórios, e um por cento aos
-Muni_çípios, sobre o valor do óleo, do xisto betuminoso e·
do gás extraído de suas respectivas áreas, onde s.e fizer a
lavra_do petróleo.
_ O CQnselho Naçional de Petróleo(§ 19) fixará os val_9_.
res de que trata o caput do artigo, enquanto o pagame-nto
da indenização dt;yid.a será efetuad9 trim~stralmente (§
2•).
_ O parágrafo 39 do artigo estabelece que os Estados,
Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos a
eles ge~tinaç!Q~ preferentemente, em energia, pavime-t~ção de rodovlas, abastecimento e tratamento de água,
proleção a_o meio ambiente ~saneamento básico.
A indenização prevista no caput do artigo é também
devida aos_ Est~c;l()os, T~rritórios e Municípios confroniantes,_quando o _óleo_, o ~!sto betuminoso e o gãs forem
extraídos da plataforma Coiltimental, nos termos do§ 49,
bem assim às mesmas unidades políticas, em cujos lagos,
rios, ilhas fluviais e lacustres se fizer a exploração dos recursos antes citados (§ 59),
JuSClficando' a proposição, os seus eminentes ;mtores
esclarecem que idêntico Projeto, apoiado uniformemente
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, no
decorrer de três l~;_gislat~ras, foi inexpficavelmente vetado pelo EXecutiVO; i-lã última sessão legislativa.
Depois de historiar a trajetória do Projeto, que ptece-deu a esse, e-d_o m~mo teor, pelas duas Casas do Congress_o_Nacional, é criticada a forma de_apreciação do veto, conforme_ª__Qu:ta Constituciónal de 1969, que impediu fosse aquele derrubado•. "apesar da opiriião nacional
interessada na manutenção da deliberação legislativa",
A princípio, diz a justifiCação, a Lei apenas mandava
indenizar os Estados e Municípios em cujas áreas continentais houvesse petróleo, xisto betuminoso e gás. Em
-seguida, com a entrada em produção das plataformas
continentais; essá. indenização também alcançou-as,
destinando-se a receita ao Departamento Nacional da
Produção Mineral e ao Ministério da Educação e Cultu-

ra, em partes iguais, destinação que logo depois incluiu
também o Conselho Nacional de Petróleo.
1:: criticada a distinção feita entre o petróleo, o xisto
betuminoso e o gás, localizados em terra, e aqueles que
se busca no mar, especialmente quandQ, "a grande produção de petróleo se encontra na plataforma submarina,
nas bacias que se espalham pelas costas brasileiras, no
Norte, no centro e no Sul".
1:: feita, também, urna anãlise dos problemas que cau'sam a presença da PETROBRÁS, nos Estados e MunicípioS produtoreS, considerados os efeitos sobre o custo de
vida e as despesas exigidas a essas unidades, devido ao
afluxo de populações e os danos à infra-estrutura.
No que tange à Comissão de Economia, sem dúvida
alguma, a retribuição, que o Projeto propõe, se justifica.
Isto porque urna parcela da riqueza gerada pela produção de petróleo, xisto betuminoso e gás, desde que entregue aos Estados, Territórios e Municípios produtores,
seria o pagamento pela utilização desses recursos. Num
outro ângulo de análise, essa indenização vem a ser uma
contrapartida pelo custeio realizado de forma forçada,
por ·essas-Urüdades, para que o País possa ter disponível
essa riqueza mineral.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto ·de
Lei do Senado n'i' 4, de 1985.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1985.- Josê Lins,
Presidente eventual - Joio Castelo, Relator - Mário
Maia --Cid Sampaio, com restrições- Virgflio Távora
- Severo Gõmes.
PARECER N• 356, DE 1985
))a _Com~o_ de Muolcipios
Relator: Senador Lourival Baptista
A Comissão de Municípios, em parecer aprovado por
unanimidade, já se manifestou sobre a matéria constante
do Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1985, de autoria do
nobre Senador Nelson Cãineiro, -q-ue é uma repetição do
Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado Geraldo
Bulhões, com o número 149, de 1975, depois vetado pelo
ex-Presidente da República.
Na oportunidade, o relator Senador Jutahy Magalhães, em magnífico parecer analisou detidamente a ma~
téria, manifestando-se pela aprovação do Projeto.
Cabe-nos, nesta oportunidade, tão-somente concordar
com aquelas considerações, voltando a opinar pela aprovação do Pr.ojeto.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985. - Moa~
cyr Dalla, Presidente - Lourhal Baptista, Relator Roberto Wypych - Altevir Leal - Marcelo Miranda Alfredo Campos - Alcides Saldanha - José Igmicio Ferreira - Benedito Ferreira - Jorge Kalume - Gastão
Müller.
PARECER N• 357, DE 1985
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Lomanto Júnior
Trata-se de Projeto de Lei que visa a alterar a i-edação
do art. 27 da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953, reapresentado pelos ilustres Senadores Nelson Carneiro e
Passos Pôrto.
A Proposição foi ori&iilalmente oferecida há dez anos,
na-Câmara dos Deputados, pelos Deputados Geraldo
Bulhões, Walter Silva e pelo atual Senador Passos Pôrto
e que culminou com a sua aprovação pelo Senado Federal, no ano próximo passado, tendo o mesmo sido vetado pelo -presidente da República.
A regra contida no art. 27 da Lei 09 2.004, de 1953, que
criou a PETROBRÁS e o monopólio da extração do petróleo no Brasil. conferia aos Estados e Territórios onde
Se efetu<isse â lavra -de.xisto betuminoso e petróleo OvalOr correSpondente a 5%:(cinco por cento) sobre aqueles
produtos, a ser pago pela empresa, competindo àquelas
pe&soas jurídicas o repasse de 20% da quantia a elas distríbuídas para os respectivos Municípios.
Com o advento da Lei n9 3.257, de 2 de setembro de
1957, a distribuição --Passa a ser efetivada diretamente
peJa PETROBRÁS aos Estados e Territórios e aos- Municípios, na base de 4% (quatro por cento) e 1% (um por
cento), respectiVamente.
A partir do Decreto-leí n9 523, de 8 de abril de 1969,
passou-se a cogitar das extrações de óleo e gás da plataforma continental, destinando-se, nesses casos, o percentual de 5% do valor desses produtos para o Departamen-
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to Nacional da Produção Mineral, do Ministí:riodas Minas. e Energia e ao Ministério da Educação e Cultura.
Objetiva a presente sugestão seja concedida aos Estados,. Territórios e Municípios a indenização de 4% (quatro por cento) aos primeiros, e de 1% (um por cento) ao
liltimo do valor corresponde_nte aos produtos extraídos
da plataforma continental confrontante com o território
daquealas pessoas jurídicas de direito público, e, sendo
elas centrais, os lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres.
Trata-se, na realidade, de antiga e justa pretensão dos
Estados-membros, dos Territórios Federais e das Municipalidades que, não raro, são obrigados a fazer dispêndios com obras de infra-estrutura para favorecer instalações da empresa pública fed-eral.
A transferência dos recursos que se visa a conferir aos
Estados e Municípios poderã minimizar a gravíssima situação financeira que tem afligido certo número de pessoas de direito público que. não obstante sejam produtores de óleo ou gãs, permanecem etn baixo nível de desenvolvimento econômico e social.
A medida, inegavelmente, contribuirá para reduzir a
grande disparidade existente entre a União e as unidades
federadas e os Municípios, propiciando a estas sensiVel
crescimento dos meios financeiros.
Justifica-se a prOvidência, ainda, porque atende ao
princípio de isonomia de tratamento atribuido pela sistemática· constitucional às pessoas jurídicas de direito
público interno.
Inexistindo óbice a ser oposto ao Projeto de Lei em
ex:ame, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985. -José
Lins, Presidente, eventual- Lomanto Júidor, RelatorCid Sampaio -Jorge Kalume- Hélio Guelros- Joio
Calmom - Alddes Saldanha - -Jutahy Magalhies Martins Filho.

U SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O Expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobr:e Senador Q9.adr Soares,
na qualidade de Líder.

O SR. ODAOR SOARES (PDS- RO. Como Llder,
·pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadorc:s:
_
Estão identificados e presos os assassinos dojoriJ.alista
Mário Eugênio. Combativo repórter que denunciava
diariamente, nas páginas do Correio BrazUiense, arbitrariedades, crimes, corrupção, cometidos por quem quer
que fosse, policiais ou bandidos comuns. Mário foi morto pelas costas, na noite fria e escura de 11 de novembro
passado, com sete tiros. Brutal, covarde e premeditado
homicídio, cometido por três agentes da PoUcia Civil do
Distrito Federal e outros três do Pelotão de Investigações Criminais do Exêrcito. Um solerte, sórdido complô, destinado a calar a verdade. Infelizmente, o execrâvel plano logrou êxito, mas felizmente seus autores- já
publicamente conhecidos - não denigrem as corporações às quais pertencem, apenas provaram que não
merecem de_! as participar.
~ preciso, contudo, ressaltar que a identificação e a
prisão desses homicidas cruéis e covardes representam
apenas um passo, embora basta_nte significativo; ê preciso ir além. E preciso que se promova uma autêntica varredura, para usar um termo policial, uma verdadeira lfmw
peza nos quadros de nossa Polícia, na Polícia do Distrito
Federal, da Capiatal da República, portanto.
Mataram Mário Eugênio. Mataram pelas costas, covardemente, como jâ disse. Mas os crimes desses celerados não ficam por aí. Houve mais mortes, roubos de carros, seqUestros, enfim, toda sorte de atrociadades. E há
indícios, fortes iridícios, publicados diariamente pela imprensa,. em especial pelo CorreJo BrazJJJe~ onde atuava o destemido repórter, de que alguns elementos ligados
a esse mesmo bando de policiais estão envolvidos direta_mente nesses crimes.
sr. Presidente, Srs. Senadores, não pretendo aqui estabelecer paralelos entre as chamada~.. "Velha" e "Nova"
Repúblicas. Tenho para mim, diz minha consciência,
que a Justiça- palavra tão nobre e tantas vezes enxova~
lhada- índependem de épocas, de Governos. A Justiça
é um bem maior, uma conquista de todos, ricos e pobres,
brancos e negros, religiosos ou ateus.
Poucos dias após o abominável assassínio, cometido
por homens pagos pela sociedade para defender a vida
desta mesma sociedade, tive a oportunidade de falar,
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desta mesma tribuna, Disse, então, que confiava na Justiça. Confiava- como ainda confio- em que não apenas os executores, os celerados que acionaram os gatilhos, mas também e principalmente os mandantes de tão
bárbaro crime, haveriam de ser punidos - e de fonna
exemplar- por terem, movidos pelo medo, peladesídla,
pela ganância, tentado calar a verdade.
Sim, porque a verdade era a matéria-prima do jornalista Mário Eugênio. Um jornalista q~e enobrecia sua
profissão, que justifiCava o título que orgulhosamenteOstentaVa: o_ título __de repórter. Afirmo aqui, sem falsa
irtodêstía, que também fui repórter. Conheço, portanto,
os percalços, as dificuldades e principalmente os riscos
que tal profissão acarreta. Mário Eugênio foi vítima da
verdade. Teve sua vida cruel e precocemente ceifaca porque estava prestes a denunciar a existência do fam_igerado ESquadrão da Morte no Distrito Federal.
E agora, leio perplexo nos jornais que e atual Secretário -ae Segurança do Distrito Federal vem de público
afirmar que não existe EsquadrãO da Morte em Brasília.
·ora, convenhamos: se este bravo e intimorato repórter
foi assassinado na tocai~, por esbirros que se vangloria~
varo de ser policiais, exatamente pOrque estava na iminência de denu nciã-los publicamente; se em todos os Estados brasi_leiros - pelo wenos _em quase todos atuam, matam - e de maneira impune- organizações
paramilitares que se dedicam exclusivamente ao mister
do homicídio premeditado, mensageiros da morte, como, então, negar a existência do Esquadrão da Morte no
DistritO Federal?
O Esquadrão da Morte existe, Senhor Presidente, Senhores Senadores. Existe e age à socapa, acobertado por
"dignos" senhores representantes da lei. O_ Esquàdrão,
se podemos dizer, mata,,"democraticamente'.': não faz
distinção entre criminosos ou inocentes. b dedicado ao
que, no jargão policial, se convencionou chamar de
••queima de arquivo". Ou seja, quem sabe, morre. Quem
mata, acaba também morrendo.
Talvez estejamos presenciando no Distrito Federal
uma- verdadeira luta interna entre os famigeradas integrantes deste bando de assassinos. Há entre eles, como
noticiou fartamente a imprensa, um pacto de morte: todos matam, mas quem fala, morre. Como vemos, a pala~
vra morte é a mais comum no vocábulo de tais indivíduos.
-Não duvido absolutamente das boas intenções do
atual Secretário de Segurança, Coronel Olavo de Castr-o.
Duvido apenas que ele próprio acredite em suas palavras
quando nega a existência do Esquadrão no Distrito Federal. Talvez o faça por motivos que entenda serem necessários ao andamento das investigações. Talvez o faça
para não espalhar o pânico entre a nossa população, já
tão amedrontada diante de tamanhos desmandos e atrocidades.
Devemos dar um crêdito de confiança a esta Polícia
que assumiu com o novo Governo. Afinal, em _pouco
mais de dois meses conseguiu identificar e prender os
matadores- n~o_os mandantes- de Mário ~ugênio.
Pelo que sei, à exceção de dois, que fugiram. Um deles
conhecido por Divino 45, justamente o mais perigoso,
acusado que foi de ter disparado os sete ti_ros que deram
cabo à vida do repórter. O primeiro tiro, desfechado por
uma espingarda de dois canos, certamente para se certificar de que o jornalista não teria mais defesa depois disso.
Em seguida, mais seis tiros, à queima roupa, contra a cabeça jã esfacelada da vítima.
Não nos devemos ater à condição profissional (palavra, aqui, usada sem eufemismo) dos indivíduos que executaram o indigitado jornalista. Não devemos nos preocupar se eles sào policiaiS, militares, -ou não. Devemos
clamar, exigir, que seja feita justiça.
Devemos, precisamos mesmo, nós, Congressistas, a
imprensa, e todo__ esse nobre povo brasílíense, fazer tudo
o que for humanamente possível para levar esses assassinos ao banco dos réus. Eles terão que ser julgados- em
recinto aberto ao. público - e condenados pelas atrocidades que cometeram. E mai~: é preciso extrai~ deles todas as verdades dos fato{i: saber porque mataram, se alguém mandou, quem mandou, quem os acobertou. Filfim, devolver ao organismo policial a dignidade que ele
merece; às autoridades o direito de exercer sua função
em defesa do povo.
w

Estamos - graças a Deus e ao povo, que lutou por
isso ....;_ saindo de um período em que apenas o nome
polícia fazia tremer o mais honesto, o mais pacato dos ci-

dadãos. Tem agroa em suas mãos o Sr. Secretário de Segurança os meios de iluminar o que jâ foram trevas; de
riscar, senão de _todo o Brasil, pelo menos do Distrito Federal, o estigma da impunidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sou dos que defendem a pena de morte. Tenho formação cristã, e tirar a
vida de um homem é atributo divino, não do homem.
Defendo, isso sim, e defendo calorosamente: é hora de se
fazer uma profunda cirurgia, para extirpar da sociedade
brasUeira o cancro da !!'~punid_?de. Confiemos cegamente na justiça de Deus, mas vigiemos de perto a justiça dos
homens.
Acabo de falar em Deus e me ocorre uma triste ironia:
o homem que atirou sete vezes na cabeça de Mârio Eugênio leva o nome de Divino, mas carrega o epíteto de 45.
Não é preciso di~er, que 45 ê uma arma de grosso calibre, muito embora este homicida tenha usado uma outra arma, talvez ainda mais potente, um Magnun 3.57,
para calar a verdade, direito inalienável de todo o nosso
povo.
- Esse hOirlem, esse Divino das trevas, esse anjo da morte, dedica-se, como o carrasco de Auschwitz, ao mister
da morte. Sobre ele, e sobre seus asseclas, pesa uma série
de acusações de homicídios. Chegam a 40, dizem os jornais. E uma das vítimas, era itm pobre, pacato, simples
chacareiro, que mourejava de sol a sol para sustentar sua
famflia. Este pobre coitado, mais uma vez me vem a
Btblia por lembrança, chamava-se João Batista. Um
João Batista, o santo, teve sua morte decidida pela vaidade de uma mulher, Salomé; o outro, o chacareiro, foi
morto, segundo se sabe, por engano. O executor, o Esquadrã.o da Morte, o assassinou friamente, porque pensava que ele era ladrão de carro. Teria ele roubado o carro de um policial.
Indignação ê palavra pobre para dizer o que todos nós
brasileiros sentimos diante de tais barbl:U'idades. Os domais acusados - e, necessãrio ressaltar, acusados por
U!fl dos c_riminosos- da morte de Mário Eugênio, como
o sargento Nazareno, o agente civil Iracildo (o qual, apaVorado, teria tentado o suicfdio), um outro militar, cabo
Aurelino, e vãrios ·outros integrantes de organismos policia~ e ~ilitar, estão envolvidos em uma série de outros
crimes, como seqUestros, roubo de automóveis e mais,
mais, homicídios.
1:: tempo de dar um basta a tamanhos descalabros.
Não se pretende aqui, volto a dizer, denegrir o bom
norne_das corporações policial e militar. Mas C hora do
expurgo. Salvemos nossas instituições do mal maior: do
terror, da ímpunídade.
Vivemos na terra; façamos justiça na terra. Não podemos, como Pilatos, lavar as mãos. Chegou a hora da verdade, a hora da justiça._ Paz na terra aos homens de boa
vontade; aos outros, o rigor da lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

O SR.~ CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Os joró.ais de hoje estampam a notícia de que a Receita Federal, ou seja, o Ministério da Fazenda, ou seja ain~
da, o Governo. decidiu que não reverá a tabela de des..
conto do Imposto de Renda na fonte, tradicionalmente
atualizada a cada semestre. Isso significa, Sr. Presidente
e srs:-~Senadores, que o reajuste salarial dos servidores da
União, anunciado pelo governo entre clarinadas de pro·
paganda, é uma farsa, é um engodo, é uma deslavada
mentira, porque, descontado o Imposto de Renda, esse
aumento de 89,2 por cento reduz-se praticamente à metade para uma parcela significativa de servidores.
Nunca, Sr. Presidente, ao fongodesses 21 anos do chamado. ''regime:" autoritário, ousou tanto Q. ••teão" daReceita Federal.
O Sr. César Cais -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO nobre Senador César Cals.

Com muito prazer,

O Sr. César Cais- V. Ext está denunciando um assunto que é, realmente, de muita importância. Na realidade, a grande maioria dos servidores públicos que vive
do seu salário, da sua remuneração, eu até tenho dúvida
se isso pode ser considerado renda, mal dá para esses servidores viverem. FaZer com que o Imposto de Renda vã,
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Sábado 29 . 2411

O SR. CARLOS ALBERTO - Logo, em breve, eu
além do qual Lodos pagam, não quer dizer que Q trab<!.-_
darei o aparte a_..V. Ex•
lhadorJi~ja o penali?ado!_ro_rqll_anto a cõrreção dos se~
Nunca, Sr. Presidente, repito, ao longo desses 2l anos,
s;,tlárioS _pode ser bem-diferel_lte do _gue _era, efe paga fl_Or
do chai:rfãdo regime autoritário ...
um lado mas reCebe por outro. Deve-se esClarecçr- tã.m.Q.tr:g,_um fat_q_iplpor~at"!t~ hoje em d_ia, inclusive em proO SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha- Fazennunciamento que tive -a oportunidade de fazer nC$ta .Cado soar a campainha:)- O tempo de V. Ex•estâesgotasa, não acon~elhei ~ reposição imediata dos salários
do, e eu peço a V. Ex• que encerre o s.eu pronunciamencomprimidos durante todo esse período, porque nós teto.
nadar Humberto Lucena, que não teríamos a solução
mos que ter em vista que a produção de gêneros alidos problemas maiores da dívida ínterna,_atravês dejomenHç_i_o_!;. !19_• Br_asil, cpmo a d~ grãos, está estagnada há
O SR. CARLOS ALBERTO - Os entendimentos,
me, r:ecessão e desemprego. Não sei se os servidores
então, foram feitos?
cinco anos. Se for restabelecido o poder de co.mpra dos
pfiblicos, que fazem o seu Qtça_tu_effio_na ba~e do~ SClJ.S saassalariados, como mais ou menos 65 a 70% da popuO SR.. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O
lârios, não vão passar fome em conseqUência d_~ssa medilação.~_e situa e;m _ganhos equivalentes_ a 12 ou 12_.5 satempo de V. Ex• está esgotado. Nada impede que, duranda que v_, Ex~ acaba de denunciar. Creio que[iós delários mí.nim_o_s, Portanto saH.ríoS-q-ue exigem contenção
te
o discurso de V. Ex', tenham sido feitos entendimenveríamos ãté perisar em um projeto; porque salârio de
na própria alimentação da família do assalariado, na
tos~
servidor público não é renda; ele não tem_n_eQhum rendihora em que .esse salário fosse rapidamente reajustado,
mento a não ser a justa remqrieril.ção pelo seu trabalhe]_.
..ele iria _correr aos armazéns e aos supermercados, onde
O SR. CARLOS ALBERTO- Então, eu peço a V.
Onde é que estâ essa renda?_ ~justa a remu_nera.Ção p~lo
iria faltar feijão para as mas de feijãõ, arióz para as mas
Ex• dois minutos para encerrar o meu pronunciamentO.
seu trabalho? O Governo é que indica que aquilo é o nede arroz. Criou-se uma distorção tão grande neste País.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V.
cessãrio para a sua vida, e taxa como renda? Isso é um
cometeu-se tais injustiças, que a correção rião pode ser
Ex• tem a tolerância da Mesa.
verdadeiro absurdo. De modo que acho muito oportuno
abrupta, sob pena de nós caminharmos com este País ã
o pronunciamento de V. Ex• e quero solidarizar-:mc; por
desardem~ Essa correção salarial hã de ser feif3. lenta0 SR. CARLOS ALBERTO _ Com a atítude anuointeiio, com as palavras que V. Ex• estã pronunciando.
mente., quando os planos do Governo -ãmpliarem a prociada, aliâs, esse leão mostra a sua verdadeira fa~: um
O SR. CARLOS ALBERTO - Muito obrigãdo, Sedução _-de gêneros agrícolas e- permitirem que o homem,__
-rato, ou melhor, uma ratazana voraz e insaciável.
nador Cêsar Cais. Mas, na verdade, quando li, hoje, !lOS,
caril seU ·salãrio ·acr~C1do., tenha onde comprar gêneros
____ ~ __<!_Cll_!_ag_~~-d_2_Qg~~_!!Q__f!!9 -~~~-li!!lites nesta d!t~
jornais a medida adotada pelo Go_ver_no Federal, ficjuci
·a1lmef!fíclo~p_orq""iie~ffiifir_-importar gênetõs~ agora,· Nova República. De um lado, concedeu aos servidores
deveras preocupado com o funcionalismo público da
_ públicos um reajustamento de 100% do INPC, que corcom <\ sitm1ção dã. balança-comercial, sefia impossível.
União, e por isto mesmo é que-decidi fazer este_ pronunresponde efetivamente a um acréscinio de 89,2% nos ven-Ilustre "Seri_ador _Carlos Alberto, a diferença da siciamento n~ta sessão, consignando o meu protesto e,
tuação entre h_oje_ e ontem é tal, a diferenç~ de tratamencimentos; de outro, manda a ratazana da receita Federal
acima de tudo, chamando a atenção do Governo José_
to, inclusive hã pouco ouvi o ilustre Líder do seu Partido
confiscar até 45% dos rendimentos dos servidores que
Sarney, que me p-arece mal assessorado por alguns tecnoganham melhor, porque melhor preparados, porque mefalando no crime recentemente ocorrido; ~guando o
cratas.
_PM_fW Q_r9_llig~_n_~a_Çasa, da__!-!".iJ?!lna do__S~?ado o_u_
lhores servidores prestam à União.
da Câmara, contra esses crimes, contra- ã impuflídade,
Mais uma vez pune-se a classe média, já sacrificada.
O Sr. Octávio Cafdoso - Permite V. E_x• um aparte?
·c-ontra o_ ã.Çioio público, contra o amparo público_ e quase
O imposto de renda na fonte, por si, jã é uma gritante
O SR.~CARWS .\.LI!ERTO- Ouço o nobr• Sena_gue a_coniy~ciã.~C-óm tõdoS esses_ crimes pela impu~i_dainiqUidade, senão uma.írrioralidade. Ai daqueles que se
dor Octâvio Car~oso.
-~~era BailCàda dev.-Ext, efa-a ·Ba~~ada que-hOje esfã
_atrevCL_m hoje_ª-Mn.Qar mais de cincO salãrios-mínimos·. Âna Oposição, que combatia o PMDB e não queria que o
espreita está sf:mpre a ·ratazana da Receita Federal, a
O Sr. Octávio Cardoso~ Nobre Senador Carlos Alcobrarwlhes o seu quinhão, que, a rigor, é um empréstimo
- PMDB responsabilizasse os homens que conduziam o
berto, V. Ex• enfoca muito bem o problema. A Nova Re-poaer por õniissão em relação âqueles_crimes.
compulsório, sem juros e com correção monetãria parpública tem dito e repetido que o sacrifício do povo não
irã pagar a dívida externa:Tem· ditO ·e-repetido que a
O SR. CARLOS ALBERTO - Não é verdade, Ex•!
cial. Mais barato, portanto, que a emissão de títulos da
dívida pública, que o Governo tem de resgastar com jupolítica da Velha República, a política económiCa, a
üSr:-·ad Sampaio -Portanto, ilustre Senador, eram
ros e_ correção n_to_uetâria plena.
política sah:irial, era perversa, este é o termo: perversa0.Sr. Presidente, é hora de uma reação desta Casa a esse
estas as ohservaçõe.s _que_ queria fazer. Não vamos dimi0 SR. CARLOS ALBER10 - É verdade!
-tl.~~li~Q~_Qa.no~a ~ária. ~uito obrigado a
arbitrário confisco salarial que se impõe à classe média.
É preciso, é urgente que alguém no Poder Executivo, que
V. Ex•
O Sr. Octávio Cardoso - O curiõso é que agora O aso_~_SR,~'"-cARi:OS_- A.LJIERTÕ --:- -8enad0r Cid ~~m- ~
tenha autõridade e sensibilidade, meta a ratazana daResalariado, uma vez que não seja reformulada a tabela de
paio, -itão cometa injUsúçil paJ•a Cotn Os ti Obres paréS da
ceita Federal ni..!rila ratoeira adequada, Ela simplesmente
desconto do Imposto de Renda, é que tem que pagar o
Oposição em dizer que fomos coniventes com a ünpuninão pode continuar à solta, sob pena de termos ~ma vez
déficit de caixa, quando se disse inúmeras vezes _que o sadade, porque, em momento algum, a Bancada do PDS
mais a classe média nas ruas. Remember 1964, Presidencrificio do povo não iria pagar a díVida externa, mas o
assalariado é que -deve pagar o déficit de caixaJem V.
. aqui tomou posiçãO a fav01; da impunidade, e V._Ex' cote Sarney.
Ex• toda razão na sua observação.
. Jll_efC tiina-irij~ç_ª---J:?ªª-<:::9!!ºªc-º 1 para cam·todoSOs seus
Era o que tinha a _dizer. (Muito bem.) Palmas.

no salários dos servidores públicos, retendo na fonte
45%, é, realmente, um absurdo. Cada vez mais _fico pensando que o Presidente José Sarney não está sendo bem
informado pelos seus Ministr~s, porque, conhecendo o
Presidente José Sarne:y há longa data, sei que Sua ~x.ce-
lência não é homem pã.ra se dirigir à Nação e dizer cois;l_
diferente daquilo que ele entende que é a verdad_e.
Tenho ouvido aqui e ainda hoje disse-nóS o_ nobre _Se-__

a

O SR. CARLOS ALBERTO --Agra_d~ço o aparte de
V. Ex•, Sr. Senador Octh:io Cardoso, e chamo a-atenção
desta Casa e dos parlamentares que representam o Governo no Senado _da República.
O Sr. Cid Sampaio -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARWS ALBERTO- Para mim é uma honra ouvir o meu prezado colega, mestre, Senador pernambucano defensor do povo nordestino, Cid Sampaio.
O Sr. Cid Sunpaio- llustre Senador Carlos Alb~rtQ,
tanto a sua obsCrvação, como a. observação feita pelo seu
ilustre aparteante, não se coadunam bern _com a realidade. Na realidade. diz a Nova República que o assalariado não vai""pagar a dívida externa. Ainda não foi feito o
acordo com o FMI, justamente, porque nós discutimos,
ou o GOverno discute, as condições desse pagamento. l::
evidente que na discussão da fórmula a adotar para a liquidação desses débitos, não cabe ao Governo abrir to_:__
das as suas guardas e dizer: vou fazer isso, ou vou faZer
aquilo. Mas, já estâ patente que o Governo resiste às imo:_
posições do FMI. Com relação ao cl_éficit de caixa, _por_
que dizer-se que o assalariado é que vai pagã-lo? Realmente, se for através, por exemplo, do Imposto de Renda ...

O SR. CARLOS ALBERTO - Descontando 45%, é
bem verdade, que o déficifé bem capaz de dar solução ao
problema,
O Sr: Od Sampaio- Se for descontado, como estou _
dizendo, através do Imposto de Renda, como as leis_de-...
vem atender à isõnomia, e se existe um limite de salãrios

nobres pares do PDS.
0 Sr. Cid Sampaio - V. Ex's eram a favor dos que
conduziam e administravam a impunidade!

O SR. CARLOS ALBERTO -

Como hoje V. E••s

são a favor daqueles que estão matando nos presídios de
Minas Gerais, é a mesma coisã.. E hoje, lã em Minas Gerais, se mata, a Cada dia, a cada semana, um. Mas eu não
quero aqUi saif ·do~co-ntCx.to do meU discurso, até porque
estou discutindo o Imposto de Renda. Eu estou discutindO aqui o que o ImpostodC.Renda vai levar daqueles que
trabalham e que ganham acima se 5 salârios mínimos.
Vai levar45%,istoêjusto, SenadorCidSampaio?~justo esses funcionários que aqui trabalham, a justo esses
funcionãrios que ganham mais de 5 salâ.rios mínimos terem 45% d~ seus salários tomados pelo Go.verno?
O Sr. Cid S._mp~o.- Há qu3:nto tei!JpO funciOna a fixação dessa taxa?
o SR. CARLOS ALBERTO _A tabela sempre foi
revista, Senador.
·
O Sr. Cid S~mpalo --Mas continua a meisma, os 45%
-São -os-_·mesmos:--------· ---- ·-

o SR. CARLOS ALBERTO __ 0 que n6s aqui invocamos é a revisão da tabela.
O Sr. Benedito Ferreira - A-parcela isenta, aquele
quantitativo, isenta o Imposto de Renda,
0 lfmífe--de íseD.ÇàOTõi
acrescido.

---- -o-Sr: -Cid-Sai-Paio~::_ MaS

Õ Sí-."Beiledlto Ferreii-a -..:::..---perinite" V. Ex' um apã.rie?-

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) --Concedo a palavra, ao nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso que falará como Líder do PMDB.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

(PMDB- SP. Como Líde_i". Sem reviJ~ãO do orador.)Sr. ~idente e Srs. Senador~:
Eu qu~ro, neste momento, usar da palavra, neste Senado Feâeral, para trazer à consideração dos eminentes
Senadores, e muito particularmente para fazer um apelo
que já exporei a esta Casa.
Hã algumas semanas temos feito um esforço ingente.
Devo rcc_on_hecer Que, com_ª-· colabqração de todos os
Srs. Sen~t-_d_QT~_ e__d_e _todos o~ partíd:os aqui presentes,
para bem cumprir aquilo que é nosso dever. O nosso deve~ s!ll~ _
_{lode, restringír~se_ à aprovação de proj~os. Ele
requer uma consideração, ele requer uma anãhse aprofundada de cada projeto. Eu entendo as razões do meu
companheiro de bancada, homem de comportamento
inatacá.Véi, o Senador Alberto Silva, que no exato momenta eni Que S. Ex• tem de dar seu voto a um projetorelativ.o__a cntpr~stimo para o Estado do Piau!, ele se roçorda,_~_ r~ã:o_ ~~--~-~ __se ~ecor~r. de que este Senado
aprovou, no ano passado, um empréstimo de 80 milhões

de dólares, a este mesmo Estãdo. Assalta-lhe, portanto, a
dúvida de por que mais 60 milhões Q.e dólares. A todos
nós preocupa o endividamento crescente dos nossos Es~
tados, dos nossos Munidpios e, como co_nseqUência, do
nosso País, Acho que o Senador Alberto ~ilya estâ pro---cedendo com o empenho devido ao seu povo, a seus eleitores, para verificar reãlmente da procedência desse pe·dido de empréstimo. Não nego, portando, a S. Ex• as razões que o mOVem na·suã-luta obstinada porque fundada
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na ·convicção, no sentido de que o seu Estado não seja,

O Sr. Q~~vio Cardoso- Pe!mite V. Ext um apar~e?

talvez, até, por benemerência nossa, prejudicado. Mas eu
apelaria, como já apelei antes ao S_enador João Lobo; eni : . .

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -

Pois não!
outras circunstâncias, eu apelaria ao Senador Alberto
Silva. Faço-o e é a prime~ra vez que me qualifico assim
O Sr. Octávio Cardoso - V. Ex• tem toda razllo ao
nesta casa, não apenas no exercício; neste momento, da
formular esse apelo ao nobre Senador Alberto Silva, que
liderança do PMDB, mas como Líder do Governo _no
_'=-me·rece a nossa melhor consideração. O acordo que ftzeCongresso, peço a V. Ex", Senador Albe_rt_o S_ilva, que__
mos nãoJoi_ p~ia hoje. Desde oilfem; e- antes de õ~tem,
considere a possibilidade de, em nome do interesse do-- -- que-eStamos votaflóo mediante acordos de ~ideran_ça. E
conjunto dos municípios brasileiros, e tenho razões para
ontem mesmo companheiros nossos- embora nlio auassim dizer, pois eu próprio tenho aqui, hoje, um projeto
toriZado, vóli Çitãr _Os nomes dos nossos companheiros
de resolução que vai beneficiar, não ao meu partido, não
-Senador João Castelo e Alexandre Costa, superaram
à minha cidade, à qual, hoje, teria razões de sobra de
dificuldades em seus Estados e honraram todos os acorquerer, talvez, um benefício adicionãl, mas beneficiará a
dos f9rffiulados-pe1o sel:'-Pã.rfido com õ PMDB e_os demais Partidos c-om assento nesta Casa. Assim ê que gostodos os municípios, Porque estamos propondo uma retaria de dizer que concordamos com o apelo que faz V.
visão do mod_o pelo qual se faz o cálculo do limitedeemprêstimos desses municípios e isso é decisivo para <CadEx•, achamos que devemos superar ti.Ossas dificuldades
min-istração municipal de todo o BJ::asU. Em nqme dis_so~_
em favor qe todos os _municíp~os e Estados que necessie tambêm muito especificamente em nome de São Paulo
-taiD- da aPl-ovação de projetas nesta Casa. Era o que gos- ainda há pouco me telefonou o Go-vernador de -~ão
taria de dizer, apoiando o pronunciamento de V. Ex•
Paulo, no sentido de que há um problema- de conSoliO Sr. Nelson carneiro-- Permite V. Exf-_ um aparte?
dação da dívida daquele Estado, que vai a cifras, que são
tão_ altas, qu_e a minha imaginação de pobre sociólogo
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO não chega nem a ser precisa, mas vai a algumas centenas
Agradeço a_ manifestação do nobre representante do
de bilhões de cruzeiro~ - __e, graças à cc;>laboração de to_ PO_S_ e do_u ª-palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
dos os partidos, nó~ poderemos, ainda Cstã, noite r-esof~ -O Sr. Nelson Carneiro- Queria apenas que V. Ex• inver. Há várias cidades, e vejo aqui representantes de Jaterpretasse, nesta oportunidade, no_apelo que faz, tamcarei, de Ferraz de Vasconcelos, e de outras cidades mai~
bêln o pensamento do Partido Trabalhlsta Brasileiro:
de São Paulo, são sete ou oito, e, como Senador por São
Paulo, junto_ também a minhayoZ:_pa!a pedir ao Senador
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Alberto Silva, e penso que falÕ pÕr toda esta C:fsa,-falo
Como vê, Sr. Presidente, com o vêem Srs. Senadores ê o
por todos os Estados e munícfpios para qu~ S. Ex•- e
Senado inteiro que, reconhecendo as razões que an_irmun
eu o estou_ç.itando ~xplLci_tã.men~_e, para que S. Ex• possa,
o Senador Al~rto Silva__ sejunta a_miiJl par_3: pedir aS.
na generosidade que sei que lhe é própria, na compreenEx• que conceda a possibilidade da votação dos diversos
são que sei que tem o Senador Alberto Sílva, e sei pelo
projetas.
largo trato que tenho c;om S._ Ex•, que tantas ":'ezes me
tem procurado para discutir questões do NOrdeste, e gl!_e
O Sr. Alfredo Camp~s- Permite
Ex• um a~~rte?
nem sempre São Paulo t~m podido socorrer, na medida
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO do necessário, sei do espfiito ~e S. Ex~. e gostaria de pePois não, com muito gosto.
dir...
- --

y.

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. FERNANDQ HENRIQUE CARDOSO -, :

-0 Sr. Alfredo Campos --Nobre Líder, Senador Fer~
nando Henrique Cardoso, gostaria também de dar o tes-

tet?':ltlho d~_qua:Oto_s aqui estamOS-para tentar resolver os_

--=-'prohle-nlã.S aflitivOs da Nação brasileira, dos Estados e
dos municfpios do Brasil. De mim posso dizer que aqui
estou, sendo que na pauta de hoje não existe nenttum
O Sr. Roberto Saturnino- Nobre Senador Fernando
prõjefo de ~inas _Gerais, que Minas tivesse empenho.
Henrique,_nobre Uder, quero secundar o apelo que V.
!\i_ a~, aq1:1i -~~o_ olhamos só os problemas do noss_o E~ta_~
Ex• está fazendo, neste momento, e o façQ_!;m nome dQ
-- do. teffioS-o dever e a ol:>rigaçã9 de olharmos os problemeu Partido, em nome do meu Est~<!o e, como V. Ex•
mas -d:o )Jr~sp "ioféiro. Ps projift_tos de Minas Ge~ais, de
mesmo diz, acho que em nome de todos nós. Todos teimPortàncià trãiiséen'dental para o meu Estado;- íoram ~
mos um respeito acima de qualquer consideração para
aprovados ontem, na pauta difícil, mas que conseguimos
com o Senador Alberto Silva, pelo critêrio c_om que hoje,
aprovar nesta Casa, Não poderíamos viajar para o nosso
no exercício de seu mandato, pela isenção com que apreEsUtdo e deixar que outros Estados i~màos, que outros
cia todas as matéril;!s submetidas a ~_osso julsame~~o. ~.
S. Ex', um dos colegas que desfruta de maior pr~tígio e -----a-fados da Federação continuassem aqui na sua luta,
de conceito mais eleva_dQem nosso m.e_io e l0dos_n6_s, por
através dos.seus representantes, tentando aprovar esses
empréstimos tão vitals pafa eles. t, por isso, que quero
isso mesmo, compreendemos suas razões, compreendeco!Oc_af--minha palavra, ao lado da- de V, Ex•, com o inmos o seu zelo com relação_~.s co_W~ de_~eu Est~d_(! 1 etJ-fim, o seu ponto de vista contrário a um_pleito ciu-e--vein
--runO=áe-S:Oficitar o ~_mpenho do Senado_r Alb~rto Silva,
se sQJILar a_um outrQ emprê:st!tl!_O quejâ foi Con~dldoe -__
nosw-~aro.s_o~;ttp;ulh.ejr~, não soment'? de Bancada, '?as
que, realmente, sobe_ e se eleva. a_ cifras Tnuit9 C:leVa~as.
amigo de todas as horas, no sentidó de que faça um reviMas, creio que·s. EX:t; n·asso ii·u-stie.c.ol~a. resQc;i_m_d~Q~;-~ - são.. tú;-·sêii"pê'"nsamento-e- na--süa:\üTfudê. no seíliido de
estimado, há de compreender que está em jogo também
api=OVar esseempr&-tTrri01ilil'a 0-se\l."EStado, pOrque ·astod_o um entendimeptº process_ado entre todos os_ partisim fazendo ele estarã pensando no Brasil e resolvendo
dos para os numerosos municípios e vârios Estaaos que
osJ)fóblemasdos Estados. dos outros St&.._S_eri"t!.dores. Era
o que_ tinh_a__ ~ cl_izer.
estão dependendo, quase que para uma questão de
sobrevivência, nos_ próximos meses, da_ aprovação _de
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO--operações que estão em. pauta esta noite. E acr~d.i\9 q_~ê .
Agradeço_ ao Senador_ Alfredo Campos.
S. Ex•, compreendendo as_ razões Q..esse_apelo, a profun·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio que já e;<pressei
didade, enfim, o voJuni.e, a soma de _interesses de outros
aqui o sentimento de todos nós, não quero, de maneira
Estados_ e de numerosos municípios que está em jogo, hã ·
alguma, coagir o meu companheiro e amigo Alberto Silde nos atender neste apelo que compreende todas_as ta-_
va. Não sei qual serão pronunciamento deS~ Ex,_~ não sei
zões de V. EX•, mas que o colo_c_a d_íi,lnte de_ l}.~fi__tea_l_!_cl_a4~-~
-qual será o seu voto. _ _
_
que levou a todos os partidos a acordarem- erii. torDo da__
Qualquer que seja a decisão do Senador, teilhO a certepauta que hOje__está sen_d_o sub~etida_ a nossa apreciação.
za de que ele o fará pelo bem público, ele o fará pensanLouvo_ a inidativa de V~ E;x•, n~Séapi::lo, e quero apenas
do no seu Piauí e terá a minha solidariedade.
secundar suas palavras que .são sábias e que, realmente,
Muito agradecido, Sr. Presidente. (Mujto beJTlt Pairetratam a realidade que temos dian_te de nós. Parabéns
mas.)
pelo apelo que faz, pelas considerações e pelo testemu~
Pois não. Ouço_ o nobre Senador.
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nho que dá em relação ao_ el~adissimo conc_eito do Se;:_
O _Sr. ~berto Silva --Sr. Presidente, peço a palavra
nadar Alberto Silva_,_
_ ______________ ----~_-Pel_a_ ord_em.
-'

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO:;_ Squ - _
eu quem agradece a V. Ex•, Senador Roberto SatürnitlO,_~por haver secundado o meu apelo.

0 SR. PRESI_DENTE (Marcondes Gadelha)- ConCid_O_a j)àlavra ao nobre senâdor Albertº Silva, pela ardem_

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pela ordem.
Se~

~

revisão do or~dor) - Sr. Presidente, Srs. Sena~o
res:
Há muitos dias esta Casaestã reunida nilo somente em
suas Çomis_sões, não somente neste plenário, para trazer
à consideração de quantos aqui repi-esentam os seus Estados, as dificuldades, as necessidades, de um País, cuja
economia desorganiza-da trouxe aos Estados e municípios dificuJdaéfes tais que recorrem aos empr~timos, recorrem a-fada sorte de possibilidades de obterem recursos para atender a sua 8;ente, atender as suas comunas,
a tender aos seus EstaQos._ Assim, também, o Estado do
Piauí, o qual tive a honra de governar, num período em
que essas facilidades não eram dadas aos Estados. E a
ffiinha posíç~o hoje aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
em relação âo mêU Estado, se pr!=nde ao fato d~s_e apelo
feito, aqui, pelo Senador fernando Heniique cardoso.
No- final do ano ·passado, aprovamos uma vultosa importância de 80 milhões de dólares para o Piauí, soma
que so outros Estados, ao que tive a oportunidade de ver
ontem, não se atreveram a tanto. Pediam 40, 50, 60, mas
80 milhões nós aprovamos aqui. Este dinheiro ainda n_ão
fo~ g_astq__pelo~ t:'iauí~ aí_nd~_~ão entrou no meu Estado, e
um-novo- pedido de -60- Inilhões está aqui.
Ora, Sr. Presidente e Sts. Senadores, o Piauí não é wn
Estado rico. P~otendalmente _rico, sim, mas na sua estrutura atual, eu que o governei sei, não tem corno pagar
esse empréstimo -dentro daquela norma c_onstitufda de
que o Estado, ao tomai um tão vultos-o empréstimo, possa P-ªgar. Pri_!ll_eiro_,_ porque o investimento dos 80 milhõeS não são feitos em atíV!dades reprodutivas que tragam nova riqueza-para o Estado, e mais esses 60 milhões.
Entretanto, o apelo do Senad,or Fernando Henrique
Cardoso, secundado pelo nobre Senador Saturnino Braga, de toda a Bancada do meu Partido e mais do nosso
companheiro Senador Nelson Carneiro que, tantas vo:.
zes, com a sua palavra e com a sua maneira de proceder
aqui dentro, tra~ a conciliação; o Senador Octâvio cardoso, este bravo defeosor çios interesses da sua comuna
no Rio Grande do SuLe, aí, falando em nome do seu Partido; por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou
adotar uma posição aqui de, aprovando o empréstimo
para o Piauí, ainda que disposto a solicitar ao Sr. Governador, a qUein tenho o maior respeito, que faça o possível para qüe truriã"iili:i-soma de recursos seja aplic_ada em
benefício do povo do Piauí, em atividades que permitam
áquele poVo sair do subdesenvolvimento, da fome c da
miséria que ali existe, E, assim fazendo, a_peland_o para o
Go\:ernadOf dÕ-meUEStado, -para que use este apoio que
todo o Congress_o estã lhe dando neste instante, nctita
Casa aõ P"ãrlamento, inclusive com meu voto, sirva ao
povo do Piauí como ele merece e, ao mesmo tempo que
todos QS outros empréstimos que aqui estão, de Estados
e=m_unidj)fOs que eu sei extremamente carentes, aguardando apenas esta votação para poderem rolar suas dívidas, atenderem às necessidades dos seus municípios e Estados,_que tudo isso sirva como uma lição, porque, daqui
para frente, nós do PMDB e todos os que C<Jmpõem a
Frente_ Liberal, o PDT, o PTB e _os companheiros do
POS;-qUe'"Olhemos para este problema econômico do
Brasil e nos juntemos, que nos demos as mãos, para_ql}e
saiamos desse sufo-co -em- que os Estados e municfpios,
para sobreviverem, são obrigados a_ pedir dólares .da
poupança _externa.
_
Atendendo, pois, nobre Senador Fernando_Henrique
Car_dOS..Q:e:_:nobx_~. S~nador_es, estr; apelo que me fazem
nesta no_ite, o --~eu voto é favorâvel para o bem desta
--cas~ce· tyara o- bem do Brasil~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!

Palmas.)
O Sr. João Lobo --Sr. Presidente, peço a palavra,
para uma explicação pessoal. -

O-SR. _pRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a·pãfaVra ao Dobre Seriador João Lobo, para uma
explicação pessoal.

O SR. JOÃO LOBO (PFI. -

PI. Para uma expli·

caçãQ pessoaL Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Ses. Senadores:
Duas palavras apenas. Gostei do final do discurSo do_
Senador Alberto Silva. S. Ex•, melhor do que ninguém,
- gurtde governador queToi do meu Estado, e sempre tenhO repetido isso seguidamente, quando tenho ocasião,
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sabe que, mais talvez do _que os outros EstlldQ.!>_ do Brasil,

o Piauí precisa muito desses recursos.
O Piauf foí, ta1ve:z, o mais- atingido, nesses últimos
tempos, por catãstrofes que acabaram com a s'ua infraestrutura. E o Piauí pri:clsa se valer de todos os recursos
possíveis, ao alcance do Go_verno do Estado, para que
ele consiga retomar a sua fraca infra..estrutura, o seu de-senvolvimento e o seu bcmt-e:;tar social.
E o Governador Alberto Silva foi muito justo e quero
parabenizã-lo pela grandeza, pela elevação do espírito
que S. Ex• teve no momento, superando o seu convencimento próprio, talvez, seus interesses próprios prejudicados com esse empréstimo e, com a sua concordância em
votar, principalmente, para resolver um problema do
restante dos Estados e das cidad~ brasileiras, em concordar, nesse momento, em que esses processos tenham
seguimento c sejam votados __ncsta última sessão.
Então, Sr. Senadores, eram só estas palavras que eu
queria pronunciar. Acho que todos n& estamos felizes c;
o Brasil inteiro ganha c o Piauí, mais Uma vez, não serâ
prejudicado.
_ _ - __ __
Muito obrigado (Mqito_ bem! Palmas.)

REQUERIMENTO
N• 260, de 1985

Nos termos do art. 313_ do_Regimento Interno, requei"ro dispensa-de-insterstfcio e prévia ~istribuiçã.? de avulsos para o projeto 68/85, que autonza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno (RO) a elevar em C~$
3.976.401.000 (frês bilhões, novecentos c setenta e SClS
milhões, quatroCentos e um mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
_
Saladas Sessões, em 28 dejunhode 1985. -JoséLins.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e préVia aistribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n"' 74, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Panc:as (ES) a contrair divida
consolidada interna no valor dcCrS 159.089".613 (cento c
cinqUenta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e
treze cruzeiros), a fim de que figure na Ordem do Dia da
sesSãõ seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.- José Llns.

REQUERIMENTO
N• 261, de 1985

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeirO dispC:nsa- de instcrstfcio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 69, de 1985, que autoriza á- Prefeítura'M-unicipal de Arari (MA) a elevar em
oitenta e oito riii1hões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros o montante de sua dr vida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Q.iada
sessão Sqt~Jinte. .
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. José Uns

São lidos_os seguintes.

REQUERIMENTO
N• 250, de 1985

REQUERIMENTO
N• 256, de 1985

Requeremos urgência. nos termos do art. 371, b, do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado "'
164-, de 1985, que declara de utilidade p6blica o Instituto
Internacional de Cultura.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. - Odacir
Soares- Hélio Gueiros -José Uns.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n' 3/85-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal
a contratar operação de 'crédito no valor de 161.210
ORTN junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. -Humberto Lucena - José Lins - Odadr Soares.

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO
N• 257, de 1985

Sa1ã"-das SessõeS, 28 dC-.íurihO de 1985--:- -Josê Lins.

o~ :seguintes

REQUERIMENTO
N• 258, de 1985

REQUERIMENTO
N• 252, de 1985

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e préVia" distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n9 72, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado _da __Bahia a elevar _em Cr$
752.098.032 (setecentos e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e dois cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada, a fim de que figure na Otdcm do
Dia da sessão seguinte.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribWção de avulsos
para o projeto de ResQlução n"' 66, de 1985, que autoriza
a Prefeilir.rã-Municipal de Campo Grande (MS) a elevar
em Cr$ 3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro
milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. _
Saladas Sessões, em 2~ de junho de 1985. -JoséLins.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -José Lins.

REQUERIMENTO
N• 259,de 1985

REQUERIMENTO
N• 253, de 1985

~

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de in terstfcio c prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n"'73, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Jundiai (SP) a elevar em dois
bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa e
-sete mil, duzentos e_setc~ta e cinco cruzeiros, o montante
de sua dívida consÕlidadS:, a fim de que figura na Ordem
dO Dia- da sessão "Seguirite.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n' 76, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a contratar operação de crédito no valor_ de Cr$ 2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões, duzentos e sessenta e
um mil_ e oitenta cruzeiros), a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões. 28 de junho de 1985.- José Llns.

REQUERIMENTO
N• 263, de 1985

NoH~_Ollº-S..do_ar_t,_3J3 d_o Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n' 71, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado da Bahia a elevar em CrS
1.144.701.308 (hum bilhão, cento e quarenta e quatro
milhões, setecentos e um mil, trezentos e oito cruzeiros)
o montan~~ de ~ua d!vida consolidada, a fim de que figure na Otáeln -do Dia da sessão seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Marcondcs Gadelha)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia,
nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimentos que serão ~dos pelo Sr.
I'-Secretârio.

Nos te~os-do ar_t. 313_do Reg_imento Interno, requeiM
ro dispensa de íntcrstfCio c préviã distribuição de avulsos
para o Projeto de Res<?lução n' 75, de 1985, que autoriza
a Prefeitura- Municipal de Nobres (MT), a elevar em Cr$
1.327.244.778 (um billtão, trezeJltos e vinte e sete _milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e se_tenta C: oito cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala d{l_s S~:S_sõcs, 28 de junho de !985. -José Llns.

- --- N• 262, de 1985

Nos termoS do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de insterstfcio e prévia distribuição de avulsos para o PrOjetO d~ ~esol_ução n>~ 70, de 1985, qUe autoriza o Governo do Estado de São Paulo a promover arelocalização do empreendimento a ser custeado pela operação de crêdito objeto da Resolução Sen_ato_rial n"' 34_3,
de 30 de setembro de 1983, a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. -JoséLins.

REQUERIMENTO
N• 251, de 1985

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de insterstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Rcsolyç_ãQ n"' 67, de 1985, que auto·
riza o Estado do Rio de Janeiro (1. _elevar cm CrS
67.000.000310 (sessenta- e Sete bilhões e trezentos e dez
cruzeiros) o inontante de sua dívida CODI>olid.ada a fim de_
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das sêssões, em 28 de junho de 1985. -José Lins.

REQUERIMENTO
N• 254, de 1985

REQUERIMENTO
N• 255, de 1985

O SR. PRESIDENTE(Marcoodes Gadelha)- Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secrctário.
- --

São lidos e aprovados
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~José

Lins.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de iriterstrcío ePrévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do Senado n"' 4, de 1985, que modifica o artigo 27 e seus 9arágrafos da Lei n"' 2.004, de 3 de
outubro d_e 1953, alte':"ada pela Lei n' 3.257, de 2 de setembro ~e 1957, que "dispõe sobre a Política Nacional
do P~tfóleo e_Q_efin"C as atribuições do CoD.selho NãcioM
nal dC PetrótCO~- institui a Sociedade por Ações Petróleo
Brasileiro SoCiedade Anônima e dá outras providências", a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.- Nelson CarM
neiro.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A pro·
vades os requerimentos,_ as m~térias a que se referem figu~ar~o_ na Ordem do Dia da sessão seguinte.
, O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Passa-se
à

ORDEM DO DIA
A Presidência determina a retirada da pauta das matérias constantes dos itcns_l4 e_ 15.
·
Passa-se ao
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câ~a n"' 20, -de 198_5 (n' 4.984/85, na Casa de origem}T de iniciativa do Senhor Presidente da República, que disciplina a ação civil pública de responsaf?ilídade por danos causados ao meio ambiente. ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 1ur:_ístico e paisagístico, assim

-
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como a qualquer outro interesse_difuso, e dâ outras
providências, tendo
Parecer Favorável, sob n"' 322, de 1985, da Comissão

-de Constituiçio e Justiça.
A matêria foi incluída na Ordem do Dia, em virtude
de. dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
O Sr. OctáYio Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir.

O SR. PRESIDENT_E~lM-ªJ'CO!J.~d~e~ Ga~elha)- Concedo a palavra ao nobre Senador OctãviO-CardOsO, pãfa
discutir.
O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para dis·
cutir.) -

Sr. Presidente, Srs. senadores: -
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-

O Senado Federal está em vias de aprovar projeto d~
lei do maior significado Social. Diria que ê um projeto ievolucionário e que, se convertido em lei e bem aplicad(),
será capaz de operar transformações em nossa socieda~
1
de.. Refiro-me ao projetõ que disciplina a ação civil
püblica de responsabilidade por danos causados ao meio
:imbiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artís~
tico, -estético, históriC(), -·tuffstico é paiságfstico,- asShti
como a qualquer outro interesse difuso._Sabe~se que _no
campo penal o Ministério Público tem a iniciativa para
promover a ação pública. Alguém responde a processo,
por denúncia do Promotor, porque feriu ou matou ou~_
trem; porque assaltou ou cometeu esteliona!o etc.~Quem.
lesa bens que a sociedade tutela, como a integridade física, a vida ou o património, responde a ação ·penal.
Pois a ação civi1 pública, que o projeto recémaprovado disciplina, -dã ao Ministério Público poderes
para iniciar a ação civil pública para responsabilizar
quem provoque danos ao meio ambiente, ao consumi_dor, a bens e direitos de valor artfstico e outros que espe-

cifica.
Sem prejuízo do principio ·de que _o tit4lat_ perfeitamente identificado de Q.ireitoS subjefivos é quem tem legitimidade -prOcessU.ãl para defender os seus direitos em
Jurzo, o projeto estende essa legitimidade a entidades representativas da sociedade, quando lesiona-dos foretrflhteresses não individuàlizados.
Assim o prOjeto diSpõe que tanto o Ministéfio Pú~lico
como as associações legitimadas e· o_Poder Público poderão propor a ação de responsabilidade por danos àqueles
interesses, ação que terã por objeto condenação a indenização em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. É de ressaltar-se também a criação de
um fundo ao qual reverterão as indenizações nos casOs -de conden9-ção em dinheiro, destinando-se seus. recursos
à reconstituição dos bens lesados.
A idéia dessa ação resultou de estudo de professores
paulistas, discutido com advogados e magistrados e_,_ posteriormente, objeto de debates no tq Congresso Nacion-al
de Direito Processual Civil, realizado em Porto Alegre, _
em julho de 1983, e no XI Seniin-ãrio Jurfdico dos Grti~·
pos de Estudos do Ministério Público do Estado de São
Paulo, que teve lugar em São- Í..o~renç~. MO, em de~
zembro de 1983.
Diz a exposição de motivos do Ministro Ibrahim AbiAckel (o projeto foítiic-aminliil.do no Governo passado)
que a iniciativa
..... tomou em consideração a experiência do di~
reito norte-americano, que na Regra nq 23 da_ ~'Fe
deral Rules of Ctvil Procedure", conferi~leiitl
mação às associações com·represenlatividade para
defenderem, em juízo, 9s interesses difusos. _As-class
actions têm dado excelentes resultados nos EstadOs.
Unidos, molivo pelo qual se entendeu deva ser _!_tpr_f
cada a experiência no Brasil.

sejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Mi-nistêrio -Público para as prOvidências cabíveis.
Art. 89 Para instruir a inicial, o interessado poderã
requerer às autQridades competentes as certidões e infor~
mações que_julgar necessârias, a serem fornecidas no
prazo de 15 (quinze) dias,
§ lq O Ministêrio Público poderá instaurar, sob sua
presidência. Irtquêrito civil, ou requisitar. de qualquer
organiSmo- público ou particular, certidões, informações,
eJtames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não
poderã ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
§ J_q Somente nos casos em que a lei impuser sigilo,
poderá Ser flegáda certidão ou informação, hipótese em
O SJl.!'RESIDENTE (Marcondes Gadelha) -~Em
que a ação poderá ser proposta desacompanhada daque--võtaçãó O projeto.
les documentos, cabendo ao juiz requisitã-los.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Art. 9q Se 0- órgão do Ministério Público, esgotadas
sentados. (f'ausa,)
todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o
Aprovado.
arquivamento dós autos do inquérito civil ou das peças
•O projeto irâ _à__ sanção.
- informativas, fazendo-o fundamentadamente.
-~ o- seguinte o~~projéto aP:rovado:.
-§ lq Os autc)!fâõ--in-quêtito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se in~
correr em falta grave, no _prazo de 3 (três) dias, ao Conse~
lho Superior do Ministério Público.
PROJETO DE LEI DA CÁMAR~A
§ 2q Atê que, em sessão do_ Conselho Superior do
Nq 20, de 1985
M iriistério Público, seja homologada ou rejeitada a pro~
(N9 4.984/85, na Casa de orig<!tn)
moção
de arquivamento, poderão as associações legitiDE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA
madas apres..:ntar razões escritas ou documentos, que se~REPÚBLICA
rão juntados aos autos do _inquérito ou anexados às
Di~plina a ação eivil pública de respo~abllldad~
peças de informação.
p_O~- danos causados ao meio ambient(! 1 ao consumi§ 39 A ptomoção de arquivamento serâ submetida à
dor, a bens e direitos -de vã.IOr artístico, estêtlco, his-exame e deliberação do Conselho Superior do Ministérlo
tórico, turístico e_paisagístico, assim como a qualquer
Público, conforme dispuser o seu Regimento.
outro interesse difuso, e dá outras providências:
§ 49 D6ixando o Cõnselho Superior de homologar a
p-romoção de arquivamento, designará, desde logo, ouO -congresso Nacional decreta:
tro
órgão do Ministério Público para o ajuizamento da
Art. lq .Regem~sé -pelas disposiÇões <lesta lei, sem
ação.
pr~jU.fzo 'da ação popular, as ações de responsabilidade
Art, 10. Constitui crime, punido com pena de reclu~
por danos causados:
são de 1 (um) a T{três) anos, mais multa de 10 (dez) a.
I --ao meio ambiente;
1.000
(mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio~
II - ao consumidor;
nal- ORTNs, a recusa, o retardamento ou a omissão
III - a bens e direitos de valor actístico, estético, hisde
dados
técnicos indispensáveis à propositura da ação
tórico, turístico e pais-agístico;
civil, quã"OdO reQuiSitados pelo Ministêrio P_úb!ico.
IV- a qualquer outro interesse difuso.
AfL ll. Na_a,ção que tenha por objeto o cumpriM
Art.
As ações previstas nesta lei serão propostas
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juíi -deterffiino foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terâ
narâ
o cumprimento da prestação da atividade devida ou
competência funcional para processar e julgar a causa.
a cessação da atividade nociva. sob pena de execu~âo e!iArt. ~q t\ a&.à-9- civil poderá ter poT objeto a__condepecífíca~-ol.Cde cõmLSsâo de multa diária, se esta for sufinaÇãó ei:b. "diíiheiro Ou cumprim-ento de obrigaçãO deTaciente ou compatível, independentemente de requeríM
zer"-ou nãóláter.- menta
do autor,
-Art. -49 Poderá ser ajuizada ação cautelar para os
Art. 12. Poderá o juiz conceder ma_ndado liminar,
fins desta lei, objetivando, incluSive,_ evitar o dano _a._o.
com
ou
sem justificação prévia, em decisão sujeita a
meio ambiente. ao consumidor. aos bens e direitos devaagravo.
lor art~stico, estêtico, histórico, turístico e paisagístico,
§ lq A requerimento de pessoa jurídica de direito_
ou a qualquer outro interesse difuso.
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à
ArL 59 A ação principal e a cautelar poderão ser
saúde,
à segurança e à economia pública, poderá o Presi~
proposta pelo MinistériO "Público, pela União, pelos Esdente da Tribunal a que competir o conhecimento do
tados e Municípios. Poderão também ser propostas por
respectivo recurso suspender a execu_ção da liminar, em
autarquia, empresa pública, fundação, soci~dade de eco_-decisão fundamentada, da qua( caberá agravo para uma
nomla mista: ou pór-assoeiaÇão que:
_
.. _
das turmas julgadora~. no prazo de 5 (cinco) dias a partír
I -esteja constituída hã pelos menos um ano, nos terda publicação .do ato.
mos da ld cjvil; - _
2Y- A inulta cominada liminarrri.ente só serâ exigida
I I - inclua, entre s~as_ finalidades instituciOnais, a
do réu após o trânsito em julgas:)o_ da decisão favorável ·proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimô~
ao autor, mas será devida desde _o dia.~rn que_se h<Wver
nio artístiç,o, estêtico, histórico, turístico e_ paisagístico,
configurado o descumprimento.
o~ a qual(juer outro -iilteresse __ _difuso,
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a inde_ § _1~ O Ministêrio P~blico, se nã~ intervier no pronização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido
cesso como~parte, atuarâ obrigatoríamente como fiscal
·da lei.
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de
que participarão necessariamente o Ministerio Público e
§ 29 Fica facultado ao Poder Público e a outras asso~
representantes da comunidade, sendo seus recursos desciações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se
- __linB:do~_ à reconstitl:!i~ão dos bens lesados,
como H!isc<-:~sortes de qualquer das partes.
§ Jq Em caso de desistência Ou abandono--aa ação
-Parágrafo único. Eilquanto o fundo não for regulapor associação legitimada, o M inistéfio Público asSu_rril~ ::- rn~tado, o dinheiro ficará depositado tm estabeleci~
rá. a titularidade ativa.
menfo oficial de crécdito, em conta com C()rreção monetária.
A.rt. 6'1_ Qualquer pessoa poderá e o servidor público
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
~rt. 14. O jl!iz poderâ conferir efeito suspensivo aos
ministrando~lhe informações sohre_ fatos que constituam
recursos, para_ evitar dado irreparâvel à parte.
objeto de açào civil e indicando-lhe O!> elementos de con"
Arf. 1_5. Decorrido5 150 (sessenta) di~s do trânsito
_vicção.
em jul~ado da sentença comlenatôria, sem que a assoArt~ _7~ , Se, no e~~rcício de suas funçõ~s. os Jufz'es ~
-·ciação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o
Tribunais tiverem conhecimento de fatps qUe Po1>s::im c-riMinistério ·?úbüco.
"
Essas entidades são, ao lado do Poder Público,
que obviamente tem legitimidade para defender interesses coletivos, as associações que incluam entre
suas finalidades, a proteção ao meio ambiente, ao
consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico-~ hfrístico e paisagístico, ou a qualquer outro
interesse difuso.
Em priitCíPio; tanto ·a Ministério Pãbtico como
· ãif -aSSóCiaÇõés legitimadas e o Poder Público poderão propor a ação de responsabilidade por danos_ àqueles interesses."

zq
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lhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta
e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n"'s 293 e294, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munlcipios, favoráveL

A :sentença civil farã coisa julgada erga om-

nes, exceto se· a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado
poderã íiltentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova.
Art. 17, O juiz condenará a associação autora a pa-

gar ao réu os honorârios advocaticios arbitrados na conformidade do§ 411 do art. 20 da Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973- Código do Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão ê manifestadamente infundada.
Parãgrafo único. Em caso de litigância de mâ fé, a
associação autora e os di retores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
__
_ __
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverâ
adiamento de custas, emolumentos, honorários periciais
e quaisquer outras despesas.
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta
lei, o Código do Processo Civil, aprovado pela Lei n"'
5.869, de ll de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.
Art. 20. O fundo de que trata o art. 13_desta lei será
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
_
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário:

Em discussão-. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-0 projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 57, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conc1usão de seu Parecer n'1 295, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP) a elevar em CrS
7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis
milhões e oitocentos mil cruzeiros), o montante de
suã dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 296 e 297, de 1985, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, ·pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.

O SR. PRESI_DENTE (Marcondes Gadelha)- Item

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão' o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto "irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Item

6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n,.. 58, de 1985 (apresentado pela ComisSão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 298, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vinhedo (SP), a elevar em ÇrS 7.146.968.000 (sete bilhões, ~to e q)Ja~nta e seis milQões, novecentos e
sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua
díVida consolidada, tendo
- Pareceres, sob n"'s 295f e 300, de 1985, das COmis-

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha) -Item
3:

sões:- -

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 55, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão d~ sçu PaJ'(:cçr nt 290, de
1985) que autoriza O Estado do Rio d!!'Janeiro a elevarem CrS 65.956.369.973 (ses&.enta e cinco bilhões,
novecentos e cinqUenta e seis milhões, trezentos e
sessenta e nove mil e novecentos e setenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Parecer, sob n9 291, de 1985, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha) -Item

4:
Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução n"' 56, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como Colfi;l~são de seu Parecer n'1 292,
de 1985), que autoriza a Prefeitura M unicíp3l de J acareí (SP) a elevar em Cr$ 5.301.868.000 (cinco bi-

____ ;::-_De Constltuiçio e Justi~,_ pela constitucionalidade e j~ridicidade; e
- De Municipios, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
---Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O_ projeto irâ à Comissão de Redação.

Ü

sR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Item

1:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n11 59, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'1 301, de
1985), que agtoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) a elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete
bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n'1s 302 e 3_03,de 1~85, das Comissões:
-De Constituição 'e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à _Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item

8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'f 60, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 304, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mambai (GO) a elevar em CrS 33.221.139,25 (trinta e três
milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e trinta e
nove cruzeiros e vinte e cinco centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n'1s 305 e 306, de 1985, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.

s:

2:

Discussão, em tu-rno único, do Projeto de Resolução n'1 54, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n'1 288, de
1985), que autoriza o Governo do Estado do_Plau_í__ a
realizar operação de empréstimo externo no valor
de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), tendo
Parecer, sob n9 289, de 1985, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Sábado 29

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavara, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissã9 d~ Red_ação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)

-lt...r

9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 61, de 1985 (apresentado pela Comissão. de
Economia como conclusão de seu Parecer n'1 307, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a elevar em CrS
1. 947.932.813 (hum bilhão, novecentos e quarenta e
sete milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e treze cruzeiros). tendo
Pareceres, sob n'i'S 308 e 309, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em __votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redaçã.o.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item
10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 62, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como cons:tusão de seu Parecer n9 310, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Indaiatuba (SP) a elevar em CrS 5.301.868.000 (cinco
bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 311 e 312, de 1985, das Comissões:
-de Cobstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. TPallsil.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) --Item
11:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 63, de 1_985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu.Pare.ç~r n~' 313, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP} a elevar em CrS 10.720.200,0QO (de:i!: bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendo
Pareceres, sob n<~s 314 e 315, de 1985, das Comíssões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-

dade e juridicidade
-de Municípios, favoráveL

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESID_ENTE (Marcondes Gade1ha) - llem
12:

Discussão, em turno ún[co, do Projeto de ~~so
lução nl' 64, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conc!JJsão Qe seu Parecer n" 3I6, de
1985), que autoriza a Prefeitura Mul).icipal d~ Bra-_
gança Paulista (SP) a elevar em Cr$ 14.659.236.0ÕO
(quatorze bilhõe_s, seiscentos e cinqüenta e noVe milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
~
Pareceres, sob n~>s 317 e 318, de !985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciçill.de; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Aprovado.
Em votação.
Os Srs. Senadore:s que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto írá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)
13:

~

Item

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 65, de 1985 (apresentado pela Comissão d~
Economia como conclusão de seu Parecern'l' 319, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de LImeira (SP) a elevar em Cr$ 7 .952.802.0<Xr (seü:'bi_lhões, novecentos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres; sob n"s 320 e 321, de 1985, das Comissões:
_
-de Constituição e Justiça, pf:la constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Aprovado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Ga<leJha)- Esgo·
tada a Ordem do Dia, passa-se à apreciação_do Requerimento n11 250, de 1985, lido no Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei do Senado n11 164/85.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (P<!usa.}
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
DiscUssão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n11 164, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneir-O, qtiC-" declara de utilidade pública o
Instituto Internacional de Cultura (dependendo de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e
de Educação e Cultura).
Solicüo aq nobre ,$~nador Octávio Card_oso, o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro·
ferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: de autoria do nobre .Senador Nc:;lson. Çarne.i_ro, q projeto sob
nosso exame declara de utilidade pública o Instituto Internacional de Cultura, com sede em Campos, no Estado
do Rio de Janeiro.
Preliminarmente, a matéria atende aos pressupostos
contidos no art. 180 e seu parágrafo único da Constituiçãõ, que considera o amparo à cultura dever do Estado, pondo sob a proteção do Poder Pllblico os documentoS, abraSe tocais de valor histórico ou artístico, monumentos, paisagens naturais e jazidas arqueológicas.
Alêm de constitucional, a proposição se insere, perfeitamente, na sistemãt1ca jurídica, tahto mais quanto consentânea com a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, continente das regras pelas quais são as sociedades declaradas
-de utilidade púbtic~, ~aven~o precedentes de iniciativa
congressual sobre a matéria.
-· ·Finalmente, o projeto se adequa perfeitamente à técnica legislativa.
Quanto ao mérito, tratando-se de instituição fundada
por ilustres membros da Associação Brásileira de Letras,
para promover o estudo de assuntos brasileiros_na área
das ciências humanas e da atividade cultural, cometimento que cumpre com assinalada competência e assiduidade, merece os benefícios da declaração de utilidade
pública.
Assim, constitucional, jurídico e fiel à têcnica legislativa, de incontestâvel valia, somos favoráveis a que o projeto prossiga a sua tramitação, ouvidas as comissões de
mérito.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O parece-r-da Comissão__de Consti~uição e Justiça conclui pela
constitucionalidade e juridicida,de do Pro]eto.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Con~do
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir
o parecer da Comissão de Educação e Cultura.

b 'SR.JORGi( KALOME:"(PDS.,.. AC. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoies: visa o ilustre
Senador Nel~on Cai"neirõ, ~o!"it o presente Projeto, declarar de utilidade pública o InStituto Internacional de Cultura, fund"ado, em 111 de novembro de 1978, na cidade de
Campós, no Estado do Rio de Janeiro, por uma plêiade
de destacados membros da Academia Brasileira de Letras, funcionando no Solar da Baronesa, daquela cidade
fluminense, com a finalidade de promover o estudo de
assuntos brasileiros, principalmente na área das ciências
humãflas.
A entidade vem cumprindo seus objetivos, peio desenvolvimento de intensas atividades culturais, sem que sua
diretoria receba qualquer remuneração.
Ouvida a Comissão de Constitllição e Justiça, opinou
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição, louvando-1!1e, ainda, o mérito,
Trata-se de matéria relevante, que realça o cumprimento do artigo 180 da Constituiçãq e da Lei n' 91, de
1935, no desenvolvimento da cultura nacional, oportuna
e_conveniente a declaração de utilidade pública de uma
entidade fundada pela nata da inteligência brasileira e sediada numa cidade fluminense que se destaca não apenas
pelo seu desenvolvimento econômico, mas também pela
constante dedicação às manifestações do espírito, como
pelo patrimônio arquitetônico, histórico artístico e cultural.
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Conseqüentemente, opinamos, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 164-, de 1985.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O pa·
recer da Comissão de Educação e Cultural ê favorável.
Completa -ã-fffstrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em primeiro turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão,
Em votação.
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Es·
tando a matéria em regime de urgência, passa-se imediatamente a sua apreciação, em segundo turno.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a errcer--rada.
Encerrada a discussão, em segundo turno, o projeto é
dado definitivamente aprovado, nos termos do art. 315
do~ Regimento Interno, e vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Sobre
a mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser
lido pelo Sr. 1~'-Secretário.
~ lido o seguinte
PARECER No 358, DE 1985

Da Comis_são de Redação
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n~> 164,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Lej do Senado n' 164,- de 1985, que declara de utilidade
pública o Instituto Internacional de Cultura. __
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de
1985. ~-José lgnácio Ferreirra, Presidente- Saldanha
Derzi, Relator - Jorge Ka1ume.
ANEXO AO PARECE_R No 358, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"
164, de 1985, que declara de utilidade pública o Instituto Internacional de Cultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 b declarado de utilidade pública_o Instituto
Internacional de Cultura, com sede em Campos, Estado
do Rio de JaneirO.
:Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes G•delha) - Em
discUssão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vcihl.ção.
Os Srs. Seiiadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projetO- vai ã- Cãmàia dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)
Passa-se agora à votação do Requerimento n'l' 251, de
1985, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de
Lei do Senado nll 3, de 1985-DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa..)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matêria,
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei do
Senado n11 3, de 1985-DF, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Governo
do Distrito Federal a contratar operação de crédito
interno no valor de 161.210 ORTN, com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
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co e Social (despachado às Comissões de Con&tituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finart_ç-ª.U~

._
It-:-: operações de crêdito; capitalização e segu___ tQ_,_"---~-----~- -~----- ~--- _

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.)- Sr._Presidente, Srs. Senadores:

Sobre o Parecer da Coin!Ssão de Constituição eJus_tiça
que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

crédito interno no va1or de 161.210_ ORTN._çom re-

_. Entçnd_emo_s._ portanto, que o pleito do Governo do
-OistritQ Fed~ral deva_ ser. analisado de maneira análoga
àqueles dos Estados e Municípios.
Assim, co·m vista ã ãs.Segurar igtiar ffatamentõ aos_ pedidos de empréstimos internos, e atendendo ao princípio
de economia processual, pre!imhl.:ii-ffierite, pãfa sanar o
equívoco apontado, somos pela distribuição do pleito à
~omissão de Economia gu_~ o ap~eci~~â. apresei~J,tando o
-=-tép&:tivO prOJetÕ de Resolução. E,-posteriormente, essa
-propOsição serâ -exariliiiã.da pelas Comissões._de ConstiTUiÇão e Justiça e do Distrito Federal.

cursos do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social",

-CiO- Ferreira~ -PreSidente:__ Martfôs- Filho, -Relator -

O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a MeAsagem nq 63/85, (n 11 131/85, na origem},
do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo
do Distrito Federal a contratar empréstimo no valor de
CrS J.564.427.2i6,00 (tr~ bilhões, quinhentos e sessenta
e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros), destinado à construção
de pontes nas estradas que compõem o plano rodoviário
do Distrito Federal.
O pedido foi_ formulado nos termos ~o ~rtigo 51, combinado com o artigo 42., V, da Co_nstitutção Federal.
Por um princípio de economia processual, e visando a
assegurar igual tratamento aos pedidos de .empréstimo
externo, foi ouvida a Comissão de Econom1a que apresentou o projeto de resolução em exame.
.
A proposição foi elabor~da c.onsoan~e _as prescnções
legais e regulamentares aphcãveJs à espec1e, merecendo,
por isso, nossa aprovação no que tange_ aos aspec~os de
constitucionalidade, juridicidade e técmca legislativa.
~ste o parecer, Sr. Presidente.

b lido o seguinte
PARECER No 359, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça,

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 3?_ de l98_5
(Mensagem n~' 131, na origem), que "autoriza o GOverno do Dist_rito Federal a contratar_: Qper_ªçãQ_ de

Relator: Senador Martins Filho
Na forma do art. 51, combinado com o art. 42, item V,
da Constituiçã.o, o Senhor Presidente d-ª República enca~
minha ao exame do Senado Federal a Exposição de Motivos n~' 119, de 1985, relativa à minuta do Projeto de Lei
que "autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar
operação de crédito interno no valor de_ 161.210 ORTN,
com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento
Económico e Social".
--O enquadramento constitucional da solicitação nãp
atende ao texto expresso dos artigos mencionado!-! na
Mensagem, e muito menos, à SistemãUCa, sób a óticã da
técnica legislativa, seguida para os casos de autorização
para pedidos de empréstimos dos Estados e Municípios,
, -: --- a seguir demonstrados.
O item V do art. 42 da Constituição Federal, estabelece:
.. Art. 42 _ComPete privativamente aO Senado
Federal:
·- ·- ·- ·- · · ·-· · • ~_,_. ___ • ·- --,.--..-_"""' ~ ·- • · -~---· ,.___V- Legislar para -o DíStritõ Federal, segundo o
disposto no§ l~' do artigo 17, e nele exercer a fiscalização financeira e orÇariltnfãrii, Com 0 auxiUo do
respectivo Tribunal de Contas."
O§ 111 do art. 17 !jJispõe:
"Art. 17.- ••... -· • ..-.-~~ ··----....::..-.-~. ~.;:___
~~. • ~ • • · · ·---~-· -~
§. i~ C~b·e~â 'd~ s~-;;ado Federal discutir e-votar
projetes de lei sobre matéria tributária e orçamentãria, serviÇoS públíCoS e pesSOal da administração
do Distrito Federal."

..

Como se vê, õs pedido_s de empréstimos internos do
Distrito Federal não se enquadram naquelas matérias
abrangidas pelos dispositivos constitucionaiS, aCima
transcritos.
OS pedidos de autorização para empréstimos externos
do Distrito Federal são apreciados de maneira análoga
aos formulados pelos Estados e Municípios, por força do
estabelecido expressamente no item IV do art. 42 da
ConstitUição Federal, conforme se verifica a seguír:
"Art. 42

rV ~·~~Í~ri;;;~prês1i~~~operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de intereSse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."
De outra parte, os pedidos de autorização para os empréstimos internos do Distrito Federal ficaram de fora
da abrangência das Resoluções n'1S 62/75 e 93/76, ambas
do Senado Federal, que dispõein sobre operações de créditos dos.Estados e Municípios, fixa seus limites e condições, em viitude da não definição constitucioti.al a respeito do assunto_.
Os pedidos_ dos Estados e MunicípiOs Sãci apreciados,
primeiramente, piela Comissão de Economia, que oferece
o respecativo projeto de resolução, em vista do disposto
no item II, do artigo I 06, do Regimento Interno do Senado Federal:
"Art. I06 - À Comfssão de Economia compete
opinar sobre proposições pertii1erites a:

s-ara~óas-Çomiss~es:-27~e]Unho di 1985.-:..:..Jõ~ ígrlá~

Moacyr Quarte- OctáviÕ Cardoso- Nivaldo Machado
- Raimundo Parente - Américo de Souza ~Fábio Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)_- O parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui, preliminarmente, apontando equívoco no enquadramento
constitucíonat da solicitaÇão-, pelo exame da matéria pela
douta Comissào de Economia. Solicíto, portanto, do.
nobre Senad~_ J?s!_!:.ins, o parecer desse órgão técnico.

O SR. JOSf: LINS (PFL- CE. Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente,--srs~enadores: Com·a Mensageni-fl9 63/85, o Senhor Presidente da
.,.República submete à deliberação do Senado Federal
"pleito do Governo do Oist_rito Federal, que obj~tiva contratar junto ao Banc_o Nacional do Desenvolvimento
EcoriOmtoo--e Sã-dai - BNDES uma operação de empréstimo no valor de Cr$ 3.564.421256 (tr_ês___ bilh_ões,
quíilhentos e sess_enta e quatro milhões, quatrocentos e
vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros)
destjn_ádo a C1fSlear projeto de remoç_ào de pontos crfti··--:;.,.;~ll!~I.!.'2_9_<J.~~sl ~ 23 trech,c?s .r~~~~~ios, -·numa eitensãõõe-z56,4 km em todo o Dtstnto Federã[
NO tocante à operaÇão em referência, a Secretaria de
Articulação com os Esta_dos. e Municípios -SAREM,
-·-6rgãó~da SEPLAN, reconheceu a prioridade requerida
~ --com vista à contratação até o limite pleiteado, de Cr$
UQ4.427.256~_ cqrrespÇ~nden~~- ~--_161.210 ORTN,_ a
preçOs de dezembro/84.
·-~s-repercussões da operação far-se-ãQ sentir na~ ações
""""desenvolvidas na Região Geoeconõmica do Distrito Federa!, faciliitando o_ escoamento da produção _de grãos,
de hortigranjeiros ~ do ~etor pecuârio, minimizando o
-custo operacional do _transporte rodoviário em benefício
direto à comunidade e à própria economia. __
Deste modo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO_ DE RESOLUÇÃO
N~' 77, de 1985
Autoriza o Governo do Distrito Federal a elevar
em Cr$ 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sessenta e quatro milhões, quatr()(!entos e vinte e sete
mil, duZentoS C-cinqUenta-e seis cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.

Ó Senado Fççie~-;(LêSJiiv~_ _ ==--___ _
Art. I~ ~o Governo do DiSiritOFederal, nos termos
do artigo 211 da Resolução n~' 93, de onze de outubro de
mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, auto~
rizado a elevar em Cri 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sesSenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte
sete mil, duzentos e cinqUenta e seis crUzeiros) corres·
pendente a 161.210 ORTN, a preços de dezembro/84, o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar uma operação de crédito de igual valor
junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, com recursos do Banco Mundial
- BIRD, destinado a construção de pontes nas estradas
que compõem o Plano Rqdoviário do_ Distrito FederaL
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Este o parecer. Sr. Presidente.
O -sR:PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- SoliCito ao ·nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da Comissão de Constituiç_!Q~~ Justiça.

~-O

SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - 0 pa·
recer_ conclui pela constHucionalid_a{f,e e juridicidade.
Solicito ao nobre Senador Raimundo Parente o parecer da Comiss_ão do DistritQ FederaL

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente p·rojeto--de resolução, da Comissào de Economia
sobre a Mensagem nq 63f85 (nl' 131/85, na origem), do
Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do
Distrito Federal a contratar operação de crédito novalor, em moeda nacional, equivalente a 161.210 ORTNs,
para financiar a construção de pontes em diversas rodovias constantes do Plano Rodoviãrio do Distrito Federal.
O projeto em questão recebeu, quanto à sua constítucíonalidade e juridicidade, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
No âmbito da competência desta Comissão, nada hã a
opor ao pedido.
Assim, manifestamo-nos pelo seu acolhimento.
Este o parecer, Se Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) pareceres favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à

Os

Discussão, em turno do Projeto de Resolução n9
77 de 1985, que autoriza o GO-verno do Distrito Federal a elevar em Cr$ 3.564.427.256, o montante de
sua dívida consolidada interna.
Em discussão o projeto. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( Pa_usa,} _
Aprovado.
O _pro!:~.-':~~- à_s~~!_o, de. Redação.;._.
O-SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha)- Sobre
a mesa, parecer da Comissão de Redaçào, que serã lido
pelo Sr. !~-Secretário:
É lidO o seguinte

.PARECER N' 360, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redaçilo final do Projeto de Resoluçio n'1 77, de
1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
.
A Comissão apresenta- a redação final do ProJeto de
Rt!$olução nl' 77, de 1985, que autoriza o Gover~o d?
Distríto Federal a elevar em Cr$ 3.564.427.256 (tres bilhões, quinhentos e sessenta e quatr? milhões, q~atro
centos e vinte e set_e mil e duzentos e cmqUenta e se1s cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das C.omissões, 28 de junho de 1985.- José lgnâcio Ferreira, Presidente - Saldanha Derzi, Relator OctáVi~ Cardoso.
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empréstimo externo, no valor de USS 60,000,000.00 (sessCnta milhões de dólares americanos) ou o equiValente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa de
melhoria no sistema viârio e de infra-estrutura hídrica do
Faço saber que o Senado Federal aprovot,~, nos termos
EStãdo, obedecido o seguinte cronograma de contrado art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu,
tação: em 1985, USS 30,000,000.00 (trinta milh~~ de
----~ Presidente, promulgo a seguinte:
-dólares americanos); em 1986, US$ 30,000,000.00(tíinta
RESOLUÇÃO No
, DE 1985
milhões de dólares americanos).
Art. 2~' A operação realizar-se-â nos moldes aprovaAutoriza o Governo do Distrito Federal a contrados
pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
tar operação de crédito no valoc de Cri 3.564.427.256
condições creditícias- da operação, a ser efetuado pelo
(três bilhões, quirilentos e sessenta e quatro milhões,
da Fazenda em articulação com o Banco CenMinistério
quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e clnqüenta e
tral do Brasil, nos termos do art. 1~, item II do Decreto
seis cruzeiros).
n" 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
O Senado Federal resolve:
- exigências dos órgãos enCarregados da execução da polí~
Art. (9 É o Governo do Distrito Federal, nos termos
tica econõmico-financeira do Governo Federal e, ainda.
do artigo 2~' da Resolução n"' 93. de li de outubro de
as disposições da Lei Estadual n" 3. 986, de 28 de feverei1976, do Senado Federal, autorizado a contratar opero de 1985, autoriZadora da operação.
raç~o de crédito no valor de CrS 3.564.427.25() _(três bi-: _
Art.--J., Esta Resolução entra em vigor na data de
lhões, quinhentos e sessenta e quatro milhões, quatrO.: sua publicação.
centos e vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros), c-orrespondente a 161.210 ORTN, valor vigente
em dezembro de 1984, junto ao Banco Nacional do DePARECER No 362, DE 1985
senvolvimento Econômico e Soclal- BNDES. cóm reDa COmissão de Redação
cursos do Banco Mundial - BIRD, destinada- a con~
trução de pontes nas estradas que compõem o Plano Ro'R~daçào fi;al do Projeto de Resolução, n9 55, de
doviário do Distrito Federal.
1985.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
Relator: Senador Octávio Cardoso
sua publicação.
ANEXO AO PARECER No 360, DE 1985

Redação fin•l do Projeto de Resoluçio Jl'i' 77, de
1985.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a. redação final. (Pausa.,)
-·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permãti~
cer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Presidência esclarece Q':J.e o Projetp de Lei do Senado n'l'
3, de 1985--DF, originalmente usado para a matéria qUC.
acaba de ser aprovada (Projeto de Resolução n~ 77, de
1985), fica considerado inexistente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Sobre
a mesa. redações finais de matérias aprovadas na Ordem
do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 355. do_Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. H•-=---Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER No 361, DE 1985
Da Comissão de Redaç;ão

Redação final do Projeto de Resoluçio 11"' 54, de
1985.
Relator: Senador Saldanha Derz1
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'~ 54, de 1985,_ que autoriza o Governo do Es~
tado do Piauí a -realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta :inilhões de
dólares americanos).
.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -José Ignáclo
Ferreira, Presidente - Saldanha Derzf, Relator- Jorge
Kalumr.
ANEXO AO PARECER N• 361, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resoluçlo nt 54, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO No,

Junho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Se<;ão II)

A Comissão apreseiúa a redação final ôo Projeto de
Resolução n" 55, de 1985, que autoriza o Estado do Rio
de Janeiro a elevar em Cr$ 65.956.369.973 (5:essenta _e
cinco bilhões,. novecentos e cinqUenta e seis milhões, trezentos e sesserita e nove mil, novecentos e setenta e três
-cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuníões da Comissão, 28 de junho de 1985.
-José lgnáâo Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso,
Relator --Jorge Kalwne.
ANEXO AO PARECER No 362, DE 1985
.B~d_l!çâo

1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art::-42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguintç:
RESOLUÇÃO No

O Senado Federal resolve:
Art. 19 t: o Governo do Estado do Piauí ~Utõrizado
a realizar, com a garantia da União, Uma operaçãó- de

, DE 1985

_Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a
elenr em Cr$- 65.956.369-973 (sessenta e cinco bilhões, novecentos e cinqUenta e seis milhões, trezentos
e sessenta e nove mü, novecentos e setenta e ttês cruzeiros) o montante de sua dívida comolidada.
O Senado Federal resolve:
Art: 1" :to-Governo do Estado do Rio de Janeiro
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no inciso DI do art. 29 da Resolução n~62, de28
de Ouit.il:irO de 1rns: mOdifiCada pela de n~ 93, de tl.de
outubro de 1976, ainbas do Senado Federal, de modo a
permitir o registro de uma emissão de 3.69 LS 19 Obrigaçôes do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo
Reajustãve1 (ORTRJ). equivalente a Cr$ 65.956.369.973
(sessenta e cinco bilhões,. novecentos e cinqUenta e seis
milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e três cruzeiros). considerado o valor nominal do
titulo de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984, destinado à complementação do giro da dívida consolidada
interna mobiliárla, vencida no exercício de 1984, obedecidas as condições admitidas Pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
_sua publicação.

PARECER No 363, DE 1985
(Da Comissão de Redação)

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realb:ar
operação de empréstimo externo, DO valor de U~
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos).

final do Projeto de Resoluçio 0'1 55, de
- -

Redação final do Pr~jetÕ ·de- ResOiUçiio h9 56, de
1985.
Relator: Senador Oct,vio Cardoso
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
56, sfe 1985, que autoriza a Prefeitura MunlciPãrae Jacareí (SP) a elevar em CrS 5.301.868.000
(c1ncó bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e ses-

_R~soLução n~

senta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de
1985. - José lgnáclo Ferreira, Presidente - Octivio
Cardoso_, Relator:_- Jorge Kalume,
ANEXO AO PARECER N• 363, de 1985
RedãÇi.O final do Projeto de Resolução o9 56, de
1985.
Faço saber que o_ Senado Federal aprovou, nos termos
do a_rt. 42, inciso VI, da Constituiçllo, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguint~:
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de J~aref, Estado dr São Paulo, a contratar operaçio de crédito no
-valor de Cr$ 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e
nm milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzef.!OS).

O -Senado Federal resolve:
Art. 1'1 É a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado
de São Paulo, nos termos do artigo 2~ da Resolução n'~
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
5.301.86$.000 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) correspondente a
400.000 UPC's, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 11.25-4,67, vigente em julho/84, junto ao BanCo- do
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destiilada à execução de obras do Projeto CURA, no MuiüCfpió, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Br;lSíl_,_ no respectivo processo.
Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER No 364, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio
1985.
-

n~

57, de

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comiss'ào apresenta a redação final do Projeto ~e
Resolução n<1 57, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP) a elevar em Cr$
7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de Junho de 1985.
- Presidente José lgnácio Ferreira, Relator - Od,vio
Cardoso, Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 364, de 1985
Redaçio fmal do Projeto de Resoluçilo 11'1 57, dr
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
---~--_Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

AutOriza a Prefeitura Municipal de Ferraz deVasconcelos, Estado de São Paulo, a contratar operaçio
de crédito no valor de CrS 7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões e oitocentos mil
crozeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Ferraz dC Vasconcelos, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2~
da Resolução n'93, de 11 deoutubrode 1976, dO Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no
valor _de CrS 7.146.800.000(sete bilhões, çento _e quarenta e seis milhões _e oitocentos mil cruzeiros), correspondente a 400.000 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984,junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinada à execução do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~ Esfa Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Junho de 1985

PARECER NQ 365, DE 1985

(Da Comissão-de Redação) ____ _

Redação final do Projeto de Resolução IJ9 58, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~ 58, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu- _
nicipal de Vinhedo (SP) a elevar em Cr$ 7.146.968.000
(sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos
e sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28-dejunho de 1985.

-

Iução n'>' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada~ contx:atar operação de crédito no valor
de Cr$ 7.9 52.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPCs, consider:ado o valor da U PC
âe Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa Eoonômica do EstaQo_deSã9 Paul9, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à execução de oj:lras do Proj_eto CURA, no MuniCípio, obedeCidas as condições admitidas
pelo Banco Cerit.raJ _d_ó Br;i~l. no ~espectivo processo.
Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 367, DE

José lgnácio Ferreira, Presidente -Jorge Kalume,

Relator -

Octavio Cardoso.

1985

(Da Comissão de Redação)

ANEXO AO PARECER N• 365, DE 1985

Redado final do Projeto de
1985.

~esoluçil.o

Redação final do Projeto de Resolução n'1 60, de
1985.

n'1 58, de

Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituiçcfo, e
eu,
, Presidente,_ promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
Autoriza a Prefeitura Munidpal de Vinbedo, Estado de São Paulo, a contratar operacio de crédito no
valor de CrS 7.146.968.000 (sete bilhões, cento e qu•
renta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil
cruzeiros).

Relator: Senador Jorge Kalwne
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n"' 60, de 1985, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Mambai (GO) a elevar em Cr$ 33.221.139
(trinta e três milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e
trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
- José Ignáclo Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso..
.

O Senado Federal resolve:

ANEXO AO PARECER N• 367, DE 1985
Redação_final ~o
de Resolução
n'1 60, de
- Projeto
-

RESOLUÇÃO N•
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, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor de CrS 1.947.932.813 (um bllhio, novecentos e quarenta e sete milhões, novecentos e trinta
e dois mil, oitocentos e treze cruzeiros)
O Senado Federal r:~olve:
Art. 19 1:. ã Prefeiturã. Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nos tennos do artigo 2'>' daResolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 1.947.932.813 (um bilhão, novecentos e quarenta e sete miJP-ões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e· treze cruZeirOs), -correspondente --a 146.962
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
13.245,67, vigente no 3'>' trimestre de 1984, junto ao Banco d_o Nordeste do_ Brasil S. A. este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU,
destinada a complementar recursos para a execução do
projeto de um Centro de Abastecimento na sede do Município, abrangendo a elaboração de estudos, projetas e
construções civis, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. _2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua p_ublicação.
PARECER N• 369, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redaçio final do Projeto de ResoiUÇio nt 62, de
1985.
Relator: Senador Octál'i:o Cardoso

-~1985.______

Art. l'>' ~a Prefeitliia-M\ÚiiCipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução
n" 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil CfuZeirOS), correspondente a 400.000 _u_pe, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 17.867,42, vigente em outubro de 1984,
junto- ao Ba_nco do Estado _de São Paulo SfA., este n~
qualidade de agente finaiiCéiio do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinada à ex.ecução de obras do
Projeto CURA, no MunicípiO, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo. _
Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N' 36(;, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio n'>' 59, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a fedação final do Projeto de
Resolução n9 59, de 1985, que-autoriza a Ptefeitufa_ Municipal de Ribeirão Pires (SP) a elevar em CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e doi~ mi_l_crqzeiros) o montal).tc
de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 2S âe- juiilio-_de
1985. --Josê- Ignácio Ferreira, Presidente- Jorge Kalume, Relator - Octbio Cardoso..

ANEXO AO PARECER NO 366, DE 1985
Redação final do Projeto de Resoluçlo 11'1 59, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprQvou, nos termos
do art. 42, inciso vr, âa ConstitUição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

----~

RESOLUÇÃO N•

Sábado 29

D!ÃRIQ DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) _

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pi-res, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões,
novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e
dois mil cruzeiros).
O Senado Federal resoJve:Art. l'>' ~a Prefeitura Munícipal de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo, nos termos do' artigo 29 da Reso-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Co_nstituição, e cu, Presidente.
promulgo a seguinte:
RES.PkUÇÃO N•

, DE 1985 -

- - AutOriza a Prefeitura Municipal de Mambaí, Estado de Goiás, a contratar operaçio de crédito novalor de Cr$ 33.221.139 (trinta e três milhões, duzentos
-e vinte e um mil, cento e trinta e nove cruzeiros)
--crSe--::nado Federal resolve:
Art. IY t a Prefeitura Munici_i:,al de Mambaí, Estado de Goiãs, nos teimas d_C? artigo 2'>' da Resolução n"' 93,
de ll_dç ou_tyhr_o_cj~l2_7~~-º~º----ªenad9 Federal, autorizada
a contratar ~r_açàO- de créditO- no valor de CrS
33_.221.139 (tt:inta !?_ ~ês mil~ões, -d~Zentos e vi_nte e um
mil, cento e trinta e nove cruzeiros), correspciridente a
5_JJ5, ORTN, considerado o valor nominal da ORTN
de Cr$ 6.469,55, vigente em novembro de 1983, junto à
CaiXa Económica Federal, mediante a utilização de recursos ·do Fundo de Apoio ao Dese-nvolvimento Social
- F AS, destinada à construção e equipamento de escolas de )'>'grau na zona rural do Município, obedecidas as
c-ondições admitidas pelo Banco Ce_ntral do .. Br:asil no
respectivo processo. __
Art. 2'>' Esta Resolução entra tmt vig-or na data de
sua publicação.
_ ~]ARE;ÇE_R__N_'__368, DE~I985
-O'-=~--'(Da

Comissão de Redaçio)

-R.edaçio- tirial do -Pi-ojeto de-Resolação-8'161, de
1985.
-Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão apresenta a redação fmal do _P_rojeto de
Resolução n" _6_1. de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a elevar em Cr$
1.947.932.8{3 (u_In__bilhãQ, nQvece-p._~~-e quarenta e sete
milhões, novecentos e trinta e dois miJ, oitocentos e treze
cruzeiros) montante de sua dívida _consolidada.
-·~- Sala-de R~Uniões da Comissão, _:?:8_ de junho de 1985~
---José Ignádo Ferreira, Presidente -Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 368, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução W' 61, de
1985
"- ~ -Faço Sabe-i Que_- à- Senado. Federai..aprQvou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
PresideQte1 promulgo a -~eguin_te

A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n" 62, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de lndaiatuba (SP) a elevar em CrS 5.301.868.000
(cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua divida con~
solidada.
de 1985.Sala de ReuniÕes da Comissão, de
José Ignádo Ferreira, Presidente - Octávio Cardoso,
Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 369, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resoluçio rt9 62, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art.- 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

----,---~

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeiturã Munidpal--de lndaiatuba,

Estado de São Paulo, a contratar operaçio de crédito
no valor de Cr$ 5.301.868.000 (dnco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros).
O Senado Federa]_

resolv~_

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de lndaiatuba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2., da Resolução
n'i' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
5.3_0l.868.000.{«inco bilhões, trezentos e um milhões, oit~centos e sessenta e oito mil cruzeiros), corresponde a
400.0(XLUPC, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa
-EcOnômica do Estado de São Paulo, esta na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação-BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA,
no Município, -obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do. Br.aÂU,_ nQ __ respectivo processo.
Art. 2'>' Esta Resoluç_ii_o_ entra em vigor na data de
sua publicação;
PARECER N• 370, DE 1985
(Da ComiSsãõ de Redação)
Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n"' 63, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n"' _63, de 1985, que autoriza a Prefeitura: MuniCiJ)ãl de Jundiai (SP) a elevar em Crs 10.720.200.000

2420
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(dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil
cruzeiros) o montante de sua_ dívida consolidada.
Sala de Reuniões .da Comissão, 28 de junho_de 1985.
- José Ignâcio Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 370, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resoluçio ""' 63, de
1985.

Faço saber que o Senado Federal_ aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituiç_â'o~ e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE !985

Autoriza a Prefeitura Municiapal de Jundiaí, Es-tado de Si o Paulo, a cont1111tar operação de crédito no
valor de CrS 10.720.200.000 (dez bilhõef, setet:entos e
vinte milhões e duzentos mil cruzeiros)·
O Senado Federal resolve:

Art. I"' ta Prefeitura Municipal de Jundiaf, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93,
de 11 de outubro de, 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito, no valor de CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos cruzeiros), correspondente a 6-00.000 UPC,
considerado o valor nominal da_u_PC de CrS 17.867, vi~
gente em outubro de 1984,junto ao BanCO do Estado de
São Paulo S.A., este na qualidade de agente fiil-anceiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH- destinada
à execução de obras Qo_PJQÍ~\Q C.\J.RA, !.l..:tMl;l.n~ípio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo Proces-so.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
.sua publicação.
PARECER N• 371, DE 1985
(Da Comissão_ d~ Re dação)
Redação final do Projeto dt Resoluçiio nl' 64-, O.e
!985.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comiss.ão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 64, de 1985, que autoriza a Prefeitura MuM _
nicipal de Bragança Paulista (SP) a elevar em Cr$
14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta
e nove milhões, duzentos e trinta seis mil cruzeiros) o
montante de $Ua dívi$ consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de ]UnllO de 1985.
- José lgnácio Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• J71, DE 1985

e

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operaçio de
crédito no valor de Cr$ 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos
e trinta e seis mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

PARECER N"' 372, OE 1985

REQUERIMENTO N• 268, DE 1985

(Da Comissão de Redaçào)

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiM
ro dispensa de pub\icaç_ão, para imediata discussão e voM
taçào, da redação final do Projeto de Resolução n\'1 58, de
1985.Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. -José Lins.

R~açio t1nB1 do ProjetO.de Resoluçio n? 65, de
1985.
-R~I~tor;_~n_ador_Jorge Kalume
A Comissão apresenta a red3çã0 fin-al do Projeto de
Resolução n9 65, de 1985, que autoriza a Prefeitura MuM
nicipal de Limeira (SP) a elevar em CrS 7.952.802.001T __
(sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oiM
tocentos e _dois mn·crüzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
~José lgnáclo Ferreira, Presidente --Jorge Kalume,
Relator -Octávio Cardoso.

ANEXO AO PARECER lo/' 372, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resolução n\'1 65, de
1985.
Faço saber que o Senado_federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidehte,
promulgo a seguinte:
. RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Limeira, Esta~
do de São Paulo, a contratar uma operaçio de crédi~
to, no va1or de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, nove-centos e cinqUenta e dois milhões e oitocentos e dois
mil cruzeiros.)
_O.Senad.9 F~?_er~l r~olv~:__ _ :-- _ _ --· _,
_
-ArC t9 -~a Prefeitura Municípal de Limeira; Estado
de São_Pltulo, nos termos do art. 2'1' da Resolução n\'1 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar uma operação de crédito, no valor de Cri
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões e oitocentos e dois mil ctuzeiros), corresM
pondente a 600.000 UPCs, considerado o valor: da JJPC
de Cri 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de
agente finanCeiro do Banco Nacioii.ãl da HabitaçãoBNH, destinada à execução de obras do Pr-ojeto CURA,
no M1,1nicfpio, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do B~asil, no respectíVõ processO.
Art. 29 Esta -Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade!ha) --Os.
pareceres que acabam de ser lidos vão_ à pubiicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
I~'~Secretãrio.

REQUERIMENTO N• 269, DE 1985
Nos termos do art. 356 do Regimentõ Interno, requeiM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e voM
tação, da redação final do Projeto de Resolução n' 59, de
1985.
Saladas Sessões, em 28 de junho de 1985. -J~ Uns.
REQUERIMENTO N• 270, DE 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~
tação, da redaçã.o final do Projeto de Resolução n\'1 60, de
19&5.
Sala das Sessões,_em 28 de junho de 1985. -José UnS.
REQUERIMENTO N• 271, DE: 1985
Nos terrnº~ do art. 356 do Regimento interno, requeiro dispensa de publicação, pilra imediata discussão e vo-tação, da redação final do Projeto de Resolução n~'61, de
1985.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985.--José Llns.
REQUERIMENTO N• 272, DE 1985
Nos termos do art. 356- do Regiffiento Interno. requeiM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de, _Resolução n9 62, de
!985.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985 . ..,....-José Lins,
REQUE!!IMENTO N• 273, de 1985
Nos tenriõS ·ao ãrt. 356 do R~gímento I nte_rno, .requeiro
dispensa de publicação, para imediata disçussão e votação, da redação final do projeto de Resolução n11 63, de
1985.
S_ala_d._as, S_!!ssõ_es~ ~_is de junho de 1985. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 274, DE 1985
Nos termos do Art. 356 do Regimento Interno, requeiM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e voM
tação, da redação final do Projeto de Resolução n\'1 64, de
1985.
Sala das Sessões, em 28 dejuf!hO de 1985. -José Lins.

São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 275, DE 1985

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 64, de
1985.
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REQUERIMENTO N• 264, DE 1985
Nos termos do art. 3~6 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, !)ara imediata discussío e v_o-taçãO, da ~ãÇâo linãl do Projeto de Resolução nl' 54, de
~~

.

Sala das SesS;i)es, 28 de junho de 1985. -José Lins.
REQUERIMENTO ]'1•265, DE 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento lnternot requeiM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução, n'1 55 de
1985.
Sahi -das Sciss.ões. ·zg -de junl;lo- de_l285._~-~~~é_ klns~--

Art. li' i!. a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Pãulo. n.os_termps do art. 2.Y da E.C}:_
solução_ n9 93, de II de outubro de 1976, dõ-sen-acto---pe:--- - ~-----'--'-- -REQUERIMENTO N9 266, DE 1985
deral, autorizada a contratar uma operação de c~édito,
Nos termos do art. 356 do.Regimento Interno, requei~
no valor de CrS 14.659.236.000 (quatorze-bilhões, seisM
ro dispensa de publícação, para Imediata discussão e vocentos e cinqUenta ç__nove _mí{hões_. ~!J.Zentos_ e trinta e
l;,!Çào,_ da redação final do Projeto de Resolução n9 56, de
seis mil cruzeiros) correspondente a 600.000 UPC, consiM.
J985.
_ · _ ___
·.,._
.
derado o valor nominal da UPCdeCr$24.437,!')6, ..j"gen=Sala_d<ts Ses-sõeS_, 2? d~ JuilhC? ~e 1985,
Jos~ Lins. __
te em janeiro de 1985,junto aO "Banco do.Estad.Q.d~ $o
Paulo S.A., este na qualidade de agente finariceiro do
REQtiElúMENTo Nl' :267, "D:E 1985
Banco Nacional da Habitação, destinada a aplicação em
programas do Projeto CURA, no Município, obedecidas
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiM
as condições admitidas pelo Banco -central do "&r~sil,_n_Q___
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e voM
respectivo processo.
__ _ _ _ ___ ____ __
lação, da redação final do Projeto_-de Resolução n"' 57, d~
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
1985.
.
- ~
sua publicação.
Sala das Sessões, em 28-dejunho de 1985. -José LinS. _

-=

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação-, da redação final do Projeto de Resolução nl' 65, de
1985.
Sala das Sessõ~. 28 de Junho de 198S. - Josê Lins.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A pro·
vados_os__:requerimentos, passa~se à imediata apreciação
das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do, Projeto de ~esoluçãg
n' 54, de 198"5. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutiMla, declaro~a encerM
rada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão_ a redação final do Projeto de Resolução n9 55,
de !98~. (Pausa.)
Não have_ndo quem queira discufiMia, declaro-a encerM
r ada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sent"ados. (P"ausa.)
Apr'oVada~

A iriãtéria vãi à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Em

discussão a redação final do Projeto de Resolução nt 56,

de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que -a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Em

discussão a redação final do Projeto de Resolução n"' 57,

de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n"' 58,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação._
Os Srs...que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n<1 59,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Em discussão a redação fi03.l do Projeto de Resolução n\1 60, de
1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 61,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Os Srs._Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada ..
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n'1 62,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira dis_cutí-la, declaro-a encerrada.
Em vo_tação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação fiÕal do Projeto de Resolução n\1 63,
de 1985. (Pausa,)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votaç-d.o.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação fi ria! do Projeto de Resolução n'164,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
·_ Em votação.
-os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
_Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n\1 65,
de 1985.
Não havendo quem queira discutí-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso.

<t c SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB --SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Presidente José Sarney tem
assegurado que não faltarão recursos para a agricultura,
embora as dificuldades financeiras que o seu governo e-ncontrou sejarri de todos conhecidas.
O Ministro Pedro Simon tem sido incansãvel na busca
dos recursos qu~_ satisfaçam as necessidades do setor sob
sua responsabilidade.
A maior prova da seriedade que o Governo dedica ao
homem do campo tem sido o amparo financeiro no momento crucial da comercialização das colheitas.
O algodão, de produção expressiva nos Estados do Paranã e São Paulo, e da maior importância para o Nordeste, tem merecido uma atenção especial. O poder
público jã investiu quantia superior a 3 trilhões de cruzeiros na compra ou financiamento da estocagem, garantindo assim a comercialização de mais de 60% da produção nacional, que neste ano, superou todos os recordes, atingindo a 925 mil toneladas de fibra.
· Os dirigentes do novo governo têm plena consciência
cla importáncia de manter estimulados os plantadores de
algodão. Maior produção significa mais emprego, no
campo e na cidade, e mais divisas para o País.
Nesse sentido, os Estados de São Paulo, Paranâ e Cearã firmaram convênio !sentando t? !CM para permitir a
exportação de 130.000 toneladas de_ fibra.
Complentando esse esforço para viabilizar as expor~
taçõ_es, dificultadas pela queda nas cotações iiiternacionaís, o Conselho Monetário Nacional autorizou a concessão de suporte financeiro aOs exportadores, jâ tendo
sido repassados até o momento recursos que superam a
20 bilhões de cruzeiros e que viabilizam a exportação de
cerca de 23 mil tOneladas_dÕ produto.
-Como .se__yê, o governo da Nova República não tem
medido esforços, na sua grave responsabilidade de amparo à ~gricultura. T~do isso sem alardear promessas,
slogans fáceis, falsas prioridades, de que os agricultores
se cansaram e -que, ·nestes ri ovos tempos, não têm mais
cabimeritO~ ---------Entretanto, tê_rp~nos _chC!gado, de algumas regiões do
~_tado de São Pat.~:lo, _informações dando conta de prejuízos_advindos de cmldiçÕes climáticas adversas, durante o_desenvolvimento da cultura do algodão. E, por isso,
a aüútção -óõ Mh1íStér10 da Agricultura _deverã também
contemplar ess~s cãsos parHCUiares para que não seja
frustradó o·esfOrço daqueles agricultores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURJVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Mini"stério da Previdência e Assistência Social pode
ser considerado como o segmento do sistema adminiStrativo da União onde se acumularam os probletnas de so-
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Iuçã_o maís demorada e diticil, a curto prazo, gerados pe-los impactos ameaçadores da estagnação económica, do
desemprego, da inflação e do endividamento excessivo.
Bastaria mencionar as deficiências estruturais, o gigantismo responsável pelo excesso das rotinas burocráticas emperradas, a inexistência de mecanismos eficientes
de avaliação do desempenho, controle e auditoriaespecializada, entre outros fatores negativos comprometedores dos níveis de produtividade, para se avaliar as di~
mensões dos desafios que o ilustre Ministro Waldyr Pires
vem enfrentando com serenidade, energia e competência.
Ninguém neste País ignora as enormes proporções dos
deficits acumulados da Previdência Social, o volume impressionante das fraudes e do INAMPS. Além disso,
deve-se considerar o enquadramento, na estrutura básica
do Ministério, das duas mais importantes insittuições da
Assistência Soci3.1 do complexo técnico-administrativo
da União - a Fundação Brasileira de Assistência Social
aLBA, e a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor:
a FUNABEM, as quais, a rigor, deveriam integrar um
outro Ministério, ou- Coordeõ.ação Nacional para os
problemas das famílias pobres, vulneráveis e desassistid2s, - autênticas matrizes geradoras de quase 35 milhões de menores desnutridos, carentes e socialmente
marginalizados_. abandonados, -ou delinqUentes, cuja si~
tuação traumatiza a consciência nacional.
Desejaria, no momento, felicitar o Ministro WaldytPires pelo serviço·extraordinârio que prestou às Prefeituras e Autarquias Municipãís, obtendo do Presidente José
Sarney, nos pa_râmetros da Lei n' 7.302, de 29 de março
de 1985, a prorrogação dos prazos anteriormente fixados
para regularização do recolhimento dos respectivos débitos previdenciârios.
Trata-se de uma das mais urgentes e importantes reivindicações das Prefeituras e Câmaras Municipais que,
desde longa data, solicitavam anistia fiscal para aquelas
dívidas.
O Ministro Waldyr Pires está expedindo telegramas às
Prefeituras esclarecendo que o pagamento da dívida refe-rente ao mês de junho deve ser feito regularmente, e que '
o restante do débito s_erá reestudado pelo Governo, que
reconhece a aflitiva SitUadO de penúria financeira.
Destarte, os Prefeitos não serão judicialmente executados, e terão assegurado o recebimento normal das cotas
do -Fundo de Participação, cujo repasse seria retido a
partir de amanhã, não fora a opo.rtuna e decisiva
atuac;ão do Ministro Waldyr Pires. Congratulo-me com
as municipalidades beneficiadas, principalmente aquelas
cujos orçamentos refletem uma penosa e difícil precariedade financeira, enqua~to esperam as soluções definiti-vas-da _Re~orma Tributãria, assunto a respeito do qual jã
formulei inúmeros pronunciamentos desta tribuna.
Eram estes os comentários que me pareceram necessários. neste momento, a fim de enaltecer as providências
do Ministro Waldyr Pi_res, _que deverão tranqUilizar os
Prefeitos com relação às sombrias perspectivas, de uma
possível execução judicial dos seus débitos. (Muito b~m!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro·
nuncia o seguinte.discurs_Q.)- $r. Presjdente c:_ Srs. Sena.dores:
Hã 33 anos. o Governo do Estado de Minas Gerais,
visando por em execução seus planos no setor de energia
elétrica criava uma c::ompanhiã de economia mista, que
viria a se denominar CEMIG.
Desta forma Juscelino ~ubitsch~k~ então Governa,dor
de Minas, com a visão de; _estadista, dentro do seu programa de governo apoiado no histórico binômio ''Energia e Transporte", equipava o Estado com um agente de
desenvolvimento que, ao longo destes 3_3 anos, vem desempenhando seu papel com equilíbrio e eficácia.
Inicialmente, a CEMIG direcionou todo seu esforço
na_ criação de um parque gerador de energia elétrica capaz de atender a uma demanda industrial que surgia no
Estado, a partir de uma vocação característica para a Siderurgia e Metalurgia.
Assim tornou-se possível a presença em território mineiro de um parque de indústrias de base e de bens de ca-

2422

Sábado 29

pital que hoje impulsiona a indústria nacional e representa lO% do potencial brasileiro de produção industrial.
ConS:olidada esta etapa com a implantação de sucessivas usinas hidrelétricas, que se constituem, unla a urila,
marcos da engenharia nacional, e ao mesmo tempo,
graças a formação e desenvolvimento de um corpo técnico e gerencial dedicado e competente, a CEMIG viu-se
na posição de modelo para a criação, em outros Estados,
de empresas congéneres, incluindo-se entre estas a própria ELETROBRÁS.
Linhas de transmissão foram executadas, capazes de
transportar grandes blocos de energia a partir dos pontos de geração no território de Minas Gerais para os
principais centros consumidores, rormando-se desta maneira parte significativa da rede de interligação energéti~
ca do Sul~Sudeste Brasileiro.
Ao mesmo tempo em que a Empresa concrçtizava seu
parque gerador hidrelétrico, as cidades mineiras, servi~
das insati.sfatoriamentc por inómeras concessionãrias de
âmbito local, demandavam melhores serviços de distri~
buição de energia, e de iluminação póblica.
Lançou~se a CEMIG a mais esta tarefa, criando um
sistema operacional~administrativo descentralizado _capaz de se encarregar, com alto padrão de eficiência, dos
serviços de distribuição de energia às populações das cidades, distritos e povoados em toda sua ãrea de conces~
são.
Hoje estão atendidas 645 sedes municipais, entre elas a
Capital e todas as principais cidades de Min_as, 528 distritos e 1.938 povoados, cifras estas que lhe dão destaque
no cenário internacional.
Formou-se assim ao longo dos anos, em Minas Ge.
rais, uma empresa de Utilidade Pública que ê fonte permanente de soluções nacionais aos problemas e desafios
do setor, e que como Empresa integrada de energia se
mostra harmoniosa, criativa, atuante, capaz de levar a
bom termo planos e estratégias de longo prazo, graças a
continuidade e seriedade que imprime em suas ações.
Recentemente, durante o Governo de Tancredo Neves, a CEMIG lançou um amplo programa de eletrificação rural, o CEMIG-RURAL, primeira etapa de um
ambicioso projeto clija meta final ê a eletríficação de
profundidade até o ano 2000 em Minas Gerais.
Isto significa que uma vez alcançada esta meta, em
Minas Gerais não haverá circunstância, nem urbana,
nem rural, onde o cidadão se encontre desprovido dos
serviços de eletricidade.
Ainda no âmbito do Programa CEMIG-RURAL uma
ação permanente de promoção, demonstração e treina~
menta por parte da Empresa em ação conjunta com órgãos operacionais da Secretaria de Estado da Agricultura, visarâ desenvolver e modernizar a capacidade dos
produtores rurais de Minas Gerais no uso eficiente eracional da energia, visando o aumento da produção e produtividade agrícolas, e um maior bem-estar social para
uma melhor qualidade de vida no campo.
Hoje a CEMIG, que nasceu Centrais Elétricas de Mi~
nas Gerais, se transformou em Companhia Energética de
Minas Gerais, ampliando sua área de atuação para outras fonnas de energia. além da elêtrk:a, atualizando~se
com a tendência das mais modernas empresas deste se~
tor, incluindo no seu campo de atuação o desenvolvimento e a aplicação de fontes renováveis de energia tais
como, solar, eólica, biogás e várias outras.
Assim, novos desafios se antepõem diante desta organização exemplar, que com a segurança e prudência ·que
caracterizam o espirita mineiro irá resolvê-los,
equacioná-los, moldá-los a uma prática que melhor se
encaixe no potencial humano, social e produtivo do
povo mineiro, a quem vem servindo, silenciosa e perseverantemente, desde o momento de sua criação. (Mui to
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
h com alegria que registro nesta Casa" o Ce.nfunário de
nascimento do eminente professor e homem póblico,
professor Aristides Novis. :t'. um acontecimento que enche de glória e de orgulho a Bahia toda inteira. ·
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O Prof. Aristides Novis, mato-grossense de nascimento, baiano por opção, nasceu hâ 100 anos no dia 18 de junho de 1885.
b-me grato e me enche de orgulho falar desse eminente
vulto para a Bahia, porque tive a felicidade de ser um entre a legião de seus alunos, quando estudante de 04ontologia, à sombra da vetusta Faculdade de Medicina da
Bahia. Ali bebi a sapiência e contemplei a beleza das
vívidas aulas de Fisiologia do mestre imortal.
Prof. Aristides Novis nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, aos 18 de junho de 1885. Foi para Salvador cursar
Medicina na Faculdade da Bahia, diplomando-se em
1907.
Graças ao brilho de seu curso, em 191 t já ocupava sua
primeira função de docente, como preparador de Prótese
Dentária.
Em 1912 fez concurso de títulos, tornaodo·se livredocente da cadeira de Fisiologia dessa mesma Faculdade
de Medicina. Nesse mesmo ano, no primeiroGoveino de
J.J. Seabra, foi nomeado Inspetor Sanitário da Díretoria
de Saóde Pública da Bahia. Neste cargo, vislumbrando o
grande homem póblico que se tornari;;~., se empenhou na
organização sanitária do Estado.
A Medicina foi sua paixão e por isso submeteu~_se a
um brilhante concurso de provas, tornando-se, assim,
aprovado que foi com brilhantismo, em 1917, professor
substituto da cadeira de Fisiologia da Faculdade. Foi
nessa cadeira que se imortalizou junto a seus pares e, de
modo muito especial, entre seus alunos que. após cada
aula, batiam-lhe palmas prolongadas.
Sua capacidade e fama cresciam cada dia e, graças a
S-eU prestígio, foí feito Diretor do antigo hospício São
João de Deus, hoje, hospital Juliano Moreira. Nesse
mCSmo ano, rio segundo Governo de J .J. Seabra que teve
sua preocupação de grande líder voltada para a saúde e
higiene da Capital, foi nomeado Diretor da Saúde Pública com notável trabalho.
De 1925 a 1930 vamos encontrá-lo Diretor do Hospital Santa Izabel e da Santa Casa de Misericórdia que até
hoje lembram sua passagem dinâmica como administrador.
De 1931 a 1932 foi Diretor da Faculdade de Medicina
e participou do Conselho N acíonaf de Educação.
Homem elegante, educado, com verdadeira mística do
companheirismo, foi, por todas essas qua[idades, efeito
presidente do Rotary Club de Salvador.
Em 1942 foi Secretário de Educação e Saúde.
Essa fecunda tragetória de vida e de serviços prestados
à Bahia, evidencia o dinamismo desse extraordinário ho~
mem a serviço do bem comum. Dinâmico. Atuante. E fi- ciente. Sempre.
Ao lado dessa enorme fecundidade, dois aspectos merecem ser ressaltados nesse grande ho~em _que Cuíabá
ofertou à Bahia: o professor e o homem.
Como professor três aspectos podem ser feridos com
meu testemunho, pois tive a honra e a alegria de ser seu
aluno de FiSiologia. Eu e meus coetâneos, antes e depois
de mim, nos embevecíamos com seus conhecinientos
científicos que cafaííf Cfrrf catadupas de seus lábios aos
quais estávamos pendurados, eietrizados. c-óm seu esmerado estilo e gosto literário. Recordo-me de sua magistral aula sobre a vida que definia assim: "A vida é uma
falena que anima o corpo e, no momento da morte, bate
asas e se perde no azul... Tal, fazíamos prorromper, quase sempre, em espontâneas palmas de emoção e entusiasmo. Havia um magistral conCabio entre o saber e a expressão literária. tornando, assim, mais fácil e compreensível o conhecimento da Fisiologia.
Amigo inconteste dos alunos, seus discípulos, e defen-_
sor valente da liberdade de ensino na sala de aula. Para
qualquer problema surgido tinha uma atitude serena e
firme. Quando da crise de 1932, forças policiais invadiram a Faculdade. Foi inflexível e sereno defensor de professores e·'ai_u-nos aprisionados pela violência policial. E
como protesto à tamanha brutalidade, renunciou à Direção da Faculdade de Medicina. Isso fez com que se lhe
aumentasse a admiração de seus discípulos e admiradores.
F'oi Um grande homem. Grande personalidade huma~
na. Delicado, cordato, amável, sabendo sempre assumir
a posrura certa na ocasião propícia.

Deixou quatro filhos: Aristides, Alofsio, Jorge e Renato. Emin~ntes como o pai. Seguem as suas pegadas. De-dicados às grandes causas como seu genitor. Todos eles
meus amigos. Aristides Novis Filho foi meu auxiliar,
quando fui Governador, como Presidente da Fundação
Hospitalar da Bahia.
A eles meu pezar profundo.
Faz cem anos que surgiu esse grande astro no firmamento estelar dos pró homens. A Bahia lhe rende, através seu humilde representante, a mais justa homenagem
ao grande médico, ao grande mestre e ao grande homem
que foi Aristídes Novis. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) - A
Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas com a seguinte

ORDEM DO DIA

-IDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
66, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclus~o de seu Parecer n'>~323, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a
elevar _em Cr$ 3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e
quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros) o montante de Sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 324 e 325, de 1985, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
n9

-2Discussão, em turno úrlico, do Projeto de Resolução
n'>~ 67, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 326, de 1985) que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS
67.000.000.Jl0 (sessenta e sete bilhões, e trezentos e dez
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 327, de 1985, da Comissão
_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

-3Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei n~' 68, de
1985 (apresentado pela Comissão de Economia como
co"õclusão de seu Parecer n9 328, de 1985), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno (RO) a elevar
em CrS 3.976.401.000 (três bilhões, novecentos e setenta
e seis milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 329 e330, de 1985, dasComlS- _
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

-4Discussão, em turno ónico, do Projeto de Resolução
n9 69, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>~ 331, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a elevar em
Cr$ 88.421.771 (oitenta e oito milhões, quatrOcefllós e
vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros) o
montante de sua djvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 332 e 333, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
ju-rid.icidade; e
-de Munlclpios, favorável.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n.,. 70, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão dC seu Parecer n.,. 334, de 1985), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a promover a
relocalização do empreendimento a ser custeado pela
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como conclusão de seu Parecer n"' 341, de 1985), que auoperação de crédito objeto da Resolução senatorial nl'
_toriza a Prefei~~ra Municipal de Jundiai (SP) a elevar e_m
343, de 30 de setembro de__J983, tendo
PARECERES, sob n~'s _33.S e336, de 1985, das COmis- --- ---ctS 2.103.497.2í5 (ãois bilhões, cento e três milhões,
quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e
sões:
cinco cruzeiros) o montante de sua díVida cQnsolidada,
-de Constituição e Justiça, pela constituciõnalidade e
tendo
juridicidade; e
PARECERES, sob n"'s 342 e343,_de l985, das Comis-de Municípios, favorâvel.
sões:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
-6juridtCíCfãde;-e·------- .----o
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
-de Munic~ios, (avorável.
n'>' 71, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia

como conclusão de seu Par~~r n9 337, de 1985), que autoriza o GOVerno do Estado da Bahia a elevar em Cr$
1.144.701.308 (hum bilhão, cento e quarenta e quatro
milhões, setecentos e um mil, trezentos e oito cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n'i' 338, de 1985, da Comissào:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaHdade e
juridicidade.

-7DiscUssão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'172, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de ,seu Parecer nt? 339, de 1985), que autoriza o Governo do Estado__da_B~hia a elevar em CrS
,752.098.032 (setecentos e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e dois cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 340, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciOrialidade e
juridicidade.
-8~

Discussão, em turno úniCo, do _Projeto de Resolução
n'l' 73, de 1985 (apresentada pela Comissão de Econonila

Ata da

Discussão, em _turno único, do .Projeto_ de__ Resolução
nt? 74, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'l' 344, de1985), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Pancas (ES) a cc:mtrê).ir
dívida consolidada Interna no valor de Cr$ 159.089.613
(centã e Cinquenta e ·noVe milhões, oitenta e nove mil,
seiscentos e trC~e cruzeiros) tendo
PARECERES, sob n~'s 345 e 346, de 1985, das Comissões:
-de c~~sÚtuição e -Justiça, pela constítUcion"aliâaâe e
juridicídade; e
,..
-de Municípios, favorâvel.

Discussão, eril-Wi.--nOúiiicO, do Projeto de RCSQl!J.ção
75, de ·1985'faPreSerifãâOPeta Cil"missão de Economia
corilci.Córiclusão de seu Parecer nt> 347, de 1985) que autoriza" a Pre_feit!lra~ Mupicipal de Nobres (MT) a elevar
em Cr$ 1.327.244:778 (hum bilhão, trezentos e vinte e
-sere ri.111hoes,-dliZentOS- e quarenta e quatro mil e setecentos_eÂ~en~~ ~l~- cr~~iros)_Q manta_~ d_e sua divida
consolidada, tendo
n~>

122~
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PARECERES, sob n"'s 348 e 349, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de MuiÜcípios, favorável.
-11Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'? 76, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Par~r p.t> 350, de 19~5), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória (E.Sfa elevar em
crs 1.813.26t.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões~ duzentos e sessentã e um mil e qitenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendO
- PARECERES,_sob nYs 3Sl e_352, de 19_85, das Comissões:
_
~de Coii$.titadçiº e Justiça, pela constitucionalidade e
jUridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

-12Discussàa, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 04, de 1985, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que dispõe sobre a Política Nacional do Peti"õleD e define as atribuições do Conselho Nacional de
Pt:itrêileo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedã.de-~Ailôtiim-a e dã çmtras providências, tendo
- PA-RECERES;-~ob_nYs _353 a357, de 1985, das Comissões:~
------. -de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Minas e Energia, de Economia, de Municípios, de
Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ma reandes Gade\ha) - Estã
encerrada a sessão_.
(Levanta-se a_SesSào às 20 horas e 45 minutO~,)

Sessão, em 28 de junho de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura
Extraordinãria
Presidência dos Srs. José Fragelli e Marcondes Gadelha
ÀS 21 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

São )~dos_ os segl!intes

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade\ha)
Pt\ssâ-se· â

;_~O~---~OREQUERIMENTO

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
:Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto N• 276, de 1985
Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Henncs- __ _
Hélio GU:eiros - Alexandre Costa - Jo_i_Q__ Qj.stelo ReqUérentõS Ufgência,"-õos termOS do-·art. 371, alínea
Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo-: Cesa.r ---b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena~
Cais- José Lins- Virgflio Tâvora- CarloS Alberto
do n'l' 2, de 1985- DF, que autoriza o Governo do Dis- Moacyr Duarte- M~u:tins Filho- Humberto Luce-trito Federal a_contratar operação de crl::dito np valor de
na - Marcondes Gadelha - Milton Cab!al ..:.:.. AdCrbal
FF. 38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos m_il
J urema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Gui~
francos frãnCe&es); equivalentes a Cr$ 9.700.000.000 (nolhenne Palmeira - Luiz Cavalcante - Albano Franco
ve bilhões e setecentos milhões de cr\l.Zeiros.)
- Lourival Baptista- Heráclito Rollemberg ~ Jutahy
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. - Humberto
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João
Lucena - José_ J;Jns - Odaclr_ ~ares.
Calmon- José lgnãcio Ferreira --Moacyr DallaNelson Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar Franco - Murilo Badar6 - Alfredo Campos - Fernando
REQUÉRIMENTO
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges - Gastão
N•
277,
de 1985
MUller- Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo
Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Jai-

scm Barreto = Jorge Bomhausen - Lencir Vargas Carlos Chiarelli --Aicides Saldanha -- Octavio Cardo-

so.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade\ha)- A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciariiOs riãSsOs trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19-Secretârio.
-

Requerem_os__urgência,_ noS:.ti:rmos .do

art~_37l,_aJinea

__ b, do Reg~m_el!_tt! rnterno, p_a~_a o P!ojeto de Resol~ção nt1
lO,_~de'l !?8_5, q_ue- dlsftõe_ ~abri -oPerãções de crédito dos
EstaâOS e Muiiídj)íOs,-fiXa seus lírilites- e condições.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. - Huniberto
Lucena - José Li os - Odacir Soares.

SR-

o PRESÍDEIIITE (Marcondes Gade\ha)- ós requerimentos lidos serão votados _após a Ordem do Dia,
nos reriífOS-~o art. 375, item II, do Regimento _Interno.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto.de Reso-lução n" 66; de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia cpmo CX~nclusão de seu Par~r n' 323, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cam·
po Grande (MS) a elevar em Cr$ 3.704.669.206 (trás
bilhõçs, setecentos e quatro milhões, seiscentos e
sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 324 e 325, de 1985, das
Comissões:
_
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municipios, favorâvel.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus·
são.
Em vütaçãü.
---- ---- - ---- ----------Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto· irá à Comissão de Redação.

2:

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item

-.

~-

._

Discussão, em turno úriico", do Projeto de Resolução nl' 67, de 1985 (apresentadO pela Comissão de
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Economia como conclusão de seu Parecer n' 326, de
1985) que autoriza o Estado do Riq c;teJaneiro_a élevar em CrS 67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões e
trezentos e dez cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
-PARECER. sob n' 327, de 1985, da Comissão
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e jurídiddade.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão: Em vataçâO.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

O SR: Pl!EsiDENTE (José Fragelli) -Item 6: .

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo qu.em peça a Palavra, encerró a discü&.
são.
Em votação.
Os Srs. Senadore!j que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

Discussão, em turno (mico, do Pr::ojeto de Resolução n' 7 t, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 337, de
1985), que autoriza o Governo-do Estado da Bahia
_ a elevar em CrS 1.144.701.308 (hum bilhão, cento e
quarenta e quatro milhões, setecentos e um mil, tre-zentos e oito cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
-- PARECER, sob n' 338, de 1985, da Colnissão:
---ue-constitulçio e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Marcondcs Gadelha) -Item
3:

Discussão, em turno Unico, do Projeto de Resolução nt68, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 328, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno (RO) a elevar em Cr$ 3.976.401.000
(três bilhões, novecentos e setenta e seis milhões,
quatrocentos e um mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 329 e 330, de 1985, das
Comissões:
- de Constltulçio e Jtisdea, pela constituCionali. dade e juridicidade; e
- de Município$, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à COniíssão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7:
Discussão, em turno Cmico, do Projeto de Resolução nt 72, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer"' 339, de
19_85), que autoriza o Governo do Estado da Bahia
a elevar em CrS 752.098.032 (seteceQtos e cinqUenta
_ e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e dois cruzeiros) o montante de sua d(vida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 340, de 1985, da Comissão
-----de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade.

a palavra, encerro 8. discUs-

são~

Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa,)Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redaçilo.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item

4:.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 69, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia com-o conclusão de seu Parecer !'!' 331, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arari
(MA) a elevar em CrS 88.421.771 (oitenta e oífO: milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros) o monta_nte de sua dívida consolidada, tendo
__
PARECERES, sob n•s 332 e 333, de -1985, das
Comissões: .
_
_
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade~ e
-de Municípios, favorãvel.
- ----

Em discussã_o. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, ericerrc) a discussão.
Em votação.
Os Srs. _Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecef sentados. (Pausa.)
--Apl"ovado.
~O projeto i rã à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 70, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão ·de seu Parecer R' 334, de
1985), que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a promover a relocalização do empreendimento a ser custeado pela operação_de crédito o_bjeto da Resofução Senatoril;l( n' 343, de 30 de se_--=~--~- -_-:~--- -tembro de 1983, tendo _
PARECERES. sob n•• 335 e ;Jl6, de 1985, das
Comissões:
-de Coristituiçiio e Justi~. pela cO~stilU-cimí2tli
d.ade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
Em discussão. (Pausa.)

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 73, de 1985 (Apresentado pela Com_issão de
Economia como conclusão de seu Parecer D' 34 I, de
- I98S}. que autoriza a Prefeitura Municipal de Jundiaf (SP) a elevar em CrS 2.103.497.275 (Dois Bilhões, cento e_trê$ millJ,ões, quatrocentos e noventa e
Sete mil. duzento_s !: setenta e cinco Cruieiros) C?
mon~nte de _sua divida consolidada, tendo
PARECERES. sob n's342.e 343, de 1985. das
Comissões:
- de Consdtuiçio e Justiça, pela constitucionalidacle e juridiç:iQ~dei _e
-de Munlclplos, favorável.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pal,lsa.)
Aprovado.
_
_
O projeto irá à Comissão de R.e<la-ção.
~Q~R. PRESI~ENTE <fos~ Fragelli)~-Item 9:

-

Discussão, em turno único. do Projeto de Reso~
lução n' 74. de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 344, de
1985), Que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Pancas (ES) a çantrair dfvida co~solidada interna no
valor de Cr$-159.089.613" (cento e ·cinquenÚl e nove
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milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzei~
ros) tendo
PARECERES. sob n•s 345 e 346, de 1985, daa
ComissQ~s:

- de- Constltulçio e- Justiça, pela constiiucionalidade e juridicidade; e
- ~e Mun!cíplos, favorável.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução ni' 75, de 1985 {Apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 347, de
1985}, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Nobres (MT) a elevar em Cr$ 1.327.244.n8 (hum
Bilhão, trezentos e vinte e sete milhões, duzentos e
quarenta e quatro mil e setecentos e setenta e oito
Cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n'S 348 e 349, de 1985, das
Comi:;sões:
- de CoiWtltulçio e Justiça, pela constituciónali·
dade e juridicidade; c
- de -Municípios,. favorâvel.
Em discussão, (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item II:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 76, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 344, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vi·
tória (ES) a elevar em Cr$ 2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros) o montante de sua
dívida corisolidada, tendo
PARECERES, sob n's 351 e 352, de 1985, das
Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL
Em discussão. (Pausa.)
~ão havendo qu~m peça a palavra, encerro' a discussão.
Em votação.
Os_ Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·- -0 projeto irâ à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item IZ:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei
do Senado n' 4, de t 985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a Politica Nacional
do Petróleo e define as atribuições do Conselho Na~
- cional de Petróleo, institui a Sociedade por Ações
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras
provídi!:ncias, tendo
PARECERES, sob n•s 353 a 357, de 1985; das
Comissõ~:

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
-- de Minas e Energia, 'de Economia, de Munfcí..
pios, de Fklanças, favoráveis.
Em (fiscusSão o projeto, em primeiro turrio. (P:aus.ª.}
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PARECER N• 373, de 1985

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são.
Em votação.·
,_
..
_ _
OS:-Sr_s. Senadores que o aprovam queiram permaneccf
Da Comissão de Constitulçio e Justiça, sobre o
Pr,ofeto de _Lei do Senado n9 02, de J985 (Mensa_gem
il9 048, de 2J..l..SS, na origem), qUe "autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operaçio de crédito no nlor de FF, 38.800.000 (trinta e oito mllhões
e oitocentos mil francos franceses), equivalente a CrS
9.7oo;ooo.ooo (nove bilhões e setecentos milhões de

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltarâ oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 4, de 1985
ModJfica o artigo 27 e seus pari.grafos da Lei n'i'
2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei nv
3.257, de 2 de setembro de 19:57, que "d.bpõe sobre a
Politica Nacional do Petróleo e define as atribuiÇÕes
do Conselho Nacional de Petróleo, Institui a Sociedade por Ações Petróleo BrasUeiro Sociedade Anônlma
e dá outras prol'idênclas".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 27 e seus parãgrafos da Lei n'i' 2.004,

de 3 de outubro de 19_S_3, ;)Iterada pela Lein' 3.257,_de 2
de setembro de 1957. passam a vigorar com a seguinte re~

Art. 2"'
caçio.
Art. 39

Esta Lei entra-ein Vigor na data de sua publíRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n"' 276/85, de urgência, lido
no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n"' 2 de
1985-DF.
Em votação o requerimento:
_
Os Srs. Scmadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
___
_
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria:
Discussão; em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n"' 2, de 1985, DF, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Gov_erno
do Distrito Federai I! contratar operação de crédito
no valor de 38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mil francos franceses.
DesJ?achado às Comis~ de Constituição e. Justiça, do Distrito Federal e -de Finanças ...
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição e
Justiça que será lido pelo Sr. l'i'-Secretâdo·.
E lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Constituição -e Justiça conclui, preHminarmente. apontando equívoco no enquadramento constitucional da sÕ1icitação, pelo Cxame da matéria pela douta
Comissão do Distrito Federal.
Sobre a mesa, o parecer da Comissão do Di~trito Federal que será lido pelo Sr. 1'~'-Secretário.
~ lido o _seguinte

PARECER N• 374, de 1985

cruze~ros).

Da Comissio do Distrito Federal, sobre a Mensagem n'1 02, de 1985 (11'1 048, na origem), do Senhor
Presidente da Rep6blica, submetendo à deliberação
do Senado Federal proposta para que seja autorizado
o Governo do Distrito Federal a contratar operaçio
de crédito externo no valor de FF. 38.800.000 (trinta
e oito milhàes e oitocentos mn fran.cos franceses).

Relator: Senador Martins Filho
Na forma do art. 51, combinado com o art. 42, item V
da Constituição, o Senhor Presidente da República sub~
mete ao exame, do Senado Federal minuta de Projeto de
Lei, acompanhada de Exposição de Motivos nt 003, de
1985, que ..autoriza o Governo do Distrito Federal a
contratar operação de crédito externo no valor FF.
38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mil francos
franceses) equivalente a Cr$ 9.700.000.000 (nove bilhões
e setecentos milhões de cruzeiros).
O' item IV -do art. 42 da Constituição Federal estabele~
ce:
.. Art. 42.
Federal:

dação.
"ArL 27. A Sociedade e suas subsidiárias fi~
cam obrigadas a pagar indenização correspondente
a 4% (quatro por cento) aos Estados ou Territórios,
e 1% (um por cento) aos Municfpios, sobre o valor
do óleo, do xisto betuminoso e do gás extra[do de
suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do pa~
tróleo.
§ l9 Os valores de que trata este artigo serão fi~
xados pelo Conselho Nacional de Petróleo.
§ :29 O pagamento da indenização devida, será
efetuado trimestralmente.
§ 39 Os Estados, Territórios e MunicíPios deve~
rão aplicar os recursos previstos neste artigo, preferentemente,. em energia, pavimentação de rodovias,
abastecimento e trat._a_mento de água, pr9teção ao
meio ambiente e Saneamento básico.
§ 49 ~ também devida a indenizaçào aos Estados, Territórios e Municípios confrontantes, na forma e nos percentuais fixados no caput deste artigo,
quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem ~
traídos da plataforma continental.
§ 5'i' Os Estados, Territórios e Municípios cen~
trais, em cujCls lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se
fizer a extração do petróleo, do xisto betuminoso ou
de gâs. farão jus à inde'nização -nos terri:lOS-do caput
deste artigo".
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Compete privativamente ao SenadO

IV- autorizar empréstimos. operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."
O pedido de autori:tação veio formulado com base ao
item V. do mesmo art. 42 da Constituição, que atribui,
privativamente, ao Senado Federal:

R.efãfàf:-- Seôãdor

••v -legislar para o Distrito Federal, segundo o
- disposto no § i"' do artigo 17, e nele exercer a fiscalização financeira e orçamentária, com o aux.flio do
respectivo Tribunal de Contas;"
b

"Art. 105. Ã Comissão do Distrito Federal
compete privativamente:
7- opinar sobre:
e) os pedidos de empréstimos, operações ou
acordos externos para o Distrito Federal, oferecen-

§ I"' doart. 17 da Constituição Federal estabelece;
..,

"Art. i7 ............... -·--·----·----·--

§ 19 CãOCrá aci Senado Federal discutir e votar
projetes de lei sobre matér_ia tríbutária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração
do Distrito Federal."

Louflval Baptista

Na forma do art. 5I, combinado com o art. 42, item V,
da Constituição, o senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senad_p Federal, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo Projeto de Lei que "autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor de FF. 38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mil francos franceses).
-A ComisSão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ao examinar o assunto. entendeu que a formulação do pedido de autorização deveria ser feita nos termos do disposto no item IV do art. 42, da Constituição
Federal, visto tratar-se de operação de crédito externo,
matéria explicitamente definida como tal.
A Comissão de Justiça, em seu parecer, ainda: assinalou: "Ademais, a letra e âo item 1 do art. 105 do Regimento Interno do Senado Federal reza que:

~~,o ~~~~~~~~-:~~~eto

de

re~oluç~-~~· :,

e) os pedidos de empréstimos, operações ou
acordos externos para o Distrito Federal, oferecendo o respectivo projetO de resolução."

Portanto, atendendo ao princípio de economia processual, a Comissão de Justiça, resolveu sanar o equivoco
apontado, distribuindo o pleito à Comissão do Distrito
Federal, que, na forma regimental (art. 105, item I, letra
e) deverá o pi na r sobre o__ seu mé:ri_to, _oferecendo o respectivo projeto d~ resolução o que passaremos a fazê-lo.
A Exposição de MotivõS do Senhor Governador c;io
Distrito Federal_esclareqe que a operação pretendida será realizada perante o Tesouro Franc~ e ser4. destinada
lin·a-nciú o reequipamento da Rede Hospitalar do Distrito Feder_ª!,_ ç:specialmente os setviço10 de djagnósticos,
de análise de tratamento de doenças com máferiais de:
tecnologia especializada.
-~O pedido de empréstimo é justificado em função da
obsolescência ou d.esgaste dos atuais equipamentos instalados nos 09 hospitais Regionais, 40 Centros de Saúde
e-12 Posios Rurais, levando em consideração que tais
unidades, na sua grande maioria, foram construfdas há
mais de 15 anos; alêm do grande número de pacientes
que recebem diariamente.

Assim serido, outrO tratamento não poderâ ser dado
aos pedidos de empréstimos externos do Distrito Fedeia!, que não sCjá iiquele definido-no item IV do art. 42 da
Con-stituição Federal, combinado com a letra t do item I
do art. 105 do Regimento Interno do Senado Federal.
--Ante o exposto, e atendendo ao princfpiO de economia
processual, preliminarmente, ·para sanar o equívoco, somos pela distribuição do pleito à CO.milisão do Distrito
Federal. que, na forma regimental (art. 105, item I, lCtra
e), deverá opinar sobre o seu mérito, oferectndo o respectivo projeto de résolução, e, posteriormente, às Comissões-de CoiJStituição e Justiça e de Finanças.
Sala das Comi$5Õç:s, 29 de maio de J985. -.{o sé Igliácio Ferreira, Presidente - Martins FUbo, Relator Hêlio Guelros - Américo de Souza - Leuoir Vargas Octavio Cardoso- Moacyr Duarte- Nhaldo Machado.

Como se vê, trata~se de um financiamento para atender uma atividade J?â~ica no campo social, s_~lie~tando
que no plano de Assistência à Saúde no DisTrito Federal,
as_ unid!J,des a serem reeqllipadas desempenham um papel relevante no atendimento a todas as faixas populacionais que deinandain Os seryiços de assistência nlédiCa.
Entendemos, portanto, que o reequipamento das tais
Uni!lªdefH_ospitalares, -~m o _propósito de melhorar ~
agilizar essa atiVidade essenciàl, propicia a universali~
zaÇão do acesso da populacão aos serviços b4sicos de
sª-\ld_e_,_s.yjo m~d~Q- .é to_!ªlmt?nte significativo· para rece~
~er a aprovação _da Casa, para o pleitõ -em qu~stão.
As coõ.dições_~-OPeràção, no que diz rispeito aoS as~
pectos finaneiros~ sérão ànalisados pela Comissão de Fi~
nanças, conforme estabelece o Regimento Interno _do Senado Fede_raj_,_

Como se obserya, trata-se_ ,de pe_di_4o de autori:z;ação
para- empréstimo externo, explicitamente definido no
item IV do art. 42 da Constituição, não se enquadrando,
portanto, naquelas matérias definidas pelo item V do
mesmo artigo.
Ademais, a letra e do item I do art. I 05 do Regimenuf
Interno do SenR:dO Federal reza que:
HArt. 105. Ã ·corriissão do Distrito Federal
compete privativamente:
I - opinar sobre:

a

e
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Sábado 29

Ante o exposto, somos pelo acolhimento da MensaM

gem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 78, DE 1985
Autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de FF.
38.800.000 (trinta e oito mllh~ e oitocentos mil
francos fraceses ).
O Senado Federal resolve:

Art. 19 É o Governo do Distrifo Federal autoriza~p _
a realizar, com a garantia da União, uma ope~aç~o de
empréstimo externo no valor de fF. 38.800.000 (trmta e
oito milhões e oitocentos mi1 francos franceses) ou
equiavalente em outras moedas, de principal, junto ao
Tesouro Francês, destinada a financiar o Programa de
reequipamento do Hospital de Bas_e do Distrito F_ederal.

Art. 2P A operação rea:lizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame ~s
condições crediticias da operação a ser efetuada_pelo M 1nistêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil nos termos do artigo I~', item II, do J?ecreto n11
74.J57 â~-6-dejunho
2974, obedecidas as d_emaisexigência; dos órgã·os·encarfegados da exec~çã~o da política
econômico-financeira do Governo do D1stnto Federal.
Art. 311 Esta resolução entra em vigor na data de sua
pubUcaçàCf.
Sala das Comissões, em 25 de junho, de 1985.- Raimundo Parente, Presidente, ~m exercfcio - Lourlval
Baptista, Relator- Mário Maia- Nivaldo MachadoHenrique Santillo - Lomanto Júnior.

ae

O SR. PRESIDENTE (Josê FragC?:lli) """":'_A ComisS~Q
do Distrito Federal conclui pela,apresentação do Projeto
de resolução, concedendo a autorização solicitada ..
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de ~onstituição
e Justiça que serâ lido pelo Sr. 1~'-Secretãno.

b. lido o seguinte

PARECER N• 375, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resoluçio n~' 78, de 1985, da Comissão do
Distrito Federal, que "autoriza o Governo do Distrito
Federal a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de FF. 38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mil francos franceses)".
Relator: Senador Hélio Gnelros
O presente Projeto ·de ~esol_ução, da Comis~ão do
Distrito Federal do Senado Federal, como conclusão de
seu parecer sobre o pleito do Senhor Govelnador do
Distrito Federal, autoriza aquela Unidade a contratar
'operação de crédito externo, no valor de FF. 38.800.000
(trinta e oito milhões e oitocentos mil francos franceses)
destinada a financiar o reequipamento da Rede Hospitalar do Distrito Federal.
__
_ _ ____ _ __ _
Esta Comiss_ão, preliminarmente. jâ se manifestou
sobre a matéria, no que diz respeito ao seu enquadramento constitucional e técnica legislativa, adotando o ritual seguido para todos os casos de pedidos de aut?rização de empréstimos externos, conforme o estabelecido
no item IV, do art. 42, da Constituição Federal, combinado com o disposto na letra "e", do Item I, do art. 105
do Regimento Interno do Senado Federal, que manda
concluir pelo respectivo projeto de Resolução, em vez de
Projeto de Lei, conforme o solicitado.
De outra parte, constata-se que a solicitação veio
acompanhada de toda a documentação necessária e exigida pela legislação.
____ _
Assim, verifica-se que a Proposição fOi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constituciçnalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 27 dejunh9 de: -~985. -:-=-José l&!lá·
cio Ferreira, Presidente --Hélio Gueiros, Relator- Nivaldo MacHado - Martins F'tlho - Octávio Cardoso Fábio Lucena - Américo de Souza - Moacyr DuarteRaimundo Parente.
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O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ~A~Comissão
de. Constituição e Justiça conclui pela constitu~ionalidade e juridicidade da matéria.
.
Solicito ao _nobre Senador Saldanha Derz1 o parecer
da Comissão de Finanças.

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB -

MS. Para

proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O pi"esente Projeto de Resoh-1-ç.ão, !!presentado pela
ComisSãO do Distrito Federal dQ Senado federal, como
conclusão de seu parecer sobre o pleito _do_ S~mho_r Go-vernador do Distrito Federal, autoriza aquela_ Unidade a
c.ont_r~~ar operaç~o de crédito externo, no valor de FF.
38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mil fr_ancos
franceses) destinada a financiar o reequipamento- da
Rede Hospitalar do Distrito Federal.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, preliminannente, se manifestou sobre_a matéria, no que diz respeito ao seu enquadramento constitucional e técnjca legislativa, adotando o ritual seguido para todos os c_asos
de pedidos de autorização de emprestimos externos, co~
forme o estabelecido no item IV, do art. 42, da ConstituiçãO Federal, combinado com o disposto na letra "e",
do item I, do art. 105 do Regimento Interno do Senado
Federal, que manda concluir pelo r~pectivo projeto.d.e
Resolução, em vez de Projeto de Let, conforme o solicitado.
bo -ponto de vista que compete a estã Comissão eXaminar, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, nos
termos do proposto pela Comissão do Distrito Federal,
teildO em--ViSta que as suas finanças comportam perfeitamente os encargos decorrentes da presente operação.
Ante o exposto somos pela aprovação do presente
Projeto de Resolução.

O SR. ~PRESIDENTE (José Fragel!i)--' O parecer da
Comissão de FinanÇas é favorâvel.
Completada a instrução da matêria passa-se à disc~
são, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 78, de
1985, que autoriza o GovernO do DiStrito Federal a realizar operação de crédito externo no valor de 18 milhões
e 800. mil francos franceses.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado_,
O projeto vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobn: a mesa,
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr.
I ~'-Secretário.
~ lido o seguinte

~

PARECER
N• 376, de 1985

O Senado Federal resolve:

Art. 111 É o Governo do Distrito Federal autorizado
a re:alizar, _com a garantia da União, uma operação de
emprêstimo externo no valor de fF. 38.800.000 (trinta e
oito milhões e oitocentos mil francos franceses), ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Tesouro Francês, destinada a fina1,1ciar o Programa de Reequipamento do Hospital de Base do Distrito Federal.
Art. 211 A operação realízar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Ban_co Central do Brasil, nos termos do artigo 111 , item 11, do Decreto n' 74.157, de6 de junho de 19~4, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econômico-financeira âo Góverno Federal.
Art. 311 Es_ta Resolu,ção _entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jo~ê Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
$entado_s. (Pausa.)
·:::Aprovada.
_- Aprovada a redação final, a matéria vai à promul~
gação.
A Presidência esclarece que o Projeto de Lei do Senadon~' 2, de 1985-DF, originalmente usado para o projeto
encaminhado, fica considerado inexistente.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Passa~se, agora,_~

apreciação âo Requerimento n' 277, lido no expedíinte1 de urgêncía par~a o Projeto de Resolução nt> IO, de

1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
m-atêria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 10, de 1985, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, alterando a Resolução n' 62, ,
de 1975, que dispõe sobre operações de crédito dos
Estados e Municípios. fixa seus limites e condições
(dependendO de pareceres das Comissões de Consti·
tuição e Justiça e de Economia).
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado para proferir o parecer da Comissão de: Constituição

n~'

78, de

1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projetp de
Resolução n' 78, de 1985, que autoriza o Governo do
Distrito Federal a realizar operação de emprêstimo externo, no valor de FF. 38.800.000 (trinta e oito milhões e
oitocentos mil francos franceses).
__ Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. ~José Ignáclo
Ferreira, Presidente --Saldanha Derzi, Relator --Jorge
Kalume.

ANEXO
AO PARECER
N'
376, DE 1985
---- --Redaçio final do Projeto de Resolução
1985.

, DE 1985

e Justiça.

Da Comlssio de Redação
Redação final do Projeto de Resoluçio

RESOLUCÃO N'

Autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar
operação de empréstimo externo no valor de FF.
38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mil
francos franceses).

n~'

78, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso TV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ ,_fresid!:;n_te, promulgo a seguinte

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria do nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, a proposição sob nosso exame altera o § 39 do
art. 2!1 da Resolução n' 62, de 1975, que disciplina as operações de crédito dos Estados e M unicfpios, para que a
receita líquida seja corrigida mensalmente, desde o mês
da sua realização, aplicando-se os parâmetros da correção monetâria, através do índice pertinente à espêcie.
Na justificação, salienta o nobre autor:
"Esta correção mencionada na legislação vem .
sendo aplicada a cada mês sobre a receita (não cor·rigida) realizada no exercício anterior. Dessa forma,
não têm sido feitas as correções dentro do ano de
realização da ieceita. Com o agravamento do quadro inflacionârio, este procedimento vem reduzindo, de forma espúria. os limites de endividamento
de Estados e Municf:Pios.
Por outro lado, as correções aplicâveis sobre todos os compromiss~Ds financeiros dos Estados e Mu- •
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nicípios ii1cldem mensalmente. desde a data em que

esses compromissos foram assumidos, provocando
crescimento diferente entre limites e comprometimentos, esgotando as margens de endividamento."
Preliminarmente, o projeto 'é constitucional, jurídico e
fiel à técnica legislativa.
No mérito, parece-nos corrigir uma inadvertência do
legislador a respeito de um problema crucial do último
qüinqüênio, Que consiste na inflação exorbitante, que
deve ser cogitada em compromissos dessa natureza.
Conseqilentemente, opinamos pela aprovação do Projeto de Resqlução n<;> to, de 1985.
Este o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador José Lins para proferir parecer da Comissão de Economia.
O SR. JOSE UNS (PFL - CE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~:
O Projeto de Resolução examinado, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, determina que o §
31', acrescentado pela Resolução n9 93, de 1976, ao art. 29
da Resolução n'1 62, que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limites e condições, passa a vigorar com a seguinte redação;

A alteração prevista atende, com evidência, à necessidade de aperfeiÇoar uma nórrha", em face da mudança
dos fatores circunstatlciais que cóndfclonam o quadro
sobre a qual ela incide. A_ ref~rmulaçãodela é oportuna e
a argumentação desenv0ivid3. Para isso -é consistente.
Nos termos do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Resolução ni lO, de 1985. o parecer.

ta.
Com o agravamento do quadro inflacionário, este
procedimento vem reduzindo, de forma espúria, os limites de endividamento de Estados e Municípios.
Por outro lado, as correções aplicáveis sobre todos os
compromissos financeiros dos Estados e Municípios incidem mensalmente desde a data em que esses compromissos foram assumidos, provocando crescimentos diferentes entre limites e comprometimentos, esgotando as
margens de endividamento.
Observe o proponente que a não corrcção da receita
dentro do exercício p-rovoca hoje significativo estrangulamento financeiros dos Estados e Municípíos. Somente
no ano de 1984, os limites de endivi~amento calculados
segundo o procedimento atual foram de 63% (sessenta e
três por cento), inferiores aos que- prevaleceriam caso
fossem feitas as correções da receita dentro do exercício.
A legislação, quando determina a correção mensal da
receita, objetiva pfoteger os Estados e Municípios de um
estrangulamento financeiro causado pela inflação. Entretanto, o procedimento adotado para câlculo dos limites não incorpora totalmente o ~pírito que norteia a le-gislação, desconsiderando as correções de receita entre a
sua realização e o final do exercício.
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da presente sessão e que, nos termos do parãgrafo único
do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objcçi\o
de Plenãrio, serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio. (Pausa.)
São lidas as seguintes

e.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Os pareceres
são favorãveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Emyotação.
Os Senhores Senadores que -o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à comissão de redação.

Ô 'SR. -PRESI~ENTE (José Lins) - Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr.
}~?-Secretário.

~ lido o seguinte

PARECER
N• 378, de 1985
Da Comissio de Redaçio

Redação final do Projeto de Resoluçio n'1 66, de
1985.
Relator: Seoador Oct,vlo Cardoso
A Comissão apresenta a redação rmal do Projeto de
Resolução n9 66, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a elevar em CrS
3.704-.669206 (três bilhões, setecentos e quatro milhões,
seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de
1985. - José lgnáclo Ferreira, Presidente - Oct,vio
Card090, Relator - Jorge Kalwne.
ANEXO AO PARECER No 378, de 1985

PARECER

....§ 3~> A receita líquida aprovada nos termos do
parágrafo anterior será corrigida, mensalmente,
desde o mês da sua realização, através de índice
aplicável à espécie".
Em justificação à medida proposta, observa o autor
do Projeto que os limites Súbre operações de crédito dos
Estados e Municípios são fixados pelas Resoluções n9s
62, de 28-10-75, e 93, de 11-10-76.
Explica em prosseguifu.Cnt<:i"Que estas Resoluções determinam que a dívida consolidada interna dos Estados e
Municípios deverá conter-se nos seguintes limites máximos:
I - O montante-global não pOderá exceder a 70% (setenta por cento) da receita realizada no exercíci~ financeiro anterior;
I I - O crescimento real anual da dívida não poderâ
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita realizada;
III -O dispêndio anual com a respectiva liqUidação,
compreendendo principal e acessórios, não poderá _ultrapassar 15% (quinze por cento) da receita realizada no
exercício anterior;
--IV- A responsabilidade total dos Estados e Municípios pela emissão de títulos da dívida pública não poderá
ser superior a 50% (cínqUeitta por centO)do teta fixado
no item I deste artigo.
Determina ainda a legislação vigente que a receita
líquida ...será corrigida, mensalmente, através do índice
aplicável à espécie".
Esta correção mencionada na legislação -pondera o
Senador Fernando Henrique Cardoso - vem sendo
aplicada a cada mês sobre a receita (não corrigida) realizada no exercício anterior. Dessa forma, não têm sido
feitas as correções dentro do ano de realização da recei-
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N• 377, de 1985
(Da Comissio de Redaçio)

Redaçio final do Projeto de Resolução n'1 10, de
1985.
RelatOr: Senador Saldanha Derzi
A- Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 lO, de 1985, que altera a Resolução-n9 62,
de 1975, que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limites e condições.
Sala de Reuniões da_Comissão, 48 de junho de 1985.
-José Ignádo Ferreira, Presidente- Saldanha Derzi,
Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No 377, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n9 10, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 52, item
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

-~---~

RESOLUÇÃO No

, DE !985

Altera a Resolução n'i' 62, de 28 de outubro de
1975, que dispõe sobre operações de crédito dos Esta·
dos __ e Municípios, fixa seus limites e condições.
O Senado Federal resolvt::
Art. 11' O§ 39, acrescentado pela Resolução n9 93, de
1976, ao artigo 29 da Resolução nO? 62, de 28 de outubro
de 1975, que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limites e condições, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 39-- A receita liquida, apurada nos termos do
parãgrafo anterior, será corrigida, mensalmente,
desde o mês da sua realização, através de índice
aplic~vel à ~spêcie."
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
redações fma_ís de projetas aprovados na Ordem do Dia

Redação final do Projeto de Resolução o9 66, de
1985.
Faço saber que o Senido Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar ope-ração de crédito no valor de CrS 3.704.669.206 (três
bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e ses-senta e nove mil, dUzentos e seis cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Su~ nos termos do artigo 29
da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
3.704.669206 (três bilhões, setecentos e quatro milhões,
seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros) correspondente a 207.347,02 ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN de CrS 17.867, vigente em outubro de 1984, junto à CaiXa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-mento Social - F AS, destinada à construção de escolas
de li' grau e da Biblioteca Municipal, além da ampliação
de uma escola rural naquele Município, obedecidas as
condições admítidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 379, de 1985
(Da Comissão de Redaçio)
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 67, de 1985.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nv 67, de 1985, que autoriza o Estado do Rio
de Janeiro a elevar em Cr$ 67.000.000.310 (sessenta e
sete bilhões e trezentos e dez cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de
1985. - Josf Ignácio Ferreira, Presidente - Octávio
Cardoso, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N' 379, DE 1985
Redação final do Projeto de Resoluçio n'i' 67,.de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOWÇÃO N•

PARECER

, DE 1985

Nd81, de 1985

Autoriza o GoYerno do Estado do Rio de Janeiro a
elevar em CrS 67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões
e trezentos e dez cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

Da Comissão de Redação
Redaçào Final do Projeto de Resolução n9 69, de
1985.

O Senado Federal resolve:

RCiãíor: Senador Octávio Cardoso
Art. l'~> t o Governo do Es_tado do Rio de Janeiro
autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos nos inciso_s 1,_ III e IV, do artigo 2~', da Resolução no? 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela
de número 93,_de li de outubro_de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 3.030.240 Obrigações do Tesouro do_Estadq do
Rio de Janeiro- ORTRJ- Tipo Reajustável, equivalente a CrS 67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões e trezentos e dez cruzeiros), considerado o valor nominal do
título de CrS 22.110,46, vigente em dezembro de 1984,
destinado ao financiamento do Programa· de Trabalho
do Governo do Estado, obedecidas as condições admitidas peJo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resol_ução entra em vigor na data de
sua publicação.

A Comissão apresenta a redaçãõ final do Projeto de
Resolução n9 69, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara ri (MA) a elevar em CrS 88.421.771 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte ç um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Sala de Reuniõe!)_ da Çon;~issão, em 28 de junho de
1985. - José Ignácio Ferreira, Presidente·- Oêl:áv_io
Cardoso, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 381, DE 1985
·~

Redação Final do Projeto de Resolução
1985.

, de 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arari, Estado
do MaratiJào, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 88.421.771 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros).

PARECER
N• 380, de 1985
(Da Comis$ão de Redaçio)
Redação final do Projeto de Resolução no? 68, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final_ do ProJeto de
Resolução no? 68, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Hlltfno (RO) a elevar em Cri
3.976.401.000 (três bilhões, novecentos e seten~a e seis
milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros) o Ínontante de
sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de
1985.- José Ignácio Ferreira, Presidente--Jorge Kalume, Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PA_R.ECER N• 380, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução
1985.

n~

68, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
, DE

69, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 111111. Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

RESOLUÇbO N•

n~'

1985~

O Senado Federal resolve:
Art. lo? É a Prefeitura Municipal de Arari, Estaci_o
do Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a c_ontr_atar _opemção de crédito nc valor d~ CrS
88.421.771 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e
um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros), correspondente a 6J!70,99 9RTNs, considerado o valor nominal
da ORTN de CrS 13.254,67, vigente em julho de 1984,
junto à Caixa Econômica Federal, esta D<kqualidarle de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS~ destinada à construção de meios-fioS e sarjetas
no Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Bã'nco ·central do Brasil, no respectivo processo."'
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

PAREcER
N• 382, de 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 70, de
1985.
Relator: Senador OctáYio Cardoso

A Çom_is~'à.o apresenta a redação_final do Projeto de
Resolução n9 70, de_L985,-que autoriza o Governo doEsAutoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Buetado de São Paulo a promover a relocalização do emno, Estado de Rondônia, a contratar operação de créprecnd_imento a ser custeado pela operação de crêdito
dito no valor de Cr$ 3.976.401.000 (três bilhões, noobjeto da Reso(ução Senatorial n9 34J, de 30 de se-vecentos e s~tenta e seis milhões, quatrocentos e um
tembro
de 1983.
cruzeiros).
Sala de Reuniões da Co-nüssão, em 28 de junho de
O Senado Federal resolve:
__
___
_ _1985. -:- José Ignácio Ferreira., Presidente - Octávio
Art. (9 ta Prefeitura Municipal de Pime~ta Su-e~ -~Cardoso, Relator- Jorge Kalume.
Estado de Rondônia, nos termos do artigo-29 da ResoANEXO AO PARECER N9 382, DE 1985_
lução n9 93, de 11 de Qutubro óe 1976, do Se_nado FedeRedaçà~ final do Projeto de Resolução n9 70, 'de
ral, autorizada a conu;ata.r opemção de crédito no valor
1985.
de Cr$ 3.976.40 1.000. (lrts bilttões, novecentos e_ setenta e__ _,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
seis milhões, quatrocentos_ e um mil cruzeirq~) corresdo arl:-"52, item 30, do Regímento lhterno, e eU, 111111,
pondente a 300.000 UPC:s. considerado o valor nomi,nafPresidet:tte,
promulgo a seguinte
da UPC de Cr$ 13.254.67, vigente em julho de 1984,junto ao Banco do Estado de Rondônia S.A., este nà_quali, DE 1985
RESOLUÇÃO
N•
dade de agente financeíro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinada à realização de serviços de dreAutoriz!l o Governo do Estado de São Paulo a pronagem, terraplenagem, asfaltamento e construção de cremover a relocalização do empreendimeõtO, aprofado
che do Projeto CURA --:,"Pimenta ~ueno" _a ser impela Resolução 11'1 343, de 30 de setembro de 1983.
plantado no Município, obedecidas as condiçõeS-ãdmitiO Senado Federal resolve:
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo procesArt. 1-1 Ê o Governo do Estado de São Paulo autoriso.
zado a promover a relocalização, para o Muniçfpio de
Tremembé,_ n.aquel~ Estado, do empreendimento destiArt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
nado à fmplantação de penitenciária prevista para a·ci-

Junho de 1985

dade de São José dos Campos, no mesmo Estado, a ser
clisteãdo por operação de crédito no valor equivalente a
441.264,15 ORTNs, junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, de acordo_ com a autorização contida na Resolução n~' 343, de 30 de setembro
de 1983.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na-data de sua
publicação.

PARECER
N• 383, de 1985
Da Comissão de Redaçio
Redaçilo final do Projeto de Resoluçio no? 71, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalwne
A Comissão apresenta a redação final do Projet!) de
Resolução n9 71, de 1985, quç:autoriza o Governo doEstado da Bahia a,_ elevar em CrS 1.144.701.308 (Um bllhào,
cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um mil,
trez.entos e oíto cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
- José lgnácio Ferreira, Presidente - Jo111:e Kalume,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 383, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução 11'1 71, de
1985.

fa.ço sa,ber "que o Senado Federal aprovou, e nos termos do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e eu, Presidente; -promulgo a seguinte - -RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.144.701.308
(um bilhão, cento e quarenta e quatro milhões, sete-centos e um mil) trezentos e oito cruzeiros.)
O Senado Federal resolve:
Art. 111 t: o Governo do Estado da Bahia, nos termos do artigo 2"' da Resolução n9. 9_3, de II de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de CrS l.l44.701.308 (um bilhão, cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um
míl, trezentos---e oito cruzeiros), correspondente a
347.688,35 ORTN1 considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 3292,32, v1génteéin março de 1983,junto
à Caixa Econômica, -~e9e!:al, ~ta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociaf~ FAS,
destinada à implantação de delegacias e postos policiais
civis na Região Metropolitana de Salvador, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2J Esta Resolução entra em vigor na data de
sÜ.a PUbfíCaçào. ------ -

PARECER
N• 384, de 1985
Da Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n9 72, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 72, de 1985, que autoriza o Governo doEstado_ da_ Ba.hia a elevar em Cr$ 752.098.032 (setecentos e
cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e
dois_ cruze_íros) o montante ~e sua dívida consolidada.
Sala _de ReUniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
- .Jo_sé Ignácio Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator -Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 384, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n~' 72, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição. e eu, Presidente,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor de CrS 752.098.032
(setecmtos e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito
mil e trinta e dois cruzeiros.)

O Seilado Federal resolve:
Art. l'~'
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h o Gov_erno do Estado da Bahia, nos ter-

mos do artigo-21' da Resolução n'l-93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crêdito no valor de CrS 752.098.032 (setecentos
e cinqUenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e

dois cruzeiros), correspondente a -139.643,59 ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de CrS 5.3_85l_85,
vigente em setembro de 1283, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desen,volvimento Social- FAS, destinada à
refonna do Forte de São Joaquim, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
__
Art. 2'<' Esta Resolução entra em vigor na data de
• sua publicação.

PARECER
N• 385, de 1985
Da Comlssio de Redaçio

Redaçlo linal do Projeto de Resoluçio IJ'i' 73, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a iedação rmal do Projeto de
Resolução n9 73, de 1985, que autoriza a Prefeitura MuM
nicipal de Jundiaf (SP) a elevar em CrS 2.103.497.275
(dois bilhões, cento e três milhões, quatrocent_os e noventa e sete mil, duzentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
- José Ignáclo Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso.

ANEXO AO PARECER N• 385, de 1985

nicipal de Pancas (ES) a contrair dívida consolidada interna no valor de CrS 159.089.613 {cento e cinqUenta e
nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze cruzeiros).
.Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
- José lgnãcio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso
-:- Jl!.rge K_al~e, Relator.
~A_NE"9~AO_!',<,RECER

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, a contratar operaçâl) de crêdito no

valor de Cr$ 2.103.497.275 (dois bilhões, cento e três
milhões, quatrocentos e noventa e sete mll, duzentos e
setenta e cinco cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I"' ta Prefeitura Municipal de Jundiaí, Estado
de São Paulo, autorizada, nos termos do art. 2'~' da Resolução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito_ no valo_r de CrS
2.1 03.497.27_5 (dois bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa a sete mil, duzentos e setenta e cinco
cruzeiros), correspondente a 117.730,860RTN, considerado o valor nomin_aJ da ORTN de CrS 17.867, vigente
em outubro de 1984, Junto à CáiX:i ECõnôrriica Federal,
mediante a utilização d~_recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
de unidades mêdico-assistenciais e miriicreches, alêm de
aquisição de equipamentos afins, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2'~' Esta Resolução entrª em vigor na data de
sua publicação.

, DE 1985

Aut_qriza a P~feit_Ql'_J_ M_lmidpal de Pancas, J!sta~
do do Espírito Sant.o, a contratar operaçio de crédi~
to no valor de Cr$'159.089.613 (cento e cinqUenta e
- ---- nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e treze
cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Pancas, Estado
do Espírito Santo, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal. autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
159.089.613 (cento e cinqUenta e nove milhões, oitenta e
nove mil, seiscentos e treze cruzeiros), correspondente a
14.273,26 ORTN, considerado o valor nom_inal da
ORTN de CrS 11.145,99, vigente em rriaiõde 1984,junto
à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora
-do Fundo__de Apoio ao Desenvolvimento SOCial- FAS,
destinada à implantação de galerias de âguas pluviais e
meio.S.:fios na -sede do MunicípiO, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo procesSo.
Art. 29 Esta Resolução entra em- vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 387, de 1985

Redação final do Projeto de Resoluçio W 73, de
1985,

RESOLUÇÃON•

Da Comissilo de kedação

Redação -rmal do Projeto de Resolução D"' 75, de

1985.
R~_l_ªtor:

§enador Octávio Cardoso

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 75, de 1985, que autoriza a Prefc;itura Municipal de Nobres (MT) a elevar em Cr$ 1.327.244.778
(um bilhão, trezentos e vinte e sete milhões, duzentos e
quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros) o montante de sQa dív_ida consolidada.
Sala de _Reuni~ da COmissão, 28 de j~nho _de 1985.
--JõSê Ignácio Ferreiia, Presidente- Oci:l'iVio Cardoso,
Relator - Jorge Kalume.

Da Comissio de Redação

Da ComiS!Ião de Redaçio
Redaçào final do Projeto de Resoluçio n'i' 76, dt

1985.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 76, de 1985, ·que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipat de Vitória_ (ES) a etev~r em Cr$ 2.813.261.080
(dois bilhões, oitocentos e tr~e milhões, duzentos e ses~
senta e um mil e oitenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada .
Sala de Reuniões da_Comissão,28 de junho de 1985.
--José Ignáclo FerreirA, Pi-esidi!nte- Octávio Cardoso,
Relator - Jorge Kalwne.
ANEXOAÓ~~PÁRECER-N•

388, DE 1985

Redaçio final do Projeto de Resoluçlo W 76, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42. inciso VI, da Cons_tituiçáo, e eu, _ _ _ _ ,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 2.813.261.080 (dois bilhões, oitQcentoS e treze milh-ões~ duzentos e sessenta e um mil e ol~
tenta ·cruzeiros).
O Senado Feder_al_resolve:
Art. 1"' t: a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
do Espírito Santo, nos_terrnos do artigo 29 da Resolução
n\1 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
2.813.261.080 (dois bilhões. oitocentos e treze milhões,
duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros), correspondente a 127.236,66 ORTN, conSiderado o valor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46, vigente em dezembro
de 1984, junto à Calxa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinada à aquisição de equipamentos
pesados, destinados a obras de terraplenagem. drenagem, pavimentação e melhoria do sistema de galerias de
águas pluviais, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Ce11tra.l do Brasil no respect!vo processo.
Art. 2'~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação._

"'-NEXO AO PARECER N• 387, DE 1985
Red_ação final do Projeto de Resolução D"' 75, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, ôa Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ ,- Presidente, promulgo a seguinte

R~ESOLUÇÃO N•

~DE 1985

AUtoiíza a Prefeitura Municipal de Nobres, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito

-.Q valof de CrS 1.327.244.778 (um bilhão, trezentos e
-~v_inte e sete milhões, duzentos e quarentQ. e quatro mil,
- -setecentoSe-SeTelffile oito criii:Cifos}.
-- -

O -se-nad-O -Feidefãt resolve:

Art. )'<' ~a P~ef~_i_tura Municipal de Nobres,- Estado
do Mato Grosso, nos termos do artigo 2'<' da Resolução
::_O'<' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de êrS ·
Redaçio final do Projeto de Resolnçio rt9 74, de
1.327.244.778 (um b_i_Ihão, trezentos e vinte e sete mi______ Jhões, duzentos e quarenta e quã"tr_o -mil, setecentos e se1985.
tenta e oito cruzeiios_)_. correspondente a 65.970,67
Relator: Senador Jorge Kalume
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
20,! I8,'?_1 1 y~~_!lt~-~~-n~embro de 1984, junto à Caixa
A Comissão apreserita a redaÇão fmal do Projeto de
Econôffiicã Feaeral, esta na qualidade_ qe_ gestora do
Resolução n9 74, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu-

PARECER
N9 386, de 1985

PARECER
N• 388, de 1985

Redaçio final do Projeto de Resoluçi.o IJ9 74, de
1985.

~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,llllll. Presidente, promulgo a seguinte

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios e
sarjetas no Município, obedecidas as condições admiti~
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
&t- 211 E;sta Re.so_Iução ent_ra em vi_gor na data _de
sua publicação.

No 386, DE 1985

Faço saber que O Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 111111. Presidente_!_ pro~ulgo a seguinte

2429

O SR.-PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
vão à publicação.
Sobre_ a .mesa. reguerimentos de dispensa de publicação de redaçào final que serão lidos pelo Sr. }'i'Secretãrio.
Si!_()_

lidos~~

apr5!_vad_os os seguintes

REQUERIMENTO
N• 278, de I 985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fin_al_do Projeto de Jtesolução n"' 66, de
1985.
Sala das Se~s~es,"2~ ,d~_junho_ ~~__1985. -José L~ns.

REQUERIMENTO
N• 279, de 1985
Nps termos do a.rt. 356 do Regimento Interno, requeiro dis~Sã de publicação, para imediata discussão e votação, da reda.ção final do Projeto d~ Resolução n"'67, de

1985.
~
Sala das Sessões, _48 de junho de 1985.- José Lins.-
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REQUERIMENTO
N• 288, de 1985

REQUERIMENTO
N• 280, de 1985
Nos termos do art. 356.do Regimento Int~~~·_requei
ro dispensa de publicação, para imediata discUssãOe-vo..
tação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 68, de

1985.
Sala das Sessões,--2~fde junho de 1985. '--José Lins.

Os Senhores Senadores que a aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

- - --Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do ProjetO de Resolução n~" 76, de

1985.
.
Sala das Sessões, em"28 de junho de 1985, ...... José LJns.

REQUERIMENTO
N• 281, de 1985
Nos termos do arL 3.56.,dp Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n... 69, de

1985.
.
. .
Sala das Sessões, 28 de junho deol98?. ~-~õ-~-~

Nos termos do art. 356 do Regimento _Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediatã discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 70, de
Sessões,_~

de junho de 1985.

""':"'"".J_q~_Lins.

REQUERIMENTO
n• 283, de 1985

.. ···- - ...

Sala das Sessões, 28 de junho dC-1985.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
ã-i-edã.Çã0"fii1afdo Proj~to d,e Rewluçã~ _n' 67/85. (Pau~
sa.)
-

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pa1,1sa.)
Apro~ada._

O j:lrojetõ- vií~ã''})ioiitulgação.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ~Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n'i' 72/85. (P8.usa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
-ApiOvada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n' 73/85. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encefro a discUssão.
Em votação.
Os Senhores Senadores_ que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O proJeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resolução n' 74f8S. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
os- Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

-~~Uns.

REQUERIMENTO
n• 284, de 1985
Nos termos do art. 356-do_Regimento Interno, req~ei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resoluçã9n~ 72, 4~

1985.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985 . ..:.. José Llns.

REQUERIMENTO
n• 285, de 1985
Nos termos do art. 3?6 ~O Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discuSsão- e·votação, da redação final_-gqprojeto de Resolução Jl'õ' 73, de

1985.
.. . Sala das Sessões, 28 ctejunho-de 1985. --josé l:ilis.

REQUERIMENTO
N• 286, de 1985

Resolução

- NãO havendo que.m peça a palavra, encerr-o a discus--

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Nos termos do art. 35~ do_ Regime!lto Intemo, requeiro dispensa de publicação, para imediata disCussão e votação, da redação final do Projeto de R~olução n' 71, de

1985.

d~

n• 66/85. (Pausa.)

são.

REQUERIMENTO
n• 282, de 1985

1985.
Sala das

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata- apreciação das redações finais.
Em discussão a redação fiil.-a1 do Projeto

Junho de 1985

O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli)- Em discussão
a redaçào final do Projeto de ResoluçãO: IJ.'l' 68/85. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palav-ra, i:ncerro a- discussão.
Em votação.
Os Srs. Senador_!!S que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
--Aprovada.
O Projeto vai à promulgação.

O PRESIDÉNTE-(José Fragelli)- Em--discusSãO a
redação final do Projeto 9e _Resolução n~' 69/85. (P~usa.)
Não havendo quem peça a palavra. enCef-rO a discussão.
Em votação.
- O~ Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

-cc-

Nos termos do art. 356 do Regimento Intern~! requ:ei-

O SR. PRESIDENTE (J osê Fragelli)- Em discussão
a redação final do Projeto de Resoluçãon9 70/85. (Pau-

ro dispensa de publicação; para imediata discUssão e vosa.~ão -haVeD.êlo- Quem peça a palavra.- encerro a djscus~çã85~, da redação final 4o_Projeto !l~ Resoluçã,o__o'i'7_~de _ _:_ são.
Em votàÇão. Sala das Sessões~ 28 -~e i unho de 1985. -::.=:;_J~ 1:-i?~: ~.;_:,_- __ Q_s-S_rs._Sen~dor:es_ que o aprovam queiram permanecer
sentadÕs·. (PaUsa.)-- "'" - - '
-- · _,_ -.:-.- --Aprovada.
REQUERIMENTO
O projeto vai à promulgação.

N• 287, de 1985

O SR. PRESIDENTE (Jo_sé Fragelli)- Em discussão
Nos termos do art. 356 _do Regimento Interno. requei- _'---- -. ~__!~~ção fina~d~ Projeto de R_esolução n~ 71 j85. (Pauro dispensa de publicação, para imediata diSc"ilsSâo e V~
sã..)
~-:o::-------o----o----- - - - ---,--- -- --'--- - ___ , __ -

~~~~~·da redação final dO ProJeto de Itesolt!ç~o_n9 7?, t!,~
Sala das Sessões, 28_ de junhO d~ ~985, - .l~ LI~;:-

sã~.~ .~~~e~~ ~~e~:_ça~~ ~ala~~-~·.- ~~r:~~a dis~us_Ef13_._.v~t_l.!çlío.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final do PrOjero de Resolução n'i' 75/85. (Pausa.)
··Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-são.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai .à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redaçào final çl.o Projet~ de Resolução fl'i' 76J85.
Não havendo quem peça a palavra, encerrO a díscussão.
Em votação.
Os Srs. Senado_res que a aprovam queiram permanecer
sentados. (eau_sã.}
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 21
!t~~~-~--25 mi!lútQ$, _c9m_a seguínt~

ORDEM DO DIA
DiscUssão, em turno úiiiCo, da ri::daÇ~o final (oferecida
_ .pela Comi~~ão de, Redação em seu Parecer nt 203, de
1985), do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 14, de 1984
(n9 47/84, na Cãmarados Deputados), que aprova o texto dos Protocolos Adicionais à Constituição da União
Postal U nivel"$al (UPU), negociados no Congresso do
Rio de Janeiro, de 1979.
O SR. PRESIPENTE (José Fraielti)- Está encerra~
Q.a_ a ses~ão.
(Levanta-se a Sessão às 2 I horas

t?

24 minutos.)
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Sessão, em 28 de jWiho de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-

Extraordinária -

Presidência do Sr. José Fragelli
REQUERIMJ;:NTO
· N• 290, de 1985

Art. 2Y Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

ufgência, nos tennos do art. 371, alínea
'::tJ'_:_do Regimento Interno, para o Oficio nt Sf24, de
1985, que so licit~ alteração do an~ I' da Resolução nt?70~
de 23 de novembro de 1984, do interesse do Estado da
Paraíba.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. - Gastlo
Müller - MuriJo Badaró .....;. Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se passar
agora à apreciação do Requerimento n~' 289/85, lido no
Expediente de urgência, para a Mensagem n' 266, de

ÀS 21 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel HermesHélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar
Cais - José Lins - Virgílio Távora - Carlos Alberto
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Ma reandes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal
Jurema -Cid Sampaio..-=-. Nivatdo Machado- Gui~
lherme Palmeira- Luiz Cavalcante - Albano Franco
- Lourival Baptista- Heráclito Rollemberg- Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana- João
Calmon - José lgnâcio Ferreira - Moacyr Dalla Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos - Fernando
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges - Gastão
MUller- Roberto Campos ---José Fragelli- Marcelo
Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 60Srs_. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1'Secretário.
É lida: a seguinte

COMUNICAÇÃO
OFlCIO/GABfNo 026f85Brasilia, 28 de junho de 1985.
Senhor Presidente1
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43, aline~. "a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalh_os da Casa
durante o período de 27 de julho a 4 de agçsto de 1985,
para breve viagem ao estrangeiro, para estudos e conferências.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. - Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a Mesa, requerimentos cuja leitura serã feita
pelo Sr. 1'1-Secretári~~

-;~equeremos

sa:

o
PRESIDENTE (Jo~~ Fragelli) - Os requ~
mentos lídOs serão votados após a Ordem do Dla, na forma do disposto no art. 375, no Regimento Interno.
O Sit.-fRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à

ORDEM DO DIA

1984.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A provado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria que foi despachada às Comissões de Economia e
de Constituição e Justiça.
Sobre a Mesa, parecer da Comissão de Economia que
será lido pelo Sr. 1~>-Secretârio.
~ lido o seguinte

Item. 1:
Discussão, em turno único, da redação final ( oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~'
, 203, de 1985), do Projeto de Decreto Legislativo n'
14, de 1984 (n"' 47/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto dos Protocolos Adicionais à
Constituição da União Postai Universal (UPU}, negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavrã, encerro a discussão.
Egcerrada a discussão, a redação final é considerada
defínitivamente aprovada, nos termos do art. 359, do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
J:: a seguinte a redação final aprovada.

RedaÇft.ó rml.t do Pi-ojeto de Decreto Legislativo g\'
14, de 1984 (nY 47/84, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que- ó Congresso NãCiõnal aprovou, nos
termos do art. 44, item I, da Constituição, e
eu
-·
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
, DE 1985
Aprova o texto dos Protocolos Adicionais i Constituição da Uniio Postal Universal (UPU), negocia- - dos no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
- -Art. lt É aprovado o tex.tQ_.do& Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal Universal (UPU),
negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979.

PARECER N• 389, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'
266? de 1984 (nt 510, de 4-12-84, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autoriudo o Gov~o do Es~~do de São Paulo a elevar,
temporariamente, em Cr$ 339.561.810.000 (trezentos
e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e um mi~. oitocentos e dez mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador José Lins..
Com a Mensagem n~' 266/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de São Paulo que objetiva
autorização do Senado Federal para que seja elevado,
temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III
do art. 2<J: da Resolução n"' 62, de 28-10-75, modificada
pela de nY 93, deJ 1-10-76, ambas do Senado Federal, de
modo a permitir o registro de uma emissão de 21.000.000
Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo, Tipo
Reajustâvel (ORTP), equivalentes a Cr$ 339.561.810.000
(trezentos e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e
um milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros), recursos estes destinados ao giro de sua dívida consolidada interna
mobiliãria, vencível no transcorrer do exercício de 1985.
Esta operação obedecerã às seguintes condições:
a) quantidade: 21.000.000 de ORTP, equivalentes a
Cr$ 339..561.810.000, ao valor nominal da ORTP, reajustado para o mês de setembrof84 (CrS 16.169,61);
b) características dos títulos:

São lidos os seguintes

Série

REQUERIMENTO
N• 289, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem Presidencial n9 226, de 1984-, solicitando autorização do Senado
para que o Governo do Estado de _São Paulo possa realizar operação de crédito no valor de Cr$ 339.561.810.000
(trezentos e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e
um milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros).
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. - Humberto
Lucena - Odacir Soares - Nivaldo Machado.

Sanas

{() (2)

=

Juros

Prazo

Correção
Monetária

Taxa

Periodicidade
de Pagamento

(I)

7%a.a.

semestral

·mensir

idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional -Tipo Reajust
P "" ao portador
Nc = nominativa-endossfivel

Modalidade

Numeraçio

(2)

dos

Certificados

P-Ne

A partir
de 109.683
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do exercício-de t 985_.

c) cronograma de emissão e vencimentos:

obe~cida_s

"'--~~

........ ~AD

""

.......

•

•

------- _

Sala das Comissões, em 28 de junho de 1985,- Joao
Castelo, Presidente ---José Lins, Relator - Alexandre
-=-:-~_õStã ~ Henrique Santillo -

Vargas --Cid Sampaio -

Fábio Lucena -

Lenoir

-o

N• 390, de 1985

-

~~-Da

-RedlçiO
1985.

Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 79, de
1.98.5,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
----,Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

De--

Art. ('i' E o Governo do Estado de São Pl'tÜio autm:izado a elevar, temporariamente, o parâmetrO estabelf:ci:
do no item III do art. 29 da Resolução n'~' 62, de_28 de ou~
tubro de 1975, modificada pela de n'i' 93, de 11 de Outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 21.000.000 Obrigações do Tesouro -do Est,ado de São Paulo, _T!P-2_ Reajustável (ORTP), equivalente a Cr$ 339.5.61.810.000 (trezentos e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e um
milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros), considerado_ o
valor nominal do título de Cr$ 16.169,61, vigente em se·
tembro de 1984, destinada ao giro de parte de sua dívida
consoiidada interna mübili:ária, -vencivel,no -trasncorrer

.~.oc ~

Mário Maia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
- ~""Cohliss30 ãe- Economia conclui pela apresentação do
--,~Projeto de Resolução n~ _79/85~ que autoriza o Gov~~no
--------------~-.,..,-,=-··...,-.~-="dO Estado-de São P.a!!lo a realjzar operação de crédito no
~~-~valor de CrS 339.561.8lQ.QOO,..
·~
-------~~-----~----~Dependendo de parecer da Comissão de Justiça.
Obs.: a serem colocadas com prazo decorrido da çlªta
Solicito ao Senador Hélio Gueiros o parecer da Co~
. de emissão.
missão de CO_nstituição e Justiça.
O sR. H~ÚO GUEIROS (PMDB- p,( Pata emitir
d) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
parecer. Sem revisão do orador.)
termos da Resolução n' 565, de_20-9-79, deste Banco
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Central;
_
_
___ O p~esente Projeto de Resolução, da Comissão de
e) autorizaf;àO legislati~~: Lei n9~437, de i4~9- i4, e
Econoinia do senaao-Federat, como conclusão de seu
cretos n9s 5.141, de 29-11-74 e 6.992, de 6-11-75.
Parecer sobre a Mensagem _n'i> 266/84, dQSenbof Presidente da RePública, autoriza o Governo do Estado de
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
São Paulo a elevar, temporariamente, o parâmetro estaencaminhamento do presente pedido,_com base em parebelecido pelo item III do art. 2~~"da Resolução n~' 62., de
__
cer do Banco Central do_ Brasil.__
28 de-outubro de 1975, modificada pela de n~' 93, de li de
Todavia, o parecer deixa claro que, antes mesmo da
outubro de 1976~_ambas do Sçnado Federal, de modo a
realização da presente emissão, o endividam_en_to conso-pernütir o r-egiS[fo-de uma emissão de 21.000.0000brilidado interno do Estado de São Paulo j_á ultrapassava o
-gações-do Tesouro do Estado de São Paulo, Tipo Realimite fixado, para o exercício de 1984, pelo item III do
justável (ORTP), equivalente a CrS: 339.56 I ,810.000 (treart. 29 da Resolução n' 62(75 - a margem de poupançl!_ __ _
-zentos e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e um
real daquele Estado (CrS: 1.461.473,3 milhõ~s), previsto
milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros), considerado o
para o exercício de 1985_ em sua dívida consolidada i~ter
-=-valor nominal do título de CrS 16.169,61 vigente em sena.
tembro de 1984, destinada ao giro de parte de sua dívida
Por outro lado, antes mesmo da emissão ora proposta,
consolidada interna mobiliãria, Vencível no franscorrer
o montànte global da dívida interna (Cr$4,871.130,5 mido exercido de _1985.
__
lhões) já superava o limite imPosto pelo item I do art. 29
O pedido foi formlllado nos termos do preceituado no
da Resolução n9 62(75 do Senado Federal (Cr$
art.. 29 da Re~SQlução n9 93~ d~ 197_6,_ do Senado Federal,
4.021.324,7 milhões). Este aspecto, porém, torna-se irreimplicando por conseguinte a não observância dos limilevante pelo fato de qUe a emissão ora proposta ·se destites fixados no artigO 29 da Resolução n9 62, de 1975, tamna unicamente ao giro da dívida.
bém do Senado Federal.
O parecer do Banco Central baseou-se em duas consiAssim, verifiCa-se que a proposição foi elaborada conderações: em primeiro lugar, a emissão ora pretendida
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à esnão cria uma nova responsabilidade para o Estado de
pécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tang(l: aos aspectos de consti_tucionalidaSão Paulo; em segundo lugar, o Estado, debcando de pade, juridicidade e técnica legislativa.
gar os títulos com vencimentOs em 1985, por ãbsoluta: carêncía de recursos, poderia trãzer sérios transtornos á·o
-- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)
O parecer
mercado de títulos da espêcie sob consideração.
conclui pela constitucionalidade e juridicida_de do projeO Banco Centra.l ç_nt_emi_eu_._ pois, que essa emissão, em
to.
carãter absolutamente excepcional, poderia ser autorizaCompletada a instrução da matéria, passa-se à discusda pelo Senado Federal.
_
_
são do projeto, em turno único. (Pausa.)
Cremos ser deplorável que a dívida consolidada interNão havendo quem peça a palavra, encerro a díscusna do_ Estado de São Paulo. tenha _chegado a essa si___ ___!ãa" _ _ _ ..
tuação, evidenciando que, em ocasiões anteriores, ti.ão
Em votação.
houve a necessãria disciplina no tocante ao endividaOs Srs. Senadores que o aprovam queiríun permanecer
mento. Criou-se, lamentavelmente, uma situação de fato
_sentados. (Pausa.)
Aprovado.
consumado, onde a emissão ora pretendida constitui a ú--A- matéria vai à Comissão de Redação.
nica alternativa.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento da mennO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sobre a Megem, nos termos do seguinte
sa. parecer da Comissão de Redaçào que vai se lido pelo
Sr. !'>'-Secretário.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 79, DE 1985
É-lida a ~eguinte
Autoriza o GoVer-no do Estado de São Paulo a elevarem CrS 339.561.810.000 (trezentos e trinta e no'e
bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, oitocenM
tos e dez mil cruzeiros), o montante de sua dívida conM
PARECER
solidada int~ma.
O Senado Federal resolve:

ANEXO AO PARECER No 390, DE_ !985

as condiçõçs admitidas__

pelo Banco Central do B_rãsit, no respectivo processo. ,~L2~__ E~ta r~oluç_ão e_ntra em vigor na dat~ de sua

_....,- pub!ic;Çao.-·'"-

Junho de 1985

Comissio de Redaçilo

-r.nai do PrOjeto de Resoluçio n

11

79, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A CoinisSão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução o'>' 79, de 1985, que a_ut_oriza o Governo doEs·
--lado de São Paulo a elevar em Cr$ 339.56L81Q._l)OO (tre:zentos e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e um
_ milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 -de junho de 1985.
-José Ignáclo Ferreira, Presidente -Saldanha Derzi,
Rela~or-- Jorge Kalume.

, DE 1985

~tlfõ-ri-za o-âovemo do Estado de São PaUlo ã e"itvar em CrS 339.561.810.000 (trezentos e trinta e nove
bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
O Senad() Fedéfal re5o!Ve:
Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a- elevar, (emporariãmente, o parâmetro estabelecido no inCiso III, do artigo 29 da Resolução n9 62, de 28
de outubro de f975, modificada peia de n'>' 93, de 11 de
outubro de \976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir o registro de' i.iina emiSsão de 21.000.000 Ob-rigações do Tesouro do Estado de São Paulo- ORTPTipo Reajustável, equivalente a Cri 339.561.810.000
-(trezentos e trinta e nove bilhões, quinhentos e sessenta e
um milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros), considerado
o valor nominal do título de Cr$ 16.169,61, vigente em
setembro de 1984, destinado ao giro de parte de sua dívida consolidada interna mobiliária, vencível no transcorrer do exercício de 1985, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
A ri. 2<:> Esta -ResolUção entra em vigor na data de
sua publicação,
O SR. PRESIDENTE (José Frage\U)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus_são.
__
Em voúiÇãO.
Os Srs. SenadoreS que a aprovam queiram permanecer
sentados:-(Pa us'a.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli) ~Vakse passar
agora ã votação do Requerimento n9 290/85, lido no Expediente de urgêncía, para o Oficio. "S" n9 24, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.. (Pausa.}
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada
às Comissões de. Fin;mças e Constituição e Justiça.
Solicito --ao nobre Senador Saldanha Derzi o parecer
da Comissão de_ Finanças.
~ ó -sR:-· SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para
emitlr ~p~arecer .) - Sr, Presidente e Srs. Senadores:
O Senhor Governador do Estado da Paraíba. solicita a
modHicaçâo do artigo 1? da Resolução n~' 70/84, tendo
em vista que a exiqUidade do prazo para a primeira contratação impediu a sua concretização em 1984.
Tendo em vista qu~. "a prioridade dos projetos que serão implementados com os referidos recursos foi reconhecida e mantida integralmente, confonne se verifica
dos Avisos expedidos pela SEPLAN/PR" acOlhemos a
proposição nos termos do seguint~:

PROJETO DE RESOLUÇÃ0 N• 80, DE 1985
Modifica a Redação do art. 19 da Resolução n'>'
70/84, que autoriza o ID!itado da Parruõa a realizar
optração de empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares).
O Senado Fede-ral resolve:
Art. J9

O artigo 19 da Resolução n'i' 70/84 passará a
ter a seguinte redação:
~·É o Governo do Estado da Paraíba autorizado
a realizar, com a garanti!! da União, uma operação
de ernprêstimo externo no valor de USl-60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de princi·
pai, junto a grupo financidador a ser indicado pelo
Ministério da Fazenda e do Banco do Central do
Brasil, destinado a financiar os programas de im-
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plantação c melhoria do sistema viário e de irriw

gação, daquele Estado, obedecido o seguinte cronograma de contratações: em 1985, USS 40,000,000.00
(quarenta milhões de dólares); em 1986, USS
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares)."

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Finanças conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n"' 80, de 1985, que modifica a re'dação

do art. I"' da Resolução nl' 70/8"4,-ijue autoriza o Estado
da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no
valor de USS 60,000,000.00.
Dependendo do parecer da Comissão de Constituição

e Justiça.
Solicito ao nObre Senador Alfredo Campos o parecer
da Comissão de Constitujção e Justiça.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para
emitir parecer.)-:......:... Sr. Presidente e Srs. Senadore$:
O Presente projeto de Resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu Pare-cer sobre Oficio. "S" n'i' 24, 1985, modifica a redação do
art. l'i' da Resolução n9 70, de 1984, do Senado Federal, a
fim de possibilitar o Governo do Estado da Paraíba a
contratar empréstimo externo, no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta- !llilhões de dólares norteamericanos), com um novo cronograma de desembolso,
visto não ter sido possível realizar a contratação prevista
naquele diploma legal, em face da complexidade de tais
negociações e o diminuto prazo _para a sua efetiv~ção, jâ.
que a autorização do Senado Federal é data de n-ovembro de 1984.
O pedido foi formulado nos termoS do preceituado no
item IV do art. 42. da Constituição Federal e o processo
está instruído ·com todos os documentos que habilitam
conhecer_ perfeitamente a operação, objeto da autorização, bem como dentro do prazo de validade exigida
pela legislação pertinente.
Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no qúe tange aos aspectos de constitucionalidade, juddicidade e têcnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer
conclui pela constitucionalidade e juridicidade do proje-

to.
Completada a instrução da matéria, passa-se à s_ua
apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceifO à discUssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
redação, final, que serâ lida-peta Sr. l"'-Secretãrio.
É lido a seguinte

PARECER
N• 391, de 1985
Da Comlssio de Redação

Redação final do Projeto de Resoluçio n' 80, de
1985.
Relator: Senador Oct,vio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução,n"' 80, de 1985, que modifica a redação do artigo )'i' da Resolução n"' 70, de 23 de novembro de 1984,
que autoriza o Estado da Pararba a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 60,000,ÕOO.OQ !sessenta milhões de dólares americanos).
Sala de Reuniões da Comiss_ão, em 28 de junho de
1985. - Saldanha Derzi, Presidente- Oct4vlo Cardoso,
Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No 391, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n' 80, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 52, item
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

::::--:---::--.,~~-"

RESOLUÇÃO N'

• DE 1985

Modifica a redação do artigo 1'i' da Resolução n'i'
70, de 24 de novembro de 1984, que autoriza o Estado
da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões
de dólareS americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. {9 O artigO {9 da Resolução n"' 70, de 24 de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. I Q t o Governo do Estado da Paraíba
_autorizado a realizar, com a garantia da UniãO,
uma _operação de empréstiillo externo no valor de
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
americanos), _ou_ o equivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo financiador a·ser indicado
pelo Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, destinada a financiar os programas de implantação e melhoria do sistema viârio e de irrigação, daquele Estado, obedecido o seguinte cronograma de contratações: em 1985, US$ 40,000,000.00
(quarenta milhões de dólar_es americanos); em 1986,
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de_dólares am_ericanos)".
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que altera o art, 7"'.da _Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979
Lei do Inquilinato, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 625. de 1983, da
Comissão - - de Constituição e Justiça

-

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 90, de 1982 (n"' 3.990f80, na Casa de Origem),
que acrescenta parágrafo ao art. I"' da Lei n'i' 6.545, de 30
de junho de 1978, q u~ "dispõe sobre a transformação das
Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e
Celso Suckow da Fonseca em Centrais Federais de Educação Tecnológica, e dâ outras providências", tendo
PARECERFAVORÁVELc sob n' 919, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Antes de declarar encerrada a presente sessão, eu quero agradecer
aos Srs. Seita dores a sua presença e o trabalho desenvolvido, quero agradecer também à Secretaria Geral da Mesa, à Secretaria de Legislação, aos Srs. Diretores, à Ata e
a todos os funcionários, enfim a todos que trabalharam,
o grande serviço prestado à nossa Casa, durante todas
essas horas, realizando um trabalho que acho, sem exagero, podemos dizer quase gigantesco.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 45 minutos.)

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
ArL J9 Revogam-se as disposições em contrário.

DiSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSAO DE 26·6-85 E QUE, ENTREGUE Ã REVISAO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Como Llder,
prOnuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs.
_
Senadores:
Quero abordar hoje um assunto queconsic;lero fundamental para este Pats, que é o problema econômicofinanceiro. Se nós nos detivermos ainda nos níveis deju~
rosque estão sendo cobrados, nas custas de tributos e no
aumento pe"rmanente no valor do dólar através da diària
desvalorização do cruzeiro, verificaremos que a inflação
não vai poder ser detida. Não adianta tentar conter os
preçOs quando os custos_ elevam-se diariamente. Se verificarmos o reflexo que a variação diâria do dólar exerce
sobre os preços das difer•mtes mercadorias, concluiremos que, para cada inil cruzeiros que se eleva no custo de
um produto, em função da elevação diãria do dólar, conforme sejam as taxas de juros, so preços de venda se multiplicam por 5, por 6, por 8, por 10, por 18.
Ora, cõm u:m_a ·majoração desse porte não ~ possível
conter os preços através do seu çongelamento. Eu insisto
na fórmula, a meu ver, quase que" única, para se conter a
inflação. Se nós nos voltarmos para as grandes inflações
que ocorreram nos diferentes países do mundo, a ex.emplo da Alemanha, da Grécia, da Espanha, veremos que
essas inflações não foram debeladas lentamente, todas
elas foram debeladas de repente, por medidas drãsticas,
pOr medídas de choque para fratamento da crise.
Ou pomos fim, agora, à correção monetãria, esse alimentador constante da inflação, ou então, aos poucos, a
economia brasileira vai sendo erodida, as fâbricas vão-se
fechando, e quando for aplícado um tratamento de choque a economia estarâ de tal modo combalida, as fãbricas sucateadas, que não vai ser possível recuperar este
País com ã rapidez que se faz necessâria.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
·navendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima, a realizar-se dia 1"' de agosto,a seguinTe

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ_mara ·n"' 25, de 1981 (N'i' 6/79, na Casa Je o_rigem), que
introduz altecações na Lei n'i' 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil, no que se refere à arrematação de bens penhorados, tendo
PARECERES, sob n<?s 589, de 1983 e.l99, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, 1"' Pronunciamento: favorável ao projeto; 29 Pronunciamento: contrârio à emenda
de plenârio.

-'-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 47, de 1982 (n'i' 1.899/79, na Casa de origem),
dando nova redação ao§ 2'i' do art. 6<? da Lei n"' 605, de_5
de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal
remunerado e o pagamento de salãrio nos dias feriados
Civis e reJigiosos, tendo
PARECER_ES. sob n% 505 e 506, de 1984, das Comissões:
- de Saúde, favorável; e
-de Legislaçio Social, contrário, com voto vencido
do Senador Hélio Gueiros, e voto vencido, em separado,
do Senador José Ignácio Ferreira.

-3:DTScussão, Cm turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n' 64, de 1982 (n"' 2.452/19, na casa de origem),

Todo o -Brasil sabe que temos débitos externos vultosos. Esses débitos_ externos estão nos ex.igindo um_ pagamento anual que hoje, segundo os câlculos, se elevam a
11,5 bilhões de dólares_. Ao mesmo tempo, só os serviços
de juros da dívida interna dos títulos do Governo exigem
do erãrio cerca de 15 trilhões de cruzeiros por ano.
Corria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos nós possibilidade de cobrir um déficit público que vai se elevar a
cerc_a de 84 trilhõ~ de_cruzeiros? Cortando despesas? Ã
medida que nós cedamos despesas, nós desempregamos
gente;_ à medida que nós desempregamos gente. nós dimi~
nuímoS ó c·onsumo dessas pessoas e à medida que esse
consumo se_ red~,-cai também,_ por outro lado, o recolhimento de tributos. De forma que a faca de reduzirdes-
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pesas é uma faca de dois gumes: reduz as despesas por
um lado e as aumenta por outro lado.
Aumentar tributos, a outra alternativa. Será que a po~
pulação brasileira suporta novos aumentos de tributos?

Será que é possível que a comunidade brasileira que paga
impostos, que é restrita, suporta o aumento dessa carga
tributária? :t comum ouvir-se os economistas afirmarem
que a carga tributária no Brasil representa 23% do PIB e,
PIB~ ela não é alta, ela não é elevada, porque existem países onde a carga tributária che.

·representando 23% do

ga a 30, 35, 37% do PIB. Mas, se nós nos voltarmos para
a população brasileira que paga impostos, se nós nos
voltarmos para um universo sobre o qual incidem os tri~
butos, verificaremos que a carga tributária é talvez a
maior carga tributária do mundo, e não é possível
aumentã-la mais pensando em cobrir aquele d,é_ficiL Ou o
Governo brasileiro delibera marcar um dia d, no qual extingue a correçào monetãria e ao mesmo tempo baixe as
taxas de juros., ao mesmo tempo congele os preços, ou
este País não encontra o seu verdadeiro caminho. Se nós
observamos o processo através do qual o Governo procura cobrir o seu déficit público, verificaremos que é o
mais injusto, socialmente encar~ndq, porque, para
cobrir o seu déficit, o Governo __ vai buscar recursos na
poupança de quem pode poupar, E, para que esses i:'ecursos possam ser canalizados das atividades produtivas
para os títulos do Governo, esses_ títulos_ pagam juros
altíssimos. Então, diariamente, quando quem tem poupança aplica no over nigbt, diariamente, credita 04,05%
do valor aplicado, que passa a constituir-se· déficit do
Governo e lucro de quem aplicou. Assim, os recursos
públicos neste País estão sendo transferidos para aqueles
que têm poupança, para aqueles que mantêm cerca de 70
trilhões de cruzeiros na aplicação diária do over night.
Nessa marcha, dificilmente o Governo consegue resolver
problemas sociais, ao mesmo tempo que não resolve o
problema financeiro.
Outra alternativa seria muito mais lltil. Hoje, os juros
médios no Brasil, calculados até o dia 111 de maio, juros
líquidos, excloída a correção monetária, eram de 60% ao
ano, fora a correção. Se o Governo reduzisse esses juros
para 24% ao ano, a redução seria de 2,5 vezes.
O Sr. Joio Lobo -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. CID SAMPAIO -

COm muita honra.

O Sr. Joio Lobo- Nobre Senador Cid Sampaio, V.
Ex" aborda assunto muito importante no contexto desta
atual administração que o Presidente Sarney enfrenta,.
Eu gostaria, a título de contribuição, de juntar às palavras de V. Ex• a nossa preocupação com a total falta de
confiabilidade nos números que a economia lança diariamente através da imprensa ou divulga de um modo ou de
outro. V. Ex• pode ver hoje, no Jornal de Bruma, nota
sobre o depoimento do Professor Munhoz da Rocha
numa Comissão Parlamentar de_Inquérito da Câmara
, dos Deputados. E ele contesta frontal e peremptoriamente, todos os números, tanto do débito interno como
externo, do pagamento de juros, enfim, todos os dados
que estamos habituados a receber dos canais oficiais do
Govemo~são c-ontestados pelo ilustre Professor que tem
autoridade intelectual e moral para fazê-lo e não hã nenhuma contradita ao que ele fala. Então, achamos que
esse assunto ê muito grave, Senador Cid Sampaio. Não
sabemos se o rombo da casa própria, em virtude do percentual de 112% para os reajustes semestrais, vai ser de
30,34 ou de 36 ou apenas de32 trilhões de cruzeiros. E a
desfaçatez é tão grande que se joga com 1, 2, 6 trilhões,
como se um trilh'ào fosse uma coisa insignificante. Acho
que o que estã nos faltando é a noção exata da grandeza
desses números. Poucos de nós, por exemplo, têm a
noção do que representa, noção da ordem de grandeza
de um trilhão de cruzeiros para se jogar com 2 trilhões a
mais ou 2 trilhões a menos, como se fosse coisa sem nenhuma importância. Acho que tudo isso é fantasia, é
"chute", é invenção. :1:. preciso mais seriedade no tratamento de n ómeros da ordem de grandeza do trilhão, que
se faz atualmente, que é quase hãbíto corrente entre os
econ_o_m_istas. Lembro-me bem, quando o Ministro Jarbas Passarinho, criticando ou, pelo menos, exPondo os
débitos da Previdência, falava que ele seria em torno de
2,5 trilhões. O Ministro Waldir entra b diz~ na primeira
semana, que são 5 trilhões. Depois torna a acrescentar
que, em vez de 5 seriam 8 trilhões. Baixa n~>Vamente para
6. É impresSionante a facilidade e o descuido com qui
eles dizem 6 trilhões, 2 trilhões ou 4 tril_hões. Essas coisas

são totalmente inadmissíveis e tiram a confiabilidade de
tudo que se fala a esse respeito. Era. o aparte que queria
'dar a V. Ex•

O SR. CID SAMPAIO- Agradeço o aparte de V.
Ex', mas quero salientar que esses grandes números decorrem de projeção de estatísticas e eles não podem ser
rigorosos. Diz V. Ex• que um trilhão é um nllmero enorme. Mas, em 100 trilhões, um trilhão é só 1%, e não hã
cálculo que se faça, em economia, em macroeconomia,
em que I% não seja uma variação normal e previsível.
Quero dizer que também com relação a déficit, com
relação a saldos e a créditos, existem conceitos que variam de escola para escola, de país para país. Portanto,
para que se meça exatamenter por exemplo, o valor de
um déficit, é necessãrio que se conheçam quais os conceitos., qual o critério adotado, se é déficit meramente de
caixa, se é déficit económico. São conceitos diferentes e
que, portanto, exigem tratamentos diferentes e que chegama números diferentes. Portanto, V, Ex• só tem razão
parcial no que afirma.
Mas eu quero, agora, e peço aos ilustres Senadores,
que atentem para uma solução que poderia ser muito
mais justa que .citei, e que vínha sendo adotada desde o
Governo passado e que o atual Governo ainda não pôde
reformular inteiramente.
O Governo, para arranjar dinheiro, emite títulos; paga
juros altrssimos e, então, faz com que esses recursoscom que_ ele cobre os ~eus déficits- voltem para a circu. lação económica, voltem através da poupança de quem
pOde poupar p!i.rã o mercado de capitais, para voltar novamente a alimentar o déficit, enriquecendo aqueles que
estão poupando, que são os únicos que recebem juros
altíssimos, muito mais altos do que em qualques ati vidade econômica.
Se em lugar disso, se buscasse outra solução, e quero
mostrar como seria simples e como seria muito mais justo socialmente: se os juros fossem reduzidos, como eu vinha dizendo, de duas vezes e meia. Os juroS senâo reduzidos de 60%, que hoje são os juros líquidos das transacões econômicas e financeiras no País, para 24%, reduzindo de duas vezes e meia, nas empresas os custos financeiros também seriam reduzidos de duas vezes e meia.
Se nós analisarmos os custos financeiros das diferentes
empresas, nós observamos que eles se situam, hoje, em
torno de 40%. Existem empresas, com situação ecopômica mais difícil, cujos custos financeiros chegam até a
60%._ Mas vamos admitir 40. Se se_admitir 40 e reduzir
du?S vez~s _e meia,__~_ses c:ustos_~escem para 16%, propiciando uma lucratividade nas empresas de 24%.
Então observem, Srs. Senadores, na hora em que se
terminasse a correção monetãria e se tabelassem os juros, aum~ntava-se automaticamente a lucratividade das
empresas, de todas elas, porque as que não pagam os juros, contabilizam os juros no seu capital próprio de giro,
de 24%. Então, nessa hora, se o "Governo congelasse os
preços no Brasil ninguém poderia gritar, porque estava
cOm a sua lucratividade aumentada de 24%.
E se fosse criada uma taxa de emergência, de I 0%
sobre o valor desse faturamento, o Goverho arrecadaria,
deixando aí uma margem de 14% de lucratividade para
as empresas, mais de 100 trilhões de cruzeiro~; estava coberto o déficit público. Portanto, na realidade, existem
caminhos.
Se foi estruturado e_ cristalizado um sistema
económico-financeiro que tanto prejudicou o Brasil, de
repente é necessário prudência para desarticulá-lo, mas é
necessário também coragem e, eu repito, em nenhum
processo inflacionário gigante do mundo, venceu-se a ínOação através de medidas paliativas. Toda a vida a inflação caiu de; uma vez, como caiu na Alemanha, como
caiu na Grécia e como caiu na Espanha. Portanto, ou
nós derrubamos. a i_nflação de uma vez só, com uma paulada só na cabeça dela ou, entào, ela continua perdendo
de um lado e ganhando do outro e ;r;nantçn_do a economia
brasileira nesse estãgio em que ela se encontra, de exaustão.

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite um aparte'?

O SR. CID SAMPAIO -

Pois não.

O Sr. -José Lins - Nobre Senador Cid Sampaio, V.
Ex• é uma das inteligências mais fulgurantes desta Casa.

---o SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado a V. Ex•
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O Sr. José Lins- Acompanho com que dedicação,
com que esforço, com que discernimento V. Ex• analisa
as questões da ãrea econômica, mesmo porque, a[êm da
experiência política que lhe dá um visão abrangente, V.
Ex• é um técnico, um industrial, e sobretudo um homem
sofrido, ao longo de sua vida, por todas as dificuldades
que a economia tem trazido à empresa privada. Notei,
ontem, corn que interesse vários técnicos da ãrea económica do Governo_puviam as análises e as propostas de V,
Ex• Nem sempre concordo com elas, mas de uma coisa
não posso esquecer: ê que as grandes inflações, realmente, têm sido tratadas e corrigidas abruptamente, nunca
por medidas parciais ou por medidas de aproximação sucessivas. Felizmente, acredito, ainda no Brasil, não estaines ainda nessa fase aguda, perigosa e subversiva, que é
uma inflação do nível da Argentina, que já beira a mais
de 1.000%. Noutro ponto concordo também com V. Ex•:
essa discrepância de números apresentada por diversos
setores do Governo a que se referiu o Senador João Lobo, ela realmente não preocupa. V. Ex• explicou muito
bem: tudo isso depende dos critérios das definições, do
objetivo com que esses números são apurados. ~ verdade, também, que o Governo não tem um sistema de
apropriação mais esmerado, mais adequado. Mas uma
coisa eu queria ressaltar no momento: é o clima de debate que se instalou, hoje, no País e no Congresso NacionaL O Governo do Presidente Sarney tem sido um Governo aberto. Hã mais de uma proposta, dentro do próprio corpo do Governo, na área econômica, para o tratamento da situação atual da economia. Alguns acham que
isso preocupa. Eu, ao contrário, acho que esse é o caminho certo. Ninguém deve tomar decisão antes de um debate amplo, debate que vinha sendo contido hã muito
tempo. 1:. importante essa atitude do Presidente. Acho
mesmo que Sua Excelência só deverã tomar P.ecisão depois de concluída a discussão interna dc::ntro do próprio
Governo e o diálogo externo que Sua Excelência tem
mantido com as_ cfasses produtoras, com os operários,
com a Igreja. O Presiden~ Sarney está no caminho certo.
Termino o meu aparte: a contribuição que V. Ex•, hoje,
ventila neste plenário deve ser analisada, embora eu mesmo discorde d~ muitos dos seus tópicos. b mais uma voz
nesse debate naciOnal que Súriey vem buscando com a
sociedade civil e com os técnicos para chegar a bom ter~
mo. Que a Nação contribua conscientemente, sob a égide do Presidente José Sarney. Agradeço a V. Ex• a
atenção com que me ouviu.

O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado a V. Ext,
nobre Senador José Lins, pelo seu aparte que veio abrilhantar a minha exposição, Mas, seguindo o curso dos
meus argumentos e aproveitando os de V. Ex•, na reafidade, o debate que o Presidente José Sarney tem permitido não no Congresso, mas no País, inclusive dentro das
próprias áreas governamentais em que Sua Excelência,
como juiz, oúvC a um e ouve a outro para tomar uma deliberação acertada, na realidade, se nós analisarmos os
pronunciamentos das diferentes correntes de economistas no País, verificaremos que existem várias soluções a
adotar._Em todas elas há alguma cais~ de certo, algumas
delas são mais perfeitas e mais abrangentes do que as outras mas, dessa discussão, estou certo, todas elas se aperfeiçoam. O que ê- necessário, realmente, é ter coragem de
enfrentar essa estrutura que foi criada, baseada num pacto que existia entre as forças que mantinham o poder e as
classes que se locupletavam do poder e enriqueceram,
não só as correntes internas como, também, as externas.
Quando um pacto desse chega ao fim, é diflcil vencer os
obstáculos criados por aqueles que, durante muito tempo, usufruíram do poder.
As reações são grandes. Nós vimos, dentro das distorçõe-s brasileiras, que o sisteina financeiro
hipertrofiou-se. Hoje, não se anda nas ruas princípais
das grandes cidades do Brasil sem encontrar um prédio
de um banco encostado a outro prédio de banco, encostado a o_utr~_prêdio de uma financeira. As vantagens que
foram concedidas, as possibilidades de grandes lucros,
através da pr~pria legislação, possibilitaram que cresceSsem e florescessem fortunas enormes, enquanto uma boa
parte da população caminhava para a mi~ria e até para
a fome.
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neste Congresso e atente para o Regimento que estabele-ce-o--prazo--restrito para as sessões ordinãrias. (Muito
qeqtl Palmas.)

Mas o que ê indispensãvel, agora, é que seja dado um
tratamento de choque à crise brasileira. Primeiro, POr~
que se nós estamos com a redução de consumo de JO%;
em média, na população brasiléira, se nós estainris ·comum nível de ociosidade nas empresas também em torno
de 30%, ou isso serã -ioterrornPido ou, então, eu não sei;--

--DISCURSO--J'RVNUNCIADO PELO SR.
V/RG[LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 26-Q-85 E.
~QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
c-SERIA PUBLICADO-POSTERIORMENTE.

quando formos adotar a verdadeira solução para a crise
brasileira, em que situação estarã este País? Que cOndição terã ele para se recuperar?

O SR. VIRGlLIO TÁVORA {PDS ~-CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
_ __A._:n._~~o_!lte~!_J~ _~I) mo u~a _P~~lifi!inar d_o_ nosso discurso,_ aprese~tamo.s à nobf_e- sit_uaçãO a-actos ,que inlorinã-vam justamente um panorama· que não era aquele de
ca_os. tão retratado_ pela atual gestão da coisa pública
. brasileira.
- - Dissemos qur; _os dado§_~tavam para serem cotejados,
examinados e c_omo não recebemos nenhuma contradita
sobre eles, cuidamos que a Liderança do PMDB achouóS bons e validos e mesmo dizfamos, naquele tempo, que
bons e válidos não os fossem o SenhOr Presidente da República deveria dar_um puxavante de orelha nos dirigenteS Uo -):)fiffiiiiOC:SCilãO, CujOs orgãos rorneciam tais elementos.
Mas, Srs. Senadores, feita esta prelimiriai. vamos perguntar quais_o_s documentos bãsicos.que informam-os
compromissos da atual coligação de partidos que suportain o GovernO_, sua- política econômica-financeira'?
Aciúi.iiloS: -Q-OiSCU.rsó-uTravessia.-.; do Presídente Ulysses
Guimarães, ~·comp"r"(Hflissos com a Nação" --doeu- men_t(b.asslnado por José Sarney, Marco Maciel, Ulysses
Gt.dm_irãe!_ e AuJ:Oliano Chaves, di10curso de p_osse de
Tancredo Nev_es; aquele outro. lido pelo seu sucessor; o
discurso do dia da eleição; e a primeira entrevista que S.
txcelénCia "deU, máXim-e à resposta-que ofereceu ao ilustre colega seu de lides literâriils, Barbosa Lima Sobrinho.

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. E:t• um aparte'?.

O SR. CID SAMPAIO --Eu pergunto ao Sr. Presidente se, dentro do meu tempo, eu ainda posso conceder
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -: O
tempo de V. Ex•.jã foi ultr_apassado em quatro minutos.
Peço a V. Ex• que não conceda mais apartes. O SR. CID SAMPAIO - Ilustre Senador Jorge Kalu- __
me. consiga do Presidente e o aparte lhe serâ concedido.
O Sr. Jorge Kalume - Sou escravo do Regimento.
Mas, seria um brevíssimo 8pãfte.
O SR. CID SAMPAIO -Sou um Senador disciplinado e conheço a energia do Sr. Presidente. _(Risos.)_
O Sr. Jorge Kalume --Queria dizer apenas com a permissào do Sr. Pr~dente, _que V. Ex•, como empresârio
bem sucedido neste País. está Oferecendo magnífica contribuição à Nova República. Eu espero que as palavras
de V. Ex• ressoem favoravelmente nos MinistérioS -das
ãreas económico-financeiras. Parabéns!
O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado,a V~- Ex•.
ilustre Senador Jorge Kalume.
E terminando, faço um apelo aos Srs. Senadores para
que analisem, se aprofundem e exerçam a pressão que o
Senado_deve exigir junto ao Govexno, porque um governo democrático é Q que ateh_de. pressões e de acordo com
a justeza e_os argumentos que se revestem essas pressões
decide com acerto, em consoilâQcia C_QF;Il a opi:nião da
maioria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muit9 bem! Palmas.)

--- ·-pefhfitimo-iibs, sõ refrescando a memória dos Sr_!io Senadores, recordir: Ulysses Guilbafães-- ..A TravesSia",
de 24 de -~g~st~- d~ 1983:----~~no_ alto da ITJaioria que. civi"cament_~_me credencia, o-PMDB oferece as segu_intC$ alternativas
--institucionais, et:onômico-sociais, etc., etc."

Dessas, __ p~r!!lit~f!l_'?~ P.!~_9ar:

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.. CID
SAMPAIO NA SESSÃO DE 26-6-85 E QUE, EN·
TREGUE À REVISÃO DO ORA~D~OR, sERIA
PUBUCADO POSTERIORMJ;;NTE.

-Elevação imediata e progressiva _dos níveis de ativi·-dade econômica, visando a plena utilizaçª-o da capacidade produtiva instalada no Pais, recusando a recessão;
--Sem que a economia cresça menos d~ 4% _ao _ano. o
-.(}.esC1rijlri:gO-eCãpãCfrjaaeae~absorveruiií :mnh~_o e me_i'?
de novos inteir"ãtlie~--__ 5 -Aumentar a eficiência e competitividade do setor
estatal da econom"ia, furidameiltal p3ra-o desenvolviíneil~
to econômico, desconectando-o da especulação finanCI!ira e redicíonáhdo-o sob o controle do Congresso para ãs
aiiVidades- fundamentais.
-

O SR. CID SAMPAIO (PMOB- PE. Pela ordem,)
--Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Havia pedido a palavra pela ordem. Lamento que, a
mesma me fosse protelada, porque depois de a ter pedido, o Líder exigiu que lhe fosse dada a palavra pela ordem. Todavia. é regimental. Agora,- quero me refefir a
um ou_tro assunto.
_
Em sessões -extraodinárias não sC apliCarri os dispositivos que são estabelecidos no Regimento para a sessão
ordinária. Mas não é s6 isso, Sr_. Presidente. Dentro do
CoiJ.gresso, existem normas que apraxe·oonsagra. Eu
mesmo, falando desta. tribuna, ultrapassei em mais de
uma hora o tempo previsto para o Expediente, por concessão do Presidente, que naquela época não era V. Ex•
A mesma coisa ocorreu quando _falava o Senador Roberto Carilpos. Portanto, essa praxe de conceder a palavra e
permitir que seja ultrapassada a hora de in(cio-da Ordem
do Dia, embora regimental, tem sido uma piaxe constante neste Senado. E, como a par" das normas estritas do
Regimento tem prevalecido nas decisões da Presidência
da Mesa o hábito. a praxe. as exceções que têm sido feitas. Quero chamar a atenÇãO -de V. Ex•, e elogiar sua atitude quando na Presidência. e democraticamente, repe- tindo o que se tem feito ihsiSfentementenesrese·nado_,
permite que Q!i oradores qsem a palavra enquanto, como
bem disse V. Ex•, aguarda uma decisão da liderança.
Eu espero que, por uma Auestão meramente partidária, não se procure alterar a praxe adotada por longos
anos neste Senado e exigir-que o cumprimento estrito do
Regimento que, todavia, estabelece essa no_rma para sessões ordinárias.
__
_
Era esta a questão de ordem que desejava levantar PC:"
rante V. Ex~. pedindo que adote a praxe sempre adotada
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-Estamos pinçando, repetimos, alguns doS-itens:

6 -- Re8triQgir o acesso do Estado ao merCado de ca~
pi tais -aos casoS de investimentos públicos-, efetivamente
reprodUtivoS e ·autblíquídável;
10- Restauração do mercado interno como principal
centro dinâmico da ec_onomia nacional;
l i - Refornia do -sistema monetáriO-fínal:iCeJ.!-o{)áiâ~
assegurar seu efetivo controle pelas autoridades do País,
notadamente pelo Congresso;
=-Rigorosa fiScillização bancária, eliminação daS relações internas de débito e crédito em d-ólar, âesdoiari~çãO e ne_gociãção pOlítica para distribuir os encargos
de eliminaçãO -dos riSCos de câmbio, assumidos por entidades _eúblicas e privadas_. ev~tall~o-se que pre~os ~lati
vos iOs insumos básicos sejam elevados; em âeCórfencfa
~os êilCúg-oS finãncelros eXCessivos anteriormente aSsú.-i:iiido_s pcliS--effiPreSàS eStatais.' __________________ ---=--------

_

Para que se possa implantar uma política no marco
dessas diretrizes gerais impoem-Se alguns requisitos, tais
como_ a recuperação da liberdade de acão por parte do
Estado, __e a reconstrução de_ elementos básicos de_ inter_y~_n_~~ camp~ J!l_on~_târiQs, fi~an~eiro é--~mbial.
A -iiberdãde-de ação somente é recuperada se-o Brasil
ren-unC-faTà 3jU:dã finá"ncdra ao FMI, no que respeita ãs
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facilidades ampliadas. de crédito, que tragam consigo as
chamadas cláusulas de alta condicionalidade.
A seguir, faz tod_as as consi~eraçõ~ a respeito da desgraça que ê o FMI, para os países suOdesenvolvidos.

A situação de _t_utela do FMI é condição necessána
para que possamos reorganizar o serviço da dívida contraído com os {lanc_os privados internacionais, -de forma
a Compã:tibili.fá-lo com a reafivação das a_tivídades econôrhicas ·e retomadas de desenvolvimento.
O dever do Governo brasileiro é defender os interesses
e, em nome dele, deVe ser decretada a moratória.
Devemos suspender _o serviço da dívida e a amortização -do principal, pelo prazo de três anos, que poderá
ser ampliado em função de informações precisas que supõem serem·do conhecimento do Go_verno. Definiremos,
então, de maneira absoluta, as c_ondições bãsícas que Serão reiriicii:tdas as negociações com os bancos credores.
Cabe ao País agora, também, lateralmente dizer aos
credores quais são as.condições que possibilitam o pagamento da dívida, sem prejuízos irreparáveis para o crescimentO econõmico -do País_
O segundo requisito prévio à implementação de
uma_política, ê o saneamento do sistema financCiro.
O Open market, ria sUa forma atual de caricatura
de mercaâo de dinheiro. será suprlffiido. A emissão
de t(tulos pelo Tesouro Nacional dever-se-á limitai'
- aoS~interessés apropriados à li_qui4ez do sistema eco~
nômico. Deve-se eliminar a clãusula- da correção
cambial nos títulos da Dívida Pública e esta deverâ
ser consolidada de modo a compatibilizar a sua
amortização ~-o pagamento de juros com os recur~
sos previstos para o orçamento consolidado do servíço pú&Iicó, -ci"OJ1íofme -Critério estabelecfdo pelo
Presídente.
, __
_
A emissão -de títulOs com garantias do Tes_ouro deverse-=â lirriifa·r aO finariciarriento- das atividades reprodutivas assenciais ao desenYolvimento da_cconornia na_cional_.
-~
_ _,
.
A liberação de recursos financeiros. que decorrem da
retir~da _progressiVa do c;Joyerno do m~cado de capitais,
e aumento ·aa oferta de poupançis privadas possibíJitada
pelas reformas das atividades econômicas1 são condições
-necessárias para o saneamento financeiro que deverâ
traduzir-se em maior autonomia do sistema bancârio
respeito -ao~.círCUlo~ fin~anceiros "int~_nacionais.

com__

Não gostaríamos _mais,- sr. Presidente, de nos alongar
na alt_ernati.._._a, .Queríamos mais_ lembrar aos Srs. reprosentantes..da situaçã_Q, o que consta do compromisso fir~
mado pelo PMDB t:om a Frente Liberal.
o_ Pãgina 3:-Cõtnbate à inflação através de medidas
que consíderem, não apenas sua origem financeira
mas, sobretudo 1_ prioritariamente, -o custo s-ocia1.

'saneamento financeiro interno e redução do cus·
oUtra citaçãÕ: fesposta de Sua Excelência, o raleei do P.residente.Tancredo Neves na entrevista dada
no dia -17 de jafieir"O -de 1985, dois dias após sagrado
pelas uinas-. ao íntelectual Barbosa lima Sobrinho, ,
Presi_dente à época da ABI - não sabemos se hoje
ainda o é.
Perguntava aquele ilustre homem público que
proViaêiiC1as tomaria ele - estamos resumindo a
-perg-unta - no Setor económico.
.. "A política monetária e creditícia, tem que ser
oriérita.da_de maneira a reduzir o estritamente indispensâvel à emissão de títulos da Dívida Pública e direcionar o cr!Xlito ·amf esforços que oferecem a
maior contribuição de geração de empregos e rento do dinheirO_·

da."
. '"'Pergunta: que-medidas são essas,, "Não obstan-~M.dificuldadesom que nos debatemos e a maior

inflasoão na h_istQriª.s.xiste,c__ondiç_ão que no~ permite
__ê!_tev~~§$]bilidaºe <!~_uma r.ecuperaçã:o económica. O ciclo dQS- grandes investimentos necessários
à construção de nossa futura instalação da capacidade satisfatória nas áreas de insumos báSicos, bens
de capital;- etc. Está praticamente encerrada. Pretendo. ã.ssim, a dotar. tão logo seja empossado, medidas
Que resultam êm-e-Stímulo à indúsfriã da construção
civil, sobretudo de habitação popular, tendo em vista sua contribuição para a absorção de mã.o-de-
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obra, no apoío às pequenas e média empresas, tradicionalmente utilizadoras de mão-de-_obra através da
maior disponibilidade de créditos."
No discurso pronunciado por Sua _Excelência õ Se:
nhor Presidente eleito, no dia em que sagrado pelas urnas, permitirito-nos eXtrãit na pãgina 10, o trecho:

.. Não cairemos no erro grosseiro de recorrer à recessão como elemento deflacionãrio. Ao contríu:io,
vamos promover a retomada _do ciesch;nentO,-i:S1i.:
mui ando o risco empresariaf e eliminando, gradativamente, as hipertrofias do egoísmo e· da ganância.
O ritmo de nossa ação saneadora dependerá unicamente da colaboração que nos prestarem os sctores
interessados. CorltitmOs, paTa iSSO, com-opatriotismo de todos."
Na orientação dada aos Srs. Ministro~ pelo Senhor
Presidente interino, à época, José sarn~y. lendo o discurso de S. Ex•. o Presidente efetivo, acamado, era caracterizada fundamentalmente a unidade do Gover_Qo, expressa em pluralidade ampla e ponderável. Os Ministros
seriãiri seus Colaboradores na fonnulação das diretrizes
dessas políticas: E, uma vez decididas, seriam respOnsáveis por sua implementação e um eforço para o qual não
lhe faltariam jamais ó apoio e o respaldo presidencial.
Sr. Presidente, rapidamente fazendo essa recordação
daquilo que compromisso foi, assumido pUblicamente,
seja noS palanques, seja em pronunciamentos, pelas autoridades maiores deste Pais, vamos apreciar então, dois
documentos. Primeiro, a fala de Dornelles- recordando, aos Srs. que estejam esquecidos- na Câmara. Apreciação do ch~mado déficif de caix~. _
Tempo tiveram aqui e vamos Jogo co"meçar a dizer que
o Govern-o preCisa bem entrar num-acordo entre seus diferentes órgãos.
Qual o déficit a ser cons_iderado? ~ o déficit de caixa
apresentado pelo eminente Ministro da Fazenda, gue em_pronunciamento brilhante na Câmara dos ~ep11tados,
sitUou nUma conceituaçãcfque queremos com toda franqueza dizer que tem seus méritos como apresentação de
um quadro tentativo da economia brasileira, basilando o
início da implantação no Brasil da tão desejada unificação orçamentária, ·como também outra tentativ_a, que
é o conceito de caixa_ utilizado com vários senõeS, como vamos mostrar, mas jã é um avanço, de facilitai- a compreensão, principalmente, àqueles que n-ão enfronhados
nos mistérios do economês, do défic!t público, permitín- -do a identificação dos seus principais componenfes, estabelecendo um elo entre o exercício da orçamentação e a
execução propriamente dita dos seus dife:rentes itens.
Não lhes negamos esse mérito. Mas, Senhores vejamos a
altura desse déficit, que-foi caracterizadô'como déficit decaixa, 84,9 trilhões, ordem de grandeza, 85 trilhões para
nós arredondarmos. É esse o enfoque de toda a politica
apresentada por S. Ex•, àquele momento já uma polrtica
que depois mostraremos que é nitidamente monetarista,
bem diferente de tudo isso que foi aqui oUVido. Mas vamos ao fato, depois discutiremos se_ ele está com_a razão
ou não. S. Ex~ nos faz-uma apreciação da somatória do
déficit de orçamento fiscal com orçamento monetário,
no qual nós apresentamos os senões de serem confundidos ou postos no mesmo balaio, recursos patri_mo_niais e
recursos financeiroS. Entretanto, S. Ex• nos põe diante
desta nova figura, de um déficit de ca_~_a_ de 85 trilhões de
cruzeiros e para ele isto monta uma "estratégia; não leva
em consideração, e não dá uma palavra na sua apreciação sobre os juros que ã.p6s levantado ê a premissa
que pelo seu outro colega s-oma grande componente sem
a qual esse déficit não apresentaria com essa altitude, 90
trilhões de cruzeiros, 65% correspondente à dívida externa equivalente, claro, e 35% pela dívida interna.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, S. Ex• atribui
que o combate da inflação d~ve se basear_ fundamentalmente na luta intemerata contra esse déficit, sendo odespencar dos juros, apenas uma conseqüênCia da Mesa.
Não sabemos se estamos sendo muitO explícitõ rio que
dizemos, e-ntão, palavras textuaís;."déficit produz dívida. Infelizmente temos que sustentar a dívida para cobrir
o déficit" em um círculo viciosõ - pãlavras essas não
são nossas, são deles. Mas, Srs. Senadores, nós poderíamos discutir quanto à justiça ou injustiÇa de fazer a diminuição desse déficit quanto ao emprego daquelas quatro

alternativas afirmadas por S. Ex• que seja: corte de gasto, 35 trilhões, aumento de receita 10 e IS trilhões, quer
dizer. aumento, portanto, de impostos, emissão de moeda, antigamente limitada a 22,5 trilhões. Agora, já pela
última versão de Lemgruber 25 trilhões- mas nós não
vamos brigar por 2,5 trilhões, isso é pouca coisa - e
emissão de títulos públicos 15 trilhões, o que somaria-85
a 90 trilhões, mas somos surpreendidos por levantamento do Banc_O Ceritral_dO-conhl;Cimento, dos Srs.. Líde~~s
da Situação porqUC_fiísi8ri1ente V. Ex•s, pai-eCe, qUC al-=moçaram ontem ou anteontem com os repensáveis p'or
aquela instituição maiOr dC crédito~ entãO~ já rios aparece OUtro nUmet~J' _completamente diferente:- E- ainda
para nos desnortear mais e à opinião públiCã,- teffios do
Excelentlssimo Senhor Presidente da República algo se
api-OxfmandO. de- i 10 trilhões de cruzeiros. Então, vejam
V. E~•s, foi uma escalada, 85, lOS, 110. Ainda não estamos discutindo se_ a politica adotada é boa ou má ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena·dor Virgílio-Távora, V. Ex• dispõe só de um minuto_e_
comO hf ainda 3 Uderes para falar peço a V. Ex• que
coilclua seu discurso.
O SR. VIRGJUO TÁVORA - Hoje de m_anhã vi_mos
como V. Ex• foi rigoroso, de maneira que serei igualmente rigoros_o_ no cumprimento.

O SR. PRESIDENTE (José fragelli)...,. V. Ex• sabe
que pela manhã- V. Ex• que é um racio-nalista entende
que pela manhã foram as circunstà_ncias. -O SR. VIRGILIO TÁVORA - N~vament~ amanhã
nos inscreveremos, porque atê sexta-feira ainda há sessão.

O SR. PREslÍ>ENTit(José Fragelli)- Aliás. somen·
te com o protesto de V, Ex•, que já se ericeriou o tempo
de seu diScurso.
O SR. V!RGILIO TÁVORA- Pois bem. Vamos
apenas dizer, vejam os Senhores, que o documento básico do_ qual nos é pedido uma série de providências e
sobre o qual nos é solicitado nos_ debruçarmos para dar
sugestões - ainda não estamos nos referindo às tais notas para o Primeiro Plano do Desenvolvimento da NR,
Nova República, então, em referência a esta publicação
ê de uma antonímia que salta aos olhos.
Sr. Presidente, não vamos abusar do tempo.
O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Frageili) --Eu pediria
que não houvesse apartes, porque estftenninado o tempo do nobre orador.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Eminente Senador.
com muito prazer ouvidamos V. J;.x• ma,s a.go_ra o Pre_sidente nos adverte.
O Sr. José Lins - Eu queria dizer apenas que ainda
não entendi se V. Ex• estã elogiando o Gov~nQ_ ou se es- tã atacando._
O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Por enquanto, estamos demonstrando o que foi-nos_ Qado para discutir. N'l'
1: parece que ainda não estamos discutindo_n~rr:t.-a tinha
de ação adotada no Goy~no:_~ela antítes~-de tudo isso
que iióS temos aqui, como os com:promissos assumidos
pela Aliança para com a Nação. E n"' _2, estamos co-_
meçando a discutir, agora sim, algarismos que V. Ex~
tanto gosta. Pois bem, mostrar que atê nesses algarismos
é pr~iso primeiro que _o Governo se entenda. Primeiro
que o Go_veino diga ·qual realmente ê o déficit que ele
considera. Se é o déficit, digamos, Dorneleano, isto é, déficit de cai'ta, se é um déficit.~
Eminente Senador, nós estamos apresentando dãdos e
não ataqu-e a ninguém. Nós estamos discutindo a política
do atual Governo, depois podemos compará-la com a do
antigo.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fra_gelli)- Eu peço ao
nobrt; Senador para não apartear, o tempo do orador já
terminou.
- --

O SR. VIRGILIO TÁVORA - N' 2: o déficit apresentado pelo Sr. Ministro do Planejamento, o déficit
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apresentado pelo Banco Central e, finalmente o d~ficit
apresentado pelo Senhor Presidente da Rep6blica, entre
o primeiro e o último hã uma diferença de 25 trilhões de
cruzeiros, nem mais nem menos. Isto não é crítica, é para
apenas podermos realmente começar a discutir. S. Ex•
perguntou se estava criticando, estamos expondo fatos.
V. Ex• achando que.estão dispares assim ...

O Sr. Be.neditQ_____E_~re_ira - Senador Virgflio Távora,
por uma questão de justiça, V. Ex• foi aparteado pelo
PMDB e a Mesa vai ser condescendente, por uma questão_ de eqUidade permitindo que aparteie V. Ex•
O SR. VIRGILIOTÁVORA-Sr. Presidente, vamos
no!j curv~r à ordem de V. Ex• comunicando que amanhã,
como Líder do PDS, vamos continuar. Falamos a V. Ex•
que ilós teríamos esta sessão para discutir o assunto. V.
Ex• está chegando agora e já está nos cortando a palavra.
O SR. PRESII>ENTE (José Fragelli)- Antes de cortar y. Ex• já esten.d.eu muito a palavra.
O-SR. VIRGILIO TÁVORA- Então, queremos di·
zer o seguinte: número 1 - o que dissemos até agora é
um antítese do que foí afirmado de início nesse documento - isso iremos discutir amanhã. Segundo, vamos
estabelecer uma base; o dl=ficit é tanto para, em função
disso, ver que as políticas adotadas, as politicas sugeridas nem nos números são aquelas mais convenientes ou
não;-e-depois vamos nos permitir citar a opinião de pessoas as mais graduadas, as mais importantes, da Situação, do Partido de V. Ex• que não concordam nem
uma vírgula com esse procedimento.
Sr. Presidente, pretextando amanhã continuar por benévola- aquiescência do Líder do nosso Partido que chc>
ga, dizemos, Sr. Presidente: que nada corno debater. Vê
V. Ex~ que só em afirffiar o que V. Ex•s disseram em
público e aquilo que realmente está se realizando, já começa a Sürgil' a controvérsia.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem 1 Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
_VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 26-6-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁ>VORA (PDS- CE. Para uma
explicação pessoal.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Vamos responder a sua gentileza, corn d_ois minutos
apenas, e dizer cjile este debate tinha sido combinado entre os Ud~r!!S, as_sim nos foi informado, e que nesta sessão nós poderíamos falar o tempo que quiséssemos; para
explicar o ponto de vista do PDS sobre a ~ondução da
política econô_micp-financeira. E, para tornar .o mais viVo, o mais~nattir:,d, este debate, vê V. Ex• que não trouxe-mos aqui discurso nenhum escrito, apenas anotações. E
de uma forma tão_ Jibe_ral que até o ilustre Líder do~
PMD:B _.sojicjtou~_nos ç lhe entregamos, depois daqueles
20 m,inutos exat9s que nos deram e que a outros conce~
der?--m muito m-!is, aquel_? documentação que ainda não
devolveu, à base da qual fazia_os pronunciamentos-. Mas
já que o ilustre Senador Hélio Gueiros deu a resposta
que acha que é aquela conveniente, nós dissemos e vamos repetir: queríamos saber, realmente, qual era o déficit_sobt~o qual !ínhamos que raciocinar, para, baseado
nele, podermos discutir os remêdios apresentados, ou supostamente apresentados, na alocução_ feita pelo Minis~
tro d;;~ Fazenda e no esboço de Diretrizes do 1"' Plano
Nacional de Desenvolvimento da NR- Nova-RepúbJi..
ca - do Ministro João S_ayad.
Isto é; que foi posto em discussão desde já, no começo.
com a leitura que fizemos: mostramos que uma coisa
eram as promessas em palanque e outra o que estava sendo realizado n_a área econômico-financeira.
Amanhã, Sr. Presidente, continuaremos, dentro do
tenipo da Lideraflça.
Agradecido a V. Ex~ pela gentileza. Veja que falamos
o mínimo possível.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 26-IJ-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, Srs. Se-.
nadares, respeito os sentimentos de desapreço pessoal
que o no.bre Senador Martins Filho nutre pelo Governador do meu Estado. Respeito essa hostilidade, respeito
essa malquerença. Mas, não concordo com afirmativas
que o Representante do Rio Grande do N arte fez da tribuna do Senado, procurando torpedear o pedido de autorização para contrair emprtstimo externo encaminhado a esta Casa pelo Governador Jos~ Agripino Maia.
Retrocedamos um pouco no tempo.
O Governador José Agripino solicitara ao então Presidente João Figueiredo, a outorga de garantia para contrair empréstimo externo da ordem de cinqUenta milhões
de dólares. Nessa ocasião, o Governador José Agripino
Maia, juntamente com outros Governadores do N ardeste, decidiu apoiar a candidatura do saudos.P. Presidente
Tancredo Neves. O deferimento do pedido sofreu delongas, por razões óbvias. e o processo s6 pôde ser ultimado
em março, quando chegou ao _Senado.
O Presídente Tancredo Neves, sabedor od_a resistência à
postulação do Governador, assumiu compromisso solene com o Dr. José Agripiiiõ, dizendo-lhe que seria uma
questão de honra para o seu Governo autorizar o Estado
do Rio Grande do N arte a, realizar essa operação. O Presidente José Samey, testemunha deste fato reafirmou o
compromisso perante o Governador, três Deputados Federais e um Senador da República que tiveram audiência
com Sua Excelência tratando desse assunto.
A lei autorizativa da Assembléia Legislativa foi aprovada à unanimidade. As prestações de contas do Governo do Estado, encaminhadas ao órgão competente, que é
o Tribunal de Coritas Estadual, relativas aos exercícios
de I 982 e 1983, dando contas de empréstimos externos
tomados pela administração pretérita, mereceram aprovação unânime. O plano de aplicação dos recursos ora
postulados, quando se afirma a sua inexistência, p.ão
quero ser descortez para acusar que se esteja falseando a
verdade, mas a verdade é que quem assim o disse, não
teve sequer a oportunidade de compulsar o processo,
pois o plano de aplicação se acha apcnso ao mesmo, o
mais volumoso processo de solicitação de empréstimo
externo em tramitação nesta Casa do Congresso N acional. Por que o mais volumoso? Porque todas as indagações de esclarecimentos pertinentes ao ·caso foram
atendidas com presteza pelo Governador que, diga-se de
passagem, não é sequer meu correligionário mas filiado e
prócer do Partido da Frente Liberal, partido que deveria, nesta hora, defendê-lo com veemência das injustas
increpações, porquanto o Sr. GóvOrilador, meu adversário político, -não se sente atingido pOr-imputaçõeS desabridas, que a sua honra de homem público repele. E
tanto o plano de aplicação está anexado ao processo, que
o próprio acusador leu expediente encaminhado-à Presidência da Casa, solicitando a alteração de um dos ftcns
desse plano de aplicação; ora, Sr. Presidente, se o Governador solicita ã ã.ltera-ção de um item do plano de aplicação é porque, obviamente, essse plano é peça do processo.
Sr. Presidente, respeito as desavenças do ilustre colega
que. me antecedeu na tribuna. Não desejo analisar ou julgar as suas posições contrárias aos interesses do nos.so
Estado.
Mas lamento que o Senado da República se incline em
aprovar todas as solicitações de empréstimos internos e
externos, cujos processos aqui tramitam, e pretenda, Sr.
Presidente, por imposição pessoal e polftica de um Senador do PMDB, monstrar-se indiferente à pretenção do
meu Estado. Porque, em verdade, o Senador Martins Filho, para assim agir, está recebendo orient_açào do seu
partido, a nível estadual, e também do seu lider maior, o
Ministro- Aloísio Alves, ..
O Sr. Martins Filho -
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Com muita honra!

O SR. MOACYR DUARTE- Tenha-se a coragem
de proclamar a verdade. Por razões de ordem pessoal e
de desavenças políticas, transforma-se este alto pretório

em pr.lco de questiúnculas provincianas e lutas de campanário, tudo isto em prejuízo dos interesses maiores do
Estado e do seu povo.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) um minuto para concluir a sua oração.

V. Ex• tem

O SR. MOACYR DUARTE- Não desejo que V. Ex•
seja para comigo tão liberal quanto o é para com outros
oradores.
-Mas, Sr. Presidente, um minuto apenas me basta, para
dí.Zer que o _SenadO-Federal aprovará empréstimos-para
os Estados de São Pauto, Rio Grande _do Sul. Goiás,_ Minas, Maranhão, Santa Catarina, Paraíba, Sergipe, além
de outros e considerará o Rio Grande do Norte filho espúrio da Federação.
O Senado Federal, Sr. Presidente, não sei se se posicionará erectamente, procedendo dessa forma. Penaliza-se
um dos Estados mais pobres da Federação. Castiga-se
um Estado já tão castigado pelas secas e pelas enchentes
que destroçaram a sua economia, apenas POrque a vontade de um homCin, de um correligionário, de um partidÕ, devem prevalecer sobre os- interesses de um Estado
pobre, pequenino, sofr"ido, mas orgulhoSo e viril.
Se o Senado de_negar esse pedido, o _Rio Grande do
Norte não se dimin-uirâ. O Senado siml (Muit_o bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO !'ELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE 26-ó-85 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt LINS (PFL- CE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
AtendCnôo aO--chamado para o debate feito pelo Plenáriõ, e pelo Governo, sobre as grandes questões nacionais e, cumprindo uma promessa feita já há muito, convidando a SituaçãO para uma análise cuidadosa do momento atual, o nobre Senador Virgflio Távora fez um
discurso oritem, e voJta hoje, com a sua contribuição a
uma reflexão patriótica. No discurso de ontem, S. Ex• estranhou que o Presidente José Sarney falasse em dificuldades, em caos na economia brasileira, e tentou mostrar
incoerências nas declarações do Presidente. Para isso S.
Ex• analisou o comportamento de vários índices econômicos nos cinco primeiros meses do ano passado e nos
meses correspondentes deste ano. Algum de seus dados
não tive condições de ç_hr::car. mas a palavra de_ S. Ex•
merece fe, pelo cuidado com que procura sempre se informar. S. Ex• citou um crescimento de cerca de 7% do
emprego dos últimos doze meses. Estranhei essa informação. O Senador Virgílio Távora citou a criaç_ão de novecentos e trinta mil empregos nos últimos doze meses,
dos quaí~ duzen~s_ e cif!qüenta e três mil ~ quinhentos
somente em abril e citou o saldo da balança comercial,
cujos números me parecem ...
O Sr. VirgOio Távora- Eminente Senador, estou interrompendo V. Ext com fineza.
O SR. JOst UNS -

Com prazer, nobre Senador.

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• deve ter lido o discur-

so, e fazia questão; e quando um ponto_era citado, dizia
claramente. fonte tal. Então, esse dado apresentado ê da_
FIESP. A FIESP é quem me tem dito.
O SR. JOSt L_INS - Eu estou confirmando os números de V. Ex• sem colocá-los em dúvic;ta.

o s~=:'Virgíl:t~Távo;~::::~Qtando digo a "fonte TBGE,
senão é-verdade é o IBGE.

-0 SR. JOSI!: LiNS .:._ Senador Virgílio Távora, V.
Ex• não precis~_ s_~_defer~:~er. Citei a _probida~e com que
V. Ex.f. dialoga. Os dados_ sobre os saldos da balança co~
mercial são __ os númerQs r~s. Quanto porém aos gastos
de caixa do Tesouro, creio que S. Ex• não anaiisou_bem o
problema do superávit. Gostaria de dizer-lhe que os 11,2
trilhõcs de superávit que encontrou entre janeiro e maio
deste ano, são realmente ilusórios. O saldo de março foi,
sem dúvida, negativo, de cerca de 800 bilhões de cruzeiros. Mas no mês de maio o déficít de caixa foi simplesmente de 12,8 trrfllões. E. qile uma distinção deve ser feita
entre o que é real e o q~e é aparente. O dêficit real ficou
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encoberto por emissões ou pela venda inapelável de títulos no mercado financeiro. O Governo emitiu mais de 15
trilhõeS de títulos para sãldar os seus compromissos, sendo que, ao final, restou uma sobra de cruzeiros. Mas foi
tudo resultado de operações financeiras que não representam senão o aumento do endividamento público.
NãO houve, portanto, superávit de caixa, houve, ao contrário, um preocupante déficit real no orçamento fiscal.
O Sr. Virgnio Távora -

Permite um aparte?

O SR. JOSt LINS- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora- Vamos nos referir justamente
aos números lidos. Em março, afirmamos que houve um
dêficit de 798 bilhões, houve um superávit de Caixa do
Tesouro, sem a menor sombra de dúvida, em abril, de 2
trilhões e 565 bilhões de cruzeiros. Assim é dito pelo
Banco Central. De onde foi obtido, nós podemos discutir amanhã com V. Ex• -não vamos gastar o resto de
tempo que tem - mas que houve o superávit, houve.
Obtido, seja por origem tributária, seja por origem de
emissão de títulos, isso é outra coisa, mas houve o superávit de caixa do Tesouro,

O SR. JOS:I!: UNS- Se me permite, eu estou com a
cópia do discurso de V. Ex_• na mão.
O Sr. VirgRio Távora- Menos 798 milhões,
O SR. JOSI!: UNS- Muito bem! E cita abril com 2
trilhões 565 e_maio_com 4 trilhões 895 ...
O

Sr~

Virgílio Távora- Também!

O SR. JOS~ LINS - E V. Ex• soma, algebricamente,
e encontra um saldo de 1 Í.206 milhões. Quero esclarecer
a V. Ex• que esse superávit não é real. O déficit, segundo
o Ministro Sayad.. ~
O Sr. Virg~1io Távora..:... Vá reclamar do Banco Central, porque esses dados foram tirados de lá.
O SR. JOS:I!: UNS- Nobre Senador, informo sobre
um fato. Procuro esclãrecer uma questão, sobre cuja
base de entendimento devemos dialogar. Acontece aí um
problema semelhante àquele relacionado com a avaliação do déficit total de caixa do Tesouro. Segundo informações fidedignas de que disponho, o déficit de caixa
no periodo marçojmaio foi de 18,8 trilhões financiado
com 1,3 trilhão de emissões e o restante com emissões de
títulos. Veja V. Ex• que, se o Governo toma emprestado
para cobrir um déficif do seu caixa é porque, evidentemente, o superávit não é ':"Cal. Esse é um dado importan·
te. Poderia parecer que o Governo está nadando cm dinheiro. t uma informação ·que eu trago a V. Ex•, dentro
desse espirita de análise mais profunda desses pontos
que podem ser importantes para sopesar a problemática
nacional. V. Ex• falou tam_bém sobre subsídios; os subsidias ao petróleo; quanto a essa questão eu me lembro,
nobre Senador, das dificuldades' que Unhamos para defender a política de preços dita realista dos serviços
públicos. Todos queriam que esses preços baixassem. No
momento, essa polftica realista foi substituída, pelo que
chamam_ a_ queima 9.-~_gcu:duras _das empresas que tenham
saldo, para favorecer o combate à inflação. Se o Governo nãO faz"; h-oje, uma política realista ê, exatamente,
com base nas folgas com que as empresas possam contribuir para -combater a inflação. Parece-me uma medida
importante, no momento. E: uma das razões, nobre Senador, por que a inflação caiu de 12,7% em março para cerca de 7,8%, em abril; em maio ficou abaixo de 8% e
esper3:··SC que em junho ~~que, no máximo nesse nível.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSt UNS- NãO é nenhuma vitória esPetacuiar. Mas isso se deve em parte à queda dos preços desses serviços, jâ que outros foram, realisticamente, ajustados em função das difícul_dad~ _d!lS_ empresas responsâveiS:.-Tam bém contou a contenção, ou o tabelamento, e a
vigilância sobre os preços do setor privado, com um
acõrdo destinado a sustar outros acrêscimos.
Concedo o aparte ao nobre Senador Benedito Ferrei~
r a.
O Sr. Benedito Ferreiu - Nobre Senador José Lins,
não vai nisso nenhum trocadilho, porque V. Ex• fala em
queiritar gordura, e gordura, de certa forma, é óleo, e eu
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tenho medo que nesse-queimar ai venhamos a ter um in·
cêndio, aquele incêndio voraz que já corroeu a PE·
TROBRÁS, no passado, quando n():; assistimos, nos
idos de 63/64, os seus navios serem apresados no exterior, ou terem que navegar como navios piratas, ·sob a
bandeira de outros países, para não serem retidos, pelas
inadimplências da PETROBRÁS, à época de triste-memória, anteriormente a 64. Então, o meu receio ê que
com essa preocupação de contingenciar, de represai a in-

flação, ou na chaínada. "queima de gordura", nessa figura um tanto quanto perigosa, quando diz respeito à PETROBRÁS, que pode resultar em queima de óleo e conseqUentemente, a queima da potencialidade da PETROBRÁ.S, e que ela não possa vir desempenhando
aquilo que ela vinha fazendo, isto é, aumentando a prospecção e a lavra, a ponto de atingir os níveis extraordinários que o ilustre conterrâneo de V. Ex•, à fre_nte do
Ministédo das Minas: e Energia, conseguiu. colocâ-la.
Por tudo isso;_ Senador, ê que vai a minha preocupação.
Acho que jã estamos à altura, neste Pars, de pararmos de
cortejar a opinião póblica e enfrentarmos a verdade com
todas as letras mai6sculas, mesmo arrostando as momentâneas impopularidades, mas pararmos com a história de querer ser bonzinho para o povo, comprometendo o futuro das gerações vindouras. V. Ex• me desculpe
por ter-me alongado, mas eu tinha que consignar junto a
V. Ex• essa minha preocupação.
O SR. JOSI!: LINS - Eu até agradeço a intervenção
de V. Ex•. Evidentemente, numa economia de mercado,

é impossível defender:-se todo o tempo, a prestação de
serviço, de qualquer natureza, seja peta empresa privada,
seja pelo Governo, a título subsidiado. V. Ex• tem toda
razão. Todavia, hã certos momentos, sobretudo quando
se pretende um impacto na comPonente psicológica da
inflação, em que vale a pena adotãr certoS tipos de subsfdio, que, aliãs, não se aplica somente nesse caso. V. Ex• é
um excelente defensor de uma polftica de ajuda à agricul~ura, no que concordo com V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me perdoe, mas V.
Ex• comete uma injustiça contra a agricultura. O que eu
sempre pedi é que se parasse de cometer usurpação contra a agricultura. A agricultura não precisa de ajuda não,
ela só precisava que o Governo não a atrapalhasse.
O SR. JOSI!: UNS - Pois eu discordo de V. Ex•
Acho que a agricultura precisa de ajuda, aqui. como em
todo país bem organizado do mundo.

O Sr. Benedlto Ferreira- Não, a agricultura não
cisa, Ex•

pre-

duçào fiobre o ano passado, sem que as medidas ad_otadas no Governo anterior tenham preparado a colheita de
1985. S. Ex• tem toda a razão. No entanto, o Governo
Federal, este ano, retomou o apoio ao setor agrfcola,
como retomou também ao· setor de exportação. Aliás,
grande parte do déficit do Governo a -que-me referi há
pouco, se deveu ao grande apoio que o Banco do Brasil
voltou a dar à agricultura. Aplicaram-se cetca de 17 trilhões de cruzeiros, com um enorme aumento sobre as
aplicações do ano passado.
Um ponto, porêm, nobre Senador, no qual discordo,
em seu discurso, ê aquele em que afirma que o Presidente
Figueiredo deixou o País pronto para crescer, para reto·
mar o desenvolvimento econômico ...
O Sr. Virgílio TáYora- Era a nossa opinião.

- O SR. JOS€ LINS -Sei eu do quanto defendi o Governo passado, mas não posso desconhecer.. as grandes:
dificUldades que o Presidente Figueiredo enfrentou. desde 1973, com o aumento do custo do petróleo, com a ma~
nutenção de grandes projetes de investimento que, afinal
de contas, não puderam ser çonclufdos ou levados atê a
fase de retribuição dos custos, como é o caso da rodovia
do aço e de Itaipu. Sei que- naquela época o crescimento
da demanda por energia estava crescendo a 15 e 18%. As
projeÇões mostravam que, se não se construísse Itaipu, o
País poderia estrangular a sua economia.
Esse não foi um fato isolado. Houve ocorrências supervenientes, como por exemplo o aumento do custo do
-petróleo, as dificuldades de importação de insumos com
que as-indústrias jâ não puderam crescer às mesmas ta~
xas. Em suma, investimentos qu_e tinham sido preparados para atender uma necessidade real da economia. se
Virain, de um momento para outro, com dificuldades.
Usinas tiveram dificuldades para vender a energia geraM
da. porque a indústria já não tinha condições de
consumi·la. Foi, então, que o Governo do Presidente Figueiredo fet um grande esforço no sentido de bar.at_ear a
e[etricidade pa:ra que esta substituísse o ,óleo e outras
fontes. V. Ex• det=erto tem conheçjroento disso_.
O Si. Benedito Ferreira- V. Ex• aceitaria uma outra
observação?
O SR. JOSI!: UNS- Com prazer. ouço o _Senador
Benedito Ferreira.
O Sr. VirgOio Távora -Depois. se V. Ex• não achar
que é abuso de bondade, gostaríamos de dar um aparte.
O SR. ~OS€ UNS -

Com o maior prazer.

O SR. JOSt: LINS- V. Ex• certamente ó um grande
empresârio e tem condições de gerir as suas empresas
sem qualquer subsídio, mas a grande massa dos pequenos agricultores precisa de ajuda.

O Sr. Beaedito Ferreira - Senador José Lins, eu, na
minha intervenção, quis afirmar a V. Ex• que estâ na hora, mais ate que tardia. de falar~os a verdade de corpo
inteiro.

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• nie perdoe, mas a
agropecuãria como um todo, o de que ela precisa é de lu·
cro.

O SR. JOSf: UNS - I'; o que estou pretendendo fazer. Tanto da parte de V. Ex• como da minha. acredito
que haja esta disposição.

O SR. JOS~ LINS - V. Ex• não deve combater uma
idéia dessa natureza. ~ claro que ela precisa de lucro•..

O Sr. Btnedlto Ferreira- Mas V. Ex•. que é um homem dos mais b~ dotados desta Casa ...

O Sr. Beoedlto Ferreira- Repito: o de que ela precisa
é de lucro, que a cidade nunca permitiu que ela tivesse.
Tanto que os roceiros vieram para a cidade atrás de lucro; tiraram o lucro do roceiro e ele veio para a cidade
atrc\s dele.

O SR. JOSI!: UNS mereço.

O SR. JOS~ LlNS - O fato, nobre Senador. é que
politicas de subsídio à agricultura são praticadas por
muitos países. S6 que estas devem ser praticadas de
modo adequado. justamente para aquelas áreas que delas precisam para equilibrar a distribuição da renda.
Mas chamo a atenção de V. Ex• que o problema da
PETROBRÃS não teve qualquer relação com os preçOs
internos dos seus produtos derivados do petróleo. Ao
contrário, decorreu, fundamentalmente, da falta de divisas do Governo Federal, para cumprir os seus compromiss_os. Isso tanto afetou a PETROBRÃS, ao BancO d-o
Brasil, como a muitas empresas privadas.
Mas, vou adiante. O Senador Virgflio Távora também
falou sobre a safra agrícola. Quero fazer-lhe justiça. Não
se colherá uma boa safra, este ano. com aumento de pro-

Muito obrigado, Ex•, eu não

O Sr. Benedito Ferreira --Não, nilo estou jogando
confcte em V. Ex•
O SR. JOS~ LINS -

Tentamos fazer o poss(vel.

O Sr. Benedito Ferreira --V. Ex• realmente é credor
dessa minha admiração. Mas V. Ex• vai me perdoar,
porque V. Ex• conhece a verdadeira face da moeda. V.
Ex• sabe que as nossas dificuldades não foram os grandes projetas, porque eles foram realizados, efetivamente,
Ex•, na sua quase totalidade, na sua quase inteireza, com
o cruzeiro. Jtaipu foi feito çom ciib.ento brasileiro, com
ferro brasileiro, com mãoMde-obra brasileira. Tucurui,
idem. idem, com a mesma data. Logo, Ex• a nossa difi- ·
culdade foi aquela hipocrisia que eu reclamava quanto a
ela, ainda-hã pouco,-eSsi riiaiiiã de querer cortejar o poM
vão, de querer ser agradável ao povão, então, permitiu
que este País saisse de 18 milhões de metros cúbicos de
petróleo para quase 60 milhões de metros ·cúbicos de
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consumo de petróleo: com a conta que custava 378 milhões de dólares, em 1972, chegou a 1 I bilhões de dólares
em 1980; porque o Governo não teve a bravúra moral de
arrostar a impopi..Jlaridade e dizer ao brasileiro que, jâ
que ele não pode comprar bicicleta e pagar, que não
compre aUtomóvel. Então, nobre Senador, vamos pôr
um paradeiro nisso. Este País é, realmente, muito bem
dotado. Deu& foi mais que ·magnânimo e generoso conosco, mas até a paciência divina foi demonsfrada por
Cristo, quandO~ aSS:ístindo os vendilhões dentro do templo, ele os chicoteou. Então, é preciso que estejamos
atentos,
porque a paciência divina também pode
esgotar~se; jã que a econ_omia, da qual V. Ex• é mestre.
sab_~ que, realmente, é uma ciência amoral, é uma ciência
que não t~m ffiigranas, a soma tem que ser a resultante
efetiva-das parcelas em questão. Vamos. então, realmente. em termos de números, falar a verdade de corpo intei~
ro; ·sem a pú:ocilpação de sermos populares. V. Ex• me
desculpe por ter me alongado tanto. mas eu queria reafirmar essa i~perativa po-sição que todos devemos ter,
O SR. JOS~ LINS- Não~s_ou eu quem estâ criticando o Governo_ do Presidente figueiredo 1 é V. Ex• quem o
faz. Ademais V. Ex• corrobora com a minha tese. Por
várias razões, nem sempre por sua culpa.. muitas vezes
por fatos supervenientes que não estavam sob ·a seu controle, o Presidente Figueiredo não pôde entregar este
Pafs em condições de encetar agora, imediatamente, um
processo de crescimento econômico :s:Ustenta-do.
defende o ponto de vist~ de que a economia deve se basear em dados reais, e não fazer concessão nenhuma.
Mas esse, nobre Senador, é o papel da empresa privada; o Governo tem a obrigação de olhar os problemas do
povo, os problemas sociais. e, inclusive de proteger as
classes menos favorecidas. Para isso deve utilizar todos
os meios que ófereçanf alguma solução a seu alcance.

v:-Ex..--

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
~ S~~ J9S_t LINS- Com muito prazer.

O Sr. Virg(ilo TáYora - Eminente Senador. recorda- nos V. Ex", no início de nosso Governo, as citações que
fizemos, e uma delas, aliás, bem inocente, a mais inocente delas. que todas as outras nós vamos cobrar amanhã.
se Deus quiser, ou pelo menos grande parte, se tempo
para isso tivennos, justamente. eminente Senador, eram
aquelas afirmativas de que havia uma direção governamental e seus Ministros seguiriam uma mesma trilha,
não era isso? Pois bem, então vamos colocar o eminente
Ministro das Minas e Energia dentro da trilha do Governo, que deve ser expressa aí pela palavra de V. Ex•, porque justamente$. Ex• ~ que reclama que precisa ainda
-mais investimentos para não haver racionamento de
energia num futuro próximo. [nvestimentos, V. Ex• que
é engenheiro sabe perfeitamente, prioritariamente nessa
primeira parte, já que para transmissão. e dentro de 2 ou
3 anos, para transmissão e geração, sem o que, entntrcmos tamb~m. em racionamento de energia elétrica.
Quem diz isso não sou eu. éS. Ex•, o Dr.AurelianoCha·
vcs, dign!ssimo Ministro dils Minas e Energia. Portanto,
acho que o Governo, que tão bem se inicia, com esses
rasgos de heroísmo e de coragem cívica, deve tamb&n
homogeneizar o pronunciamento ...
O SR. JOSt LINS - Senador Virgflio Távora, eu estranharia se o nobre Ministro Aureliano Chaves nio defensse o seu setor. Acho que S. Ex• cumpre o seu papel,
quando aponta possfveis estrangulamentos ...
O Sr. VirgOio T'•ora - Mas S. Ex• está afirmando.
não cstâ defendendo nada, está afirmando.

O SR. JOSt: LINS- Claro que estâ defendendo. S.
Ex• estA âtuando numa linha politica que ...
O Sr. VlrgOio T'vota- Estâ S. Ex• afirmando um fato. Certo ou errado, S. Ex• está afirmando um fatQ.
O SR. JOSI!: UNS- Este fato, nobre Senador, pode
até ser plausível. Acontece que este não é o único fato eleterminante para as decisões do Governo, neste grave momento da vida nacional. Este é um dos fatos. mas o Governo é mais complexo: tem problemas nas áreas do Miriistrfrio do Trabalho,.pO .Miriistério da Sadde, do Minis-
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tério da Educação ... Os recursos falham; eles não são ilimitados; eles não existem à vontade. Ora, o papel do Governo é ouvir cada Ministério ...

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex• falou, no início, que
justamente tinha havido !,iUperdimensionamento do investimento. Só estou dizendo porque o responsãvel pelo
setor, disse o contrário. (0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSt UNS - Todavia, repito q!Je não é um
Ministério, não é o problema da energia o único problema brasileiro ..
O Sr. Virgílio Távora- E nem estamos afirmando isso.

O SR. JOSt_LINS- O Governo não pode tomar decisões e nem V. Ex' quereria iSso, ...
O Sr. Virgílio Távora- Não estamos afirmando isso.

O SR. JOSt UNS-~~; não quereria que ele decidisse ouvindo apenas o pleito de um Ministro. ~ preciso
que haja um planejamento ... (0 Sr. Presidente faz soar a
campainha.)
Atenderei a V. Ex•, Sr. Presidente, exatamente no limiM
te do me.u tempo, se V. Ex• me permite. Pergunto agora,
como no início ao nobre Senador Virgílio Tâvora, por
que não pode o Presidente José Sarney preocupar-se com
esses grandes problemas nacionais?
O grande problema não se contém na comparação do
saldo do balanço de pagamento do mês de maio deste e
do ano passado; não é a verificação da taxa de crescimento do emprego neste momento pontual da vida nacional.
Os grandes problemas estão na permanência das taxas
de juros, que estão levando as empresas privadas ao desespero. Os grandes problemas estão na inflação. Nenhum país do mundo pode ter a esperança de recuperar
o seu desenvolvimento, de acenar para as populações e
para o povo, com uma melhor distribuição de renda,
com uma política de emprego mais consentân_ea_com
essa irilensa taxa de crescimento de população trabalhadora, que luta por um lugar à sombra. O Governo tem
que olhar, exatamente, essas grandes perplexidades que
nos assaltam: a inflação, o desemprego, as escandalosas
taxas de juro, a divida interna, que se for, simplesmente,
rolada, vai elevar ainda mais o déficit público, que por
sua vez vai elevar ainda mais os juros numa espiral que
nos assombra. Jã temo, nobre Senador, que tenhamos
uma hiperinflação, se não ho_uv~ bom senso nas decisões.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, vá devagarinho por este caminho, porque a proposta é a rola-_
gem de toda _a dívida interna atinente a este ano. E sobre
ela uma colocação de mais IO a 15 trilhões de cruzeiros.
O SR. JOSlt LINS- Irei tão devagar quanto for necessário, paTa que V. EX~ cciriipreenda os pontos de vista
do Governo.
Confirmo a: V. Ex•-que houve emissão de títulos, já
este ano. Mas não rolaremos toda a dívida.
O Sr. Virgílio Távora- Não! Estamos dizendo a V.
Ex' e V. Ex• está falando de juros, que vai haver ainda
mais!
O SR. JOS't LINS- Quanto à emissão de moeda, o
Governo do Presidente Josê Sarney restringiu-a a 1,3 trilhão de cruzeiros.
O Sr. Virgílio Távora- Mas não estamos falando em
emissão de moeda, estamos falando em rolagem de dívida existente em títulos.
O SR. JOS~ LINS- Para o volume da dívida, isso ê
irrisório.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho - Fazendo
soar a campainha.) ---A Presidência pede ao orador
para concluir o seu pronunciamento.
O SR. JOSt LINS- Atendo a V. Ex•, Sr. Presidente,
embora ainda disponha de 5 minutos.
Dou a V. Ex• Senador Virgílio Tâvora uma informação que julgo importante, para que S. Ex• possa ra-
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ciocinar corretamente, sobre os dados que o Governo
tem divulgado.
O déficit público está composto por 5 trilhões do orça·
menta fiscal da República; 20 trilhões das- estatais federais; 8 trilhões dos Estados e estatais dstaduais; 4,5 trilhões da Previdência; ...

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho -

Fazendo

soar a campainha.r- A Presidência pede ao orador
para concluir o seu discurso em 2 minutos.

--o -sR. JOSt LINS- Sr. Presidente, V. Ex• insiste,
mas estou olhando para o relógio e dou a V. Ex' a minha
palavra de que não consumirei um minuto a mais "do que
tenho direito.
... -47_trilhões, no Banco Central, relativa a subsídios,
compra da produção agrícola, formação de estoques reguladores, encargos financeiros das dívidas interna e externa. Isso_somi, nobre Senador, 84,5 trilhões, seja, cerca de 85 trilhões de cruzeiros, dos quais V. Ex• tanto
ouve falar.
O Fundo Monetário Internacional, porém, considera
que o Governo deve incorporar a esse déficit...
O Sr. Virgílio Távora- Subordinação ao Fundo, então.
O SR. JOS~ LINS - Estou fornecendo as informações que V. Ex• reclama .•
As necessidades financeiras - V. Ex• anote - que
correspondem a 22,6 trilhões para operações de Ct:édito
do Banco do Brasil e mais 2,4 trilhões para operações externas do Banco ·central. Isso dá mais 25 trilhões que,
somados com os 85, nos levam aos tão comentados 109
trilhões.
O Sr.-Virgílio Távora- Eminente Senador, isso era
objetivo justame~~e da nossa discussão, amanhã: crédito
operacional, segundo o conceito do FMI.
O SR. JOSt LINS- V, Ex• vê, portanto, que não hã
contradições entre os números divulgados.
Isso não é objeto de nada, isso ê a realidade.
O Sr. Virgilio Távora- Somos mais a explicação do
eminente Senador Hélio Gueiros.
O SR. JOSt LINS- Termino, Sr. Presidente. Repito
que a situação do País é grave, faço, por isso, um apelo
aos políticos, aos Lideres deste País, para que juntem
seus esforços _a_9s do Presidente José Sarney. A situação
financeira do País ê grave, ê caótica, esC não houver uma
densa compreensão, um sólido apoio político, longe de
encontrarmos soluções, estaremos frustrando a Nova
República, que trouxe consigo tantas esperanças ao
povo brasileiro.
Erao que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXANDRE COSTA NA SESSÃO DE 27-6·85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALll:XANDRE COSTA (PFL- MA. Para discutir.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quando apresentei ao Senado da República o projeto
de lei que dispõe sobre a alienação de imóveis, tive como
alvo, primeiramente, evitar qUe a Nação continuasse a
ter grandes prejuízos e propíciar,-em segundo lugar, que
a maior imobiliária do mundo, o DASP, permitisse aos
funcionários adquirirem esses imóveis pelos quais pagam
atualmente, aos cofres do Tesouro o mais vil dos alugueis. Só inovo na oportunidade porque proponho o que foi
feito ::i(j_ui, nos anos 60, pela promoção da venda àqueles
que ocupassem oS Imõve1S funcionais para que pudessem
ser incluídos nos planos de habitação e pagarem, naquela ocasião, quantias superiores às de mercado, facultando ao Governo pudesse continuar construindo. Tal foi o
procedimento do Governo Castdlo Sr:anco..
Não tive outra int~nção, Sr. Presidente. Como Autor,
desejo dizer à Casa que são muitas graves as implicaç_ões_ deste projeto.
Eu não sabia que o Senador Nels_on Carneiro tinha
projeto semelhante.

e

O Sr. Nelson Carneiro - A minha interferência não
importou, Sr, Presidente, no_bre Senador Alexandre C os-
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ta, não significou qualquer crítica à apresentação por V.
Ex• de um projeto, jâ que não conhecia o meu, jâ que
não participou de nenhuma comissão que examinou o
meU-ejá que dele não teve conhecimento. De modo que a
minha intervenção foi apenas para louvar o esforço de V.
Ex•, porque, enquanto o meu, de 1979, só agora chega ao
Plenário, o de V. Ex•, pela sua vigilância constante junto
às Comissões consegue chegar ainda este ano, no próprio
ano em que foi oferecido ao exame do Plenáiro. Louvo
V. Ex•, porque também me valho desses recursos. Espero, amanhã, porém, aqui, votos no Plenário a um projeto
de 1985, de minha aut()ria. Não estou, portanto, criticandõ V. Ex~ Referi-me apenas ao fato de que o projeto de
V. Ex•, pelo número de artigos, que não tive oportunidade de ler, deve ser até mais completo que o meu, porque
V. Ex• é um engenheiro, fez os cãlculos dos prejuízos,
dos lucros, e o meu é apenas um projeto de um modesto
advogado. Somente isso. Nenhuma restrição pessoal a
V. Ex• nem à sua atividade parlamentar, que tenho o
prazer de louvar nesta oportunidade como em outras tenho feito.

O SR. ALEXANDRE COSTA - Se eu soubesse, Sr.
Presidente, que o Senador Nelson Carneiro tinha projeto
semelhante tramitando no Senado, eu o teria procurado,
vez que em 14 anos, nesta Casa, nunca atravessei, atropelei e nunca me aproveitei de projeto de companheiro
algum para aparecer.
O Sr. Nelson Carneiro- Nem eu fiz a V. Ex• essa in~
júria. Quero que fiqUe claro, nem direta, nem indiretamente.

O SR. ALEXANDRE COSTA -Sei que V. Ex' não o
faria, estou apenas explicitando aqui, esclarecendo esse
mal entendimento para os meus companheiros.
E procuraria o Senador Nelson Carneiro, tão dili8ente
tem sido e, talvez, o Senador que mais projetas tenha
aprovado nesta Casa. Não conheço_Senador que tenha
maior númerO de projetas que o Senador Nelson Carneiro aprovados na Câmara Alta. Eu o teria procurado repito porque, de certo, poderia até me associar ao projeto
e, tenho certeza, com suas luzes, sua experiência, sua capacidade e sua cultura ele estaria~ sem dúvida alguma,
em melhor estado do que se encontra.
Mas, Sr. Presidente, eu tive muito cuidaria para ser
correto na elaboração deste projeto.
Primeiro, devo dizer à Casa que não tenho apartamento funcional, nem eu, nem qualquer membro da minha
família, nenhum. Não tenho parente algum que habite
apartamento funcional, nem por remota possibilidade.
"E q-Uanto- aos cinco aliO$ oe-Carência, para aqueles que
pudessem adquiri-los, foi-Colocado porque, Sr. Presidente, Sabe V. Ex•, sabe o Senador Nelson Carneiro, aliâs, o
autor e o vitorioso batalhador da Lei do Divórcio, que
não é justo que aqueles que tiveram que entregar o seu
imóvel funcional, adquirido no passado, à sua família,
por força de separação, não pudessem gozar, morando
em um im õvel, dessa vantagem ou desse privilégio do
arL.L4; parãgrafo único, do meu projeto.
A proibição de que trata este artigo n'ão se aplica também àqueles que possuírem imóveis--não adquiridos da
União, nem da Caixa, mas às suas custas, pelo plano escorchante que todos nós conhecemos pelo BNH.
Acho que emendar o meu projeto ê, tirar o direito daqueles que, embora tendo-o no passado, perderam-no
por razões jã aqui bem explicadas. Não seria de justiça.
fazê-lo. Mas a Casa ê soberana, pode emendar e pode
evitar, certa de que o único interesse que me move, nesse
projetá, e evitar que- o País continue a ter prejtiíZõs, que
continue a alimentar esse privilégio, essa mordomia
amoral propiciada pelo DASP. Mordomia amoral é perrriitir aoS- Funcionãrios p(lblicos residirem, em apartamentos de 4 quartos. pagando cerca de 100 mil cruzeiros
mensais. aluguel que não se cobra nem na Ceilãndia, por
um 9uarto em um barraco. E mais: que esse mesmo
DASP continue a registrar os grandes prejufzos q-ue jã
atingem 2 bilhões de cruzeiros por mês, na conservação
desses imóveis e que, quando devolvidos, ou mesmo
quando jã em fase- de deterioração. tem o DASP que
acudi-los, com outro tanto, para não perder ou deixar de
recuperar o imóvel.
Eram estas as explicações que eu queria dar. Estou
certo de que ao meu projeto, o Senado pode tambêm
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preferir o projeto do Sr. Senador Nelson Carneiro, a
quem darei o voto, com a maior satisfação ...

O Sr. Nelson Carneiro- O de V,

Ex~

é mais completo.

O SR. ALEXANDRE COSTA- ... porque o que de.
seja é alcançar o mesrno--objetivo que levou o Sr. Senador Nelson Carneiro a ingressar no Senado com projeto
semelhtu1te.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO D/;27-6·1!5
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela

ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu desejo lembrar ao Senador Fábio Lucena e à Casa
que o Senador Fernando Henrique Cardoso estâ sendo
agraciado hoje com o prêmio ''Juca Pato" ná-cidade de
São Paulo, e eu e muitos dos Srs. Senadores da Aliança
Democrãtica não pudemos comparecer à solenidade por
causa da votação de hoje em P1enãrio. E~ por isso, também não estâ presente o Senador Sever_ci Gomes que, por
uma questão de solidariedade teve que cof!1parecer à solenidade em São Paulo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pres~dente.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 23, de 1985
A Comissão Diretora do ·senado Federal, no uso de
sua competência regimental e de acordo com o disposto
no parãgrafo únicO do art. 448-A do Regulamento Administrativo, alterado pela Resolução n' 104, de 1984,
Resolve,
Art. 1' 1:: homologado o Regulamento TécnicoAdministrativo da Creche da Associação dos SerVidores
do Senado Federal, elaborado e aprovado pela respectiva diretoria.
__
Art. 2~' Este ato entra em vigor na data de sua pubil:.
cação.
Art. 3'1' Revogam-se as disposições em conúãrio.
Sala da Comissão Diretora, 23 ~e junho de 198!LJosé Fragelli ~ Guilherme Palmeira - Passos Pôrto Enéas Faria- Joio Lobo - Marcondes Gadelha.
PARECER
Sobre a proposta de ato da Comissão Diretora homologando o Regulamento Técnico-Administrativo
da CRECHE da Associa<ào dos Servidores do Senado
Federal, de que trata a Resolutão n' 104, de 1984,
Relator: Senador Guilherme Palmeira

A CRECHE dQ Senado Federal, pensada e criada com
rara oportunidade pela Comissão Diretora anterior, cuja
conclusão e inauguração se dará honrosamente sob a
nossa gestão, constituí tCriJ.áterialização de um dos inais
importantes e antigos anseios do funcionalismO carente
da Casa.
O Regulamento lec.nico-AdminstrativO da CRECii-E ·r:;
nesta oportunidade, submetido à homoloiaÇàõ~dl;sle
Colegiada por força de disposição contida no parãgfafo
6nico do art. 448·A do Regulamento Administrativo,
com a alteração imposta pela Resolução n9 104, de 1984.
O referido documento, elaborado e aprovado pela Direteria da Associação dQ.S Servidores do Senado Federal,
disciplina o funcionamerito da CRECHE ora criada, segun·
do padrões de qualidade recomendados pela OMEPOrganização Mundial de Educação Pré-Escol~r.- Co_~
mitê Nacional Brasileiro - órgão vinculado à Organização Mundial de Saúde- OMS, observadas as peculia·
ridades e condições materiais disponíveis dos_u_suários e
dos órgãos mantenedores, nÇ) caso, a ASSEFE e o Senado Federal.
Designado relator da matêria, fiz., em reunião anterior, algumas indagações necessárias ao esclarecimento
de alguns pontos considerados importantes e que dizem
respeito à previsão de recursos necessários à sua manutenção, bem como sobre as questões relatívas a recursos
humanos indispensáveis ao seu funcionamento.

As informações prestadas pela Diretoria da ASSEFE,
órgão responsável pela implantação do projeto da Creche, fofam encaminhadas a esta Comissão pela Diretoria
Geral e satisfazem às dúvidas suscitadas na ocasião.
Segundo dados apresentados, o total geral das despesas da CRECHE no periodo de junho a deWnbro do corrente l;l_no, incluiQdo aquisição de ve[culos, ficará em torn-Ode Um bilhão e SOO milhões d"e cruzeiroS~ Convém sali~nt~.r que parte ~-~~s~_montante será coberto com a participação dõS-Pfópriós usuãríoS.
Quanto as aspecto de recursos humanos, a solução
adotada nos parece a mais acertada, tendo em vista a natureza das suas atividades, altamente especializadas. Assim sendo, o recrutamento e treinamento realizado por
órgão-qualificado como é a OMEP- Comitê Nacional,
nos dâ a certeza de que o corpo de servidores daquela
instituição será realmente composto pot pessoal compe~ente ç, experimentado, condição indispensâvei para o
bom funcionamento de estabelecimentos desse tipo.
Nosso parecer, portanto, é-pela homologação do anexo Regulamento Tecnico-Administrativo da CRECHE da
Associação dos Servidores do Senado Federal na forma
em que se encontra.
É o parecer,
Senador Guilherme Palmeira
Em 25 de fevereiro de 1985
ATO NORMATIVO DA DIRETORIA
DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DO SENADO FEDERAL No 6. DE 1985

A Diretoria da Associação dos Servidores do Senado
Federal, pela unanimidade dos votos de seus Membros,
em Reunião Extraordinária realizada nesta data,
RESOLVE:
Artigo único. É aprovado o seguinte Regulamento
lecnico-Administrativo da CRECHE da Associação dos
Servídores do senado Federal, de que trata a -Resolução
n' 104, de 1984, daquela Casa Legislativa.
PROJETO DE
REGULAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO
DA CRECHE DA ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO SENADO FEDERAL- JANEIRO- 1985
REGULAMENTO
TI'.CNJCOADMINISTRATIVO DA CRECHE DA ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL.
TITULO l
Finalidades e Critérios de Atendimento
TITULO !I
Organização e Funcionamento da Creche
CAPITULO l
Sistema de Atendimento à Criança
CAPITULO Ií
Estrutura dos Servlços e Athidades
SEÇÃO l
Estrutura Básica dos Ser.-iços e Ati.-idades

1r

SEÇÃO
Programa de Ativfdades Lúdico-Educativas
SEÇÃO III
Serviços de Orientação Familiar
e Relações Comunitárias
SUBSEÇÃO I
AdmiSsão e Adaptação da Criança à Creche
SUBSEÇÃO II
da Criança

Desligam.e~to

SUBSEÇÃO III
Assistência e Orientaçlo aos Pais
SUBSEÇÃO IV
Relações Comunitárias
SEÇÃO IV
Saúde e Higiene
SEÇÃO V
Allmentaçio e Nutrição
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TITULO III
Estrutura Técnico-Adminlstradva
CAPITULO l
Supenisão e Orientaçio Geral
CAPITULO 11
Estrutura Organizacional e Atribuições Funcionais
SEÇÃO I
Estrutura Básica
SEÇÃO 11
Diretoria
SEÇÃO lll
Secretaria
SEÇÃO IV
Coordenação Técnica e Pedagógica
SEÇÃO V
Serviço Administrativo
CAPITULO lii
Comissão de Servidores Usuários
CAPITULO IV
Regime Jurídico, Quadro de Pessoal e Dlretrizes
da Política de Recursos Humanos
CAPITULO V
Recursos da Creche e Fundo de Ffuanclamento
das Atividades
ANEXOS
I - Plano de Organização do Atendimento à Criança
II -Proporções de Pessoal por Criança Atendida
A-~-Â.rea de Atendimento à Criança
- B- Ãrea de Administração

TITULO I
Finalidades e Critérios de Atendimento
Art. l"' O estabelecimento denominado CRECHE,
instalado em área de terreno da Associação dos Servidores do Senado Federal- ASSEFE, localizado à Av. das
Nações SCEJSul, Trecho 01, Conjunto 01, Brasília DF, em prédio especialmente construido para esse fim
com reCUrsoS destinados-pelo Senado Federal, destina-se
a atender, em regime de semi-internato e externato, a fi~
lhos de servidores do Senado Federal e seus órgãos su·
pervisionados (PRODASEN e CEGRAF), na faixa
etária de 3 meses-a 7 anos de idade incompletos.
§ li' A CRECHE será implantada gradualmente,
sendo que na primeira etapa serão atendidas as criançaS
n-~ faixa etária de 3 meses a 4 anos e na segunda, a ser ini~
ciada após a conclusão da primeira, serão atendidàs aS
crianças da fil.ixa- seguinte, observadas, nessa etapa, as
exigências estabelecidas na legislação do ensino.
§ 2? -A CRECHE serâ instalada e admit_Ustrada nos
termos ~as disposições deste Regulamento TécnicoAdministrativo; o custeio -ae suas atividades e serviços,
bem comei as despesas de_ reequipamento e manutenção
das instalações serão atendidas à conta de recursos destinados pelo Senado Federal, conforme estabelece a Resolução n~ 104/84, assim como pela contribuição dos próprios servidores usuários.
Art. 2"~" A CRECHE tem por finalidade~
a) contribuir para um melhor desempenho dos servi·
dores, em conseqUência do adequado atendimento à
criança durante o horário de trabalho;
b) atenuar os efeitos negativos no desenvolvimento da
criança, provenientes da ausência, no lar, da mãe oures·
ponsãvel;
c) contribuir para a redução do absenteísmo dos servidores;
d) auxíliar a família no desempenho do seu papel, no
que diz respeito aos cuidados e proteção à criança;
e) prestar assistêncía especialízada, envolvendo cuidados lúdico-educativos, médicos, higiênicos e nutritivos
que proporcionem desenvolvimento tisico e psicossocial
adequado à criança;
f) promover a participação da família no processo
sócio-educativo da criança;
i) proporcionar oportunidade à comunidade para.
que conheça e participe das atividades da CRECHE, enquanto recurso de bem-estar comunitário.
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Art. 31' A CRECHE observará, nó atendimento aos
servidores, candidatos à utilização de seus serviços, os
seguintes critérios -de seleção:
- I -atendimento à criança dentro do limite da fai:r.a
etâria defmida no art. 1~>:
2- filhos de servidores do sexo feminino;
3 - filhos de servidores do sexo masculino, cuja esposa trabalhe _fora do lar e _desde que haja disponibilidade
de vaga;

4- filhos de servidores de menor renda familiar;
5- filhos de famílias de maior número de dependen~
tes.
Parágrafo único. A ãfefição dos critérios enunciados
neste artigo e a respectiva determinação das prioridades
de atendimento serão feitas mediante aplicação de procedimentos técnicos de análise e classificação, com a utilização de informações, devidamente comprovadas, obtidas através de questionãrio s6cio-ec'onômico, preenchido pelos pais interessados.

TITULO II
Organizaç-ão e Funcionamento da Creche

CAPITULO I
Sistema de Atendimento à CrilUiça
Art. 49 A CRECHE. em face das exigências das etapas do desenvolvimento infantil e das recomendações
científiCas e técnicas das disciplinas aplicadas à educação
pré-escolar, terã suas ativídades organizadas em um sistema de atendimento, compreendendo:
a) Grupos de Atendimento: conjunto de crianças de
uma determinada faixa- etáfia-de_desenvolvimento infantil, passível de atendimento integrado segundo padrões
de qualidade_ de serviços e número de pessoal em proporção a esse conjunto, estabelecidos pelos órgãos especializados da área de proteção materno-infantil e educação pré-escolar.
b) Estrutura de Serviços: conjunto dos serviços psicopedagógicoS~ socüiís_;_ de s~úde e nutrição, qu'? possibilitem satisfazer, em caráter supletivo e de apoio à famflía,
às necessidades de desenvolvimento tisico, socíal e afet_ivo da criança.
Art. 59 A- CRECHE funcionarâ em sua primeira
etapa, com a capacidade de atendimento dimensionada_
para um total de até 150 (cento e cinqUenta) crianças na
faixa etãria- de 3 a 48 meses,- que serão reunidas em Grupos de Atendimento, conforme as especifiCações estabelecidas no Anexo L
§ li' A organização dos GfU.põs- de Atendimento a
que se refere este artigo, poderá ser ajustada e aperfeiçoada por proposta do Diretor da CRECHE fundamentada nos resultados da própria experiêncía da CRECHE.
§ 29 As nor:mas, conceitos, princípiós-eprocedim"entos que orientarão as atividades e serviços integrantes da
estrutura operacional do Sjst~ma de Atendimento, serão
estabelecidos em Manual Técnico de Serviços, que será
observado por todo o corpo técnicO e profissioõal da:
CRECHE.
§ 31' A CRECHE funcionarâ durante o ano, ressalvados os períodos de terias e recessos, em regime de turnos matutino e vespertino, sendo a distribuição ~os horárioS- de acordo com a organização dos diferentes grupos de crianças.

CAPITULO II
ID!itrutura dos Serviços e Atividades
SEÇÃO I
Estrutura Básica dos Serviços e Ativldades
Art. 69 _Os serviços e atividades que compõem a estrutura operacional do sistema de atendimento da CRECHE são os seguintes:
I. Programa de atividades lúdico-educativas
2. Serviços de Orientação Familiar e Relações Comunitãrias, abrangendo:
a) AdmissãO e adaptação da criança à CRECHE
b) Desligamento da criança
c) Assistência e Orientação Social aos pais
d) Relações Comunltáiias
3. Saúde e NutriçãO 4. Alimentação e Nutrição.

SEÇÃO II
Programa de Atividades Lúdico-Educativas
Art. 7" O programa da-s--a:fiVídádes -lúdico-_
educativas será conduzido sob a _responsabilidade de
pfofíssionais-da- área psicopedagógica, ·com o concurso
técnico de um corpo de educadores e auxiliares, e terá
por objetivo oferecer os estímulos essenciais ao desen_volvimento _da çriança, sob os aspectos tisico, psicomotor,
mental e sócio-emocional, em carãter supletivo e de
apoio ao papel da própria família da criança em seu desenvolvimento.
ArC 89 ___ 0 programa de que trata esta Seção, obser~
vará, dentre --õuffOs,-'--os seguintes· princípios básicos:
a) as ativídades serão planejadas segundo as faixas
etárias de desenvolvimento infantil e ao nível da maturidade de cada criança;
b) as atividades serão oferecidas de forma natural e
espontânea, de modo que a criança possa ter a liberdade
de escolher as que di!sejar ou não fazer;
c) serão respeitadas as diferenças individuais e o ritmo de desenvolvimento de cada criança;
d) no_decorrer_do calendário anual será desenvolvido
com a criança um programa estruturado de atividade, visando apoiar_ e_t?~~!mular o seu desenvolvimento tisico,
psicomotor, mental e sócio-emocional, cujo detalhamento constarão do Manual Técnico de Serviços.
SEÇÃO III
Serviços de Orientatio Familiar e
Relações Comunitárias
SUBSECÃO I
Admissão e Adaptaç-ão da Criança à Creche
Art. 9"' A admissão da Criança na Creche, após a seleção a que se refere o art. 3~', deste Regulamento, dependerã da apresentação pelos pais dos seguintes documentos:

L cópia da carteira· funcional do servidor;
2. documento comprobatório de identidade, filiação
ou dependência legal e quando se tr~tar de servidor Ao
sexo masculino, declaração de que a esposa-ou companheira trabalha fora do lar em horãrio diurno;
3. ·atestadO de-vacinaçãO da criança a ser inscrita e
dos demais idnãOS, de acordo Com as idades das crianças
e norm~s preconizadas pelo Ministério da Saúde;
- -T.Ialldo de exame. de saúde passado por médico peili~~
S. termo de responsabilidade assinado pelo servidor.
§-i" Para a aprovação da inscrição das crianças, a
mãe servidora assinará documento aceitando as normas
e diretrizes de funcionamento da CRECHE.
§ 22-- Além das exigências -referidas neste artigo, serão
observados, paraadmissào das criãitÇãs,- os pro~imen
~"tos estabelecidOS nCi Manual Têcnico-de ServiÇos. Art. 10~- A admissão de novas crianças e renovação
de inscrição serão realizadas, semestralmente, em data fi- xada no calendário das atividades.
_ Art. II. _A adaptação da criança à CRECHE, sobretudo no seu ingresso, deverá receber atenção especial da
-equipe técnica e profissional, que acompanlülfâ-o pro-cesso gradativamente, na sua tríplice dimensão: criançafamília-educador, cabendo ao assistente social atuar junto. à família nus casos em que se evidenciem problemas
ao nível da çstrut_ura e dinâmica do grupo familiar.
SUBSEÇÃO II
Desligamento da Criança
Art. 12. O- desligamento da criança ao atingir a idade limite_, ou por proJ:>h~Il)_as de caráter específico,_
reveste-se de-atenção especial por parte da equipe técnica
e profissional, cabendo ao assistente social acompanhar
este processo, prestando assistência e orientação à
família e promovendo os contatos com órgãos da comunidade e o encaminhamento das soluções frente aos
problemas ou dificuldades surgidas, particularmente por
oe<isião do ingreSSo da:-cria-nça-riuma-instituição escolar.
Art~ 13. _ Para_ a efetivação d_o desligamento da
criar\ÇS. serão-obServados os s_eguintes critérios:
1. quando a criança atingir a idade limite;
2~ quando a mãe ou responsável for desligado do órgão por quaiquer motivo; neste caso, será dado um l?razo de_ 30 (trinta) dias para que possa ser providenciado,
__ pela família, a continuidade do atendimento à criança;
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3. quando a crian_ça apresentar enfermidade que não
permita a sua permanência na CRECHE;
4. quando a criança faltar por lO (dez) dias consecutivos sem comunicação à Direção da CRECHE.
Parágrafo único. Para cancelamento da inscrição da
criança, o servidor deverá comunicar por escrito à Díreçào da CRECHE, no prazo mínimo de 10 (dez) dias,
anteriores ao seu desligamento, obrigando-se ao pagamento_ da parcela correspondente ao mês em exercicio.
Art. 14. A Assistência e Orientação aos Pais, que caberá ao assistente social, com o suporte da equipe técnica
e profissional, terã por propósito bâsico sua participação
no processo de desenvolvimento global e harmônico da
criança e no cuidado bâsico condizentes com sua faixa
etária, bem como possibilitando uma compreensão da
CRECHE como instituição de atuação supletiva ao papel da famí!ia como educadora principal da criança.
Parágrafo único. Como parte dessa atividade, será
desenvolvido, especificamente, um programa de trabalho abrangendo:
a) elaboração e desenvolvimento, com a participação
da equipe técnica e profissional, de um programa de P.aJestras educativas sobre o desenvolvimento psiCosocial
da criança, saúde e _nutrição;
b) prorUoção de reutllões de pais e educadores para
avaliação e acomPanhamento do desenvolvimento da
criança;
c) orientações e informações para utHizaçâ.o dos serviços da comunidade, nas áreas de saúde e educação préescolar;
d) orientação para participação das atividades da
CRECHE e apresentação de sugestões para melhoria de
seus serviços bem como apoio para escolha, pelos servidores, dos integrantes da Comissão de Servidores e
Usuários da CRECHE.
SUBSEÇÃO III
Relações Comunitárias
Art. 15. As ativida<ks de Relações Comunitárias, a
cargo especificamente do assistente social, abrangem o
cadastramento, contatos e relacionamento com os diversos órgãos e entidades relacionados com o atendimento
ao pré-escolar, destacando-se especificamente:
a) as creches e instituições congêneres que formam o
segmento específico do atendimento pré-escolar, com as
quais deve ser mantido um programa permanente de intercâmbio e troca de experiências, visando mútuos beneficias para a CRECHE, a família e a comunidade;
b) os órgãos públicos da saúde e educação, com os
quais a CRECHE deva ter relações de orientação técnica, de apoio ou de atendimento às exigências legais;
c) a comunidade dos servidores do Senado Federal e
seus órgãos supervisionados, da qual se origina a demanda dos serviços e que deverá ser bem informada sobre o
funcíonamento .da CRECHE e seus serviços;
d) a opinião pública em geral de Brasília, especialmente o meio técnico-profissional que deverá estar adequadamente informado sobre a CRECHE e o seu padrão de serviços.
SEÇÃOIV
Saúde' e Higiene
Art. 16. Os serviços de Saúde e Higiene, a cargo de
médico pediatra, com o apoio de pessoal de enfermagem
e outros profissionais, terá um programa de atendimento
direto às crianças, inclusive na área de assistência dentâria, exercendo também o controle da saúde e higiene
do pessoaL
Parágrafo único. Ca.berâ especificamente a esse serviço:
a) execução- de uma rotina semanal de controle nutricional das crianças e seu desenvolvimento tisico e neurológico, e prevenção de doenças;
b) controle e _manutenção da higiene ambiental, das
instalaç_ões e d_os alimentos;
c) prevençãO de acidentes;
d) atua.ção articulada com os serviços da comunidade;
e) orienta_ção às famílias quanto a cuidados de saúde e
higiene que devem ser prestados às crianças;
SEÇÃO V
Alimentação e Nutrição
Art. 17. O serviço de Alimentação e Nutrição, a cargo de nutricionista e de auxiliares, terá por atribuições
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básicas o planejamento e produção da alimentação para
as crianças e do próprio pessoal da CRECHE, cabendolhe especificamente:
a) produzir através da cozinha industrial, e fornecer
às crianças e ao pessoal da CRECHE, alimentação balanceada, consoante o planejarnento e recomendação
técnicas da nutril::ionista e do médico-pediatra; b) estabelecer o cardápio básico adequado às necessidades de
cada faixa etária das crianças;
c) fornecer dietas bãsicas às crianças com necessidades específicas ou quadro leve de desnutrição;
d) estabelecer procedimentos de armazenamento,
conservação e preparo dos alimentos;
e) orientar as familias quanto às recomendações nutricionais e de alimentação que, por indicação do
médico-pediatra, deve ser a dotado em relação à criança.
TITULO III
Estrutura Técnico-Administrativa
CAPITULO I
Orientação e Supervisão Geral
Art. 18. A orientação e supervisão geral do funcio- -~
namento da CRECHE caberã a Diretoria da ASSEFE a
quem incuni.be especificamente:
I - exercer a supervisão geral dos serviços prestados
pela CRECHE, aprovando o Manual Têcnico de Serviços e estabelecendo as diretrizes necessárias ao seu funcionamento;
II -aprovar a política de recursO$ humanos e O~ã
nual do Pessoal, o Quadro de Pessoal e o plano de salário da CRECHE, nos termos das disposiÇões deste Re__
__ ___
__
gulamento;
III - a provar as previsões orçamentãrias, o orçamento interno do FUNCRECHE, os balancetes e o balanço
geral, nos termos das atribuições conferidas por este Regulamento;
IV- exercer as atribuições eSpecificamente estabelecidas por este Regulamento. - CAPITULO 11
Estrutura Organizacional e Atribuições Funcioiiais
SEÇÃO I
Estrutura Básica
Art. 19. A CRECHJLterá uma estrutura organizacional mínima indispensável ao desempenho de suas
funções bãsicas de atendimento_ à criança, constituída
das seguintes unidad~:
I - Díretoria
I I -Secretaria
III- Coordenação Técnica e Pe~agágica
IV- Serviço Administratfvo
SEÇÃO 11
Diretoria
Art. 20. A Diretoria da CRECHE, exer_cida pof
proftssionais de nível superior, das âreas de educação,
psicologia, serviço social ou saúde (Pediatría), preferen~
cialmente com formação eSPec:1alizada na área de edu~
cação pré-escolar, terá corno atribuições básicas:
a) planejar, dirigir, supervisionar e controlar o fun~
cionamenEo da CRECHE, velando peJa boa utilização
dos recursos e pela qualidade dos serviços e atendimento
prestado à criança;
b) supervisionar e orientar as atividades psicopedagógicas e os serviços técnico-profissionais de apoío, zelando pelo ftel cumprimento das normas, metas e planos
traçado:;.;
c) aprovar o programa das atividades lúdico--educativas para o desenvolvimento integrado das
crianças, a fixação do calendário semestral e o horário de
funcionamento da CRECHE;
.
d) supervisfonar e orientar as atlvídades de assistência
e orientação aos pais sobre o desenvolvimento de seus filhos;
e) promover a atualização, o treinamento e o desenvolvimento do pessoal, especialmente o corpo técnico,
pr.ofissiortal e auxiliar dedicado ao atendim__ento_ à_cnança;
f) elaborar e propor à aprovação da Diretoria da AS~
SEFE, as políticas de recursos humanos, o Manual de
Pessoal, as alterações do Quadro de Pessoal e do plano
de salário.

g) propor ao Presidente da ASSEFE a admissão edispensa do pessoal, observadas as nonnas estabelecidas no
Manual de Pessoal e neste julgamento;
h) controlar a assiduidade, pontualidade, aplicãÇão
aO-_t~.abalho e desempenho do pessoal, exercer o poder
discípiinar_e praticãYtodos oS demais atos deg~tão do
pessoal, nos termos-da tegislaç_ào e das normas baixadas
pela Diretoria da AS~EFE;__
:
i) prOm-Over estudOs e pesquisas· na ârea psiCoPedag·õ-gica e técnico-profissional de apoio, bem como promoverintêrcãt'fibiO com Outros estabelecimentos e entidades
do setor-~_visandC?_ apt:í~or~r o sistema de serviçO-s da
CRECHE-e garantir õ padrão-ae qualidade recomendado para um adequado atendimento à criança:;
j) promover a elaboração e encaminhamento à Diretoria da ASSEFE:
1) dos bahmcetes mensais e do relatório-da_atividade e
prestação de contas anual;
2) a previsão das dotações orçamentárias para 'indu~
são no orçamento da ASSEFE;
3) até lO de dezembro, a proposta de orçamento ínter~
no da FUNCRECHE para o exercício seguinte;
I) exercer as demais atribuições que lhe forem conferi~
das pela Diretorh da- ASSEFE e por este regulamento.
Parágrafo único. O Diretor da CRECHE, observa~
das as qualificações exigidas neSte artigo, será escolhido
e contrata..do pelo Presidente da ASSEFE, com a autori-zaão prévia da Diretoria.
SEÇÃO III
Secr_~ria

Art. 21. A Secretaria, eXerciâa por-pessoa com experiência na ârea e escolaridade míti.íma de nível médio, ê a
unidade que prestará assistência direta ao Diretor da
CRECHE no desempenho de suas atribuições e executará, com o concurso de pessoal auxiliar, as seguintes atividades básicas:
_ 8) realização -da-inscrição dás crianças na CRECHE,
consoante as normãS e instruções fixadas, expedição de
boletim e organização e manUtenÇão do arquivo respectivo; ·
b) redação e divulgação de circulares~ avisos e deinais
Instrumentos de comunicação do interesse dos paJs, educadores e servidores;
c) expedição e recebimento da correspondência, mantendo em dia o reSpectivo' arquivo;
d) execução dos serviços de datilografia e apoio burocrático à Coordenação Técnica e· Pedagógica.
SEÇÃOIV
Q.mr(i"Cnat"ão Técnica e Pedagógica

Art. 22. A Coordenação Técnica e Pedagógica,
exercida por profissional com formação superior da área
-de educação ou psicologia e com experiência e especiali~
zação em educação -pré--escolar, é a unidade responsâvel
pelo plano de desenvolvimento integrado da _crianca
atendida pela CRECHE, cabendo~lhe executar, com o
concurso de um corpo de educadores e_au:riliares, o programa de atividades lúdico-educativas, coordenando os
serviços profissionais de apoio, integrantes do sistema de
atendímeritO à criança.
Art. 23. Ao titular da Coordenação Técnica e Pedagógica incumbe especificamente:
.
a) assistir ao Diretor da CRECHE em todos os assuntos didáticos, pedagógicos e técnico-profissionais relacionados com o programa e serviços da CRECHE;
- b) planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a programação de atividades para os diferentes grupos de
crianças, constituidos segundo as diversas faixas etárias,
consoante as especificações do AnexQ. I;
c) ·supervisionar a aplicação, pelos educadores e auxi~
liares, da rotina diâria- de atendimento às crianças, principalmente quanto a alimentação, lazer, horas de dormir, saúae
higiene, cuidados pessoais e atividades
I údico-educativas;
d) promover, através da equipe de educadores, a observação e avaliação das crianças, nos diversos momen~
tos, com vistas a acompanhar o seu desenvolvimento e
detectar arfiéulâades que iridiquem necessidade de indi~
viduatização e cuidados especiais;
e) prograinar e SuPervisionar a utilização do material
pedagógico empregado no programa de desenvolvimento das criançaS, nas diferentes faixas etárias, promoven-do pesquisas e propondo as inovações e aperfeiçoamentos que se façam necessários;
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f) programar e supervtstonar a utilização dos
bcrçãrios, salas de atividades, refeitórios, âreas de lazer e
demais dependências às crianças;
g) participar das atividades de orientação e assistência
aos pais relacionadas com o desenvolvimento ou carência das crianças atendidas na CRECHE;
h) COntró1ãt a frequência diâria das crianças, promovendo o contaCto 'com a famnia sempre que ocorram au~
sêrl.êias não compnicadas previamente;
i) programar, coordenar e supervisionar o ateitdimerito às crianças pela equipe técnica e profissional, nas
áreas médico-pedíãtríca, dentária, de enfermagem, nutrição, psicológica e de serviço social;
j) observar, avaliar e orientar o desempenho dos educadores, auxíliares e servidores em seus conta tos com as
crianças;
I) elaborar relatório, estatlstica e prestar as informações solicitadas sobre os serviços e atividades realizadas.

SEÇÃO V
Serviço Administrativo
Art. 24. O Serviço Administrativo, chefiado por
pessoa com formação de nível médio completo e expe-riência na área, é a unidade responsável pela execução do
conjunto dos serviços de apoio administrativo ao funcio-_
namento da CRECHE, compreendendo as seguintes ati~
vidades básicas:
a) _COO'lpras, ~_tÇiques e suprimentos de gêneros alimentíci_Q.§_._t_!!_a__1:_~_!tis de expedient!!, de lirripeza e higiene e
os meteriais de utilização pedã8á8icas e profissionais;
b) produção de refeições _e fornecimentõ da q.timen~
tação às crianças e aos sevidores, nos refeitórios, sob a
orientação técnica de nutricionistas;
c) lavanderia e rouparia;
d) limpeza, conservação e higienização das insta~
lações, equipamentos e móveis, e jardinagem;
e) controle patrimoníal e manutenção de equipamentos, móveis e_ instalações técnicas;
f) vigilância;
_
g) transporte e manutenção de veículos;
h) __ serv!_Çós de tesouraria, compreendendo pagamentos e recebimentos dt! receitas, dotações e demais recur-_
sos;
i) contabilização e elaboração de balancetes e balanços.
Ãrt. 15.- AO Chçfe de Serviço Administrativo incumbe_ especificamente:
~) gerenciar todas as atividades de apoio administrativo sob sua responsabilidade, programando, supervisionando e controlando a sua execução, segundo os padrões
de eficiência e eficácia esperados;
b) controlar a freqUência diâria e a aplicação ao tra- _
balho de todo pessoal sob a sua chefia, zelando para que _
os contatos desse pessoal com as crianças, quando necessários, observem estritamente as normas e instruções cs~
tabelecidas;
c) prolnover a contabilização de todos os atos e fat9s
rla gestão econômico-financeira e a elaboração dos ba~
lancetes e balanços;
d) supervisionar e controlar, de acordo COih os padrões e recomendações técnicas da nutrtcionista, a pro-- dução de refeições na cozinha industrial e os serviços de
atendimento nos refeitórios;
e) assistir ao Diretor nos assuntos administrativos,
elaborar relatórios e estatísticas.
CAPITULO III
Comissão de Servidores Usuários
Art. 26. A Comissão de Servidores Usuârios, representativa dos servidores pais de crianças atendidas pela
CRECHE, tem como atribuições:
I - representar a comunidade dos servidores, pais de
crianças atendidas, perante a Diretoria da CRECHE e a
Diretoria da ASSEFE;
II - acomparihar o desenvolvimento do programasócio-educativo das crianças. colaborando diretamente e
mobilizando a_ participação dos demais pais na realizaçãodos eventos e ãtívidades que envolvam a sua participação;
III -apresentar sugestões que contribuam para o
aperfeiçoamento e melhoria de qualidade dos serviços da
CRECHE, colaborando na divulgação e interpretação
das linalidade e natutcza desses serviços;
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IV- velar pelo bom funcionamento da CRECHE, visando garantir que o atendimento às crianças se faça
consoante os padrões consagrados pelos organismos especializados e definídos neste Regulamento.
Art. 27. A Comissão de SerVidores Usuários serâ
constituída de 7 (sete) membros efetjvos e 3 (três) suple-

mentes, escolhidos pelos servidores usuários para período de 6 (seis) meses, vedada a recondu_ç_ão por mais de
uma vez:
§ 19 A Comissão de Servidores Usuários escolherá
dentre se membros, um Coordenador íoçym_bido.de convocar e dirigir as reuniões e velar pelo cumprimento de
atribuições da Comissão.
__ _
§ 2~' A Comissão de Servidores Usuários reu_nir-s~á
obrigatoriamente 2 (duas) vezes por semestre e, a qual~
quer tempo, sempre que convocada por seu Coordena~
dor, pelo Diretor da CHECHE ou pelo Presidente da
ASSEFE
CAPITULO IV
Regime Jurídico, Quadro Pessoal e Diretrizes da
Política de Recursos Humanos
Art. 28. O pessoal admitido para trabalhar na CRE~
CHE, nos empregos de seu Quadro Pessoal, assinarã
contrato de trabalho com a ASSEFE sob _o_r_egirne ®
CLT e legislação complementar e do FGTS.
Art. 29. Consoante as proporções recomendadas
pelos organismos especializados em educação préescolar, relativamente ao número de crianças por pessoal
técnico e profissional de atendimento, e tendo em vista
as necessidades de provimento das funções de direção,
coor-denação, chefia e serviços administrativos, o Quadro de Pessoal da CRECHE compoNe--ã de_ Empregos
reunidos em grUpos ocupacionais em quantidades dete~:
minadas de acordo com as proporções estabelecidas no
Anexo II.
§ 1"' As descrições das Atribuições dos Empregos do
Quadro de Pessoal, assim como os requisitos para admissão, constarão __ do Manual de Pessoal.
§ 2"' As alteraçõ_es_ no quantitatiVO de Empregos do
Quadro de Pessoal da CRECHE só poderão ser feitas
respeitadas as proporções de crianças por pessoal de
atendimento fixadas no Ai:texo_ IJ; as alterações nos cOeficientes dessas proporções só poderão_ s_e_r_feitas median_-__ _
te proposta fundamentada do Diretor da CRECHE,
com base em dados experimentais do próprio trabalho
da CRECHE ou em recomendaç<les técnicas de organis~
mos especializados na educação pré-escolar.
§ 3"' A direção da CRECHE_mant~â_ programa con~
tinuado de treinamento e desenvolvimento do pessoal,
nos termos das normas e diretrizes fixadas no Manual de
Pessoal, de modo a garantir que o pessoal, notadamente,
os de atendimento direto às crianças, tenham o desempenho exigido pela natureza e característica do trab_alho
com crianças, na faixa etária atendida pelá CRECHE.

lidadt: para o exercício seguinte e serão levados a crédito
do Fundo corno receita do referido exercício, constituindo fop_te de__suplementação orçamentá,ria.
Art. 32. Oss.ervid_ores usuãrios da ~ECHE contri~
buirão mensalme_nte com importância p r criança aten~
dida, que serã calculada com base no cu tos dos serviços
prestados -pela CRECHE e em valoi-es, proporcionalmente, variãveis de acordo com o salãrio do servidor e
sua renl;fa, _e_Q~arg_os f~ili_ar~, _e o número de ffihos
-- atendidos.

__f-,.,-

o~_-_y_~Q~Aª_~Q!ilil~_uicãq_ menSa}. p~ cap_it"ã;_-

de que trata este artigo, serão estabelecidos em tabela esK
pe_gf1_~._ elaborada pela Diretoria da CR~CHE e :3pro~
vaqa pela]~JI:e~rli d3.- ASSE;FE.-- ~- -----§ 29 o··valor dos cus~os dos. serviços prestados pela
CRECHE, sobre o qual serã calculada a contribuição
per capita de que trata este artigo, serã apurado semeStralmente pelo setor financeiro da CRECHK ________ _
§ 3"' A contribUiÇão dos ServidQr~, de que trata eSte
artigo, será efetuada mediante desconto em folha e çon~
signação a favor_ da ASSEFE, para o que cada servidor
assinará, no momento de inscrição de seu filho, a respectiva autorizaçãO.
Art. 33. O FUNCRECHE terã orçamentO interno
próprio que deverã abranger a totalídade das r~eitas ~
des-pesas--para- o" C?~erctCiO,--compreendendo: --r~--q-uãrito-a-recêilil: ___ -··
· · ·_
a} os recursos oriundos de dotações consignadas n,o
Orçamento do Senado Federal;
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do de regularidade para os fins de instrução de prestação
de cOntas apresentadas pelo Diretor da CRECHE.
ANEXO I
Plano de Organização do Atendimento à Criança

Classificação dos

Gruoos de Atendimento
~rupos

Faixas

Etârias
de descm-

_vol vimr.nto

tJ-erçãrio

de

Atendimento
NQ

!

Idades

Modulação._

do

I

Atendinicnto {*)
(N9 crianças

P/ grupos}

Ordem l,~o;cm'-'f"'io"'"'-''-,1-------/

;

II
, I
2

3-_G

10

7-9

19

10~12

10

12-24

20

II
Crianças

do
1~2

arras

I

III

Crfançns
b) recursos ori_undos da_ receita operacionaÇ
24~36
2S
c) os recursos das demais fontes especificadas no art.
do
3 I, deste Regulamento;
2-3 anos
I I - quanto às despesas: os recursos alocados aos
IV
vários ServíÇos e por elem.enl-os de âespesas, deSfiiCanâo-Çrianças
se dentro estas, as relativas ao pessoal e encargos sociais,
25
observada, na elaboração do orçamento, a sistemãtica
do
da orçamentação por programas, de modo a permitír o
3-4 anos
acompanhamento dos custos dos serviços prestados e
sua comparação com os custos padrões estabelecidos.
TOHIL
100
ArL.34. A proposta do orçamento interno do FUNCRECHE para o exercício seguinte será elabor_ad_o_ pela
_Olr~Lo_r_ia_d_a_CRECHE ç ~1Jhro~ti4a_~ _Piretoria da AS~
(*) A modulação foi estabelecida com base nos padrões recomendados pela
OMEP (Organizaçilo Mundial de Educa~ào Prê-E!scolar) - Comitê
SEFE até 10 (dez) de dezembro de cada ano, para aproNacional Brasileiro.
--vação.
Parãgrafo único. A previsão das dotações orçamen~
tárias a serem consignadas pelo Senado Federal, em seu
ANEXO 11
orçamento, para a CRECHE, serão elaboradas pelo Di~
Proporção de Pessoal por Criança Atendida
reter da CRECHE na êpoca determinada pela SubsecreA
--Área
de
Atendimento à Criança
taria Financeira_ do_ Senado FediTal _e encaminhadas à
Diretoria da ASSEFE, nos termos do que estabelece a
Res. n"' j84.
Art. 35. Os recursos do_ FUNCRECHE serão reco~
lhidos ao Banco do Brasil SfA, à Caixa Económica feCf\TEGOi~JAS
rr.~l,i·i[TROS OE · PCSSOfJ.
- deral .ou em estabelecimento bancãrio autorizado pela
Diretoría da ASSEFE, à crédito de conta especial, sob a
Coeficientes
E TIPOS
Fah~s
denominação do fundo_instituído por este Regulamento,
(/I!! cri<lnçus p/
CAPITULO V
DE FUi{ÇOES
Ct1i.rias
à conta e ordem da CRECHE.
·
..
Recursos da Creche e Fundo de Financiamento
grupo c lls/di<~)
Art. 36. O FUNCRECHE será,_ gerido pelo Preside suas Atividades
dente da ASSEFE em conjunto com o Diretor da CR &
1\TEriDJI·:EI{TO DIRETO
Art. 30. Com a finalidade de centra liz_ar os recursos ____ CHI;:, qu~_m_9'{imen_~ãg_as contas banc_ãrias do Fundo,
Educadora
I
30:1
mediante cheques nominatiVOS -õu- Ordens biinCãilas, ase financiar as suas atividades, fica institUído Q, "Fundo
de Financiamento das Atividades da Creche da Asso~
II
20:1
sinadas em çonju!'lto.
ciação dos Servidores do Senado Federal - FUNCREArt. 37. _ O regime "Orçam_entá.dQ,_fltla_nce_iiÇ) e coQiá~
III
25:1
CHE", fundo especial, de natureza contãbil, a cujo crébel do FUNCRECHE observará os_procedimeiltos ado~
IV
25:1
dito serão levados todos os recursos destinados a atender
tadõs pelã ASSEf"E~-eXCeto _quanto à pfestaçã() di contas_
1\uxil ia r de Alendirr.cnto
5:1
dos recursos recebidos do Senado Federal, que Observa~
às despesas de capital e custeio desse estabelcimento, in~
II
7:1
clusive a receita própria.
rã as normas estabelecidas pela Comfssão Diretora.
Auxiliar de Enferm;:~9cm
8 hs/dia
Art 38. Compete à Diretoria da CRECHE autorizar
Art. 31. Constituem recursos do FUNCRECHE:
Ol'ic.>ntador<:~ de .l',t1vi dades
as dt:;s_pesas e ord~ar seu pagamento, bem como autod~
1- dotações consignadas no orçamento __ do Senado
zar _o recO_lhinJ._e;ntt)_ ~a _rec~ita, _obsf?rv~das_ n~rma~·ã_que
Federal e transferidas à ASSEFE. nos term_os_ da Res ..
LÜdi co-Educativ;:~s
13:1
ll1
-- --·
----·
--n"'
j84 e os créditos adicionais autorizados pela Co~ ·- serefereOartlioi.rii.êdOr:"
IV
13:1
Art. 39. O Dirctor da CRECHE_s_ubmeterá_à- Diremissão Diretora, destinadas a reforço de dotação orça~
mentãría;
__
_ __
to~iada ASSEFE, _para aprovação e-encaminhamento ao
SE!iVJÇOS
PnDFISSTON/\TS
DE
ScnadOFidefai, nos iermos dã. -Res.-n9 104/84, -õ rCia~-
II -doações, auxílios e subvenções recebidas pela
/\POJO
tório de atividades e o_balanço anual com a prestação de
ASSEFE e vincul_adas às finalidades da CRECHE;
:.J(;dl co ~pCdi a fi-a
4 lls/dia
contas dos recursos recebidos do __Se_n_ado Federal e apliIII -empréstimos de qualquer natureza, que venham
cados no exerci cio.
a ser contraídos pela ASSEFE para atender às necessida~
Nulriç;jo
Tod,1s
411S/cliil
des da CRECHE;
Art. 40. Competirá ao setor financeiro, do Serviço
OC'ntií1·ío
SC11"\'.Aut.
Administrativo da CRECHE, O processarilento da d~ Psicológico
IV -receita de natureza operacional, proveu"ienteS-Cie
4 l:s/di.1
pesa, em tqdas as suas fases, e a respectiva contabilicontribuição dos servidores usuários dª_CRECHE_,__bçm__
SCI"ViÇO SoCiill
FaiX<tS
4 hr./diu
como da venda de materiais inservíveis;
zaçào~ bem -com o o processamento da arrecadação da re- cei_tª-Jl_r:e_x_tsf<,l _nQ_<_1_rt_._3_1 _, _oj:>s_;rvada.s__a~ _normas estabeh;V -recursos provenientes de __ receitas diversas e..even:
tuais.
- cidas neste- Regulamento. _
_
_
-ArC-4 I. O FUNCRECHE estará sujeito à aUditoria
Parágrafo Único. Os saldos do FÜNCREtHE verifi~
(*) Proporçõ~s reco~cndadas pela OMEP (Orgonizaçlio M_undial de Edu·
interna ·e-xercida pela ASSEFE, a qual expedirá certificacados no fim de cada exercício passarão corno dispOnibí~
~cilo P"ré-Escolar) - Comitê Nacional Brasileiro.
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adicional por tempo de serviço, observado o limite pre~
visto no art. 102, § 21', da Constituição Federal.
Senado Federal, 27 de maio de 1985.- José Frageili,
Presidente do Senado Federal.
Republicado por haver saído com incorreções no
DCN, Seção II, de 28-5-1985.

ANEXO II
B- Área de AdministraÇão
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ATO DO PRESIDENTE No 116, DE 1985
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01
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01
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01

01
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01

SCI'\'Cntcs
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O Presidente do Senado Federal, no uso das atri·
buíções que lhe conferem oS artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regiinento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de4 de abril de 1973, e__tendo em
vista o que consta do Processo nl' 010337fS5-7, resolve
aposentar, voluntariamente, Cândido Hippertt, Técnico
Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, d9
Quadro Permanente do SenadoFêderal, nos term~sdos
artigos 101, inciso III, e 102, incfso I, alínea a, da COnStituiÇão -da República Federativa do Brasil,. combípados
com os artigos 428, inciso TI, 429, inciso 1;430, incisõs IV
e V, 414, §4~', da Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigo 2'~,
parágrafo úniCo, da Resolução SF n~' 358, de 1983, e arti~
go 31' da Resolução SF nl' 13, de 1985, com provento integral, acrescido de 20%, bem como a gratificii.Ç:ãO adicici.::
nal por tempo de serviço, a gratificação de níveLSppe~
rior, a gratificação especial de desempenho e a gratificação legislativa, observando o limite previsto no artigo
102, § 21', da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de junho de 1985. -José Fragelll,
Presidente do _Senado FederaL
'
Republicado por haver saído com incorreções no
DCN, Seção 11, de 27-6-1985.
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01, DE 1985
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ATO DO PRESIDENTE No 121, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, iterll 3"'8, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo nl' 010199/85-3, resolve
aposentar, por invalidez, José Valdo Campelo, Técnico
Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos IÓl, inciso I, l02, inciso I, alínea ..b", da ConsHtuição da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428, inciso Til, §21', 429, inciso m. e 414, §
4"', da Resolução SF ll_~ 58/72, e artigos 21' e 31' da Resolução SF n"' 358, de 1983, artigo 31' da Resolução SF -n~~~
13, de 1985, e artigo }I' da Lei nl' 1.050, de 1950, com proventos integrais, observado o limite previsto no artigo102, § 2"', da ConstituiÇão Federal.
Senado Federal, 28 de junho de 1985, -José Fragelli,
Presidente do Senado FederaL

ATO DO PRESIDENTE No 88, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições qUe lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97,(0-:. ·o--ciso IV, do Regimento Interno, e de acordo_ com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Aí.o dà ·
Comissão Diretora nl' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~' 006668/85-2, ~esolve
aposentar, por invalidez, Odília Rodrigues da Costa Gomes, Assistente de Plenário, Classe ''C", Referência
NM-20, da Quadro Permanente do Senado_f;'ederal,__no~_
termos dos artigos 101, inciso I, 102, inciso I, altneli~b, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso III,§ 2'~, 429, inciso rn,
e 414, § 4"', da Resolução SF 58/72 earts. 29 e3'~ da Reso~
lução SF Nl' 358/83, com proventos integrais, acrescidos
_da gratificã.ção especial de desempenho e da gratifi-cação

Dispõe sobre a solicitação, a coocessio, a apli~
caçi'io, a compronção e o controle de suprimentos de
fundos por melo de adiantamentos nô âmbito do Senado Federal.
O DirC:tor-Geral, no uso das competências que lhe são
deferidas pelo Ato n" 112, de 1985, do Presidente_do Senqdo Eed~till_, e considerando a conveniência de consoldiar e complementar,-atravês-denOrmas Próprias, "iregulamentação do emprego e comprovação de SuprimentoS de Fundos resolve baixar as seguintes inst.ruções:
~· ~11 Cat:act~rização _Le~a~ _~o 111.9_t!Umento__
Art. ]I' O sup~fmento de fundos," também_d.en~~tna
do regiriie de adiantamento, conStitui instrumento legal
pata a execução de gastos no Senado Federal consoan.te
estabelecido no art. 68 da Lei n'~ 4.320, de 17 de março de
1964, e detalhado nos arts. 287 a 304 do_Regulamento do
Código de Cont~bilidade Públiç__a, aprovado pelo Decreto nl' 15.783, de 8 de novembro de 1922.
Art. 29 No emprego do suprimento de fundo.s co.mo
instrumento de ampliação da flexibilidade e operacíona~
1iôade das__u_nid._<:~des administrativas Qever~o ~er o~s~rva
das, concomitantemente, as -três limitantes fixadas pila
Lei nl' 4.320 em seu artigo 68:
I - aplicabilíd<~de restrita aps _çasos expressamente
definidos em lei;
II- empenho prêvio na dotação àjjropriâda;
III- realização de despesas que não possam
subo_rdinar-~e _ao proc_ess9 n_9rmal_ de _apl~cação (empenho - liquidação_- pagamento).
Art. 31' Diante da inexistência de reg~lamentação lega! posterior à Lei n'~ 4.320, que defina de modo expresso
os casos em que se aplica o regime de adiantamento,
adotar-se~ão como tais, no âmbfto do Senado Federal,
os fixados pelo Regulamento do Código de Contabilidade Pública.
§ I'~' Nos termos !;(o art. 287 combinado com _o art.
267 do Regulamento óo Código de Contabilidade PÓblica constitLierit casos -em S{tie se aplica o regime de adiantamento:
·a)-·seryiçm; extràordinârios e urgentes, cuja execução
não admita delongas;
b) pagamentos a serem efetuados em lug~res distantes
dos órgãos pagadores;
c) despesas miúdas e de pronto pagamento necessárias ao funcionamento das unidades administrtivas;
d)outros casos autorizac;l.os Por leis específicas.
- § 21' Entender-se~ão por -serviços extraordinários e
urgentes aqueles em qu~--~~ja razoável supor que o retar-

do peculiar ao proCeSsamento normal da despesa compra, obra ou serviço- possa ocasionar prejuízos ao
erãrio, comprometer a segurança de pe.~soas, obras, bens
ou_equipamentos ou perturbar o regular funcionamento
das 3.tividades fins dO Senado Federal.
§ 3~ Entii-tder-se~ão por pagamentos distantes dos
órgãos pagadores os realizados fora do Distrito _Federal,
restringidos~ administrativamente, como tais os relativos
a:
ã.) Sei"VíÇmt"de alimentação fora da sede, não Cobertos
por diária ou ajuda de custo, de servídor em missão oficial ou no acompanhamento de superior em viagem ou a
serviço deste;
b) participação devidamente autorizada, em Congressos, Seminários, Conferências e Cursos de curta duração. de interesse do Senado Federal;
C) aQuisição de periódicos, livros e outras publicaçõl!s
científicas e téCnicas para a complementação de acervos
bibliográficos oficiais da organização;
d) aquisição de equipamentos especiais, expressamen~
te autorizada pela Diretoria Geral, dentro dos limites de
dispensa de licitaÇão;
e) despesas no- exterior, observada a legislação espec[fica.
§ 4"' Entender~Se~ão por despesas miúdas e de pronto
pagamento aquelas que envolverem importância inferioi
a 10 (d"ez) vezes, no caso de compra, serviço e reparo· em
bem móvel, e a 20 (vinte) vezes; no cã.so de obra, instalação e reparo em bem imóvel, o maior valor de referên. da (MVR) vigente à época da concessão do adiantamento. O emprego -desta forma ex.,cepcional de execução de
despesas será considerado legítimo apenas nos casos de:
a) ---;neXiStêilcía temporária oU eventual nos estoques
dos almox.arifados apropriados, do material, equipªmetito oU bem a adquirir;
b) impossibilidade, inconveniência ou inadequação
econômica ele; estocagem do material ou da lavratura de
instrumento contratual para a execução do serviço de ca~
râter ocasional;
c} reparo em bem imóvel, independentemente de que
este configure a situação_~elineada no§ 21', desde que o
custo não ultrapasse o limite fixado neste parágrafo;
d) execução de obra ou instalação aprovada pela Subsecretaria de Engenharia e autorizada pela Diretoria Geral;
e) reparo em bem móvel cuja orçamento tenha sido
previamente aprovado pelo órgão competente;
1)- ã(fúisiÇ1W'-df: livros, periódicos e similares para o
acervo da Biblioteca do Sen.ado Federal;
g) despesas de valor unitário inferior a 25% do MYR,

de dificil comprovação documental, e relativas a trans~
porte urbano, serviços postais e de telecomunicações, pedágios, taxas bancárias, gêneros de copa adquiridos em
feiras livres e jornais ou revistas comprados em caráter
eventual.

Art. 4~' E.ntender·se~á por suprimento de fundos a
.entrega de numerário a servidor devidamente credencia~
do, preferencialmente do quadro permanente, por prazo
certo e cOm finalidades específicas. para a cobertura de
despesas de Órgão Especial, Secretaria ·ou Subsecretaria
_ a que pertença, e que nos casos e circunstâncias delíneados por esta Instrução Normativa não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação dos re~
cursos públicos.
§ 1"' A concessão do suprimento constitui um ato de

delegação expressa a~ servídor para a prática dos atas
peculiares à realização da despesa, condicionado ao acatamento dos limites fixados pela lei, por estas instruções
e pelas regulamentações complementares.
§ 2"' A autoridade solicitante é co~responsável pela
regularidade da aplicação e do processo de comProvação
dos gastos e:fetuados por intermédio de suprimento de
fundos.
§ 39 O ordenador de despesa, assim entendido a au- -

toridade investida de poderes para autorizar a execuçãO __
de despesas, salvo conivência, não é 'responsável pelos
prejuízos causados na aplicação de suprímentos de fundos.
~-

I;[. __ Da Solicitação

Art. 51' O supdmento de fundos será solicitado, por
titular de Órgão da Estrutura Administrativa responsãvel pela execução de item do programa de trabalho con~
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signado no orçamento, atravês de documento

padr_o_niza~

do (Autorização de Suprimento de Fundos).
§ lY O documento será endereçado ao ordenador de
despesas a que se achar subordinada a unidade.
§ 29 Cada solicitação de suprimento de fundos, respeitados os limites fixados pelo art. II, poderã compreender até 3 (três) destinações específicas dentro da
mesma categoria económica da despesa, as qliais, entre-

tanto, serão objeto de empenhos individualizados e de
prestações de contas específicas.
§ 3~> O pedido de autorização indicará, de modo claro e conciso, além da caracterização do servidor que será
suprido, a finalidade dos recursos _solicitad_o_s em cada
dotação e a principal inconveniência da subordinação do
gasto ao processo normal de aplicação.
Art. 6_9 O pedido será instruído pela Subsecretaria
de Administração Financeira prCViamente ao seu enca~
minhamento à deliberação do ordenador de despesa.
Parágrafo único. A instrução será caracterizada pela
verificação:
a) da correçào formal do pedido;
b) da inexistência de impedimento a que o servidor in~
dicado receba o suprimento;
c) da existência de saldo orçamentário nas dotações
indicadas;
d) da disponibilidade financeira para atendimento do
total solicitado;
e) do respeito aos limites e prazos regulamentares.
Art. 79 Será de 60 (sessenta) dias o período máximo
solicitável para a aplicação de suprimento de fundos por
adiantamento.
§ 19 O período será contad_o a partir da data do empenho respectivo e não será suceptível de interrupção em
sua fruição por quaisquer razões.
§ 2" O período de aplicação não poderá avançar
sobre o exercício subseqüente.
§ 39 Em casos excepcionais e por motivos devidamente justificados poderá o ordenador prorrogar o prazo de aplicação em até 30 (triilTãJâias, respeitado o disposto no § 29_.

III.

Da Concessão

Art. 89 No âmbito do Senado Federal a concessão
de suprimento de fundos é limitada aos casos e circunstâncias delineados pelo art. 39 destas instruções.
§ 19 O ato de autorização é prerrogativa exclusiva
do ordenador de despesa, dentro do respectivo limite decompetência.
§ 29 A efetivação do si.tpfitrie-nto, entendida como tal
a entrega do numerá!io ao ~eryidor, serã precedida da
autorização forinal e da emissãO- dos empenhos nas do~
tacões respectivas.
§ 39 Efetivado o suprimento a Subsecretaria de Ad~
ministração Financeira fará a illScriçãõ do responsável
pelo suprimento em registro apropriado, considerando-o
ordenador de despesa e preposto da autoridade competente para fins de aplicação e comprOvação do adiantamento, bem como encaminhará cópia do documento de
concessão à Auditoria Para fiOs de regiStro.
Art. 99 No documento objeto da autorização de suprimento de fundos serão exigíveis os següintes elementos:
I - designação da unidade soliCitante;
I I - indicação do exercício financeiro;
III- indicação da dotação a conta de que deva ocor~
rer a despesa;
IV - finalidades do pedido;
V- identificação do servidor ao qual será entregue o
suprimento;
~I- valor do suprimento e sua especificação por dotaçoes;
VII -período de aplicação e data limite para a comprovação;
VIII- informação favorável do setor financeiro.
Art. 10. ~ vedada a concessão de suprimentos de
fundos:
I - a servidor em alcance, assim entendido aquele que
não regularizou pendências de suprimento de fundos an~
terior dentro dos prazos legais;
II - a servidor em atraso na prestação de contas de
suprimento de fundos;
III- a servidor responsável por 2 (dois) suprimentos
de fundos a comprovar;

IV- a servidor que não esteja cm cfc~ivo exercício;
J/- a servidor que tenha a ~eu cargo a guarda do matedal a ser adquirido por meio de suprimento;
VI- ao próprio ordenador de despesa;
·VJI- para execução de despesas sujeitas a licitação;
VIU- Cõm prazo limite de aplicação posterior a 1S
de dezembro do exercício.
Parágrafo único". A prestação de contas do -primeiro
adiantamento não será indispensável para a concessão
~- um segy_ndo a4i~ntam~nJ~- <,!esde que não se ache
v_encido o prazo para sua efetivação.
Art. li. O suprimento de fundos poderá ser concedido:
I - Até o limitêde-25~(Vfriie e cinco) vezes o maior_ valor de referência para despesas miúdas e de pronto pagamento, em cada dotação específica, bem como para pagam.enros~a serem efetuados fora do Distrito Federal;
II - Até o limite de 50 (cinqüenta) vezes o maior valor de referência para as compras e demais despesas vinculadas à execução de serviços extraordinários e urgentes
nos termos do que define o art. 39, § 29 destas instruções.
-§ -19 Em casos excepcionais e com base em proposta
devidamente fundamentada tais iilnites poderão ser am-pliados em até 100 (cem) por cento para efeito de autori~
zações destinadaS~e5Pecfftcainente, a obras, instalações
ou a reparos em imóveis.
-§ 29 As autorizações de s_uprimentos de fundos referidas n.Q inci.~o r sãQ restringidas, em cada órgão solicitante, a um. máxtmo_ de 6 (seis) por exercício, execu_tada a
Subsecretaria de Administração de Material e Património para a C}!lal tal li~!Jite P~?derá ser ultrapassado.
ArtA 12. A entrega dOnUffieràrío ao suprido serâ
efetuada através de Cheque Nominativo e serâ acompanhada do fornecimento de uma via de Notas Orçamentárias correspondentes e da cópia da Autorização de Su~
primento de Fundos.
Parágrafo único. O servidor suprido atestará o rece~
bimento da provisão mediante registro consignado no
próprio ato de autorização.

IV.

Da Aplicação

Art. 13. A aplicação do suprimento de fundos não
poderá fugir às normas fixadas neste Capítulo, às finali~
dades estabelecidas no respectivo ato de autorização, aos
casos e--circunstâncias definidos pelo art. 39 e nem aos limites de prazo para a respectiva aplicação, obedecendo
aos seguintes princípios:
I - as quanüas recebidas a título de suprimento de
fundos serão depositadas em banco oficial, mediante
abertura de conta__em nome do agente, ~uprido acrescida
da designação ADIANTAMENTO-SF, no próprio dia
do recebimento do cheque ou no dia útil imeaiato;
I I - os pagamentos de valor superior a I (um) maior
valor de referência - MVR, ocorrerão por meio de cheques moninativosém favor dos fornecedores e sacáveis
contra a conta referida no item anterior;
Til- o suprido poderá efetuar saque em seu próprio
nome para a cobertura de despesas cuja natureza recomendem tal procedimento a bem da administração, res·
peitada o disposto no inciso anterior. A disponibilidade
financeira acumulada com os vârios saques não poderã
exceder à importância equivalente a 5 (cinco) vezes o
maior valor de referência - MVR;
IV- a efetivação de compras ou o ajustamento da
prestação de serviços· deverá ser precedida, salvo motivo
de força maior que o impossibilite, de verificação informal dos preços líquidos junto a vários fornecedores idôneos;
V - na aplicação do suprimento de fundos será considerado o '{alar de r~ferência vigente à época da sua concessão,_eotendiQa-~cOillO tal a data do -reSpecfíVO_emp"e-

nl_l~;- n~-~7ãSOS_d_e_aCilliSiÇãO

de materiais ou de qllaiquer outro tipo de operação sujeita a tributo o fornecimento deverá ser sempre acompanhado de Nota Fiscal
ou docw:nento .;;quivalente extraído em nome do Senado
Federal, com indicação do órgão interessado;
VII- no pagamento de despesas referep.tes à prestação de serviços por profissional autônomo será efetua~
da, sempre que cabível, a retenção de impostos e qe contribuições previdenciárias devidas, bem como o respectivo recolhim~nto;
VIII- a prestação de serviços que abranja a colocação ou substituição de peças, materiais e equipamen-
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tos_ será entendidfl_como serviço sempre que caracter_izâvel como reparo ou manutenção;
IX- os documentos relativos ao fornecimento de
materiais ou equipamentos sujeitos a registro patrimonial ou tombamento terão uma de suas vias, ou cópia autenticada pela unidade requisitante, encaminhada ao órgão gestor do património para instruir os registras regulamentares;
__
__
X - a utilização de suprimento de fundos para a aquisiçãO de pequenos equipamentos e Outros materiais clãssi ficáveis como m-arerial permanente só poderá ocorrer
em beneficio de Secret:i.rias, Subsecretarias ou situações
especialmente credenciadas pela Diretoria Geral.
Are r4. O fornecimento de material, a execução de
obra ou a prestação de ser_viço será ~testada no próprio
comprovante da despesa, à medida em que se efetive, por
servidor que não o responsável pelo adiantamento ou o
ordenador da despesa, e visitados pelo requisitante.
Parágmfo único. Ao atestar os documentos comprobatórios_ o servidor deverá especificar, expre..<;samentc,
que o fornecimento deu-se em favor do órgão e apor, em
cada um deles, a data_ do recebimento ou da prestação, a
stü;. assinatura e o respectivo número de registro funcional.
Art. IS. O pagamento da despe.~ será efetuado pelo
servidor suprido apenas depois deste proceder a sua_ regular liquidação, caracterizada pela apuração do direito
adquirido do credor mediante a verificação:
a) dà correspondência de identidade entre o credor e
o fornecedor;
b) da efetiva entrega do material, prestação do serviço
ou-exe-cução da obra;
C) da importância exata a pagar em razão do fornecimento;
d) da eXistência de iridicação de que o fornecimento
deu-se em favOr de órgão do Senado Federal;
e) da consignação, no próprio documento comprobatório da despesa, de declaração expressa de quitação
emitida pelo fornecedor.
Art. 16. Nenhuma aquisição através de suprimento
de fundos poderá ultrapassar a importância correspon~
dente a to (dez) vezes, no caso de compras e serviços, e a
20 (vinte) veZes, no caso de obras e reparos em imóveis, o
maior valor de referência - MVR, exceto no caso dos
serviços extraordinários e urgentes e de pagamentos fora
do Distrito Federal em que tais límites são ampliados em
100 (cem) por cento.
Parágrafo único. ~ vedado desdobrar aquisições a
fim de evitar processos licitatórios ou de burlar os limites
fixados por este Ato.
Art. 17. f: vedada a aplicação de recursos de suprimentos de fundos:
I -para atender a despesa de dotação diferente daquelas a que se destina o crédito;
II - na aquisição de materiais e equipamentos que
existam em disponibilidade no almoxarifado do órgão;
III"- antes da data de concessão do suprimento e da
entrega d_o _respectivo numerário ao servidor suprido;
IV- após o encerramento do respectivo período de
aplicação;
V -_para atender a fil).alidades diversas constantes da
justíficativa íntegrante dÕ pedido de autorização;
VI -em valor superior aos lfmites definidos nos arts.
)9, li e 16 ou em desrespeito às normas fixadas pelo Art.
{3;
VII- em caso de impedimento do seu responsável
por tempo superior ao período de aplicação.
Parágrafo único. Verificado o impedimento do responsável caberá à autoridade requisitante, sem que isso
importe a liberação do responsãvel, promover o recolhimento do saldo, se houver, e a comprovação do adiantamento, instruindo-a devidamente com documento comprobatório do impedimento.
Art. 18. Os pagamentos efetuados com inobservância das disposiçõeS deste capítulo serão glosadas e lançadas à responsabilidade pessoal do suprido e, solidaria~
mente, à do co-responsãvel pelo suprimento quando este
os tiver determinado.
Parágrafo único. O suprido eximir-se-á de outras
formas de responsabilização, desde que não evidenciada
má fé, se efetuar de imediato o recolhimento dos valores
glosados.
Art. 19. Quando o saldo do suprimento for insufi"
ciente para dar cobertura a despesa que tenha de ser rea-
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lízada, deverá o responsável pela unidade interessada solicitar novo adiantamento capaz de suportá~ la por inteiro.
Parágrafo único. É vedado ao servidor promover a
complementação com recursos próprios.

V. Da Comprovação

Art. 20. O servidor que receber suprimento de fundos é obrigado a prestar contas de sua aplicação segundo

as normas e dentro dos prazos definidos por esta Instrução, sujeitando-se a tomada de contas especial se não
o fizer no prazo fixado pelo ordenador de despesas.
§ 1~" A prestação de contas será efet.uada no prazo de
a~é 30 (trinta) dias após o último dia do período concedido pelo ordenador de despesas para a aplicação e de

modo a não avançar sobre o exercício financei_ro seguinte.
§ 2t Os respensãvcis por adiantamentos que não
apresentarem a comprova~ão dentro do prazo lega[ serão considerados em alcance, tornando--se sujeitos a penalidades legais e à competente tomada de contas,
§ 3"' Se Q_recolhimento do débito do r~ponsável em
alcance ocorrer dentro do exercício impliCará haix:i âe
responsabilidade; se o exercício jâ estiver encerrado orecolhimento serâ ao Tesouro Nacional através de guia
apropriado.
Art. 2 [. A Auditoria manterá registro cron:ólógico
dos prazos de aplicação e comprovação dos suprimentos
de fundos autorizados no âmbito do Senado Federal.
Parágrafo únic_o. Com base em tal registro o órgão
alertarâ os responsáveis por suprimentos do exaurimento do prazo para a prestação de contas S (cinco) dias antes da sua ocorrência.
Af1. 22 A comprovação da aplicação do adianta·
menta será organizada pelo servidor suprido, sob a
orientação técnica da Subsecretaria de Administração
Financeira, e tomará ·a forma de processo individualizado- um para cada rubrica abrangida pela Autorização
-instruído, necessariamente, com os seguintes elementos:
I - documento padrão de encaminhamento à autoridade requisitante e de reencaminhamento por este ordenador de despesas (Anexo II);
I I - cópia da Autorização de Suprimento de Fundo
(Anexo I);
111- via da Nota Orçamentária (empenho) em seu
poder;
IV- recibo do depósito bancário inidal e comprovantes do movimento bancário;
V - documento padrão de discriminação das despe~
sas através do SupriJ?.ento (Anexo III);
VI- documento comprobatórios da efetíva reali_zação da despesa, devidamente atestados pelas unidades
favorecidas, numerados seqUencialmente (notas fiscais,
fatoras, recibos e similares) em ordem crescente da data
de emissão pelo fornecedor;
VII- relações discriminativas das despesas miúdas e
de pronto pagamento caracterizadas pelo Art. 3"', § 4"', g,
destas Instruções (de dificil comprovação documental),
devidamente certificadas pela autoridade requisitante do
suprimento;
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toridade requisitante de despesas pagas pelo suprido,
quando na cond_~ção de co-responsãvel efetuar a prestação de contas pói'-íinpendimento ou negligência do suprido.

§ '2Y Do comprovante da despesa deverã constar,
claramente, a discriminação do material fornecido, do
serviço efetuado ou da obra executada, não se admitindo
generalização ou o emprego de abreviaturas que impeçam seu reconhecimento.

Art. 25. Os prOcedimentos relativos à tomada de
conta~ especial serão estabelecidos em norma própria_e
baseados nas disposições do Regulamento do Código de
Contabilidade Pública.

§ 311 A relação discriminativa dos dispêndios não
comprováveis por documento do credor (Art. 3"', § 4"', g)
deverã indicar; em cada caso: a data, o usuário, a finalidade de gasto e a unidade em beneficio da qual foi efetuado.

VI - Do Julgamento

§ 49 A comprovação da despesa serâ efetuada sempre pelo valor líquido, demonstrando-se no documento
relativo ao fornecimento os abatimentos ~ descontos
eventualmente conce.didos pelo pagamento contra a entrega.
Art. 23r -- Altimado o processo de comprovação este
serã submetido à verificação da autoridade requisitante
do suprimento, de cujo recebimento esta passará recibo
ao suprido, responsabilizando-se pelo encaminhamento
subseqUente.
§ 19 --o- co-respónSáVel terá um praia de) (cinco)
dias, a contar do recebimento do prOcesso, para aprovar
ou impugna-r ã~;"despesãs abrangidas pela comprovação e
dar seguimento à sua tramitaÇãõ.
§ 29 As despesas impugnadas serão objeto de caracterização no próprio documento padrão de encaminhamento (Anexo II) e submetidas a deliberação do ordenador de despesas.
Art. 24. A comprovação será submetida ao ordenador de despesas que concedeu o suprimento, que· com o
concurso da Su,bsecretaria de Administração Financeira,
sobr.e _ela efetuará vistas, determinará diligências, promoverá impugnações por despesas realizadas com inobservância às normas desta Instrução Normativa e encaminhará_quaisguer outras providências necessárias à total regularização da prestação de contas.
§ }9 Será de IS (quinze) dias o prazo para as providências fixadas pelo artigo, abrangida a verificação dos
seguintes elementos:
a) se o processo se acha i~struído com todos os.documentos indicados no Art. 22;
b) se cada documento apresentado preenche os requisitos· fo'rm-ais estabelecidos (Art. 22, §§.l'i' e 29);
c) se as despesas realizadas se enquadram no elemento de despesa a que se refere o empenho;
d) _ se as despesas foram executadas dentro do período concedido para a aplicação;
-e) se o saldei" ao súprimento, apurado através de recorifetênciá dos valores e suas somas, foi devidamente
recolhido;
f) se as reierii;ões efetuadas foram objeto do competente recolhiniento;
g) se os demais aspectos legais e administrativoS fo-·
ram respeitados.

VIII- comprovante de recolhimento do saldo do
adiantamento à conta do Senado federal, quando verificado;

§ 2"' Quando a verificação_ definida pelo artigo resultar em impugnação e glosa, esta será comunicada ao responsável para que, no prazo de 10 (dez) dias, se justifique ou rec_olha o valor glosado, sob pena de tomada de
contas especial.

IX - comprovante de recolhimento das retenções
previdenciárias e de impostos, eventualmente efetua<lcas.
§ f.;o Os documentos comprobatórios do gasto serào
anexados à comprovação em original, salvo nos casos de

§ 3"' Nenhuma prestação de contas será julgada sem
que estejam recolhidos os saldos, os valores glosados e as
importâncias porventura retidas em razão de obrigações
de terceiros, ressalvado o caso de impugnações pela au-

Art. 26. Fonnado o processo de comprovação e
achando-se adequadamente instruído, serâ submetido à
apreciação -da Auditoria dentro dos 30 (trinta) dias subseqUentes ao vencimento do prazo para a comprovação.
Parâgrafo único. Será de IS (quinze) dias o prazo para
a apreciação mencionada no. "caput".
Art. 27. Se a prestação de contas tiver sido objeto de
impugnações, a Auditoria efetuará o reexame de cada
uma destas.

§ (9 As impugnações que não forem aceitas resultarão na expedição de certificado de regularidade da despesa, contra cuja apresentação a Subsecretaria de Administração Financeira restituirá ao responsável a importância que tenha recolhido.
§ i9- -Mantida a impUgnação da despesa, esta decisão
será consignada no processo juntamente com a indicação
das providências corretivas a serem estabelecidas, quando for o caso.
Art. 28. Concluida a apreciação pela Auditoria e
consignado no proceSso o seu parecer, estarã a prestação
de contas em condições de ser submetida ao julgamento
do ordenador de despesas.
-

§ (9 Aprovada a prestação de contas pelo ordenadQf_
de despe.~as o processo serã devolvido à Subsecretaria de

Adminis.traçAo Financeira para:
a) verificar se todas as aquisições suceptíveis de inscrição patrimonial foram ob}eto do competente registro;
b) baixa no registro cronológico dos prazos da prestação de contas dos suprimentos de fundos concedidos;
c) baixa da responsabilidade, com quitação ao suprido e respectivo co~responsável ou registro definitivo da
responsabilidade do servidor em débito;
d) emissão de Nota de Anotação parcial de empenho
no valor correspondente aos saldos de suprimentos de
fundos devolvidos através de _recolhimentos;
e) encaminhamento das providências indicadas pela
Auditoria.
-

§ _29 O ordena<!or de despesas dará encaminhamento
ao processo de responsabilização do servidor que, comprovadamente, usar de má fé na aplicação dos r~UJ;sos
havidos por suprimentos de fundos, evidenciar negligência na prestação de contas ou deixar de recolher importâncias glosadas ou impugnadas.

VIl :-- Das Disposições Gerais
Art. 29.. Os documentos relativos à comprovação
das despesas realizadas através de suprimento$ de fundos
ficarão arquivados na Subsecretaria de Administração
Financeira e à disposição das autoridades responsáveis
pelo controle interno e pelo externo.
Brasília, 28 de junho de 1985.- Lourival Zagonel dos
Santos, Oiretor-Geral.
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DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS EX,ECUTAilAS
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS CONGRESSISTAS
9' Reunião Ordinária
Realizada em 20 de junho de 1985

Aos vinte dias vinte do mês de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor Vice-Ptesid~le, Deputado João Faustino
e com a presença dos Senhores Conselheiros Senador
Passos Pórto, Deputados Raul Bernardo e Nilson Oibson e dos Senhores Doutores Luiz do Nascimento Mon-

teiro _e Geraldo Guedes, reúne-se, em sua Sede o Conse-lho Deliberativo do ln_stituto çle Previdência dos
Congressistas-IPC, a fim de tratar de assuntos diversos.
Lida e aprovada a ata_ da reunião an_terior o Senhor Presidente inicia os trabalhos colocando em pauta a solícítação verbal do Senhor Deputado Nelson Wedekin no
sentido de obter um empréstimo neste órgão. Estando o
referido parlamentar licenciado para tratar de interesses
partícufares, excluído, portanto, da folha de pagamentos, entendeu o Calenda Conselho não haver condição
de atender o pedido, tendo em vista a iinpossibilidade da
consignação das prestações inerentes ·ao empréstimo e
por não encontrar amparo nas normas internas do IPC,
ficando a Secretária de comunicar esta decisão ao interessada. A seguir o Senhor Presidente solicitou à Secre-taria que distribuísse aos Senhores Conselheiros cópia da
minuta da Resolução que irá normatizar os empréStimos, para ser discutida na próxima reunião do Conselho
Deliberativo, Prosseguindo o Senhor Presidente ponde-rou ao_s Senhores Conselheiros da necessidade de se fixar
o critério de pagamento das pensões decorrentes da aplicação da Lei _número .setcunil, duzentos e sessenta e seis
de mil novecentos e oitenta e quatro, sugerindo fosse feita uma Resolução nesse sentido, o que foi aproVado por
unanimidade. Em continuação o Conselho apreCia e
aprova os seguintes processos: - de cong:ssão de pensão a Jovelina Mendes de Carvalho, Emanuel Firme, Pedro de Carvalho MUller e Maria Fé e Silva Stival, todos
com pareceres favoráveis dos Senhores Conselheiros De-putados Carlos Wilson~ Senadores Jutahy _M_ilg__a!.hães,
Passos Pôrto, respectivamente; - de auxilio-do~nça a
José Monteiro de Castro, com parecer favorável do Senhor Conselheiro Senador João Lobo;- de Inscriçã.o de
Segurado Facultativo aos se:gu_intes funcionários: Antô..:
nio Josê dos Santos, Francisco Amaury Soares, Carla
Maria de Oliveira Ramos Dantas, Osvando Moreira Lopes, Marilena Terezinha Gomes, Jader Corrêa de Sá,
Adilson Noronha dos Santos, Enéas Moreira de Souza,
Jair Soares Burgo, João Benn Neto, Claves Rodrigues
da Silva, Bento Jurival Moreira dos Santos, Maria Tereza Valente Caetano, Francisco Alves de Almeida, Magnólia Maria de Figueiredo Vicente, Clemente de Sousa
Fortes, Maria Amália de Castro, Maria das Graças Nunes Viana, Joaquim Neto de Aguiar, Maria do Carmo
Oliveira, José Martins Ponte, Amanda Zauti Fellows,
José Roque Guimarães e Joaquim Benvindo Fernandes,
todos com pareceres favoráveis. Aprovados os pareceres.,
pelo indeferim-ento, exarados pelo Seilhor Conselheiro
Deputado Raul Bernardo nos processos de requerimento
de auxflio~doença dos Senhores Deputados Renato
Johnsson e Oscar Dias Correa Júnior. O mesmo Conselheiro, ponderando sobre as implicações que poderão
advir com a permanência do item que motivou o indeferimento, apresentou Projeto de Resolução suprimindo o
item III do artigo 19 da Resolução número seis do corrente ano, que disciplina a concessão de auxílio-doença.
A proposição, após discutida, foi aprovada por unanimidade, tomando a Resolução o número oito, com vigência
a partir da publicação. Nada mais havendo a tratar éen~
cerrada a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco minutos.. E, para constar, eu, Zilda Neves de Carvalho, Se-cretâna, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Nelson
Carneiro, Presidente.
RESOLUÇÃO No 08/1985
Altera dispositivo da Resoluçlo n"' 06 de 1985.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribUIÇões,

Resolve:
Art. 19 Fica suprimido o item III do artigo }9 daResolução n9 06, de 1985, que regulamenta a concessão de
auxnio-doença. publicada no DCN I de 22-5-85 e no
DCN II de 23-5-!985.
Art. 29 Esta Resolução entrã. em vigor na Oata de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1985- Senador Nelson Car~
neiro, Presidente- Deputado Nilson Gibson, Conselheiro - Deputado Carlos Wilson, Conselheiro - Doutor
Luiz do Nascimento Monteiro, Conselheiro- Deputado
Raul Be~ardo, Conselheiro - Senador Passos Pôrto,
Conselhetro _- Senador Joio Lobo, Conselheiro - Dr.
Antônio Gerald(J Guedes, Conselheiro.
COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
1• Reunião (de instalação), realizada

em 18 de junho de 1985
Âs dezesseis horas do dia dezoito de junho de mil no~
vecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão de Legislação Soda! do Senado Federal, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comissões
rellne--se a Comissão Mista de Orçamento, criada no~
termos do§ l"' do artigo 90 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, para examinar Projeto de Lei Orçamentária da União para o exercício financeiro de 1986
com a presença dos Srs. Senadores: Jorge Kalume, Ro:
berto_ Campos, Virgílio Távora, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Saldanha Derzi, Alfredo Campos, Marcondes Gadelha, Lourival Baptista, José Lins e Helvídio
Nunes, e dos Srs. Deputados: Alencar Furtado, Cid Carvalho, João_ Agripino, João Herculino, Nyder Barbosa,
Oswaldo Ltma Filho, Roberto Rollemberg, Siegfried
Heuser, João Alves, Wilson Falcão, Edison Lobão,
Darcítio Ayres, Nosser Almeida, Ubaldo Barém, Furtado Leite, Humberto Souto, Jairo Magalhães, José Carlos
Fagundes, Maluly Neto, Nilson Gibson, Reinhold
Stephanes, Eduardo Matarazzo Suplicy, Celso Barros,
Celso Peçanha e Milton Figueiredo.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores: Lenoir Vargas, João Calmon, Gastão Míiller e Altevir Leal, e os
Srs. Deputados: Celso Sabóia, Genebaldo Correia, Harry Amorim, lrajâ Rodrigues, Oswal_do Trevisan, Santinho Furtado, SérgiO C1uz, Virgildásio de Senna, Wagner
Lago, Walmor de Luca, Afrísio Víeíra Lima, Ossíam
Araripe, Manoel Ribeiro, Josias Leite, Aécio de Borba,
Pedro Germano, Leônidas Rachid, Álvaro Gaudêncio,
Francisco Studart, Nilton Alves, Bocayuva Cunha e Celso Amaral.
Constatada a existência de número regimental, assume
a Presi~ência, na forma do disposto no§ 29 do artigo I O
do Regtment~ Comum, o Sr. Senador Lourival Baptista,
que declara mstalada a Comissão.
. Em segui?a, o ~r. Presidente, Senador Lourival Baptista, anuncta que trá proceder à eleição do Presidente e
do Vice-Presidente da Comissão, convidando _o Sr. Senador José Lins para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador _Saldanha Derzi , . . . . . . . . . . . . • . 36 votos
Para Vice--Presidente:
Deputado João Alves ......... , . . . . . . . 36 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, o Senhor Senador Saldanha Derzi e o
Deputado João Alves.
__
Proclamado o resultado da eleição, o Sr~ Senadof Saldanha Derzi assume a Presidência da Comissão Mista de
Orçamento e, em seu nome e do Sr. Deputado João Alves, agradece aos seus ilustres Pares a honra com que foram distinguidos e comunica que a designação dos
Relatores-Substitutos das diversas peças da Proposta de
Lei Orçamentária da União para o exercício financeiro
de 1986, será feito oportunamente.
Em seguida, o Sr. Presidente submete à discussão e votação as N armas e Instruções destinadas a regular a tramitação, na Comissão Mista de Orçamento, do Projeto
de Lei Orçamentária, elaboradas em obediência ao disposto no artigo 95 do Regimento Comum do Congresso
Nacional.__ ~ão há debates e as Normas são aprovadas,
oor unammtdade.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, laVrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente, demais membros e vai à publicação.
_COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
A_ Comi~são Mi~ ta de _Orçamento, tendo em vista o
disposto no art. 95 da Resolução n'? I, de 1970, do Congresso Nacional resolve baixar as seguintes normas:
Art. 19 A tramitação, na Comissão Mista, do Proje-to de Orçamento é regulada pelas Normas abaixo estabe-lecidas.
Art. 29 Recebido pela Comissão o Projeto, o Presidente, na forma do art. 91 da Resolução n"' 1/70 (CN), o
distribuirá entre Relatores por ele escolhidos, obedecidos os seguintes princípios:
I - O projeto será desdobrado em Anexo, Órgão ou
Parte de Órgão, sendo a distribuição feita equitativamente entre Senadores e Deputados.
I I - O Anexo, Orgão ou Parte, relatado por Deputado, num ano, o será, por Senador, no outro _e vi ce-versa.
Art. 39 O Presidente poderá designar dois membros
da Comissão, respectivamente, do Senado e da Câmara,
para coordenação dos Relatórios referentes a Anexo,
Órgãos ou Partes deferidas a cada uma das Casas.
Art. 49 Os trabalhos- da Comissão só podem ser
abertos com a presença de, no mínimo, 20 membros.
DAS EMENDAS
Art. 59 As emendas serão recebidas pela Comissão,
dentro de 20 dias a contar da distribuição dos avulsos, e,
ao fim deste prazo, despachadas pelo Presidente.
Parágrafo único. Do despacho que inadmitir emenda, poderá haver recurso do autor, para a Comissão,
dentro de 24 horas,
Art. 69 Findo o prazo previsto no art. 5"', o Presidente da Comissão providenciará a publicação das emendas
admitidas devidamente ordenadas e numeradas seq!..iencialmente.
§ IY Não serão pub-licadas asjusfiticativas das emendas, devendo, entretanto, serem presentes ao Relator
como subsídio.
§ 29 As emendas não admitidas serão oportunamente publicadas em avulso especial.
§ 3'~ As emendas serão numeradas segundo a ordem
dos Anexos, dos Orgãos e da classificação orçamentária
adotada no projeto e sempre que necessário, por ordem
alfabética do ~tado do autor e por seu nome Parlamentar.
Art. 79 As emendas serão obrigatoriamente datilografadas em formulários próprios, distribuídos peta Comissão e devidamente classificadas e assinadas em todas
as vias.
Parágrafo único. As emendas deverão estar rigorosamente classificadas por projeto ou por atividade, segund.o o esquema adotado no projeto.
Art. 89 Não serã aceita pelo Presidente da ComissãO
emenda que:
I....:... Contrarie o disposto no art. 65, § 19 da Constituição Federa!, verbis: .. Não será objeto de deliberação a
~enda_de_ gue decorra aumento de despesa global ou de
cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a
modificar-l_he o montante, a natureza ou o objeto'.'.
II -Contrarie o disposto no art. 33 da Lei n9 4.320,
de 17 de março de 1964, verbis: "Não se admitirão emendas ao. Pr~jeto_ de_Lei de Orçamento que visem a:
a) alterar a dotação soliCitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da
proposta;
b) conceder dotação para o infcio de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;
c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;
d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo
para concessão de auxílios e subvenções".
III - S~ja constituída de várias partes que devam ser
redigidas em emendas distintas.
IV- Contrari~ o disposto nestas Normas.
Art. 9'~ As emendas se referirão sempre a um projeto
ou a uma atividade.
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DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
§ 19 Cada emenda só conterá um item, assunto Ou
Jocaiidade relativa apenas um projeto ou a uma atividaArL 18. Lido o parecer do Rel_(ltQr, iniciar-se-á a
de.- --- discussão da matéria, obedecidos os seguintes princípios:
§ 2Y Quando se tratar de emenda de interligação de
_---J ~Nenhum dos membros da Comissão poderã falar
localidade ou que façam referência a um trecho, só serão
mais. de dnco m-inUtos, prorrogáveis por m-aís de cinco,
mencionadas, além do projeto ou atividade, as locaHdasobre as emendas, salvo o Relator, que falará por último,
des onde se inicie e termine a interligação ou o. trecho.
podendo fazê-lo pelo dobro do prazo;
§ J'i' Quando se tratar de emenda à prorrogação de
I I - O autor da emenda, se não for membro da Couma Entidade Supervisíónada, ela deverá sempre se refemissão, poderã falar pelo prazo improrrogável-de cinco
rir ao projeto ou a atividade classificada no .Anexo TII da
iníhllCOS;
Proposta Orçamentária- Programação a cargo das EnIII- Não serão admitidos apartes em qualquer fase
tidades Supervisionadas (Á Conta de Recursos do Teda discussão;
souro_).
"
Art. 19. Não se concederá vista de parecer, projeto
Art. to. Nas dotações globais, sujeita a regime de
ou emenda.
quotas, os Relatores apre.~entarão emendas substitutivas
ArL
20. A_ critério do Presidente da Comissão, fal~
que reúnam as relações apresentadas pelos CongiesSíS~
tando três dias oy. menos P!ltá o términ-o -do -prazo de
tas.
apresentação do parecer, o projeto e as emendas podetão
ser apreciados pela Comissão, sem discussão ou encamiArt. 11. Não poderão figurar nos Boletins de Su~~
-- --nhamento.
venções Sociais as entidades que não estejam devidamen·
Art. 21, Encerrrada a diss;ussão, passar-se~â à vote registradas no Conselho Nacional de Serviço Social,
tação,
_
ou averbadas, no caso das mantidas, exceto as do Poder
- Art~_ 22.~~Às_ __ ci._t~{ibçraçõ_es da:_C:qmjss~~ MiSta _ip_íciafPúblico.
se~ão pelos representiinfes da Câmara doS-DePutadOs~
Art. 12. Somente poderão ser vinculadas desti·
sendo que o voto contrário da maioria dos representannações para:
tes de uma das Casas -imp~r~ará na rejeição da matéria.
I - Bolsas de Estudos
P.arãgrafo úniCo. O Presidente terá som~iife o·voto
de desempate.
-II -Assistência Social;
III- Assistência Educacional ou CUltural.
Art, 23. As emendãs põderão ser destaCadas para
§ {9 As dotações d~tinadas às entidades educacio·
discussão e YQtação em -Separado; na ComisSão.
nais deverão ser prefereftcialmente destinadas a Bolsas
-- § -19 -- 0-CfesiiCjUe's-opoaer-ãserTeq~rido com apoia~
de Estudo.
m~nt~ de, pelo Dleno_s,_1(3 dos representantes da Câma§ 29 As dotações destinadas às Prefeituras Municira dos DejiuiãdOSOu do Senaâo Federal, na Comissão
pais deverão ser obrigatoriamente vinculadas.
Mista.
§ 3? Só serão atribuídas cotas de subvençõ~ sociais
§~ 2_? Sõm-ente~-póderã? falar ~bre os des~aques, e
a Parlamentares no exercício pleno do mandato.
pelo Prazo áe Cinco minUto-s improrrogâveir,o- autor do
§ 4? O acesso às informações sobre Subvenções SQ-_
de.5taque e o Relator da matéria.
ciais distribuídas pelos Parlamentares só será permitido
Art. 24. Os pedidos de verificação, durante a vo~
ao próprio autor da destinação 1 ou mediante sua autoritaçào na Comissão somente poderão ser feitos com o
zação expressa.
apoiam.ento de I j3 dos representantes do Senado Fed~
Art. 13. A Presidência deliberará sobr!!:
_r-gl"_ P~- ç_~miss_~~ Mista.
a) Prazo para entrega dos boletins de SubverlÇõC; e
-Art~ 25:- os~parecere:s· OaCõriii$SãO-S91Jre_o_p-roJétO
..
emendas;
deverão estar definitivamente votados até 20 dias após o
h) Fixação da cota de Subvenções SociaiS dos Parla·
~~~n:~en!o__~o_ p_~az~ para-~ a~~esentação_ dils ~~n~
mentares;
c) Fixação de quantita,tívos mínimos das Subvenções
_ .A.r.l•. 2.6, __Rttie_i1-ªd_o_o parecer do Relator, o PresidenSociais; e
te da Co_míssão designará um novo Relator para redigir
d) Fixação de catas_ para entidades do Distrito Fedeo vencido.
rai.
Parágrafo único. A Presidência remanejarâ, no todO
_ --~ DA~A{l.TIÇiPAÇÃO DAS
ou em parte, as cotas de P..arlarnentares que não atende::
__ COMlS~J;S PE;Rl\jAN ENTE_â _
rem os pratos e valores estabelecidos de acordo com o
Art. 27. A particípação das Comissões Permanendisposto nos incisos deste artigo.
tes, no estudo da matéria orçamentária, obedecerá as
Art. 14. A Presidência, na distribuição dos relanormas- estabelecidas no art. 90 do Regimento Comum
tórios, poderá avocar tOtal ou parte do Projeto.
(Res.
2/73 - CN.)
Art. 15. O Relator apresentará seu parecer por esParágrafo ünico. A Comissão Permanente que aprecrito, até 24 horas antes da hora marcada para a reunião
sentar parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária ou
da Comissão destinada a apreciá-lo.
parte dele, deverá encaminhá-lo à .Presidência da Comis~
§ 111 A não observância do prazo de que trata este arsão, dentro do prazo fixado no caput do art. 94 do Regitigo importará na designação de um Relator SubstiW.~o,
mento Comum-.-que, dentro de 3 (três) dias, apresentarã o parecer,
§ 29 O parecer do Relator deverã estar à di_sposição
D.A REDAÇÃO FINAL
dos membros, antes da_Com_i_ssão apreciá-lo,
~t. 28. A Comissão t~á l_Q (de~)_ <!üts_ para a reArt. 16. O parecer do_Rctator constará_d~:
dação finar do projeto; que ne:Sfã-õCãSiãQ,_ será tratado
a) Relatório expositiVO da matéria em exame;
como um todo.
b) Voto concluslyQ _sobre a _conveniênci-~:~de apr~~
vação ou rejeição total ou parcial, das proposições, SOb~
DISPOSIÇOES GERAIS
exame, ou sobre a necessidade de Se lhes dar Substitutivo.
- Art 29. OS atas da Coriliss'ào' Mista e de seu PresiParágrafo úníco. As emendas que tiverem o _n:tesillo
dente serão publicados no Diário do Congressó Nacional, Seções I e 11.
-objetivo serão reunidas em ordem numérica e te_rã_o Um
só parecer.
. Art. 30. As reuniões da Comissão Mista realizar-seArt. 17. As emend_as serão submetidas à discussão e
ão, prtferericiàlmente no Senado FederaL
votação.em bloco, conforme tenham: parecer fivoráVel;
Art: JL A PresidêncíadaComissão Mista designará
favorável parcialmente; favorável nos termos de substi~
um Assessor GeraJ, pertencente ao Quadro de Funciotutivos; e finalmente, as de parecer contrário.
nâríc_:»s de uma das Casas do Congresso Nacional, em sis-
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tema de rodízio, para a direção dos trabalhos adminis.
trativos e _um Coordegador-Geral da Assessoria da Comissão na outra Casa. A P_residência dçsignarâ, também,
funcionários para secretariar a Comissão.
Art. 32. A Comissão será assessorada por funcio-nários da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Finan·
ceira da Câmara dos Deputados e da Subsecretaria de
Orçamento da Assessoria do Senado Federal e secretariada por funcionários da Subsecretaria de Co_missão do
Senado Federa!, nos termos do art. 145 do Regimento
Coi!ium:
_ --~ _ __
__
Art. 33. A Assessoria-Gerar Serã -Subdividida~ effi
duas Assessorias; uina no Senado Federal e outra localizada na Câmara dos Deputados.
Art. 34. A Assessoria~Geral comunicará à Secretaria da Comissão, com o prazo mínimo de24 (vinte e quatrO) horas;- ãSrffhiêrtãs-em-c-ondições de serem apreciadas.
Art. 35. As presentes Normas terão aplicação, no
que couber, nos Orçamentos Plurianuais de Inve.'itimentos,
Ar~. 36. OS -C$os__p__mjss_os nas presentes Normas e
instruções serão decididos pelo Presidente da Comissão
Mista de Orçamento.
Art. 37. As presentes Normas vigoram atéquea Comissão Mista de Orçamento resolva alterá~ las ou revogálas, por deds_ão de sua maioria.
- CótlgieSs-,.fNàciónal, ein- 18 de junho de 1985._- Saldanha Derzi.
PORTARIA N• 1/85 CMO
_Na_qu_alidade de Presi~nt~ da Çomissão Mista de
ÚrÇ_aQlento e nos term~s_ do§ 2?, do artigo 10 do RegimentO Corou_m, desiino o (uncionârio Josê Pinto Carqeiro _lacerdaLDiretor ô_a Subsecretaria_ de _Orçamentq
d~l'Assessoria do Senado Federal, para- AssessOr Geral
da Comissão.
Cõngresso Nacional, 27 de junho de 1985.- Senador
Saldanha Derzi~ Presidente.
PORTARIA N• 2/SS CMO

- - Ná --qliãlídade de Presidente da Comissão Mista de
O~çamento e nos termos d~ § ~~~. do artigo 10, do Regimento Comum, desigÕo o fuUCionârio Luiz Vasconcelos,
Chefê da ASSeSsOI'\aâeorçafue-ntoe Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, para Coordenàdor d_a
Coinissão na-câmara:- dos Deputados,
CongresSO Nacional, 27 dejunhode 1985. -Saldanha
Derzi, Presidente.

-PORTARIA N• 3/85 CMO

Na ·quatrdaaeae--Prisidenfe

da Comissão Mista de
Orçamento e nos termos do § 21', do artigo 10, do Regimenco Comum,_ designo para Secretariar a Comissão os
seguintes funcionários da Subsecretaria de Comissões do
Senado FederaL
Assistentes: Daniel Reis de Souza- Carlos Guilher·
me Fonseca,
Auxiliares: Francísco Guilherme Thees Ribeiro - Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa.
Congresso Nacioilal, 27 de junho de 1985. -Sa_ldanba_
Derzi, Presidente,

(*)ATAS DE CÓMISSÕES

(*) Serão publicados ern Suplemento à presente ediçào.

