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1.1 -ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor' Presidente da República

- N•s 139 a 141, 143 a 148 e ISO a 158/85, restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
- NYs 153 e 159 j85, de agradecimento de comunicação.

1.2.2- Oficlos do Sr.l"'&cretáriÓ da Câmara dos
Deputados

Comunicando a aprovaçdo das seguintes matérias:

-Projeto de Lei do Senado n~' 83/85 (n9 5.801/85, .
naquela Casa), que p_sorroga a vigência da Lei nv
7.069, de 20 de dezembro de 1982, que estabelece limite ao reajuste de alugueres residenciais.
-Projeto de Lei do Senado n"' 93/85 (n"' 5.687/85,
naquela Casa), que reajusta os atuais valores de v~
cimentos e proventos dos servidores ativos e inativos
do Senado Fedetal,' bem como ~s das pensões, e dá
outras providências.
Encaminhando à re-visão do Senado autógrafos dos
seguintes projetos:

-Projeto de Lei· da Câmara n.,. 64/85 (n9
5.078/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a
reestruturação da Defensaria de Oficio da Justiça
Militar e dâ outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n.,. 65j85 (n9
2.114/83, na Casa de origem), que autoriza o Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA a alienar bens de
sua propriedade, localizados nos Estados de Minas
Gerais, São Paulo, Bahia, Alagoas, Pernambuco e
Parru"ba, e dã outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 17/85 (n9
80/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação em matéria 'de !mppstos so~re _a Renda_ entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadâ, concluído em Brasília. a 4 de junho
de 1984.

-Projeto de Decreto Legislativo o9 18/85 (n.,.
96/85, na Câmara dos Deputados), que aprova as
contas do Presidente da República, relativas ao
exercício financeiro de 1983.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Prazo para oferecimento de emendaS ao Projeto de
Lei da .:::ã.mara n.,. 64/85 e ao PrOjeto de Decreto Legislativo n9 18/85, lidos anteriormente.

1.2-4- Leitura de projeto
Projeto de _Lei _c! o Senado n9. 208/85-:Complementar, de autoria do Sr. Senador -Nelson
Carneiro, que altera dispositivo da Lei Complementar n"' 7, de 7 de setembro de 1970, que instituiu o
PIS. de modo a determinà.r que reverta em favor do
trabalhador prejudicado a multa aplicada ao empregador por emissão dolosa ou declaração falsa.
1.2.5- Com~icações da Presldênda
"'"""? R.ecebim~_nto d'a Mensagen n9 142/85 (n"'
334/85, ~a origem), pela qual o Senhor Presidente da
República solicita autorização para que o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul p()ssa elevar. temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III
do art. 29 da Resolução n"' 62f75, mod,ificadli: pela de
n"' 93f76, ámbas SenadO Federal, de modo a Permiiir
o reglstr9 de uma en1issão de obrigações do tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul, tipo reajustável
(ORTRS), equivale~te a CrS 181.488.226.556.
- Recebimento"das Mensagens n9s 149 e 160/85
(n"'s 347 e 362/85, na origem). pelas quais o Senh"Jr
Presi<:[ent~ da República solicita a_uto~~ção para
que as Prefeituras Municipais de Várzea Grande e
Arenápolis (MT) possam contratar operações de Crédito, para os fins que especificam.

-Recebimento do Ofício n"' SJ25f85- (n9
na origem), do Sr. Governador do ~~tado
de Minas Gerais, em que solicita autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realiR
zar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 60,000,000.00, para o fim que especifica.
1.195/85~

1.2.6- ComuoicaÇÕ2S
~De

Srs. Senadores que se ausentaram do País
dura:nte o recesso parlamentar.

1.2.7- Requerimento
N9 291/85, de autoria do Sr. Senador Guilherme
Palmeira e outros Srs. Senadores, de homenagens de
pesar pelo falecimento do ex-Senador João Lúcio.
Aprov-ãCJO, após usarein da palavra os Srs. Guilherme
Palmeira, Gastãó MUller e Carlos Chiarelli, tendo o
Sr. Presidente se associado às homenagens prCstadas
em nome da Mesa.

I.2.8- Discursos do Expedlente

SENADOR NELSON CARNEIRO - Comunicando o afastamento definitivo de S. Ex" do Partido
Trabalhista Brasileiro-PrO.
SENADOR CARLOS CHIARELL/, como Líder
- ConsideraçÕes sobre o pronunciamento do Senador Nelson Carneiro, que o antecedeu na tribuna.
SENADOR FÁBIO LUCENA - Comentârios a
tóPicoS do Pronunciamento do Senhor Presidente da
República feito no mês de julho próximo passado,
através de cadeia de rádio e televisão.

1.2.9- Comunicação
Do Sr. Senador Nelson Carneiro, .comunicando o·
seu desligamento do Partido Trabalhista 'Brasileiro
-PTB.

t.l.lO- Requerimento
N9 292/85, de .autoria do Sr. Senador Fernando
Henrique Cardoso. solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado, do editorial do jornal o' Globo, de
31_-07-85, de autoria do Dr. Roberto Marinho, intitu~
_lado .. Promessas. compromissos - atas".

- 1.2.11 - Comunicação da Presidência
_ Con~OCã.Ção de sessãO- conJunta a realizar-se hoje.
às.l8 horas e 30 minutos. corri-Ordem do Dia que desigila.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n9 25/81 (n9 6/79, na
Casa de origem), que introduz alterações na Lei n9
5.869, de 11 de janeiro de 1973.- Código de Processo
Civil, no que se refere à arrematação de bens penho-rados. Votação alliada pot falta de quorum.
Pr.ojeto deLe~ da Câmara ~ 47/82 (n9 1.899/79,
na Casa de origem), dando nova redação ao § 29 do
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art. 6<.> da Lt'<i_n:'i' 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o_ pagamento de saHü:io.s nos dias feriados e religioso~- Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n... 64/82 (n~> 2.452-/79,
na Casa de origem), que altera o art. 7~> da Lei n~"
6.649, de 16 de maio de 1979- Lei do Inquilinato.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n... 90/82 (n"' 3.290/80,
na Casa de origem), que acrescenta. parágrafo ao art.
(I' da Lei n<? 6.545, de 30 de junho de 1978, que dispõe
sobre a transformação da& Escolas Técniqts .Ee9erai.s
de Mina<> Gcrªis._d.Q P~raná e Celso Suckow da Fonseca em Centrais Feder~s de Educação :recnológica,
e dá outras providências. Discussão encerrada, fican~
do a votação adi_ada por falta de quorum.

Ata da
3~

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR GASTÃO MULLER -Aniversário
de falecimento do exMSenador Filinto Müller.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Greve dos Trabalhadores em Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
Eletromecânicas do Estado do Amazonas.
SENADOR ENEAS FARIA - Conquista, pelo
Coritiba Futebol Club_e, do campeonato Orasileiro de
futebol.

2-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
N<.>s 24 e 25, de 1985
--:l~ATOS

·

N~'s

DO PRESIDENTE

122 a 124, de 1985

4-l>ORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N<.> 55, de 1985
5- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Atas das 59!- e 60• reuniões, realizadas em 19 e 22
de julho de 1985

1.3.2 --::::' Comunica~o da Presidência
Término do" prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n~" 27 f85.

6- MESA DIRETORA
1 - LIDERES E V ICE-LIDERES DE PARTI-

DOS

-1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-

1.4- ENCERRAMENTO

124'~-

MANENTES

Sessão em 19 de agosto de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Maia- Fábio Lu._cena--:- Alcides Paio -Alexandre Costa~ Alberto SHva- Helvídio Nunes- Cesar Cais- Virgílio Távora....::.. Mõ-ã.CYt
Duarte- Martins Filho- Marcondes Gadelha- Guilherme P'.:tlmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptis~_
ta- Luiz Viana- Nelson Carneiro- Murilo Badaró
-Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MüHer
- José FrageUi - Enéas Faria - Carlos Chiarel_H Octavio- Qüdoso.
O SR·. PRESIDENTE (José Frage!H)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Senhores Senac,lores. Havendo número regimental, declaro abe_rta a sessão,

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Jc;o-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
~

lido o seguinte

. Expediente
MENSAGENS DO PRÉSIDENTE
DA REPÚBLICA
Restit.,indo a_utógrafÕs de Projetos de Lei _!jancionados
_____N<? 139/--?5 (n9 3~/85, na origem), de 27 de junho de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara _nl' 44, de
1985 (n<.> 5.539/85, na Casa de origem), que altera o praZo :para p;lgamento do -Imposto de Renda devida_ por
pessoas juridicas.
(Projeto que se transformou na Lei n9·7.329, de 27 de
junho de 1985).
Nl' 140/8~ (n<? 32_9/85, na ot1gem), de 27 dejuoh? de
1985, referente ao PrÕjeto de Lei da Câmara· n~> 47, de
1985 (n ... 5.462/85, na Casa de origem), que autOriza o
Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 23.507.600.000.000 (vinte e três trilhões_, qui-·
nhentos e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros) e
dã .. ó~Utra..s,. providências.

(Projeto que se transformou_na Lei nc;o 7.330, de 27 de
junho de 1985).
N9 141/85 (n<.> 333/85, na origem), de 19 de julho de
'1985, n:ferente ao__ ~o_jeto d_e Lei da Cãmaran~" 166, de
1984 (ni I .769/83, iia Casa de Origem), que autoriza a reM
versão, ao Estado de Mato Grosso, do terreno que men·
cio na.
(Projeto que se transformou na Lei n., 7.331, de )9 de
julho de 1985).
N~' 143/85 (n9 335/85, na origem), de 111 de jullio de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 48, de
1985 (n~' 5.684/85, na Casa de origem), que estabelece
normas para a realização de eleições em 1985, dispõe
sobre o alistamento eleitoral e o voto do analfabeto, e dá
outras providências.
(Projeto que se tiansformou na Lei nl' 7.3J2, de )\'de
julho de 1985).
N<.> 144/85 (n"' 336/85, na origem), de 2 de julho de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câinara n... 50, de
1985 (n<.> 5.777/85, na Casa de origem), que reajusta ·as
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vencimentos, salários e soldos dos servidores civis e militares da União e dos Territórios Federais, dos membros
do Poder Judiciário da União, do Dístrito Federal e Ter-

ritórios, do Tribunal de Contas dã União, bem como
Prevê os proventos e pensões e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.333, de 2 de
julho de 1985).
N~' 145/85 (n" 337(85, na origem), de 2 de jUfhO-de
1985, referente ao Projeto de Lei do Senado n? 180, de
1985-DF, que reajusta os vencimentos, salários, soldos e
proventos dos servidores civiS e da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos Membros
Cdos servidores do Tribunal de Contas do Dístrito Federal e do respectivo Ministério PU OHco, e dá outras provi~ên~as.

(Pi-ojeto que se transformou na Lei nt 7.334, de 2 de
julho de 1985).
N• 146(85 (n• 340(85, na origem), de 4 de julho de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara nt 5I, de

1985 (n"' 3.990/84, na Cas:i dé odgeffi), qUe altera o art.
7"' da Lei n"' 1.649, de 19 de julho de 1952, modificado
pelo Decreto-lei n"' 531, de 16 de abril de 1969.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.336, de 4 de
julho de 1985).

N"' 147/85 (n"' 344/85, na origem), de 8 de julho de·
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 238, de
1984 (n" 1.770/83, na Casa dC:origem), q-ue autoriza are-·
versão ao Município· de Jacàrezinho~ Estado do Paraná,
do terreno que menciona.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.337, de 8 de
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N~' 155./85 ~n"' 33-?f$5, na origem), de IS de julh9 de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câ.mara n~' 164, de
1984 (nl' 3.001/84, na Casa de origem), que autoriza areversão ao Município de Ourinhos, Estado de São Paulo,
do terreno que menciona.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.344, de 15 de
julho de 1985).

N• 64, de 1985

(N• 5.078/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr., Presidente da República

-- N9 156/85 (n~' 356/85., na origem), de 16 de julho de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 43, de
1985 (n"' 4.973/85, na.CaSa de origem), que altera o valor
do vencimento dos cargos que específica e dá outras pro-vidências.
(Projeto que se transformou na Lei nt 7.345, de 15 de

Dlaplie ~bre a reestruturaçlo da Dcren!lorla de
Ofrclo da JustiÇIII Militar e dá outras provldênclas.

O Ço-ni;rbiso Na-Cionl!rdecreta:

julho de 1985).

N• 157/85 (n~' 357/85, na origem), de 22 de julho de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 52, de
~982 (n' 1.076/79, na Casa de origem), que veda novas
inscrições no- Quadro de Provisionados da Ordem dos
.Advogados do Brasil e, mediante alterações da Lei n"
4.2..15, de 27 de abril de 1963, assegura, aos atualmente
insCritos nesse Quadro, o amplo direito de exercício da
profissão de advogado.
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7.34.6, de 22 de
julho de 1985).
N~' 158/85 (n"' 360/85, na orígetnJ,-·de 24 d~julho de
!985, r~ferente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 57, de
1985 (nl' 4.504/.8.4, na Casa de origem}, que dispõe sobre
a execução do§ 49 do art. 176 da Constituição Federal e
dá outras prçwidências.
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7.348;· de 24 de

julho de

1985~-

julho de 1985).

N"' 148/8.5 (nt 346/85, na origem), de 8 de julho de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 32, de
1985 (n" 4.981/85, na Casa de origem), que reajusta. os
valores de vencimentos, salârios e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n" 7.339, de 8 de
julho de 1985).

w·-aé

N"' 150/85 (n"' 350/8$, na oriE;em), de
julh"o de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 42, de
1985 (nt 4.982/85, na Casa de origem), que íiXa os valores de retribuição da C.ategoria Funcional de Técníco de
Cobrança e Pagamentos Especiais, código N8-944 ou
LT-NS.944, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei nt 7.340, de 10 de
julho de 1985).
N'~' 151/85 (nl' 351/85, na Origem), de 10 dejulh.O de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 251, de
1984 (n"4.517/84, na Casa de origem), que alter.a a estrutura da Categoria Funcional de Assistente Social do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras
providências.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.3.41, de 10 de

julho de 1985).
N• 152(85 (n' 352(85, na origem), de lO de julho de

1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 21, de
1985 (n" 4.212/84, na Casa de origem), que concede pensão especial a Josa Pedro Tiradentes, trineto de Joaquim
Josê da Silva Xavier, o Tiradentes.
·
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7.342, de tO de
julho de 1985).

N9 154/85 (n"' 354/85, na origem), de 15 de julho de
1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 10.3, de
1984 (n~' 28lj79. na Casa de orig_C41), que dá a denominação de "Afonso Pena" ao aeropOrto de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.343, de 15 de
_julho de 1985).

De agradeciinento de comunicação:

N9 153/85 (n' 353/85, na origem}, de lO de julho do
coiTente ano, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência d'1i ~épública n9s 47,
110, 219, 220,418, 505, 506.e 513, del984; 29,33, 34, 38,
l, 157, !58, 159, 160, 228, 229, 230,247, 258, 266, 267,
268, 272,-280, 281, 282 e 297, de !985,

u

Nt 159/85 (n9 361/85, na origem). de 26 de julho do
c.o.rrente..ano,. relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República nts 142,
de_l98l; 428, i03, 509 eSIO, de 1984; 26, 27, 31, 36, 1!0,
162, 164, 264 e 279, de !985.

· õFtcros
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nl' 257/85, de 28 de junho do corrente ano, comunicando a aprovaç~o, Sem emendas, do Projeto de Lei do
Seriado n~' 83, de 1985 (n~' 5.801/85, naquela Casa), de.
autoria do Senador Itamar Franco, que prorroga a vigên-Cia da Lei g'l 7.069, de 20 de dezembro de 1982, que
e;stabelece limite ao reajuste de alugueres residCnciais.
N~ 258/58, de 28 de junho do corrente ano, -comunicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do
Senado nt 93, de 1985 (n9 5.687/85, naquela Casa), de
autoria da Comissão DifetOi'a, que reajusta os atuais valo_res de vencimentos e proventos dos servidores ativos e
jn-ativos do Se~ado Federal, "bem como os das pensões e
-.dá outras providênciaS.
(Projeios enviados à sanção em 28-6-85.)

- Do Sr.l~'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão ao Seriado autógrafos dos seguinies
projetas:
·-

-

Art. l'~' A Def~nsoria de Oficio da Ju!itÍça Militar
compõe-Se dC AdvOiados de.OficiO e Advogados de Oliçjo Subs.~it_utos, _que _funcionarão ~as Aditorias.
Art. 2' Ficam._criados, no Quadro da Defensaria de
Oficio da Justiça Militar :22 (vinte e. ~ois) cargos de
Advogac'os de Oficio Substituto, na forma do Anexo
desta ICi e com oi-::-Jncimeiitos ali fiXados.
Art. 39 ~ nomeuçilo para o cargo de Advogado-deOficio St•Jstituto far-sc-á riicdiante concurso público de
provas . títulos, organizado ~... realizado pelo Superior
Tribun: I Militar.. com a participãção de Conselho Sec~
cional • a Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. · 9 Exigir-Se-á dos candidatos a satisfação dos
S"eguintes requisitoS:
r- ser brasileiro;
H- ter mais de 25 (vinte e cinco) e menos de 35 (trinta e cinco) anos de idade, salvo se ocupante de cargo ou
função pública;
. I I I - estar no gozo dos direitos políticos;
IV~ ser bacharel em Direito, graduado por estabelecimento oficial ou reconhecido;
V -haver exercido durante 2 (dois) anos, no mfnimo,
no último decê_nio,. advoCac;ia," magistério jurídic_C> em
nível superior _ou fU.riç-ão Que éonlira prática forense;
VI- ser moralmente idõneo e gozar de boa saúde física e mental, comprovada em inspeção médica.
§ 19 .·Para irisàiÇão no concurso exigii-se-á ainda
aprovação em exame psicotécnico.
§ 2' Das instruções do concur!>o constar:lo os programas dus di versus disciplinas, a constituição da Comissão Examinadora, o número c a loc:llizução dus v:::tgas
e>.:istentes _e outros esclarecimentos reputados úteis aos
candidatos.
§ 39 O concurso terá Y;.Llidade d~-2 (dois) anos, contados da homologação, prorrogável por igual período a
critério do Tribunal.
Art. 59 A promoção ao cargo de Advogado-deOficío far-se-á d~ntre os Advogados de Oficio Subistitutos e 6-bec!ecerá aos critérios de antigUidade e merecimento. alternadamente.
Art..6~' .As nomc"ações e promoções serão feitas por
ato do. Pre~idente da República, mediante indicação do
Superior Tribunal Militar.
Ar~·-. frl-. Aplican:se, aos Advogados de Ofício da
Justiça Militar e seus Substitutos, as disposições constantes da Lei da Organização· Judiciária Militar, aprovada
pelo Decido-lei""· 1.003, de 21 de outubro de 1969, do
Estatu.to dos Fun.Cionários Públicos Civis da União e do
Esta~~LQ. da O.~c;tcm dos A9vogados do Br:::tsil.
-Ait. 8'i ~OS veqcimentos dos cargos de Advogado-deOITc.iO Passilrir'll""'SêrOS fixàd<:.ls no Anexo desta lei.
Art. ;$"' ~-~-1:\~j,.~p.csa dec.orrerit_C? da e~ecução desta lei
corrert'llt.::.CO_rfiRJ:lQ_Qrç1\_~nlQ_Geral da União.
Art. JO:. ·- Q~--~~if&:..or"ie"ntes da reestruturação
prevístã ""neS(ái_ei_J;~CVfdOs a partir do mês dC maio
de 1985. _ __

:;_::_:;:;c

Art. !_~<·:§>1~J.~f~ntr_a_ em yigor na datatde·sua pu.blicação. , ..-~~~ --~·- _ --~- _-:.
Art. -12:==Rev~g<i~~~~~as disposições em contrário.
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Art. 59 Os Órgãos e Entidades, no corrente cxercJcío, adofarã,9 medidas para reduzir despesas, ajustando _a_

ANE XO
{_lei n9

, -de

de 198 )

sua execução orçamentária à erctiva disponibilidade dos

QUADRO DA DEfENSDR!A DE DFfCID DA JUSTIÇA MILITAR

S ITUAÇM ATUAL
NOME .O OE

REHUNERAÇM

OENDI11 NAÇM

CAR iOS

VENCi t~ENTO

~1ENSAL __

_

GRA TI FI CAÇM OE
NfVEL SUPER! OR

Advogado-de-

22

-OfTcio· ·· --

20%

790.242

créditos autorizados.
Parágrafo único. -Pára cumprimento do dispostO
neste artigo, os-Órgãos e Entidades reexaminarão a sUa
píõgramação de trubalho, de rorma a evitar Quaisquer
solichações de créditos adicionais, bem como, rever os já
encaminhados à Secretaria de Planejamento da Presidência da Repíiblica.
A.rt. Q9 .À despesa decorrente da ex,~UQão deste
decreto-lei correrá à conta das dotã.ções do Orçamento
Geral da União_ para o exercício de 1984.
/\rl. __71' Este decreto-lei cntrarft cm vigor ntl Unta de
sua publicução, con1_efcitos l'ínancciros u partir de Jl' de
julho de 1984, revogadus as disposiç-ões em contrário.
Bntsília, 25 de junho de 1984; 163~> da Independência e
96~>-da República.
ANEXO
(Art. )1', purágrarO único, dO

Decreto-lei n I 2.130.
de 25 de junho de 1984)
CARGOS E EMPREGOS DE
NIVEL MÉDIO

S!TUAÇM NOVA
'NOMEPO OE
CA',GOS

OENOMINAÇM

Ret-1UNERAÇ.M MENSAL

vt'NCIMENTO

Vencinlento
ou Salário

REPRESENTAÇM
MENSAL

Advogado-de-O fi c i o

22
22 (*)

60~

1.090.2%

50~

Advogado-de-

-OfÍcio SuO~

tituto
{*)

1 .263.396

Cargos criados por esta lei.

MÉNSAGEM N' !68, DE !985
Éxcelc 1tíssimos Senhores Membros do Congresso Na. cional:
Nos tc:rmos do artigo 5 I da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vos-.
sas Excelências._ acompanhado de Exposiçã-o de Motivos

rem. A nOmeação_ iniCial será___nara a priffieíra entrância,

do Senhor Ministro-Presidente do Superior Tribunal

c.Ientrc brasileiros natos, bacharéis cm Dircifó, com prft-

Militar9 o anexo projeto de lei que .. dispõe sobre a rees-·
truturação da Defensaria, de Ofício da Justiça Militar, e
. dá outras providências''.
Brasflia~ I2 de março de 1985 • ...:.__ J oâo Figueiredo.
Excelentissimo Senhor Presidente da República
NOs termos do que dispõe os art!gos 56 e 115, item II,
da Çons.tituiÇão Federa.!, e em cumprimento à dcUberação do Plenãrio deste Tribu.nal, em sessão hoje realizada, tenho a honra de encaminhar a Vo.ssa Excelência o
incluso projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação
da Defensaria de Oficio da Justiça Militar, e dá outras
providências, com vistas a solu_cionar C? problema do reduzido número de Advogados de ofício da Justiça Militar.
Aproveito a oporhiriidade para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de alta consideração e elevado
apreço.
Aite.-Esq. Julio de Sá- Bierrenbach MinistroPresidente.

tica forense de, pelo menos, dois anos, c idade não superior a qu'\rcr,la anos\ de idoneidade mor_al, por ordem de
classificaçr.) em concurso pilblico de provas, na forma
das instru' 5es estabelecidas pelo Superior Tribunal Militar.
§ (9 CJda advogado de ofTcío terá dois substitutos,
bacharéis em Direito,- de idoneidade moral, que funcionarão nas faltas ou impedimentos do titular, perceben-do~ nestes casos, vencimentos -equiValentes aos do substituído.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI w !.003
DE 21 DE OUTUBRO DE !969

Lei da Organização J udiciárla Militar
CAPITULO VI

Das Auditorias
Art. 27A Cada Auditoria terâ um aUditor, um auditor substituto, um procurador, um advogado de ofício e
respectivos substitutos, um escrivão, dois escreventes ju-·
ramentados, um· oficial de justíç_a e demais auxiliares
coii.stantes de quadro previsto ·em lei.

CAPITULO VIII
I>n Assistência Judiciária Oficlul

Art. 35.

Os advogados de ofício são de primeira o_u

~e,guoda -ent~ânda, conforme a t\uditoria em que servi-

••>o•o•ooooooooOoooo·oooOOOOOOOO.OO'oAOOOOo>OOOO>o

DECRETO-LEI N' 2.!30,
DE .25 DE JUNHO DE 1984
Reaj_usta os atuais valores de vencimentos, salários
e proventos dos senidores civis do Poder Executivo,
bem como os das pensões, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item Ifl, da ConstitUição, decreta:
Art. li' Os 'atuais valores de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem
comó os d~s pensões, resultantes da aplicação do
Decreto-lei o' 2.079, de 20 de dezembro de 1983, são reajustados j=ID 65% (sessenta_e cinco por cento). ressalvado
o disp~Dsto. no parágrafo únicO deste artigo.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários e ProvÚltos relativos ao pessoal de nível médio passam a vigora-r
na forma do Anexo deste Decreto-lei.
Art. 2~' F.ica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. _31'. O Departamento Administrativo do Serviço
Público elaborará as tabelas com os valores reajustados
nu rorma d•.:.stc decreto-li!!i e expedirá oormus complementares r urá u sun cxecuçtl.o.
Art. 49 Fica suspensa; atê 31 de dezembro de 1984, a
concessãc de novas excepcionalidades com base no Decreto. n_9: 6.795, Cle 28 de dezembro de 1981.

NM-I
NM-2
NM-3
NM-4
NM-5
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-10
NM-11
-NM-!2
NM-13
NM-14
NM-!5
_NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

(CrS 1,00)
A partir de 11'-7-84
100.000
104.700
109.800
I !5.000
I20Ji00
!26.500
13!.500
!37.200
~~~-200
I48.BDO
154.500
160.30_0
I6o:500
!73.000
!79.000
!86.500
192.700
200.000
207.700
210.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.900
318.900
334.600
35!.200
368.500
396.400
432.000
470.700
512.800

- (Ãs Comissões de Serviço Públi,co Civil e de_ Fi·
nanças)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 65, de 1985
(n~' 2.114/83, ·na l.:RSa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da Repiíblica
Autoriza o Instituto do Açúcar e do Álcool- IAA
a alienar bens de sua propriedade, localizados nos Es-tados de Minas Gerais, Sio Paulo, Bahia, Alagoas,
Pernambuco e Paraíba, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta.

Ag~sto

de 1985

Art. Jto Fica o Instituto do Açúcar e do Álcool IAA, autarquia federal vinculada ao Ministêrio da Indústria e Comércio, autorizado a alienar os se8,Uíiites
bens de sua propriedade:
I - Destilaria Desidratadora de Volta Grande, localizada no Município de Volta Grande, Comarca de Além
Paraíba. Estado de Minas ·oeraíS, compreendendo as
maquinarias da fábrica, as construções civis e respectivos
terrenos, com área total de 51.421 m 2 (cinqa.enta e um
mil, quatrocentos e vinte e um metros quadrados), constituída de várias glebas, áreas e lotes, desvio de linha fér-

rea com 460 m (quatrocentos e sessenta metros) de C:lf,:tensão, inclusive cessão de todos oSdireitos e vant&gens decorrentes do contrato que tem com a Estrada de Ferro
Leopoldina para utilização de um desvio de 2 (duas) chaves e 2 (dois) subdesvios, situados entre os quilómetros
~67.305,45 e 267.531, conforme transcrição sob o· n9,
7.090, fls. 119 do Livro 3 ..p", datada de 2 de setembro
de 1953, do Cartório do Registro de Imóveis daquela"
Coinarca;
II - Destilaria Desidratadora de Guararema, localizada no Município de Guararema, Comarca de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo, compreendendo os
eqúipamentos industria.is, as construções civis e respectivos terrenos, bem como o terreno onde o mencionado estabelecimento industrial se encontra instalado, com ârea '
total de 1 (um) alqueire paulista, de 24.200 m 2 (vinte e
quatro mil e duzentos metros quadrados), conforme
trascrição sob o n9 38.784, fls. 37 do Livro 3 .. BA ",datada de 14 de julho de 1955, do Cartório do Registro de
Imóveis e: AneXos d~quela Comarca;
III -Destilaria Desidratadora de Ubirama, localizada no Município de Lençóis Paulista, Comarca de Agudo, Estado de São Paulo, compreedendo, as maquinarias
da fá.brica, as construções civis e respectivos terre'nos,
bem como o terreno em que o mesmo estabelecimento
industrial se encontra instalado~ conl área total de 22.100
m2 (vinte e dois mil e cem metros quadrados), conforme
transcriçãO sob o n9 5.043, fls, 246 do Livro n9 3 .. L", datada de 15 de junho de 1945, do Cartóiio do Registro de
Imóveis e Anexos daquela Comarca;
IV - Destifaría I5esid!atad0ra Gileno de Carli, localizada no Município e Comarca de- Piracicaba, Estado de
São Paulo, compreendendo as construções civis e industriais e o terreno com área de 15.214 rn 2 (quinze mil, duzentos e quatorze metros quadrados), conforme transcrição sob o n9 28.788, do Livro n9 3 ~·v", datada de 28
de setembro de 1959, do·I9Cartório do Registro de Imóveis daql!-ela Comarca;
V- Terreno localizado no Parque Industrial de Ibu-

ra, -;Município de Recife, Estado de Perriãmbuco, com
ârea de 155.586,9206 m 2 (cento e cinqUenta e cinco mil,
quinhentos e oitenta e seis met~os quadrados e nove mil
duzentos e seis centímetros quadrlã.dos), bem como uma
faixa de terreno anexa, com área de 500m 2 (quinhentos
metros quadrados), ambos localizados frente à linha tcrrea da Rede Ferroviária do Nordeste, antiga "Great
W estern", com benfeitorias constitufdas de prédios resiM
denciais, Grupo EScolar e instalaçãõ de antiga fábrica de
amido, conforme Escritura Pública de Compra: e Venda,
lavrada nas fls. 65 v. a 98 v. do Livro n9 199, datada de 8
de junho de 1954, do Cartório do 69 Oficio de Notas da
Cidade de Recife e transcrição sob o n9 67.795, fls .. 233
v., do Livro 3 ..BY", datada de 25 de agosto de 1961, do
19 Cartório do Registro Geral de Imóveis daquele muM
nicípio;
VI - Prêdio localizado à Rua Leão Coroado n9 334,
Município e Co.marca de Naiaié -da Mata, Estado de
Pernambuco, ocupando totalmente o terreno de área de
149,38 m 2 (cento e.quarenta e nove metros quadrados e
trinta e oito decímetros. q1,1adrados), arrematados em
hasta pública dos bens penhorados da Cooperativa Central de BangUezeiros e Fornecedores de Cana de Pernam-
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buco, confoone transcrição sob o n9 3.697, fls. 6 do Livro 3 .. H", datada de lO de novemb_ro de 1956, do Registro i:le Imóveis daquela Comarca;
VII - Prédio situado na Rua Alcêdo Marrocos, n<~
412, e respectiV-o terreno, localizado no M unicfpio e Comarca -de Timbaúba, Estado de Pernambuco, construido
em ãrea de 600 m 1 (seiscentos metros quadrados), conforme transcrição sob o n., 4.585, fls. 87 do Livro 3 ..L",
datada de 28 de junho de 1958, do Registro Geral deImóveis daquela Comarca;
Vlll- Prédio situado na Rua M.~ués sfn9, e respectivo terreno, localizado no MunicíPio e Comarca de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, com 14 m
(quatorze metros) de frente e 24 (vinte e quatfo) de fundos. com tOdas aS dependências e cómodos, conforme
transcrição sob o n96,91?, fls_. 95-v. do Livro 3 "Q" c;iata~
da de 21 de setembro de 1954, do Registro de Imóveis
daquela Comarca;
IX_~_Gleba de Terra situada no Município deCabedelo, Estado da Paraíba, à margem da rodovia João
Pessoa-Cabedelo (Distrito Industrial B), com área total
de 1.033.692,35 m 1 (um milhão e trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois metros quadrados e trinta e cinco
decímetros quadrados), sendo 618.094,85 ri1 2 (seiscentos
·,e dezoito mil e noventa e quatro metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadradados) de terreno de
mata e 415.597,50 m 2 (quatrocentos e quinze mil, quinhentos e noventa e sete m~tros quadrados .e cinqUenta
decímetros quadrados) de terreno de marinha, bem
c_omo casas residenciais e arcabouço de destilaria, remanescente da "Usina Mandacaru", cOnforme transcrição
sob o n9 3Q_8, fls. 120 do Livro 39 do Cartório do 29 Offció
do Registro de Imóveis da Cidade de João Pessoa;
X - Prédio resídencial localizado na · Rua Pedro
Monteiro n" 87, Município e Comarca de Maceió, Estado _de Alagoas, com ârea útil de 236,92 m2 (duzentos e
trinta e seis metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados), em terreno com área total de 458,85 m:
(quatrocentos e cinqUenta e oito metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados), conforme transcrição sob o n91.454, fls. 197/98 do Livro n., 3 ''A", do
Cartório do Registro Geral de Imóveis e HipOtecas daquela Comarca;
XI- Gleba de Terra localizada no Município eComarca de Cachoeira. Estado da Bahia, com ãrea de 3._158
(três" mil cento e cinqUenta: e oito) tarefas de terras Próprias, ou 1.375 ha (hutii mil trezentos e setenta e cinco
hectares), denominada Fazenda . "Vitória _do_ Paraguaçu", antigo Engenho .. Vitória do Paraguaçu" com as
terras do Engenho uconceição", formando uma só propriedade agrícola sob aquela denominação, com suas
terras e benfeitorías existentes, conforme transcrição sob .
o n., 6.585~ fls. 95/96 do Livro n., 3 "K ",datada de 26 de
abril de 1954, do Registro de Imóveis daquela Comarca;
Patãgrafo único. Fica facultado ao IAA aplicar essa
autorização à medida em que for julgada oportuna a
alienação, levando em conta as condições particulares de
cada um dos bens patrimoniais, inclusive
desmembrando-os para alienação em partes, quando
conveniente.
Art. 29 A alienação obedecerá, no que couber, às
normas do"Tftulo XII do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 39 Os bens de que trata o art. 19 desta lei serão
previamente avaliados por uma Comissão, nomeada
para esse fun, pelo PresideOte do IAA, integrada por elementos de reconhecida capacidade técnica e idoneidade
moral.
Art. 49 O Instituto do Açúcar e do Álcool- IAA,
serâ representado, nos atos das alienações-· autorizadas
por esta lei, por seu Presidente ou seu bastante Procurador.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.'
Art. 69 Revogalt}_-se as disposições em contrário.

MENSAGEM No 338, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada-deliberação de Vos-
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sas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér-

cio, o aneXo prõjeto de lei que "autoriza o Instituto do
Açúcar e do Álcool a alienar bens de sua propriedade localizados nos Estados de Minas Gerais, São Paulo,
Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba e dá outras Providências".
Brasília, 13 de setembro de 1983. -João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No GM(N9
18(83, DE 6 DE JULHO DE 1983, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
INDÚSTRIA E DO COMI'lRCIO
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Honra-me submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o_ Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA a alienar Destilarias
Desidratadoras e outros bens patrimoniais localizados
nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Alagoas, Pernambuo e Paraíba.
O projeto de Lei visa conferir POderes ao IAA para
proceder à alienação de bens patrimoniais desprovidos
de qualquer interesse social e económico para a Autarquia.
_
As Destilarias Desidratadoras, cumpre salientar, foram instaladas para atender ao Plano de Defesa da
Aguardente, instituído a partir da safra de 1952/53, cujo
objetivo consistia na retirada dos excessos do produto
(aguardente) do mercado, visandO à reação do preço
aviltado, e tinham como finalidade específica a redestilação da agu;1r~ente em_ ;Vcool anidro, destinado à mistJJ.ra carburãnte. A partiÍ' da safra 1961/62, quando cessaram os motivos determinantes da intervenção do IAA
na economia do PlRn-o -de Defesa da Aguardente, essas
Destilarias tiveram paralisadas suas atividades.
O Decreto n9 75.613, de 15 de abril de 1975, ao reformular a estrutura organizacional bâsica daquela Autarquia, por força do artigo 9'l' do mesmo diploma legal, extinguiu todas as destilarias integrantes de sua estrutura,
determinando_, inclusive. que o IAA adotasse as providências cabíveis à destinação do acervo -de tais unidades
industdais.
Assim, justifica o Instituto do Açúcar e do Álcool a
alienação das Destilarias Desidratadoras de Volta Grande (Minas Gerais), Guarai~ma, Ubirama e Giteno de
Carli (São Paulo), por se enc-ontrarem desativadas e a
alienação dos demais bens patrimoniais, constítuídos de
prédios e glebas de terras, por não utilizá-los no desem, penha ·de suas atividades específicas, passando dai, a
conservação e guarda dos respectivos patrimónios a se
constituirem também em pesadoS ónus para os cofres daquela Autarquia.
O Projeto de le~ além da norma autorizativa da alienação dos bens, faculta ao IAA o critério da oportunidade das alienações e da conveniência do desmembramento
das propr!edades: tendo em vista as condições particulares de cada bem (art. }9 e seu parágrafo único). Dispõe,
ainda, o projeto quanto à prévia avaliação dos bens e a
adoção das normas previstas no Título XII do DecretoLei n9 200, que dispõe sobre as licitações, resguardando,
assim, os princípios su):ic:rici'res do procedimento administrativo (arts. 29 e 39),
Assim, submeto o projeto à consideração de Vossa Ex- celência, permitindo-me propor o seu encaminhamento
ao Congresso Nacional nos termos do art. SI da Constituição Federal.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus
protestos da mais elevada estima e consideração. -Joio
Camilo Penna.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 200, DE 25 ÓE
FEVEREIRO DE 1967
D~spõe sobre a organlza.ção cJa A~mfnlstraçio Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Admlnf.s..
trativa, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 99, §- 29, do A tO Institucional nt 4,
de 7 de dezembro de 1966, decreta:
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TITULO VI!
Dos Ministérios e Respectivas Áreas de
Competência
Art. 35. Os Ministérios, de que são titulares Ministros de Estado (art. 20), são os seguintes:

SETOR POLITICO
Ministéiío da Justiça;
Ministério das Relações Exteriores.
SETOR DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
SETOR ECONÚMICO.
MinistériO-da Fazenda;
Ministério dos Transportes;
Ministério da Agricultura;
Ministério da Indústria e do Comércio;
Ministério das Minas e Energia;
Ministério do Interior.
SETOR SOCIAL
Ministério da Educação e Cultura;
Minist&io do Trabalho e Previdência Social;
Ministério da Saúde;
Ministério das COmunicações.
SETOR MILITAR
Ministério da Marinha;
Ministério-- do Exército;
Ministério da Aeronáutica.
Art. 36. Para auxiliáwlo, temporariamente, na coordenação de assuntos afins ou interdependentes, o Presidente da República poderá incllinbir de missão corrdenadora um dos Ministros de Estado ou, conforme o caso, o Ministro do Planejamento e Coordenação Geral.
§ 1"' O Ministro Coordenador, sem prejuízo das atribuições da Pasta que ocupar, atuará em harmonia com
as instruções emandadas do Presidente da República,
buscando os elementos necessãrios ao cumprimento de
sua missão mediante cooperação dos Ministros de Estaw
do em cuja área de competência estejam compreendidos
os assuntos objeto de coordenação.
§ 2"' O -Ministro Coordenador formulará soluções
·para a decisão final do Presidente da República.
§ 3"' Poderão- ser coordenador, entre outros, os assuntos económicos, militares de ciência e tecllologia, de
assistência e de abastecimento.
Art. 37. Além dos 4 (quatro) previstos nos artigos
147, 155, 1~7-e 169, o Presidente da República poderá
prover atê 3. (três) cargos de MinistrOs Extraordinário,
para o desempenho de encargos temporários de natureza
relevante.
Parágrafo único: -Ao MinisJro Extraordinário poderá ser confiada a missão coordenadora a que se refere O ·
artigo anterior.
Art. 38. O Ministro Extraordinário e o Minisiro
Coordenador disporão de assistência té'.mica e administrativa essencial para o desempenho das missões de que
forem incumbido pelo Presidente da República, na forw
m·a por que se dispuser em decreto.
Art. _39_. Os assuntos que constituem a área de co_mw
petência de cada Ministério são, a seguir, especificados:

SETOR DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
I - Plano geral do Governo, stla coordenação. Integração dos planos regionais;
l i - estudos e pesquisas s6cio-econômicos; inclusive
setoriãiS e regionaiS;
-~UL~ programação orçamentária; proposta orçamentária antiál;
IV - coordenção da assistência técniCa -inttfnaCiõõ.al;
V - sistema estatístico e CãitO&râficO n-acióriaiS; ··
VI -organização administrativa.
SETOR ECONOMICO
Ministério da Fazenda
-=I- assuntos monetãrios, cred!tícios,-finariceif(fs-e fiS:.
cais; poupa_nça popular;
II - administração tributária;
III - a!recadação;
IV -_administração financeira~
V- contabilidade e auditoria;
VI - serviços gerais.
Minist_ério dos Transportes
I -coordenação dos transportes;
II -transportes ferroviários e rodoviários;
III- transportes aquaviários. Marinha mercante;
portos e -vias navegãveis;
IV -participação na coordenação dos transportes aeroviários, na forma estabelecida no art. 162.
_Minist_êrio da AglicUitura
I - agricultura; pecuária; caÇa; -pesca;
II -recursos naturais renováveis: flora, fauna e solo;
III - organização da vida rural; reforma agrária;
IV - estímulos financeiros e credit[cios;
V- meteorologia; climatologia;
VI -pesquisa e experimentação;
-VII --vigilância e defesa sanitâri:i,..aiiimal e vegetal;
VIII- padronização e inspeção de produtos vegetais
e animais ou do consumo nas atividades agrocpecuárias.
Ministério da Indústria e do Comércio
I - Desenvolvimento industrial e comercial;
II - -::omércio exterior;
III -seguros privados e capitalização;
IV - propriedade industrial; registro do comércio; legislação metrológica;
V -Turismo;
VI - pesquisa e experimentação tecnológica.
Ministério du Minu e Energia
I - geol9gia, recursos minerais e energéticos;
I I - regime hidrológico e fontes de energia hidráulica;
III- riüneração;
IV - indústria do petróleo;
V - indústria de energia elétrica, inclusive de nature~za nuclear.
Ministério do Interior
I - -~esenvolvimento regional;
II- radicação de populações_,-o_cupação do território.
Migrações internas;
III-Territórios Federais;
IV - saneamento bãsico;
V- beneficiamento de áreas e obras de proteção ·contra secas e inundações. Irrigação;
VI - assistência às populações atingidas pelas calamidades públiCas;
VII -assistência ao índio;
VIII- assistência aos Municípios;
- -~-IX- programa naciOnal de habitação~

SETOR POLITICO
Ministério da Justiça
I - ordemjurfd_ic~~.na~ionalidade, cidadania, dir~J!®..: _ .SE-TOR_ SOCIAL__ ___ ___ _ ___
·-políticos, gan:intiaS-constitUcloriiiiS-;
-· · · -- ----:=--=-- :-=-:-::Mrõfsiiifo-d8.-EOtiCiÇàõ e Cilltilii---:II--:- segurança interna. Polícia Federal;
~ - __ I - eÇ_úcação; ensino_ (CXCefcCO:. militar);· magiStério;111- administração peniteOciâria;
---- __-o_·::.::~n ..,.:-cÚliiira----:-:-.:..- fetras~e-ãi(~; __ --~----=--- --'------~-::--IV-:- Miriistêrio Público;
~-_liT.:..... PatrimôniO histórico, arQúeológico; cieritífico,
V- documentação, publicação e arquivo dos aio_$__
cultural e artístico;
oficiais. - -- IV - (íeSpõrtOs:- - ..
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Ministério das Rela.;ões Exteriores
I - trabalhO; Organização profiSsional e sindical; fisI'- Política Internacional;
caliza~o;
II - relações diplomáticas; serviÇos conslllares;II- mercado de trabalho; política de emprego;
III - particpaç~o _iias negpeiações comerciais~ ecú~õ
III - política salarial;
mica.S,-financeiras, têcnicas e culturais com países e entiIV - previdência e assistênciã social;
-·
dâdes estrangeiras;
_Vpolítica de_ imigração;
IV- programas de cooperação internacio08.L
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VI- colaboração com o Ministério Público junto à
Justiça do Trabalho.
Ministério da Saâde
I - polftlca nacional de saúde;
II'- atividades médicas e paramédicas;
III- ação preventiva em geral; vigilância sanitâria de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
IV- controle de drogas, medicamentos e alimentos;
V - pesquisas médico-sanltáriàs:
Ministério das Comunicações ·
r - telecominlicações;
II ~serviços post:iis.
.. SETOR MILITAR
Ministério da Marinha
(Art. 54)
Ministério do Exército
(Art. 59)
Ministério da Aeronáutica
(Art. 63)

TITULO XII (')
Das Normas Relatbas a Ucltações
para Compras,· Obras, Serviços
e Alienações
Art. 125. As licitações para compras, obras e serviços passam ~ ~eger-se, na Administração Direta e nas
autãrquias~ pelas normas consubstanciadas neste título e
disposições complementares aprovadas em decreto.
Art. 126. As compras, obras c serviços, efetuar-seão com estrita observância do princípio da licitação.
§ I"' A liCitação só será. dispensada nos casos previstos neste Decreto-lei.
§ 21' I! dispensável a licitação:
a) nos casos de gU;erra, grave perturbação da ordem
ou calamidade pública;
·
b) quando sua realização comprometer a segur!'lnça
nacional, a juízo do Presidente da República;
c) quando não acudirem interessados à licitação anterio.r, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;
d) na aquisi,ção de materiais, equipamentos ou·gêne~
ros que_ só podem ser fornecidos por produtor. empresa
ou representante comercial exclusivos, bem como na
contratação de serviços com profissionais ou firmas de
notória especialização;
e) na aquisição de obras de artes e objetos históric-os;
f) quando a operação envolver concessionârio de serviço público ou, exclusivamente, pessoas de direito
público Iilteino ou entidades sujeitas ao seu C?ntrolc majoritàriO;
g) na aquisição- ou arrendamento de imóveis destinados ao Serviço Público;
h) nos casos de emergência, caracterizada a urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuíw
zos ou c:omprometer a segurança de pessoas, bens ou
equipamentos;
i) nas compras ou execução de obras e serviços de pequeno vulto, entendidos corno tal os que envolverem imporfâRcia infCrior a cinco vezes, no CasO de compras ·e
serviços, e a "cínCtbeiita vezes, no caso de obras, o valor
do maio! --saláriO- mínimo mensal.
§ 31' A utilização da faculdade contida na alínea h do
parágrafo anterior deverá ser imediatamente objeto de
justifiçação perante a autoridade superior, que julgará
do acerto da medida e, se for o caso, promoverá a responsabiiidade do funciOnãrio.- _:__Art. _127. ,~São mpdali_Qad~ de licitação:
I - a concorrência;
~~-1C~A_t9m~da <!~_preços;

III - o convite.
l 'i'---Concofrência ê a modalidade de licitação a qUe
deve recorrer a AdministraÇão nos casos de compras,
Obras 0\1 séMÇOS -&- ViiliO~ em que- Se admite a participação de qualquer licitante através de convocação da
!llaior amplitUde.
§ 21' Nas concorrências haverá, obrigatoria-mente,
uma fase inicial de habilitação preliminar destinada a

I

(*)Veja alteração anexa: Lei n'i' 6.946, de 17-9-81.
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comprovar a plena qualificação dos interessados para
realização do fornecimento ou execução ~a obra ou serviço programados.
,
.
, .- _
§ 39 Tomada de preços é a modahdade de hcltaçao
entre interessados previamente registrados, observada a
necessãria habilitação.
§ 4íl Convite é a modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação, em
número mínimo de três, escolhidos pela unidade administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito
com a.Otecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
§ 5'1 Quando se tratar de compras ~u serviços, c~be
realizar concorrência se o seu vulto for 1gual ou supenor
a dez mil vezes o valor do maior salârio mínino I_tlensal;
tomada de preços, se inferior aquele valor e igual ou superior a cem vezes o valor do maior salârio mínim~ mensal; e convite, se inferior. a cem vezes o valor do maior salário mínimo, observado o disposto na alínea_.i do§ 2~> do
art. 126.
§ @" Quando se tratar ~e obras, cabe~ reaJü;at co~
corrência se o seu vulto for Igual ou supertor a qumze mil
vezes o valor do maior salârio mínimo mensal; tomada
de preços, se inferior aquele va~or e igu~l ou s:zperior a
quinhentas vezes o val_?r do ma10r salário mimmo mensal· convite se inferior a quinhentas vezes o valor do salário mínim'o mensal, observado o disposto na alínea I do
§ 2~> do art. 126.
§ 7~> Nos casos em que couber tomada de preços, a
autoridade administrativa poOerá preferir a concorrência, sempre que julgar conveniente.
Art. 128. Para a realização de tomadas de preços, as
unidadés administrativas manterão regist_ros Cadastrais
de habilitação de firmas, periodicamente atualizad?s e
consoantes com as qualificações especificas estabelecidas
em função da natureza e vulto dos fornecimentos, obras
ou serviços.
.
§ 1~> Serão fornecidos certificados de registro aos tn·
teressados inscritos.
§ 2~> As unidades administrativas qUe incidentalmen·
te não-- disponham de registro cadastral poderão
sOcorrer-se do de outra.
Ar.. 129. A publiCidade das licitaÇões--será assegura.dªi.:... no caso de concorrência, mediante publicação, em
órgão oficial e na imprensa d~ãria, -~om ~~-~~ência
mfnima de trinta dias, de notícia resumida de sua abertura, com indicação do local em que os interessados P?derão obter o edital e todas as informações necessãnas;
II - no caso de tomada de preços, mediante afixação
de edital, càm antecedência mínima de quinze dias •. em
local acessível aos interessados e comunicação às entidades de classe, que os represe~tem.
..
Parágrafo único. A Administração poderâ uttl~ar
outros meios de informação ao seu alcance para mator
divulgação das licitações, cóm o objetivo de ampliar a
área de competição.
Art. 130. No editar indicar-se-â, com antecedencm
prevista pelo menos:
I - dia, hora e local;
II- quem_l'eceberâ as pr~q_s~;.
III - condições de apresentação de propostas e da
participação na licitação;
IV - critério de julgamento das propostas;
V- des~ção sucinta e precisa da licitação;
VI - local em que serão prestadas informações e fornecidas plantas, instruções, especificações e outr<?s elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
da licitação;
_
.
VII- prazo rnâximo pari cumprimento do obj~to da
licitação;
VIII - natureza da garantia, quando exigida.
Art. 131. Na habilitação, às licitações, exigir-se-â
dos interessados, exclusivamente, documentação relatiA

•

va:

I - à personalidade jurídica;
II - à capacidade têcnica;
III - à idoneidade financeira.
Art. 132. As licitações para obras ou serviços admi·
tirão os seguintes regimes de execução:
I - empreitada por preço global;
II - empreitada por preço unitário;
_III- administração contratada.

Art. 133. Na fixação de critériOs para -julgamento
das licitações, levar-se-ão em cot:tta, no int~resse dC? s_erviço- póblíco, as condições de qualidade, rendiment~,
preços, ·condições de pagamento, prazos e outras perttnent6s, estabelecidas no edital.
Parágrafo único.- Será obrigatória a justificação escrita d"a aUtoridade CÕmpetente, sempre que não for escolhida a proposta de menor preço.
Art. 134. As obrigações, decorrentes de licitação ultimada, constarão de:
I - contrato bilateral, obrigatório nos casos de concorrência e facultativo nos demais casos, a critério da autoridade administrativa;
II - outros documentos hábeis, tais como cartascontratos, empenho de despesas, autorizações de compra
e ordens de exealção de serviço.
§ 1I' Será fornecida aos interessados, sempre que
possível, a minuta do futuro contrato.
§ 29 Será facultado a qualquer participante da licitação o conhecimento dos termos do contrato celebrado.
Art. 135. Serâ facultativa, a critério da autoridade
competente, a exigência de prestação de gar~tia por
par!e dos licitat:ttes, s~g~.!l~~ .~s segu~!ltes mo4_alldade_s:
I - caução em dinheiro, em título da dívida púbhca
ou fidejussória;
II - fiança bancãria;
III -seguro-garantia.
Art. 136. Os fornecedores ou executantes de obras
oÚ- serviços estarão sujeitos às seguintes penalidades:
I - multa, prevista nas condições de licitação;
II- su_spensão do direito de licitar, pelo prazo que a
autoridade competente fixar, segundo a gradação que
for estipulada em função da natureza da falta;
JII- fieclaração de inidoneidade para licitar na Administração Federal.
Parágrafo único. A declaração de inidoneidade será
publicada no órgão oficial.
Art. 137. Os recursos admissíveis em qualquer fase
da licitação ou da execução serão definidos em regulamento.
Art. 138. É facultado à autoridade imediatamente
superior àquela que proceder à licitação anulâ-la por sua
própria iniciativa.
. . .
. _
Art. 139. A licitação só serâ mictada após <;lefimçao
. suficiente do seu objeto e, se referente a obras, quando
houver anteprojeto e especifiCl.!_çÕes ~astantes. para perfeito entendimento da -obra a realizar.
Parágrafo únicO. O disposto na parte final deste artigo não se aplicará. quando a licitação versar _sob.re taJ:~ ónica de redução ou acréscimo dos preços umtános objeto
de Tabela de Preços Oficial.
Art. 140. A autuação do licitante no cumprimento
de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
Art. 141. A habilitação preliminar, a inscrição em
registro cadastral e o julgamento das concorrências e tomadas de preços deverão ser confiadas a comissão de,
.
pelo menos, três membros.
Art. 142. As licitações de âmbito internaciOnal
ajustar-se-ão às diretrizes estabelecidas pelos órgãos _res.ponsáveis Pela política monetária _e pela politica de comércio externo.
-Art. 143. _As disposições deste Título aplicam-se, no
que couber, às alienações, admitindo-se o leilão, neste
caso, entre as modalidades de licitação.
.
Art. 144. 'A elaboração de projetas poderá ser Objeto de concurso, com estipulações de prêmios aos concorrentes, classificados, obedecidas as condições que se fixarem em regulamento.

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

__

LEI N• 6.946, DE 17 DE SETEMBRO DE 1981
Atualiza os lbnltes de valor aplicáveis às dl_ferentes
modalidades de licitações, simplifica a organlzaçào de
cadastros de licitantes, e dá outras providênc::iu.

O Presidente da Rep6blica;
Faço saber que o Congresso_ Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Sexla-[eira 02 2±?9
ArL- l~> As (icitações para compras, obras e serviços
reger-se-ão, na administração direta e n~s autarquias,
pelo disposto no ~ítu1_o XII do Decreto-let !!~' 200-: de
25 de fevereiro de 1967, com as alterações mtroduzidas
nesta-lei.
ArL 29 A modalidade de licitação será determinada
em função dos seguintes limites:
I - concorrência - na contratação de compras ou
serviços de valor igual ou superior a 25.000 {vinte e cinco
mil) vezes o Maior Valor de Referência- MVR, vigente
no País, a que se refere a Lei n~' 6.205 - d~ 29 de abril de
1975, e na contratação de obras de valor tgual ou superior a 35.000 (trinta e cinco mil) MVR;
II -tomada de preços- na contratação de compras
_ouserviçQs ~e va~or inferior a 25.000 (vinte e cinco mil)
MVR-e igual ou superior a 250 (duzentos e cinqUenta)
MVR e na contratação de obras de valor inferior a
35.000 (trinta e cinco mil) MVR e igual ou superior a
1.250 (inil duzentos e cinqUenta) MVR;
UI - convite - na contratação de .compras ou serviços de valor inferior a 250 (duzentos e cinqUenta)
MVR e igual ou superior a 15 (quinze) MVR e na contratação de obra de valor inferior a 1.250 (mil duzentos e
cinqUenta) MVR e igual ou superior a 125 (cento e vinte
e cinco) MVR.
Art. 3~> t;: dispensável a licitação nas compras ou
execução de obras e serviços cujo valor seja inferior a 15
(quinze) MVR, tratando-se de compras ou serviços, e inferior a 125 (cento e vinte e cinco) MVR, tratando-se de
•
obras.
Art. 4~> Na habilitação às licitações, eXiger-se-á dos
interessados exclusivamente prova relativa:
I - à capacidade jurídica e à regularidade fiscal;
II - à capacidade técnica;
III - à idoneidade financeira.
Art. 51' Para a realização de tomadas de preços. as
unidades administrativas manterão reg"Istros cadastrais,
atualizados periodicamente, de habilitação de interessa,
dos em licitações.
§ I~> O cadastro se constituirâ de uma parte bâsica,
que conterá os elementos referentes à capacidade jurídica e regularidade fiscal do interessado, e de uma parte específica. relativa à sua capacidade têcnica e idoneidade
financeira .
§ 2~> A parte específica do cadastro serâ organizada
de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada
'unidade administrativa.
§ 3~> Os. órgãos e entidades que não dispuserem_de registro cadastral poderão valer-s~ ~o registr~ de qual~1;1~r
outro órgão ou entidade da admtmstração dtreta ou mdtreta, bem c-omo de fundiição instituída ou mantida pelo
Poder Público.
§ 49 Serão fornecidos aos interessados, pelas unida~
des cadastrantes, certificados de registro cadastral, com
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua expedição.
·
§ 5~> A prova de registro na parte básica do çadastro
de um órgão ou entidade da administração federal será
vãlida, para todos os fins previstos nesta lei e r~tante legislação pertinente a licitações, perante os dematS órgãos
ou entidades bem como as fundações instituídas ou mantidas pela União.
Art. 6~> Nas licitações para contratação de compras,
serviços e obras de pequeno valor e reduzida complexi-·
dade, a prova da capacidade têcnica podetá ser feita de
forma simplif1cada, com observância do disposto no art.
8•
~
Art. ·71' Quando for exigida, a critêrio da autoridade
competente, a prestação da garantia a que se _refere o art.
135 do Decreto-lei n" 200- de 25 de feyereuo de 1967,
serã sempre- permitido ao licitante preferir a fiança baricâria às outrás modalidades de garantia .
Art. 8~> Cabe ao Poder Executivo:
I - regular a organização de cadastros e a expedição
.
dos respectivos certificados _de registro;
II- rever, periodicamente, os limites estabelectdos no
art. 2~>, para o fim de ajustA-los às variações. de natureza
geral ou específica, nos níveis de preços de bens e serviços vigentes no País; .
IIT - ajustar as normas relativas a licitação à natureza
peculiar dos órgãos a qu~ se refere o art. 172 do Decretolei n9 200 - de 25 de fevereiro de 1967;
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IV - dispor sobre a prova da capacidade jurídica e da
regularidade fiscal dos participantes enl licitações pr'oR
'\novidas no âmbito da aQ.ministração direta e indireta e
por fundações instituídas ou mantidas pelo Poder PúbliR
co.
Art. 9"' São revogados o art. 2~" da Lei n"' 5.456- de
20 de junho de 1968, a alínea i do § 211 do art. 126, os §§ 59
e 6"' do art. 127, o art. 128 e seus parágrafos e o art. 131
do_Decreto-lei n~' 200- de 25 de fevereiro de 19_67, e demais disposições em contrário.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
BrasíJia, 17 de setembro 1981; 16()9 da Independência e
93' da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Hélio
Beltrão.

DECRETO-LEI N' 900,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
Altera disposições do Decreto-lei n9 200, de 25 de
fel'ereiro de 1967, e dá outras providências.

Art. 1"' Os dispositivos do Decreto-lei n'~' 200, de 25
de fevereiro de 1967, adiante indicados, passam a vigorar
com a seguinte redaçâo:
..Art. 195. A alienação de bens imóveis da
União dependerá de autorização em decreto e será
sempre precedida de parecer do órgão próprio responsável pelo patrimônio da União, quanto à sua
oportunidade e conveniência."

LEI N• 6.987, DE 13 DE ABRIL DE 1982
Dispõe sobre a alienação de imóveis de propriedade dR União e das entidades da Admlnistraçio Federal lodireta e dá outras providênciu.

O Presidente da República, faço -sã.ber que o Cong~
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. }9 e, o Poder EXecutivo autorizado a alienar ao
Banco Nacional da Habitação- BNH, a tftulo oneroso
ou gratuito, terrenos de propriedade da União situados
em locais suscetíveis de serem aproveitados para fins de
construção de moradias populares.
Parãgrafo único.
o Poder Executivo igualmente
autorizado a dar em aforamento ao BNH, a título oneroso ou gratuito, terrenos de marinhas suscetíveis de aproveitamento para firis de construção de moradias populares, para ulterior alienação aos mutuários finais por
qualquer das formas em direito permitidas, notadamente.. a critério do BNH, "Ilediante concessão do uso do
domínio útil, conforme preyisto no Decreto-lei ii9 271, de
28 de fevereiro de 1967.
Art. 29 Os terrenos alienados em decorrência da presente lei se destinam à implantação de projetas habitacionais de interesse social ou de núcleos urbanos capazes
de absorver o desenvolvimento populacional ou industrial.
Art. 39 A alienação de que trata esta lei será efetuada na forma do art. 195 do Decreto-lei n'~' 200; de 25 de
fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei
n9 900, de 29 de setembro de 1969.
Parágrafo único. Em caso de alienação onerosa, -o
preço dos terrenos, a ser pago pelo BNH, será com base
no valor estabelecido em laudo 'de avaliação procedida
pelo Serviço do Património da União ou pela Cãixa Económica Federal.
Art. 49 Os Ministérios Civis indicarão ao Serviço do
Património da União, prazo de 60 (sessenta) dias, para
os fins do disposto no artigo I 9 desta lei, os imóveiS sob
sua-jurisdição que se encontrem ou venham a se enconM
trar sem utilização, COm aProVcitamCnto. paicial.
Art. 5+ Os terrenoS pertencentes às entidadeS da Administração Federallndireta, cuja alienação esteja legalmente autorizada, serão oferecidos, antes de qualquer
procedimento licitóriá, a aquisição pelo BNH.
Parágrafo únicO. As ·entidades da Adminístração Federallndireta deverão proceder, no prazo de 180(cento e
oit&nta) dias, a_o levantamento dos imóveis de sua pro-

e.

priedade que não podendo ter aproveitamento para seu
próprio uso·sejám suscetíveis de utilização para implanM
tação de moradias, a fim de, procedida sua avaliação, serem oferecidos prioritariamente aO BNH e, no caso de
recusa, ·à licitação pública.
Art. 69 Os terrenos de propriedade da União ou das
entidades da Admiriistração Federal lndireta que, à data
da publicação desta lei estejam ocupados por favelas, de-verão ser alienados ao BNH na forma eStabelecida em
regulamento, a título oneroso ou gratuito, desde que
possam ser utilizados para fins de regularização fundiária e Urbanização especiaL
§ J9 São considerados favelas, para os fins previstos
neste artigo os aglomei'ados habitacionais desprovidos
de infra-estrutura, serviços e equipamentos sociais básiM
cos, e com predominância de construções precária-s.
§ 29 Os terrenos adquiridos na forma deste artigo serão _transferidos, preferencialmente, aos que os estiverem
ocupa-ndo, atendidas as normas estabelecidas em decreto
do Poder Executivo.

e.

Art.· 7"
o Poder Executivo autorizado a regularizar a OCUpação em terrenos de marinha por pessoas ou
empresas que neles tenham moradia ou neles exerçam
ativldades económica.
§ 19 A regularização da ocupação estender-se-á exclusivamente a área necessária para os fins d-e moradia
ou atividade pro~utiva.
§ 29 A regularização de que trata este artigo poderá
ser efetivada também, mediante concessão de uso, prevista no Decreto-lei n9 271, de 28 de fevereiro de 1967, de
modo a resguardar os o~~tivos desta lei.
Art. 89

Esta lei entrará em vigor na data de sua

publica~ão.

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1982; 1619 da Independência e
94• da República.

(Às Comissões de Economia e de Fi'nanças.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO

N• 17, de 1985
(N• 80/85, na Câmara dos Deputados)
Apron o texto da Convenção destinada a Evitar a
Dupla Tributaçio em Matéria de Impostos sobre a
Renda entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Canadá, concluído em Brasilia,
a 4 de junho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção destiM
nada a Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República Fede'rativa do Brasil e o Governo do Canadâ concluído em
8-rasilia, a 4 de junho de 1984.
Parágrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar revisão ou modificação do presente Acordo ficam
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
~data de sua publicação.

MENSAGEM No 254, DE 1984
Excelentíss1mos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constítuição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção destinada a evitar a Dupla Tributação em Matêria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República FeM
derativa do Brasil e o Governo do Canadá, concluída em
Brasma, a 4 de junho de 1984.
Brasília, lO de julho de 1984. -Joio Figueiredo.

Agosto de 1985

EXPOSIÇÃO
DE MOTIVOS N' DPF/DAI/DCS/158/651.31
(846) (810), DE 6 DE JULHO DE 1984, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de OIL'ieira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência o texto da Convenção destinada a evitar a
Dypla Tributação e prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre a Renda, firmada em Brasília, a 4 de
junho de 1984. entre o_ Brasil e o Canadá.
2. Ob~decendo, em linhas gerais, à orientilção adotada, anteriormente, em negociação de convenções do gênero, o presente ato internacional estabelece cláusulas
que, mediante alívios fiscaís, visam a disciplinar as transferências recíprocas de dividendos, juros e royaltles, incentivando o fluxo de investimentos eritre os dois pafses.
3. Por outro lado, quando em vigor, a Convenção
deverá, ainda, proporcionar condições mais vantajosas
ao desenvolvimento da navegação marítima e aêrea, ao
intercâmbio de serviços de profl~ionais liberais e de atividades de artistas e desportistas, bem como à expansão
das-atíViàades culturaiS, através do intercâmbio de professores e estudantes.
4. Em vista das razões acima expostas, Senhor Presidente, considero a Convenção merecedora da aprovação
do Poder Legislativo e, para tal, junto à presente um projeto de Mensagem, a fim de que Vossa Excelênci~, se assim, houver por bem, se digne encaminhá-la ao Congres-so Nacional, nos termos do art. 44, Inciso I, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito . ..::._Ramiro Sualva Guerreiro.

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DOoBRASIL
E O GOVERNO DO CANADÁ DESTINADA
A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
EM MAT~IÚA DE IMPOSTOS
SOBRE A RENDA
O Governo da República Federativa: do Brasil
e
O Goy_C;mo -do Canadá.·
Desejando concluir uma Convenção destinada a evitar
a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a
Renda.
Acordaram o seguinte;
ARTIGO!
Pessoas visadas
A presente Convenção se aplica às pessoas residentes
de um ou de ambos os Estados Contratantes.

ARTIGO 11
Impostos visados
I. A presente Convenção se aplica aos impostos
sobre a renda cobrados por cada um dos Estados Contratantes, seja qual for o_ sistema usado para sua
cobrança.
2. Os impostos atuais aOs quais se aplica a presente
Convenção são:
a) no caso do Brasi.l:
- o imposto federal de renda, com exclusão das inci·
dências sobre remessas excedentes e atividades de menor
importância;
(doravante referido comQ.. uimposto brasileiro");
b) no caso do Canadá:
- os· impostos sobre a renda cobrados pelo Governo
do Canadá;
(doravante referidos comq ..imposto canadense").
3. A presente Convenção também será aplicável a
quaisquer impostos sobre a renda idênticos ou substancialmente semelhantes que forem introduzidos após a
data da assinatura da presente Convenção, seja em adição aos impostOs existentes, seja em sua substituição.
Os Estados Contratantes notificar-se-ão mutuamente de
qualquer modificação que tenha ocorrido em suas respectivas legisla~ões tributárias.
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ARTIGO III
Definições Gerais
I. Na presente Convenção, a não ser qUe o contexto
imponha interpretação diferente:
a) o termQ... Bra~íl" designa o Território da República
Federativa do Brasil, isto é, a terra firme continental e
insular e respectivo espaço 'aéreo, bem como o inar terri~
torial e o leito e subsolo desse mar, dentro do qual, em
confofmidade com o Dírelto Internacional e com as leis
brasileiras, o Brasil possa exercer seus direitos;
b) o termQ...Canadã", empregado em sentido geográfico, designa o território do Canadá, incluindo qualquer
área além dos mares territoriais do Canadá que, segundo
as leis do Canadá, seja uma área sobr-e: a qual o Cailadâ
possa exercer direitos com respeito ao fundo do mar e
subsolo e seus recurso·s·naturais;
c) as expressõ~. "um Estado Contratante" e. "o outro
Estado Contratante" designam o Brasil e o Canadá, consoante o contexto;
d) o termq, "pessoa" compreende uma pessoa fisícit,
uma sociedade ou qualquer outro grupo de pessoas;
e) o termq, ..nacionais" designa:
i) todas as pessoas tisicas que possuam i nacionalidade de um dos Estados Contratantes;
ii) todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas e
associações constituídas de acordo com as leis em vigor
num Estado Contratante.
f) o termo sociedade designa qualquer pessoa jurldíca
ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja considerada como pessoa jurídica;
g) as expressões empresa de um Estado Contratante e
...empresa do outro Estado Coíitratante" designam, respectivamente, uma empresa explorada por um residente
de um Estado Contratante e uma empresa explorada por
um residente do outro Estado Contratante;
h) a expressão tráfego internacional compreende o
trãfego efetuado entre lugares situados dentro de um
país no curso _de uma viagem que se estenda a mais de
um país;
i) o termo imposto designa o imposto brasileiro ou o
imposto canadense, consoante o contexto;
j) a expressão autoridade competente designa:
I) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário da
Receita Federal ou seus representantes autorizados;
ii) no Canadá: o Minist:fO da Receita Nacional ou seu
representante autorizado.
2. Para a aplicação- da presente Convenção por um
Estado Contratante, qualquer expressão. que não se encontre de outro modo definida, terá o significado que lhe
é atribuído pela legislação desse Estado Contratante, relativa aos impostos que são objeto da presente Convenção, a não ser que o contexto imponha interpretação
diferentf".

ARTIGO IV
Domicílio fiscal

1. Para fins da presente Convenção, a expressão resi~
dente de um Estado Contratante designa qualquer pessoa que, em virtude da legislação desse Estado, esteja aí
sujeita a imposto em razão de seu domicílio, de sua residência, de sua sede de direção ou de qualquer outro critério de natureza análoga,
2. Quando, por força das disposições do parãgrafo
19, uma pessoa física for residente de ambos os Estados
Contratantes, a situação serã resolvida de acordo com as
seguintes regras:
a) serã considerada como residente do Estado Contratante em que disponha de uma habitação permanente.
Se dispuser de uma habitação permanente em ambos os
-Estados Contratantes, serã considerada como residenfe
do Estado Contratante com o-qual suas ligaç~ pessoais
e económicas sejam mais estreítas (centro de interesses
vitais);
b)...,sc;:: o Estado Contratante em que tem o centro de
seus interesses vitais não puder ser detefminado, ou se
não dispuser de uma habitação permanente em nenhum
dos Estados Contratantes, serã considerada:-como resi~
dente do Estado Contratante em que permanecer habitualmente;
c) se pefmanecer habitualmente em ambos os Estados
Contratantes ou se não permanecer habitualmente em
nenhum deles, será considerada como residente do Esta.dq Coqtratante de que for nacional;

d) se for nacional de ambos os Estados Contratantes
ou se não for nacional de nenhum deles, as autoridades
competentes dos Estados Contratantes resolverão a
questão de comum acordo.
3. Quando, em virtude das disposições do parágrafo
l, urna pessoa que não seja uma pessoa fisica, for residente de ambos os Estados Contratantes, as autoridades
competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão
para resolver a questão de·comum acordo.
ARTIGO V
Estabelecimento permanente
1. Para os fins da presente Convenção, a expressão
"estabelecimento permanente" designa uma instalação
fixa de negócios em que a empresa exerça toda ou parte
de sua atividade
2. A expressão .. estabelecimento permanente"
abrange especialmente:
a) uma sede de direção;
b) uma sucursal;
c) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oficina;
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local de
extracão de recursos naturais;
g) um canteiro de const. ução ou de montagem, cuja
duração exceda seis meses.
3. A expressão estabelecimento permanente não
compreende:
a) a utilização de instalações unicamente para fins de
armazenagem, exposição ou entrega de bens ou de mercadorias pertencentes à empresa;
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercado~
rias pertencentes à empresa unicamente para fins de armazenagem, exposição oü entrega;
c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente para fins de
transformação por outra empresa;
d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios
unicamente para fins de comprar bens ou mercadorias
ou obter informações para a empresa;
e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios
unicamente para fins de publicidade, fornecimento de informações, pesquisas científicas ou atividades análogas
que tenham carâter preparatório ou auxiliar para a em-presa.
4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante
por conta de uma empresa do outro Estado Contratan'e
...;... e desde que não seja um agente que goze de um status
independente, contemplado no parãgrafo 5 --será considerada como estabelecimento permanente no primeiro
Estado se tiver, e exercer, habitualmente, nesse Estado,
autoridade para concluir contratos em nome da empresa, a não ser que suas atividades sejam limitadas à compra de bens e mercadorias para a empresa.
Todavia, uma sociedade de seguros de um Estado
Contratante serã considerada como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, desde
que, através de um representante não inctufdo entre as
pessoas mencionadas no parâgrafo 5 abaixo, receba prêmios ou segure riscos nesse outro Estado.
. 5. Uma empresa de um Estado Contratante não será
Considerada como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, pelo simples fato de
exercer a sua atividade, nesse outro Estado, por intermé-·
dio de um corretor, de um comissário geral ou de qUalquer outro agente que goze de um status independente,
desde que essas pessoas atuem no âmbito de suas atividades normais.
6. O fato de uma sociedade residente de um Estado
Contratante controlar ou ser controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante, ou que
ex:etÇã sua atividade nesse Outro Estado (quer seja atra~
vés de um estabelecimento permanente, quer de outro
modo) não serã. por si só, bastante para fazer de qualguer dessas soci~dades um estabelecimento permanente
da outra.
ARTIGO VI
Rendimentos de bens imobiliários
I. Os rendimenlos de bens imobiliários, inclusive os
-~endime:nto_s d~ explorações agrfcolis ou florestais, são
tributáveis no Estado Contratante em que esses bens estiverem situados.
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2. a) a expressão .. bens irnobiliârios", com ressalva
das disposições das alíneas b e c abaixo, é definida de
acordo com a legislação do Estado Contratante em que
os bens em questão estiverem situados;
b) a expressão compreende, em qualquer caso, os
acessórioS,- o gado e o e_quipamento utilizados nas explorações agrícolas e norestais, os dird~os a que se apliquem
as dispOsições do-direito prívado relativas -à propriedade
territorial, o usufruto de bens imQbiliãrios, os direitos de
pesquisa ou de exploração de jazidas minerais, fontes e
outros recursos naturais e os direitos a importâncias calculadas em função da quantidade ou do valor da produção de tais recursos;
c) os navios e aeronaves não são consíderados bens
imobiliários.
3. O disposto no parágrafo I aplica aos rendimentos
derivados da exploração correta, da locação, do arrendamento ou de qualquer outra forma de exploração de
bens imobiliârios.
4. O disposto nos parágrafos l e 3, aplica-se, igualmente aos rendimentos provenientes de bens imobiliários de uma empresa, assim como aos rendimentos de
bens imobiliários, que sirvam para o exercício de uma
profissão liberal.
ARTIGO VII
Lucros das empresas
I. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado por Contratante, por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma indi~
cada, seus lucros são tributãveis no outro Estado, mas
unicamente na medida em que fo'rem atribuíveis a esse
estabelecimento permanente.
2. Com ressalva das disposições do parâgrafo 3,
quando uma empresa de um Estado Contratante exercer
Sua ãitVidade no ollirõ Estado Contratante através de
um estabelecimento permanente aí situado, serão atri~
buídos, em cada Estado Contratante. a esse estabelecimento- Permanente os h.icios que obteria se constituísse
uma empresa distinta e separada, exercendo atividades
idênticas ou similares, em condições idênticas ou sirnila~
res, e transacionando com absoluta independência com a
empresa de que é um estabelecimento permanente.
3. No cãlculo dos lucros de um estabelecimento permanente. é permitido deduzir as despesas que tiverem
sido feitas para a consecução dos objetivos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de direção e os
encargos gerais de administração assim realizados.
4. Nenhum lucro serã atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de comprar bens ou
mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem elementos de
rendimentos, tratados separadamente nos outros artigos
da presente Convenção, às disposições desses artigos não
serão ~fetadas pelo presente artigo.

ARTIGO VIII
Navegação marítima e aérea
I. Os lucros prOvCnientes da exploração, no trãfego
internacional, de navios Ou aeronaves só são tributãveis
no Estado Contratante em que estiver situada a sede da
direção efetiva da empresa.
2. Não obstante as disposições do parágrafo I e do
artigo VII, os lucros provenientes da operação de navios
ou de aeronaves utilizados, principalmente, no transporte de passageiros ou de bens, exclusivamente, entre lugares situados dentro de um Estado Contratante. são tributáveis- nesSe EstadO~
3. O disposto nos parágrafos I e 2 também se aplica
aos lucros provenientes da participação em um pooi, em
uma exploração em COQ1Urrl ou em um organismo inter~
nacional de exploração.

ARTIGO IX

Empresas Associadas
Quando:
a) Uma empresã-de Um Estado Contratante partici~
pa:r direta ou indiretamente da direção, controle ou capital de uma empresa do Estado Contratante; ou
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b) as mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente da direçilo, controle ou capital de uma empresa de
um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante, e em atnbos os casos, as duas empfesas
estiverem ligadas, nas suas relações comerciais ou financeiras, por condições aceitas ou impostas que defiram
das que seriam estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não o foram por causa
dessas condições, podem ser incluídos nos lucros dessa
empresa e tributados como tais.
ARTIGO X
Dividendos

2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a pessoa que os receber for
uiria sociedade-que seja o beneficiãriO efeHVo dás jufos,--õ
imposto assim estabelecido, não poderá exceder:
a) 10 por cento dJ montante bruto dos juros prove-.
nientes do Brasil e pagos a um residente do Canadá, em
razão de um empréstimo garantido ou segurado por um
período mínimo de 7 anos pela "Export Development
Corporation of Canada";
b) 15 por cento em todos os demais casos.
3. -_Não obstante o disposto no parágrafo 2,_osjuros
provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo do outro Estado Contratante, a uma sua subdivi1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente
são politica ou qualquer agência (inclusive uma instide ur:n Estado Contratante a um rêsidente do outro Estatuição financeira) de propriedade exclusiva desse Goverdo Contratanté são tributáveis nesse outro Estado.
no ou subdivisão pólftica, são isentos de imposto no pri2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados
meiro Estado Contratante.
no Estado Contr~tante onde reside a sociedade que os
4. o termo •juros", usado no presente artigo, desigpaga e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a
na os rendimentos de créditos de qualquer natureza,
pessoa que os receber for uma sociedade que seja o beneacompanhadoS oU não de ga:ràriiia hiiiõtecâ"ria OU de ela~
ficiárío efetívO-dos dividendos e que detenha uma partiusula de participação nos lucros do devedor e, em especipação de pelo menos 10 por cento na sociedade pagacial, os rendimentos de títulos da dívida pública, _de tftudora dos dividendos, o imposto assim estabelecido não
_los Ou_ debêntures, inclusive os ágios e piêrilfos relacionapoderá exercer 15 por cento do montante bruto dos di vidos com tais títulos da _dívida pública, títulos ou debêndendos.
- -- tures, bem como os rendimentos que pela legislação triEste parágrafo não afetarã a tributação da sociedade
_ butária do Estado, de que provenham, sejam assemelhacom referência aos lucros que deram origem aos dividen-dos aos rendimentos de importâncias emprestadas. Todos pagos.
da via, o termo ..juros" não abrange os rendimentos tra3. O disposto nos parágrafos J e- 2 não se aplica se o
tados no artigo X, tais como os rendimentos de créditos
beneficiário- dos dividendos, residente de um Estado
que corresPondam a uma participação nos lucros do deContratante, tiver no outro Estado Contratante, de: que é
vedar.
residente, a sociedade que paga os dividendos, um esta_ _5_. __Q __dlsposto nos parágrafos I e 2 não se aplica se o
belecimento permanente a que estiver efctivamente liga-:.
berieficiário dos juros, residente de um Estado Contrada a participa-ção ·geradora dos dividendos. Nes_te.caso,
tante, tiver, no outro Estado Contratante de que proveaplicar-se-á o disposto no artigo
nham os juros, um estabelecimento permanente ao qual
4. O termo ''dividendos", usado no presente artigo,
se ligue efetivamente o crédito gerador dos juros. Neste
designa os -rendimentos provenientes de_ações, ações ou
-caso,---'a'plicar-se-á 0 disposto no artigo VII
direitos de fruição._ ações de empresas mineradoras, par6. A -limitação estabelecida no parágrafo 2 não se
te de fundador ou outros direitos de participação em luaPlica aos juros provenientes de um Estado Contratante
eras, com exceção de créditos, bem como rendimentos
e pagcs a um estabelecimento permanente de uma emassemelhados aos rendimentos de. ações pela legislação
presa do outro Estado Contratante situado em um _tertributária do Estado Contratante, em que a sociedade
ceiro Estado.
que os distribuir seja residente.
7_. Os juros serão considerados provenienteS- de um
5. Não ob_stante qualquer disposição da presente
Estado Contratante quando o devedor fo_r ess.e próprio
Convenção:
Estado, uma sua subdivisão política, uma autorfdade loa) uma sociedade residente no Brasil que tenha um es- -cal ou um residente desse Estado. No entanto, quando t)
tabelecimento permanente no Canadá estará_sujeita, de
devedor dos juros, residente ou não de um Estado Cooacordo com as disposições da legislação canadense, ao
tratante, tiver num Estado Contratante um estabeleciimposto adicional sobre outras sociedades que_não _assomenlo permãilente, pelo qual haja sido contrida a obriciedades anônimas canadenses, mas a alíguota desse imgaçâo que--dá origem aos juros, tais juros serão consideposto não poderá exceder 15 por cento;
rados provenientes do Estado Contratante em que o es~
b) quando uma sociedade residente do Canadá tiver
tabelecimento permanente estiver situado.
um estabelecimento permanente no Brasil, e.steestabelc__ 8. Se, em conseqüência de relações especiais existencimento permanente poderá, aí, estar sujeito a um im1es entre o devedor e o credor, ou entre ambos e_ terceiposto retido na fonte de acordo com a legislação brasileiros, 0 montante dos juros ·pagos, tendo em conta 0 crédira, mas esse imposto não poderá exceder IS por cento do
to pelo qual são pagos, exceder àquele que seria acordamontante bruto dos lucros desse estab~lecimento perma_do entre 0 devedor e 0 credor nã ausência de tais renente, determinado após o pagamento do imposto de
lações, as disposições deste artigo se aplicam apenas a
renda, de ~RcJ~dades f.Ç~~e_nl!!.__-'<1.-e.sses lucros.
-este último montante. Neste caso, a parte excedente dos
6. Quando uma sociedade for residente de um Estapagamen~os será tributável conforme a legislação de
do Contta1ante, o õUtrO"EfUdo Contratante não poderá
.cada Estado Contratante e tendo em conta as outras dilocobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela
posições da presente Convenção.
sociedade, exceto na medida em que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou na meARTIGO XII
dida em que _a participação geradora dos dividendos estiRoyalties
ver -efetivamenfe ligada a um estabelecimento permanente situado nesse outro Estado, nem sujeitar, a qualquer
l. Os royalties provenientes de um Estado Contratante
imposto, os lucros uão distribuídos da sociedade, mesmo
e pagos a um residente do outro Estado Contratante São
se os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos contributáveis nesse outro Estado._
sistirem, total ou parcialmente, de lucros ou rendimentos
2._ Todavia, esses royalties podem ser tributados no
provenientes desse outro Estado.
Estado Contratante de que provêm e de acordo com alegislação desse Estado, mas se a pessoa que os receber for
7. A limitação da alíquota do imposto prevista nos
uma sociedade que seja o beneficiário efetiv-o dos royal:::
parágrafos 2 e 5, b) do presente artigo, não se aplicará
ties, o imp-osto assim eStabelecido não poderã ex.ceder:
aos dividendos ou lucros pagos antes do término do terceiro ano -calendário seguinte ao ano de assinatura da
a) 25 por cento do montante bruto dos royalties propresente Convenção.
- :_-:-:-veniJ::_ntes_dp__ uii_O Qlt-da concessção do uso de marcas de
indústria ou de coml-rcio;
ARTIGO XI
b) 15 por cento em todos os demais casos.
Juros
- 3. -·o termo royalties, usado no presente artigo deSig1. Os jurOs pro"venienteSde um Estado Contl·itãnte e
na as re~unerações.dequalquer natureza pagas pelo uso
pagos a um residente do outro Estado Contratante são
01,1 pela concesSão do uso de um direito de autor sóbre
tributáveis nesse outro Estado.

vn.
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uma obra literária, artística ou científica (inclusive os filmes cinematográficos, -filmes ou fitas de gravação de
programas de televisão ou radiodifusão), qualquer patente, marcaS- de indústria ou_ de comércio, desenho ou
mo~elo, plano, fórmula ou pfocesso secreto, bem como
pelo uso ou pela concessão do uso de um equipamento
iridustrial, comercial ou cientifico e por informações correspondentes à experiência adquirida no setor iridustrial,
comercial ou científico.
4. Os royalties serão considerados provenientes. de
__um Estado Contratante quando o devedor for o próprio
"EStado, uma sua sUbdivisão põlítica, uma autoridade local ou um residente desse Estado. Todavia, quando o de-vedor dos royalties, seja ou não residente de um Estado
Contratante, tiver num Estado Contratante um estabele-- cimento permanente em relação com o _qual haja sido
contraída a obrigação de pagar os royaltles e caiba a esse
estabelecimento permanente _a_ pagamento desses royal-,
ties, serão eles considerados provenientes do Estado
Contratante em que o estabelecimento permanente estiver situado.
5. As disposições dos parágrafos l e2 não se aplicam
quando o beneficiário dos rpyai_ties, residente de um Estado Contratante tiver, no outro Estado Contratante de
que provenha os royalties; um estabelecimento permanente ao_ qual estão ligados efetivamente o direito ou o
bem que deu origem aos royaltles. Neste caso, aplícar-seã o disposto no artigo VII.
6. Se, em conseqüência de relações especiais existentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo em conta o
uso, diiCito oU íriformação pelo qual são pagos, exceder
àquele que seria acordado entre o devedor e o credor na
ausência de tais relações, as disposiÇões deste_ artfgo se
aplicam apenas a este último montante. Neste caso, a
parte excedente dos pagamentos será tributãvel conforme a legislação de cada Estado Contratante e tendo em
conta as outras dispásiÇõeS da presente Convenção.
-- -1. A tímitação da alíquota do impostO prevista no
parágrafo 2, b do presente artigo não se aplicarã -ao&
royalties pagos antes do término do quarto- ano ca1en·
dádo_~inte,ao ano - calendário em_ que a pres_ente
Convenção entrar em vigor, quando tais royaltieS forem
pagas a um residente de um Estado Contratante de que_
tenha, direta ou indlretamente, pelo menos 50 por cento
do capital votante da sociedade que paga os royaltie.'i.

ARTIGO XIII
Ganhos pro,enlentes da allenaçio de bens
l. Os ganhos provenientes da alienação de navios e
aeronaves, ufiliza-dõs- no tráfego internacional e de bens
mobiliários pertinentes à _exploração de tais navios e ae~
ronaves só são tributáveis no Estado Contratanteem_que
estiver-situada a sede da direção efetiva d__a empresa.
2. Os ganhos provenientes da alienação de_quaisquer
bens ou direitos. diferentes dos mencionados no parágra~
foI, são tributáveis em ambos os Estados Contratantes.

ARTIGO XIV
Profissões independentes
l. Os--i-efldi[iii:nios que um residente de um Estado
Contratante obtenha pelo eltercício de uma profissão liberal ou de outras atividades independentes de caráter
análogo só são tflbutáveis nesse Estado, a não ser que o
pagamento desses serviços e atividades caiba a um esta-belecimento perifúü1.ente situado no outro Estado Con-tratante ou a uma sociedade ai residente. Neste caso, os
rendimetnos são tributáveis nesse outro Estado.
-~ 2.-:-.::::xexjii-eSS"ãQ.-"pfci"fissãO-lJ"beral;' abrange,-em-esPe-cial, as atividades independentes de carãfer cientitíço,
têcnico, literãrià, artístic_o~- educativo e peda~O; bert:!
c<Jmo as atividades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores.
ARTIGO XV
Profissões dependentes
-I. Com re.;;salva das disposições dos artigos XVI,
XVIII, XIX e XX, -os salãrios,_ordenados e outras rernuri.eraç?es sitnila~~ q~e um residente de um E.s_tado ConM
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tratante receber em razão de um emprego serão tributáveis somente nesse Estado, a não ser que o emprego--seja
exercido no outro Estado Co_ntra.tante. Se o emprego for
aí exercido, as remunerações correspondentes são tribu-

táveis nesse outro Estado.
2. Não obstante as disposições do parágrafo l, as remunerações que um residente de um Estado Contratante
receber em função de um emprego exercido_ !10 outr~ Estado Contratante só são tributáveis no primeiro Estado
se:
a) o beneficiário perrriiilicer no outro Estado durante
um período ou períodos que não excedam, no total, 183
dias da ano ftScal considerado;
b) as remunerações forem pagas por um empregador
ou em nome de um empregador que não seja residente
do outro Estado; e
c) o encargo das remunerações não couber a um esta·
belecimento permanente ou a uma instalação fixa que o
empregador tenha no outro Estado~
. 3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo, as remunerações relativas a um emprego exercido a
bordo de um navio ou de uma aeronave, explorados no
tráfego internacional, são_ tributáveis no EStiido ·contratante em que estiver situada a sede da direção efetiva da
empresa.

ARTIGO XVI
Remunerações de direçio

As remunerações de direção e outras remunerações similares que um residente de um Estado Contratante recebe na qualidade de membro do Conselho de Administração ou de um conselho semelhante de uma sociedade
residente do outro Estado Contratante são tributáveis
nesse outro Estado.

___ do ou determinável, em decorrência de um co.inpromisso
- --de efetuar ás pagamentõs como retribuição de um pleno
e adequado contra valor em dinheiro ou avaliável em dinheiro. (que não seja por serviços PrestadoS).
4.. Não obsta_nte Q__disposto nos parágrafo 1 e 2:
a) -as- Pensões da previdência social provenientes de
um Estado Contratante e pagas a um residente do outro
_Estado_Contratamç .;:;;ó. são tributá.yeis no primeiro Esta. do Co~tr~ta11te. Toda~·ta: tais pensõ~ só sãOifibutáveis
_ ____:_no ou tio Estãdó Contratante se o beneficiário for um naÇional e i.uii residente aesse outrÔ-Êstado; .
b) as pensões de v~t~ranos de @erra provçnientes do
Canadá e pagos a um residente do Brasil são isentas do
imposto brasileiro.
--· ARTIGO XIX
Pagamentos governamentais

r.- As retttunerações, à exceção das pensões, pagas
por um Estado Contratante, uma sua subdivisão política
ou autoridade local, a uma pessoa física em ~nseqüên·
cia de serviços prestados a esse Estado, subdivisão política ou autoridade local só são triblltlí veis nesse Estado.
Todavia, tais remunerações só são tributávçj~ no Estado Contratante de que o beneficiário é residente se os
serviços forem prestados nesse Estado e se o beneficiário:
a) for um nacional desse Estado; ou
b) não tenha se tornado um residente desse Estado
unicamente com a fmalidade 9e prestar serviços.
- 2~ ·-o-diSPOSto no parágrafo não se aplica às remunerações pagas em conseqilência de serviços prestados no
âmbito de uma atividade comercial ou industrial exerci~
da por um dos Estadqs Contratantes, uma sua subdivi_são política ou autoridade local.
ARTIGO XX

ARTIGO XVII
Artistas e desportistas
L Não obstante as disposições dos artigos XIV e
XV, os rendimentos obtidos pelos porfisSiõnãis de espetáculo, tais como artistas de teatro, de cinema, de rádio
ou de televisão e múSica, bem como pelos desportistas,
do exercício, nessa qualidade, de _suas atividades pessoais, são tributãveis no Estado Cõntratante em que essas atividades forem exercidas.
2. Quando os rendimentos de atividades pessoais
exercidas, nessa qualidade, por um profissional de espetáculo ou um desportista, são atribuídos a uma outra
pessoa que não o próprio artista ou desportista, esses
r~ndimentos podem, não obstante as disposições dos ar~
tigos VII, XIV e XV, ser tributados no Estado Contratante em que as atividades do artista ou do desportista
são exercidas. _
3. Q disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica aos
rendimentos recebidos por Uítlã organização, sem fins lucrativos, que tenha sua situaÇão atestada pela autoridade
competente do Estado Contratante de que é residente.

Estudantes

Os_ pagamentos que um estudante, aprendiz ou estagiário que é, ou foi imediatamente antes de visi!ar ~.Ill
- do"S -ESfã:"dos Contratant~. um resid~nte do outro Estado
Contratante e que pennanece no primeiro Estãdo Contratante com o único fim de estudar ou realil:ar treina_ mento, re~eber para cobrir sua"s despesas de manu_
tenção, educação ou treinamento, não serão tributados
- nesse primeiro Estado, desde que esses pagamentos provenham de fontes situadas fora desse Estado.

pago à alíquota de 25. por cento do montante bruto dos
lucros aos quais se aplica o parágrafo 5 b) do artigo X e à
alfquota de 20 por cento do montaate bruto do rendi·
menta pago no Brasil no caso dosJL:!!.QL'!OS qu~is se apli:ca o parâgrafo 2 do artigo XI e dos royalties aoS qUais se
aplica o parágrafo 2 b) do artigo XII.
4. Os dividendos recebidos por uma sociedade resi~
dente do Canadá de uma sociedade residente do Brasil
serão isentos de imposto no Canadá se a sociedade que
receber os dividendos detiver uma participação de pelo
menos 1O por cento na sociedade pagadora dos dividendos e se os lucros que deram origem aos dividendos forem provenientes do exercício de uma atividade empresarial no Brasil ou em um país com o qual o Canadá tenha concluído uma convenção de dupla tributação; para
os fins da presente disposição, qualquer rendimento proveniente de fonte situada em um país que não o Canadá e
que seja pertinente ou relacionado com o exercfcio de
uma atividade enlpresarial em outro país que não o Canadá, será cOnsiderado como lucro proveniente do
exercício de uma atividade empresarial.
5. Quando uma sociedade residente do Canadâ rece-ber outros dividendos que não os mencionados no parágrafo 4 de uma sociedade residente do Brasil na qual detiver unia participação de pelo menos 10 por cento, e esses dividendos sejam tributâveis no Brasil, de acerco
com a presente Convenção, o Canadá permitirá que seja
deduzido d~ imposto que cobrar sobre os rendimentos
deSsa sociedadé um montante igual ao imposto sobre a
renda pago no Brasil e permitirá que seja deduzido o imposto brasileiro de sociedade incidente sobre os lucros
que deram origem aos dividendos; todavia, o montante
deduzido não poderá exceder a fraçào do imposto sobre
a renda, calculado antes da dedução correspondente aos
dividendos tributáveis no Brasil.
Para a dedução mencionada nesta parágrafo, o imposto brasileiro sobre dividendos será sempre considerado
como tendo sido pago à alíquota de 25 por cento do
montante bruto dos dividendos.
6.
valor das ações emitidas por uma sociedade
- Mõnima de um Estado Contratante cujo capital perten~
cer ou for controlado, total ou parcialmente, direta ou
indiretamente, por um ou mais residentes do outro Estado Contratante, não estará sujeito a imposto de renda
neste último Estado.
7. O dispostO nos parágrafos 2 e 3 aplica-se na deter..
minação-dos lucros de um estabelecimento permanente
situado no Canadá de um banco que seja um residente
do Btasil.

a

ARTIGO XXI
Rendimento-s não expressamente mencionados

ARTIGO XXIII

Os rendimentos de um residente de um Estado Contr~tant~ provenientes do outro Estado Contratante e não
-tratados nos artigos precedentes da presente Convenção
são tributáveis nesse outro Estado.

Nílo-dlscrlmlna~io

ARTIGO XXII

ARTIGO XVIII

Métodos para eliminar a dupla tributação

Pensões e anuidades

Quando um residente do Brasil rece.ber rendimentos que, de acordo com as disposições da presente Conven-ção;--sejam tributáveis no Canadá, o Brasil permitirá
que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos--dessa- -pessoa-· um· ·montante-igual ·-ao -!mpostõ
'sobre. a renda pago no Canadá. Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto sobre a
renda, calculado antes da dedução, correspondente aos
rendim~ntos tributáveis no Canadá_.
2. A não ser que sejam aplicáveis as disposiÇões dos
parágrafos 4 ou 5 quando um residente do Canadá receber rendimentos que, de acordo com as disposições da
presente Convenção, sejam tributáveis no Brasil, o Canadá permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar
sobre os rendimentos dessa pessoa, um montante igual
ao imposto sobre a renda pago no Brasil, incluindo o imposto de renda de sociedades e qualquer outro imposto
incidente sobre a renda. Todavia, o montante deduzido
não poderá exceder a fração do imposto sobre a renda,
calcl!lado antes_ da dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis no Brasil.
3. P.ara a dedução indicada no parágrafo 2, o imposto brasileiro será sempre considerado como tendo sido

I. As pensões, anuidades e pensões alimentícias provenientes de um Estado Contratante e pagas a um residente do outro Estado O:mtran.te só são tributáveis nesse
outro Estado.
2. Não obstante o disposto no parágrafo I, o montante de uma pensão, anuidade ou pensão alimentícia
que exceder quatro mil dólares canadenses ($4,000) em
um ano-calendário pode ser também tributado no Estado Contratante de que provêm a pensão, anuidade ou
pensão alimentícia. As autoridades competentes dos Estados Contratantes podem, se necessârio, concordar em
modificar o montante acima referido, como resultado da
evolução monetária ou econômica.
3. No presente artigo:
a) o termo, ...pensão" designa pag"ãlnentos efetuados
depois da aposentadoria em consideração de emprego
anterior ou a título de compensação por danos sofridos
em conseqUência de emprego anterior;
b) o termQ... anuidade" designa unia quantia determi·
nada. paga, periodicamente em prazos·determinados durante a vida ou durante um período de tempo determina-
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L Os nacionais de um Estado Contratante não fica~
rão sujeitos no outro Estado Contratante a nenhuma tri#
butação ou obrigação correspondente, diferente ou mais
onerosa do que aquelas a que estiverem ou puderem es#
tar sujeitos os nacionais desse outro Estado que se en#
centrem na mesma situação.
2. A tributação de um estabelecimento permanente
gue uma empresa de um Estado Contratante possuir no
outro Estado Contratante não será menos favorável nes-se outro Estado do que a das empresas desse outro Estado Contratante que exercam a mesma atividade.
Esta tiisposü;lú:n;ão poâetâ -ser-mte-rpretáàã iió. senti:
do de obrigar um Estado Contratante a conceder às pes·
soas residentes do outro Estado Contratante as deduções
pessoais, os abatimentos e reduções de impostos em
função de estado .civil ou encargos familiares concedidos
aos seus próprios residentes.
3. As empresas de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for control~do, total ou parcialmente,
direta ou indiretamente, por um ou mais residentes do
outro Estado ·contratante, não ficarão sujeitas, no primeiro Estado, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente diversa ou mais onerosa do que aquela a
que.estiverem ou puderem estar sujeitas as outras empresas da mesma natureza desse primeiro Estado, cujo capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmente,
direta ou indiretamente, ·por um ou mais residentes de
um terceiro Estado.
4. No presente artigo, o termQ. "tributação.. designa
os impostos que são objetivq da presente Convenção.
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ARTIGO XXIV
Procedimento amigável

I. Quando um reSidente de um Estado Contratante
considerar que as medidas tomadas por um ou ambos os

Estados Contratantes conduzem ou poderão conduzir,
em relação a si, a uma tríbutação em desacordo com a
presente Convenção, poderá, independentemente dos recursos previstos pelas legislações nacionais desses Est~
dos, submeter o seu caso à apreciação da autoridade
competente do Estado Contratante de que é residente.
2. Essa autoridade competente, se a reclamação se
lhe afigurar juStificada e não estiver em condições de lhe
dar uma solução satisfatória, esforçar-se-á por re-solve-r a
questão através de acordo amigável com a autoridade
competente do outro Estado Contratante, a fim de_e_vitar
uma tributação não conforme com a ConvençãO.
3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resolver, através de acordo
amigável, as dificuldades ou as dúvidas que surgirem da
interpretação ou da aplicação da Convenção.
4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão consultar-se mutuamente com vistas a
elirriínar a dupla tributação nos casos não previstos na
Convenção.
5. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão comunicar-se diretamente a fim de chegarem a um acordo nos termos indicados nos parágrafos
anteriores. As autoridades competentes dos Estados_
Contratantes poderão tambêm estabelecer, de comum
acordo, os métodos de aplícação da presente Convenção.
ARTIGO XXV
Troca de Informações
1. As autoridades competentes dos Estados ContrJtantes trocarão entre si as informações necessárias para
aplicar as disposições da -presenTe Convenção e_ dasJeis
internas dos Estados Contratantes relativas aos impostos
que são objeto da presente Convenção, na medida em
que a tributação nelas previstas for conforme com apresente Convenção. Todas as informações assim trocadas
serão considemdas secretas e só poder?to ser comunicadas às pessoas ou autoridades encarregadas do lançamento ou da cobrança dos impostos visados pela Convenção.
2. O disposto no parágrafo 1 não poderá, em caso algum, ser interpert<:~do no senüdo de impor a um dos Estado_s Contratantes a obrigação:
a) de tomar medidas_ administrativas contrárias à sua
legislação ou à sua prática administrativa ou às do outro
Estado ü-.ntratante;
b! de fornecer informações que não poderiam ser obtidas com base na sua legislação ou no âmbito de sua
prática 3dministrativa no-tmal ou das do outro Estiláo
Contratante:
cl de fornecer informações_ reveladoras de segredos
comerciais, industriaís; profissionais ou de processos comer_cioús ou índust?faís, ou de informações cuja comunicação seja contrária à ordem pública.

ARTIGO XXVI
Funcionários diplomáticos e consulares
I. Nada na presente Convenção prejudicará os prh;í~
Jégios fiscais de que se beneficiem os funCionáríos diplomáticos ou consul<~res em virtude de regras gerais do direito internacional ou de dispoSiÇões de acordos especiais.
2. A presente Convenção não se aplica aos organismos internacionais, aos seus órgãos e aos seus funciÕ·
nârios, nem às pessoas que sendo membros de uma missão diplomática, consular ou permanente de um terceiro
Estado, estejam presentes em um Estado Contratante e
não sejam considerados residentes de nenhum dos Estados Contfatantes no que concerne aos impoStos sobre a
renda.
ARTIGO XXVII
Entrada em Vigor
1. A presente Convenção se-rã ratificada e os instrumentos de ratificação serão trocados em Ottawa.
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2. A Convenção entrará em vigor na data- da troca
dos instrumentos de ratificaçãO e as suas disposições serão aplicadas pela primeira vez:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
importâncias pagas ou remetidas no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano _calendário imediatamente
seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor;
b) no que concerne aos outros impostos de que trata a
-presente Convenção, ao período-base que comece no ou
depois do primeiro-dia dejaneirõ do não-calendário imediatamente seguinte àquele em que a Convenção entrar
em vigor.

ARTIGO XXVIII
Denúncia
1. Qualquer dos Est<~dos Contratantes pode denunciar a presente Convenção depois de decorrido um período de três anos a contar da data de sua entrada em vigor,
rriedTante um aviso escrito de denúncía entregue ao outro
Estado Contratante atravês dos canais diplomáticos.
Desde que tal aviso seja dado no ou antes do dia 30 de
junho de qualquer ano calendário.
2. Nesse caso, a presente Convenção serâ aplicada
pela última vez:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
importâncias pagas ou remetidas antes da expiração do
ano calendário em que o aviso de denúncia tenha sido
dado:
b) no que concerne aos ãutros impostos de que trata a
presente Convenção, às importâncias recebidas durante
o pc-riodo-base que comece no ano calendário em que o
aviso de denúncia tenha sido dado.
- Em testemunha do que, os abaixo assinados, para isso
devidamente autorizados, assinaram a presente Convenção.
Feito em duplicata, em Brasília, no di"a 4 de junho de
1984, nas Hnguas portUguesa, inglesa e francesa, sendo
_p_s três textos igualmente autênticos.
PeLo Governo da República Federativa do Brasil: Raimundo Saraiva Guerreiro.
Pelo G~verno do Canadá: Anthony P. Yton. _
PROTOCOLO

No momento da assinatura da Convenção pira evitar
a dur_la tributação em matéria de impostos sobre a renda
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Canadá,- os abaixo assinados, para isso devi·
damente autorizados, .convi_eram nas seguintes disposições que constituem parte iiltegrante da presente Convenção. __
I. Com referência ao artigo III. § 1 d
Fica entendido que, no Canadá, o termo "pessoa"
ta_mbém _inclui uma sociedade de pessoas ("partnership"), um espólio ("estale") e um "trust".
2.

Com referência ao

artigO iii, § t

f

Fica entendido que, na língua francessa, o termo "so__ciéte" também designa uma "corporation" com a significação que lhe é abribuída pela lei canadense.
3.

Com

~ferência

ao artigo VI,§ I

Fica entendido que, no caso do Canadá. as disposições
do artigo VI,§ l, também se aplicam aos-lucros da alienação de bens imobitiários não tributados no Canadá
com ganhos de capital.
4.

Com referência ao artigo VII

Fica entendido que quando uma empresa de um Esta~
do Contratante através de um estubdecimento permanente aí situado, os lucros da empresa que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente e que forem recebidos pela empresa após ter deixado de exercer as atividades na- forma acima mencionada, pádein ser tributados nesse outro Estado, de acordo com os princípios estabelecidos no artigo VII.
5~ Com referência ao artigo VII, § 3
Fica entendido que as disposições deste parãgrafo
aplicam-se quer seja nos casos em que as despesas nele
mencionadal! forem realizadas no Estado em que o esta-

belecimento permanente estiver sjtuado, quer seja em
qualquer outro lugar.
6.

Com referência ao artigo X, § 4

Fica entendido que, no caso do Brasil, o termo "divi.dendos" também inclui qualquer distribuição relativa a
certíficados de um fundo de investimento residente do
Brasil.

7.

Com referência ao artigo XI

Fica entendido que as comissões provenientes do Brasil e pagas a uma sociedade canadense em conexão com
serviços prestados relativos a empréstimos e financiamentos, são considerados como juros e sujeitos às disposições do § 2 do artigo X I.

8.

Com re(erência ao artigo Xli, § 3

Fica entendido que a expressão por informações corresponrtentes à experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou científico mencionada no§ 3 do artigo XII
inclui os rendimentos provenientes da prestação de assistência técnica e serviços técnicos.
9.

Com referência ao artigo XIV

Fíca entendido que as disposições do artigo XIV
aplicam-se mesmo se as atividades forem exercidas por
uma sociedade de pessoas ou uma sociedade civil.

10. Com referência ao artigo XVI
Fica entendido que, no c_aso do Brasil, a expressão
«conselho semelhante" inclui o conselho fiscal.
11. Fica entendido que a dedução a ser concedida
pelo Canadá, de acordo com as diSposições do§ 5 do artigo XXII, em relação ao imposto brasileiro de sociedades pago sobre os lucros que deram origem aos dividendos pagos, serâ determinada de acordo com as disposições da Lei do Imposto de Renda canadense, então em
vigor, desde que em nenhum caso dividendos aos quais
se aplica o§ 5 do artigo XXII tenham um tratamento fiscal no Canadá menos favorável do que aquele concedido
pela seção 113 da Lei do Imposto de Renda canadense,
em vigor na data da assinatura da presente Convenção.
12.

Com referência ao artigo XXIII, § 2

Fica entendido que as disposições do § 5 do artigo X
não são conflitantes com as disposições do~ 2 do artigo
XXIII.
13.

Com referência ao artigo XXIII,§ 3

Fica entendido que:
a) as disposições da legislação brasileira que não permitem que os royalties, como definidos no § 3 do art.
XII, pagos por uma sociedade residente do Brasil a um
residente do Canadá que possua no mínimo 50 por cento
do capital com direito a voto dessa sociedade, sejam dedutíveis oo momento de se determinar o rendimento tribulável da sociedade residente do Brasil, não são conflitantes com as dispõsições do§ 3 do artigo XXITI da presente Convenção;
b) na eventualidade de o Brasil após a as.~inatura da
presente Convenção, permitir que os royalties pagos por
uma empresa. residente do Brasil a uma empresa residente de um terceiro Estado, não localizado na América Latinà, e que possua no mínimo 50 pOr cento do capital da
empresa residente do Brasil, sejam dedu ti veis para efeito
da determinação dos rendimentos tributáveis dessa cmpresa, uma dedução igual será automaticamente aplicá~
vel em condições similares, a uma empresa residente do
Brasil que pague royalties a uma empresa residente do
Cailadá:
c) um tratamento fiscal mais favorável concedido
pelo BraSil após a data da assinatura da presente ConvençãO, em virtude de uma convenção internacional, a
empresas cujo capital pertencer ou for controlado, total
ou parcialmente, direta ou indiretamente, por residentes
de países localizados na América Latina, não constituírã, para fins previstos nas disposições do parágrafo 3 do ar~
tigo XXIII, uma discriminação contra uma empresa brasileira que pertencer ou for controlada, nas mesmas condições acima mencionadas, por um ri::sidente do Canadá.

14. Fica entendido que as disposições da presente
Convenção não podem de_maneira alguma ser interpretadas de forma a restringir qualquer exclusão, isenção,
dedução, crédito ou outro desconto concedido ou a conceder:
a) pela legislação de um dos Estados Contratantes _na
determinação do imposto cobrado por es.se Estado COn-tratante; ou
b) por qualquer outro acordo celebrado por um Estado Co.ntratante,
15. Fica entendido que para a determülação do Imposto de Renda a ser pago por l!-ID residente de um Estado Contratarlte em relação aos rendimentos recebidos do
outro Contratante, o prfmeiro Estado em nenhuma hipótese poderá considerar esse rendimento como SUperior
ao montante bruto do rendimento pago no outro Estado
Contratante.
16. Não obstante as disposições do parágrafo 6 do
Artigo X e do parágrafo 13 do presente Protocolo, quando um residente do Canadá controlar, direta ou_indiretamente, sozinho ou em conjunto com membros de um
grupo inter-relacionado ou em conjunto com não mais
do que quatro residentes do Canadá, uma sociedade residente do Brasil a qual ele detenha u_r:na participação de
no míriimo lO por cento, esse residente poderá estar sujeito a imposto no Canadá sobre a sua parte do total de
rendimentos líquidos da sociedade, para qualquer
periodo-base, proveniente de bens e de uma atividade
que não sej~ uma atividade empresarial, bem como sobre
os ganhos líquidos tributáveis de capital da sociedade,
para qualquer período-base, proveniente da alienação de
bens que não sejam bens utilizados para os fins de uma
atividade empresarial; para os fins da presente disposição, qoalquer rendimento proveniente de fonte situada
em um pats que não seja o Canadá e que seja pertinente
ou relacionado com o exercício de uma atividade empresarial em um país que não o Canadã, será considerado
como rendimento proveniente de uma ati<iidade empresarial.
Em testemunho do que os abaixo assinados, para isso
devidamente autorizados, assinaram o presente Protoco~
Feito em duplicata, em Brasflia, no dia 4 de junho de
1984, nas línguas portuguesa, inglesa e francesa, sendo
os três textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraivft Guerreiro.
Pelo Goyemo do Canadá: Anthony P. Yton.

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 18, de 1985
(N<~
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96/85, na Câníara dos Deputados)

Aprova as contas do Presidente .da Repúbllca, relativas ao exercicio financeiro de 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1 Ficam aprOvadas as COntaS prestadas pelo
Senhor Presidente da República, relativas ao exercfcio financeiro de 1983, conforme disPosto nos arts. 44, incíso
.VIII, e 31. inciso XXXX, da Constituição Federal.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação,
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM
Nf 127, de 1984
Excelentíssimos _Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em cumprimento ao disposto no item XX do artigÕ
81, da Constituição Federal, tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências, acompanhadas de exposição
de motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República,

as contas do Governo Federal, constantes dos volumes
anexos e relativas ao exercício de 198:3.
Brasília, em 26 de abril de 1984. - João Figueiredo.
Brasflia-DF, 24-4-84

E.M. No !32/84

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de oferecer a Vossa Excelência os
balanços-gerais da União, correspondentes ao exercício
financeiro de 1983.
As peças de que se trata consbustanciam a Prestação
de Contas do P~:esidente da República ao Congresso Nacional, em harmonia com o artigo 81, XX, aliado ao ar~
tio 29, da Constituição.
Por outro lado, o Decreto-lei n"' 199, de 25 de fevereiro
de 1967, estabelece no§ 19 do artigo 29 que as contas do
Presidente da República são os balanços-gerais da Unjão
e o rel.atório sobre~ execução do orçamento e a situação
da administração financeira federal, sob a responsabilidade, diante do artigo 21, "caput", do Decreto n~' 84.362,
de 31 de dezembro de 1979, da Secretaria Central de
Controle fnterno-SECIN, desta Pasta.
A apresentação dessa matéria está assim estrutrada:
}I' Volume- Relatório
Parte I - Atividades Administrativas
Pa:rte II - A execução do Orçamento e a Situação da
Administração Financeira Federal
2~'

Volume- Balanços e Demonstrações Cailtábeis
Parte I - Administ~:ação Diretá-Parte I I - Autarquias, Fundos. Especiais Autônomos,
Empresas Públicas e Fundações
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orçamentárias, financeiras e patrimoniais realizâda8 río
exercício de 1983;

Considerando que o desempenho econô micofinanceiro do GOVerno estâ vinculado inevitavelmente à
conjuiltura internacional, que se agrava e s_e_altera, dia a
dia, com profundos reflexos na economia nacional;
Considerando que ocorreu superávit de caixa da or~
dem de Cr$ 1~.291 milhões. alcançado sem prejuízo da
execuçã_o do Planejamento Governamental;
- E. de parecer que sejam aprovadas as contas relativas
ao exercício ae-1983. a-preSentadas ao Congresso Nacional pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
General-de-Exército João Baptista de Oliveira Figueiredo.
Sala das Sessões, em 5 de julho de 1984, Mário Pacfni,
Presidente.- Fernando Gonçalves, Ministro-RelatorEwald Sizenando Pinheiro, Ministro- João Nogueira de
Rezende, Ministro~ l~an Luz~ Min{s_tro- Luiz Octávio
GaUotti, Ministfo- Vida! da Fontoura, Ministro- Al
berto Hoffmann, Ministro- Bento José Bugarlni, Mipis~
tro,
8

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expediente lido, constam o Projeto de Lei da Cân1ara n"' 64, de
1985, receberá emendas perante a primeira comissão a
que foi distribUído, pelo prazo de cinco sessões orclinãrias, e o Projeto de Decreto Legislativo n"' 18, de 1985,
após sua publicação e distribuição em avulsos, ficarã
sobre a Mesa, durante três sessões ordinárias, para recebimento de emendas, como preceituam, respectivamen-te, o art. 141, item II, alínea "b" e§ l~'doart. 391, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeio de lei que será lido pelo SL !~'-Secretário.

31' Volume- Receita e Despesa __
Parte I - Receita Orçamentária Prevista e Realizada
Parte II - Despesa Orçamentária Autorizada
Parte III - Despesa Orçamentária Realizada

.E: lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

Submeto a Vossa Excelência, ainda, sob minuta, os expedientes cuja remessa cabe ser feita ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, anunciando o
_-curUJ)dmeritO dOS -Preceitos constituiConais e legais.
Nesta oportunidade, honra-me r~mfirmar a Vossa Ex- _celência os proteStos do mais profundo respeito. - Antônio Delfim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento.

N• 208, de 198S -

Complementar

u Altera dispositivo da Lei Complementar n' 7, de
7 de setembro de 1970, que instituiu o PIS, de modo a
determinar que reverta em favor do trabalhador prejudicado a multa aplicada ao empregador por omissão
dolosa ou declaração falsa."

PROJETO DE PARECER

O_ Tribunal de Contas da União, tendo em vista o disposto no art. 70, § 2~';· d:i ConstitUição, e
Considerando que a execução orçamentária-aO exercício se processoU tom regularidade;
Considerando cYUe- Os Balanços Gerais da Uiiião e a
análise das respectivas ~antas espe_lham as__ op~~aç~~~
or<;amentárias, financeiras e patrimoniais reãfiiadas no
exercício de 1983;
Considerando que o desempenho ecOD.O.--miCO:financeiro do Governo está vinculado inevitavelmente à
conjuntura internacional, que se agrava e se altera, dia a
dia, com profundos reflexos na .ecárf.Omia na~lo.p_al; __ _
_ Considenm~o -Que __ ~OOjr~u s~:ReráVit- ~~-"c:~L4-~At'::~
dem de CrS 14.29f milhões, alcançadO sein prCjll~O'Jjã
execuç_ã() do PJanejamento Governamental;
_h de parecer qtJe s~jaf!l_~aprovadaS as contas relativas
ao_exercício de 19_83, apresentadas ao Congresso Nacional p~lo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
General~~e-Exé~cJ!o lQªº- !J;aptista_g~_Oliv~irJ!.Yigueire
_do.
Sala das Sessões, em 5 de julho de 1984. -=-.Fernando
Gonçalves, Ministro-Relator.
PARECER
O Tribunal de Contas da União, ti;do em vista o dísP()_st~ rto __art. 70,j_z,,_~:l Çpilstíti.Ji~O, e,
Considerando que a execução orçamentária do c:xercfCi"O- se -prOcesSOii- Çõ_m regularidade; .
-Considerando que os Balanço;-Gerais da União ~ a
anâlise das respectivas contas_ espelham as operações

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' O.§ 21' do art. 711 da Lei Complem-entar n~' 7,
de 7 de setembro de 1970, passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 29 A omissão dolosa de nome de empregado entre
p'aitiCiP:intes do Fundo sujeitará a empresa a multa,
__ no valor de dez (lO) meses de salários devidos ao empre-&ado cujo nome houver sido omitido, em favor do qual
reverterá.
Art. 2~' Esta lei complementar entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário.

--os

Justificação
Ao Omitir dolosamente o nome de empregado entre os
participantes obrigatóriOS do PIS, a empresa faltosa
sujeitai-se-á, segUndo a.- nOrma do§ 29 do art. 7~>, da L.C.
ftl' 7, de 7-9-70, a multa de valor igual a dez salários desse
-me-smo_ tr3.óalhadgr.. rilulia essi que revCrterá ao Fundo.
Tal determinação da lei, todavia, faz que o valor da
multa acabe se diluindo, se pulverizando, não significinQ_o qualquer b_eneficio para os particiPantes do PIS.
A -nossaidéia Consiste em determinar a reversão em favor, justamente, do empregado prejudicado pela omis~
sãO;'O C(® é. fetfó eméOnfOi-inidade com sugestão aprovada durante o 41' Congrçsso .Nacional dos Trabalhadores Rurais (BSB, 25 '3r0 q~_Jllª19,l85)~
Sala das Sessões, em L dei àS:Osto _de l 9"85. _:_Nelson
Carneiro.

a
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N'~ 7,
DE 7 DE SETEMBRO DE 1970
Institui o Programa de lntegraçio Social, e dá outras providências.

Art. 7'~ A participação do empregado no fundO farse-á mediante depósitos efetuados em contas individuais
abertas em nome de cada empregado, _obedecidos os seguintes critêrios:
a) 50% (dnqüenta por cento) do valor destinado ao
fundo serã <fividido em partes proporcionais ao montante de salãrios recebidos no período;
b) os 50% (cinqüeritapor Cento) restantes serão divididos em partes proporcionais aos qUinqUêníos de serviços
prestados pelo empregado.
§ I'~ Para os fins d_esle artigo, a Caixa Econômicã
Federal, com base nas informações fornecidas pelas empresas, no prazo de 180 (cento e oiterita) dias, contados
da publicação desta lei, organizará um Cadastro~Geral
dos participantes do Fundo, na forma que for estabelecida em regulamento.
§ 29 A omissão dolosa de _nome de empregado entre
os participantes do Fundo sujeitará a empresa a multa,
em beneficiO do fundo, no valor de dez (10) meses de salários, devidos ao empregado cujo nome houver sido
omitido.
§ 39 Igual penalidade será aplicada em caso de declaração falsa sobre o valor do salário e·do tempo de serviço
do empregado na empresa. (Às Comissões de ConstítuiCão e Justiça e deLegislação Social)

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.;
(Pausa.)
A Presidência recebeu a Mensagem n9 142, de 1985 (n9
334/85, na origem) pela qual o Senhor Presidente daRepública, nos termos do art. 42, item VI, da C6nstitu(ção,
solicíta autorização paia que-à GovernO do E_stido dO
Rio Grande do Sul possa elevar, temporariamente, o parâmetro estabelido no item III do -art. 29 da Res"oluÇào n9
62f75, modificada pela de n" 93/76, ambas do Senado
Federal, de modo a permitir o registro de uma effiiSsão
de Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Su~ tipo reajUstáver -(ORTRS), eqUiValente a CrS
181.488.226.556 (cento c oítei1tã--e-um bilhões, quatrocentos e oitenta e oitO milhões, duzentos e vinte e seis
mil, quinhentos e cinqUenta e seis cruzeiros).
A matéria será despachada às Comissões de Economia
e de Constituição e_Jusúça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu as Mensagens n"'s 149 e 160, de 1985 (n9s 347 e
362/85, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Constjtuição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 93/76,
do Senado Federal, soliCitã-ãu-tOilzaçãó para que as Prefeituras M~nicipais de Várzea Gr-ande e Arenápolis
(MT), possam contratar operações de crédito, para os
-fins que especificam_
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, âe Constituição e JustiÇa e de Municípios,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu, do Governad_Q_r__do Estado de Minas Gerais,oOficio n9 Sf2'i, de 1985 (n9 1.195/85, na origem), -Solici~
tando, _nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que
aquele Estado possa realizar operação de emprêstimo externo, no valor de US$ 60,000,000,()(} (sessenta milhões
de dólares norte-americanos), para o fim que especifica.
A matéria ficará aguardando, na Secretaria Geral d:i
Mesa, a complementação -dos documentos necessários.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Durante o recesso a Presidência recebeu as seguintes comunicações de
ausência do País.
São

fid~~ ·~.JF,J?uintes

Agosto de 1985

-DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

OF. N9
Brasflia, 12 de julho de 1985.
Senhor !9 Vice-Presidente
--Comunico a Vossa Excelência que estarei ausente do
BrasH no período de 13-7 a 30..7-85, em missão cultural
de visita aos Estados Unidos da América à convite do
Governo daquele País.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração e apreço.
Senador José Fragelli, Presidente. __
Brasma, lO de julho de 1985.
OF. N•
Senhor_ Presidente "
---~--AtenâenOo dispOSitivO Regirllental, comunico _a Vossa
Excelência que estarei ausente _dQ Brasil no período de
13-7 a 30-7-85, em missão cultural de visita aos Estados
Unidos da América à convite do Governo daquele País.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração e apreço.
Enéas Faria.
OF. N9 045/85
Brasília, 9 de julho de 1985,
Senhor Presidente
Atendendo dispositivo Regimental, comunico a Vossa
EXcelêiiCiã- que estãrei ausenfe- do Brasil no período de
13-7 a 30~7-85, em missão cultural de visita aos Estados
Unidos dilAmêrica à convite do Governo daquele País.
-Apr-oveíto a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protestos _de elevada consideração e apreço.
Murilo Badaró.

Presidente da República do Peru, em lima, confOrme
Decreto anexo.
Cordialmente, Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- As comunicações lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19
Secretáriõ. É lido o seguinte

REQUERIMENTO n• 291, de 1985
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do Ex-Senador João Lúcio.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
de Alagoas.
Sala das Sessões, em {9 de agosto de 1985.- Guilherme Palmeira - _Luiz Cavalcante- Martin;s Alho- Lourival Baptista - Fábio Lucena~ Gastão Múller- Nelson Carneiro - Carlos Cbiarelli.

O Sk. PRESIDENTE (José Fragelli) - Este requerimento depende de votaç-:d.o, cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
Concedo _a palavra ao eminente Senador Guilherme
Palmeira.

O SR. GUILHERME PALMEIRA ( PFL -'AL. Para
enc~~inhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Encontra-se de luto o Senado Federal, com o falecimento_ do eminente amigo, do companheiro leal, o nobre
Senador João Lúcio.
__ ~~~~:s ed:se~~~~;~ ~o;~~l~setl~sd;a~~~ênia, at~nd~ndo
Não fo_§:se o CU!Jlprimento de um dever e dever de gratidã.o, que ê dever maior, não estaria eu, neste instante,
Aproveito a oPortunidade para reiteyar a Vossa Exre-.
flageiando a minha emoção, imersa numa profunda ca..
!ência m~s _pr~te_~~2~-~e elevad~ __consjde~a9'ão e _apreço.
Marcondes Gadelha.
-----moção, ao falar sobre este excepcional companheiro, Senador _João Lúcio, _onde a simplicidade no viver e no
OF. N9 54
Br~ília, I _d_e julho de 1985.
CQitvtver ero a gral'!de marca de sua personalidade.
Senhor-Presidente,
Registro, até com certo orgulho e com um olhar cis---~-~~Çend()__ ~~~sit_~C?__~e_gimental, comunico a Vossa
Excelência que estarei ausente-era 1lfaSTI rio peffodO-de ___ _ -mador de interrogação, sobretudo em torno da vida
política, esta fundamental característica da vida pessoal
13f7 a 30/7f85, em missão cul!Jlral de visita aos Estados
e pública do meu amigo João Lúcio: um homem simples.
Unidos da América a convite do governo daquele país.
Não será que esteja faltando, nesta hora e neste instan_ -=Aproveito a opqrtunidade para reiterar a Vossa Excete, gloriosos e temerosos da vida nacional, um mergulho
lência meus protestos de _elevada consideração e apreço.
profundo
e salutar neste mundo da simplicidade, que jaAlfredo Campos.
mais se confunde com ingenuidade?
Senhor Presidente,
Não será que as sOluções se tornam difíceis, c_omplicaTellllO a honra de comunimi i Vo-ssa- Excelência, nos
das e,_ quase sempre, retardatárias, porque nós, e não
t_ermos .do que determina o artigo n9 43, alínea "a", do
elas, é que sejamos complicados?
Regimento Interno, que me au-sentarei do País, no períoQue permaneçam, tão-somente, estas reflexões, que
do de 29 de julho a 5 de agosto do c_orrente ano, com desnos chegam diante da lembrança e da saudade de um hotino a Cuba, para participar de um encontro com diri·mem simples, de um político sério, de um matuto inteligentes da América J.__atina e Caraíbas, onde se discutiiá
gente que S_oube fazer a saga do agreste das Alagoas, do
-"a" Dívida _da América Latina no ContextO da Crise
próspero Município de Arapiraca.
EconômlCa Internacional. A Nova Ordem Econômica
Ii:lteri:tãCloilal-e sua· Urgência";- - -----------João Lúcio, sem mudar de cara e de outras plásticas de
camaleões, foi eleito, no tempo das eleições diretas, duas
Sala das Sessões, 26 de julho de 1985. --Severo Govezes
Prefeito da maior cidade do Estado de Alagoas e,
mes.
por~u~s vezes_ também, foi suplente de Senador.
OF-GSMC~N9 71/85
Brasília, 4 de julho de 1985.
Com a dOf:nç-aOO nobre e saudoso Senador Arnom de
Senhor Presidente,
Mello, vem João Lúcio para o Senado Federal, sem que
Na_ forma do Regif!lento, tenho o prazer de comunicar
fosSe preciso mu-dãr seus hábitos e, muito mais ainda, a
a Vossa Excelênc_ía que aceitei coovit!! do _Gov_erno d~ Issua seriedade do cuir_lprimento da palavra empenhada.
rael p~ra visitar aquele país.
Não será, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nesta in__ Q~-rn~ __a.M§~nj_!;lL--ª-_partir do dia lO do corrente, em
fância da Nova República, !l?s próprios _da__AHança Deviagem oficial, sem qualquer ônus para o Senado Fedemocrática~
que a Corlstruimos, a duras penas, estejamos
ral
preCisa"rlà6-deSte_Síri1óolõ-de simplicidade, o nobre SenaA-tencio-samente, -MiitO~--Cãbral.
dor João lúcio?
-Senh-~~-President~. - -Brasília, lO de julho de 1985.
O Sr. Nelson Carneiro-- Permite-me V. Ex• um aparte?
Tenho a honra de comunicar a Vossa EXcelência, de
acordo com o disposto no art. 43, alinea- "a", do Regi~
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita
menta Interno do -senado Federal, que me ausentarei do
honra, nobre Senador Nelson Carneiro.
País a partir do dia 17 _do _c_orrente mês para breve viaO Sr. Nelson Carneiro- Aqueles que não tiveram a
gem ao estrangeiro, em caráter particular.
oportunidade de conviver com João Lúcio, nas Alagoas,
-Atenciosas Saudaçõ_es, Albano Fram:o.
e somente o conheceram e com ele trataram nesta Casa,
Brasília 15 de julho de 1985.
dele guardarão a mais grata lembrança. V. Ex• bem o
Senhor Presidente;
acentua: um homem simples, aberto, generoso, uma
Nos termOs regimentais, solicito ao Senado Federal a
alma destinada a fazer o bem e a acudir aos seus correliautorização para me ausentar do País, no período de_27
giõnáriõs e amígos, aos seus conterrâneos e a quantos
a 30 de julho do corrente ano, em missão especial para
dele necessitar. A lembrança que ele deixa nesta Casa, e
representar o Brasil na posse do Doutor Alan Garcia,
eu falo em meu n(lme pessOal, é a maiS-duradora, c. cer·
Brasiüa, )9 de julho de 1985.
OF. N9_6J/85
Senhor Presidente,
Atendendo dispOsitivo regimental, comunico a Vossa
Ex.ce1ênda que estarei ausente do Brasil no período de
13/7 a 13/8/85, em missão cultural de visita aos Estados
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O ""~- t;l '!IHH~'\·H•~ PAI.\IEIRA -- Com muita
hnnr=1 n,ohr(' <.;,•n.td-nr f_ouriv<Jl Raptist;t.
O Sr. Lourha1 ti!tptista- f:.rninente Scn;>dO" Guilherme P;dmetri!- çnmpartilho d_o pesar que V. Ex•. manifesta em \'mude do tulc:dmento do saudoso Senad0r João
lúcio.
ümheci Jo(u) Ltidú aqui, dele tive a melhor impressão, um homem .;;imples, sério, firme, decidido e amigo
dos seus amigos.
Associo-me ao pesar do seu Estado, aquele que prestou relevante serviços não somente à cidade de Arapiraca, da qual foi um operoso prefeito, como a seu Estado.
Estou solidário às homenagens que lhe estão sendo
prestadas, não só em meu nome pessoal, como também
na qualidade de representante do povo sergipano, que lamenta o desaparecimento do ilustre e digno ex-Senador
João Lúcio.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato,
Senador Lourival Baptista, pelo seu aparte a esta homenagem que se tenta prestar ao ex-Senador João Lúcio.
O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA aparte ao nobre Senador Alberto Silva.

Concedo o

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Guilherme Palmeira. quero, em nome dos meus companheiros do
PMDB do Piauí, associar-me às homenagens que o Senado presta hoje ao ilustre represe_ntante do sep Estado,
e acompanhando esse sentido depoimento ·de V. Ex• a
respeito do companheiro da sua terra a que como bem
disse V~ Ex•, um homem simples, um homem humilde,
homem do sertão, que provavelmente por todas essas
virtudes trouxe aos políticos e aos homens públicos de
AI!igoas- V. Ex• é um deles, grande governador que foi
daquele Estado - ...
O SR. GUILHERME PALMEIRA -

Muito grato.

O Sr. Alberto Silva --devia conhecer bem todos os
políticos e todos aqueles que coJ1tribuir, de uma forma
ou de outra, para o engrandecimento do s~u Estado e
para a luta pelos interesses d-o povo de Alagoas. Quero
trazer a nossa solidariedade e congratular-me com V.
Ex' pelo belo discurso que faz, pelo SCntido discurso que
faz. em homenagem ao grande companheiro que o Senado Federal e o Nordeste perdem.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato
também ao nobre Senador Alberto Silva por eSsa contr_i~
buição que dâ ao nosso pronunciamento. Realmentê,
João Lúcio se afirmou e marcou uma épOca na polftica
interiorana de Alagoas, e a ele, evidentemente, nós muitQ
devemos.
E é este o sentido _de nossa homenagem ao Senador
João Lúcio, à qual se unem o Governo e o povo de Alagoas.
Era o que tinha a dizer.

a

O SR. PRESIDENTE (José_fragelli) - Concedo
palavra ao nobre Senador Gastão Miil!er, que- falará
pela Liderança do PMDB.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como
Líder, pronuncia o seguínte discurso, Sem revisão d'o
orador.)- Sr. PrC:sidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez temos que vir à tribuna para lamentar o
_,desaparecimento de um ex-colega. Desta vez trata-se do
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de S~.':noidor, do falecido também Senador Arnon de
-- :.tcllo, e aqui veio ne"ssa posição, primeiro diante da li,'l'n~·d daouete t1tulnr e . .-lerois, como titular diank do falecimento do s<1udoso Senador Arnnn de Mdlo. Com a
mesma <:imrlicidade que sempre viveu em Arapiraca.
onde fc.t politica e militou na vida política por muito<;
_anos, ele _aqui chegou, brilhou pelo seu comportamento e
honrou o mandalO que foi lhe dado pelo povo das A lagoas, e sentindo-se sem condições físicas, sem saúde, renunciou voluntariamente seu mandato, voltandc à sua
terra e assumindo, então, o segundo suplente, o eminente
colega Carlos Lyra.
Por estas razões, Sr. Presidente, é lamentável que ess_e_
homem fazendeiro, pecuarista, agricultor, especialmente
produtor de cana-de-açúcar, desapareça aos 7l anos de
idade, quando ele ainda tinha tempo, se o Supremo Arquiteto do universo não tivesse determinado o contrário,
para prestar serviços a sua terra, a sua gente, ao povo
brasileiro, e, especialmente, a sua querida Alagoas.
De modo que em nome do PMDB, na Liderança eventual do Partido, e em nome da representação do Mato
Grosso, enfim, em nome de todos os companheiros do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, eu peço,
Sr. Presidente, que seja levada a Sr• víuva, D. Inêz Nunes
da Silva, os nossos pêsames sinceros pelo seu prematuro
desaparecímento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarem, L(der do
PFL.
O SR. CARLOS CHIARE LLI (PF L - RS. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) ---Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Depois da manifestação sensibilizada' do nosso ilustre
companheiro, Vi ce-Presidente desta Casa, Senador Gui- '
lherme Palmeira, em registro a esse evento que hoje nos
traz aqui e que nos oferece a oportunidade de testemunho de amiz_ad_e e de estima a um ilustre companheiro
que nos deixa saudosos, eu não poderia, Sr .. Presidente,
de formalmente e emotivamente deixar de dizer-do nosso
profundo pesar; -peJa perda··de- uni·tão'ilustre representante das Alago_as nesta Casa. E dizer que, evidentemen- ·
te, a descrição da sua postura, a sua maneira simples, o
seu ar bona:chào. o seu silêncio compenetrado, a sua assiw
duidade exemplar, deixam· a todos nós a!guns exemplos
--de co~portamento, d~ ~eti~ã_ÇI de caráter, de seriedade. E
é a esses atributos, e à figUra humálla de
~onoscÕ
coJ1viveu durante largo tempo que gostaria, ein nome da
Frente Liberal, em nome da bancada do nosso Partido
nesta Casa, de registra os riossos seiltimentos pesarosos e
de transmitir, por intermédio da Presidêncíã, à viúva e
aos familiares, os nossos profundos pêsames.

qUem

O SR. PifESfDENTE (JOSé Fragelli)- Enl votaçã~ o
requerimento._
Os Srs. SCiiadores que o aprovaril -queiram permanecer
. ~entados. (Pausa).
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fargelli)- Srs. Senadores, a Mesa se associa às manifestações de pesar pelo desaparecimento dãquele J?OSso digno e saudoso coinpanheiro, o SMador João· Lúcio da Silva.
Seria simPIC:striente repetir o que já disseram os orado~
res, destacar as qualidades pelas quais neste Plenârio e
nesta Casa, o Senador João Lúcio se tornou credor não
apenas da nossa admiração, mas também da nossa
afeição de colega. D~ fa_to S. Ex• sempre foi u~_Senador
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saudade oaquele comoanheJrf) aue t(l(Jo<; nú' ,-o~t:1ríamo~ de ver llG!'! presente. acomJ"'anhanclo até o final do
seu mandato os trabalhos desta Casa. e ler çom ek aQuela convtvencta o.mtga. cheia de resre1to pela sua pessoa e
cheio de admiração. porque ele bem mereceu a afeição
de todos nós.
A~~im, a Me<ia se associa e vai atender. C\lmprindo os
termos do requerimento. fa.tendo chegar a sua digna esposa O. Inês Nunes da SilvJ. os sentimentos desta Cas~J
cheios de pesar pelo desaparecimento do nosso companheiro.
O SR. PRESIDENTE (José Fagellí)- Passa-se agora
à lista de oradores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pOr cessão do nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. NELSON CARNEIRO- (RJ. P.ronuncia_o_seguinte dis_curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estava em seus momentos finais a sessão ordinária de
vinte e oito de junho -qulndo fui procurado, neste plenário, pelo nobre Deputado Gasthone Righi, que mecomunicou haver a direçào do PTB resolvido confiar ao
ilustre Ministro Antônio Carlos Magalhães a organização do Partido na Bahia. Dis"se ao prezado colega que
tal decisão importava em meu afastamento da agrew
miação, tais os compromissos que assumira, devidamente autorizado, em nome do Partido, com outros eminentes homens públicos. Declarou-me então o ardoroso parw
lamentar bandeirante que, em face de tal determinação,
o assunto ficava para ser resolvido na segunda-feir-ª-•-1'
··de julho, eis que deveria viajar, pouco depois, para São
Paulo, o que realmente ocorreu. Somente quando se en~
cerrou a última sessão extraordinária daquela noite, soube por interposta pessoa que o Presidente em exercfcio e
o Secretá!iO-Geral já haviam deliberado concluir os entendimentos.- com o títular do Ministério das Comuniw
cações, na ausência do Deputado Gasthone Righi, que
me telefonaria dois dias depois surpreso com a resolução
antecipada e meu conseqüente desligaihento.
Eis por que, s·r. Presidente, somente na sessão de hOje
ocupo esta tribuna._ para dar ciência a V. Ex'"e à Casa-de
meu afastamento definitivO do PTB, para os devidos fins
regimentais. _
Eleito e reeleito pelo MDB, que ajUdei a fundar, assumindo inclusive sua direção regional no perfodo difícil
das cassações de. mandatos, dele me afastei, juntamente
com os ~min.ept~..S..e.na~:to.res.Amarai_Pe_ixoto e Robçrto
Saturnino, em círCunstânCiãs que não valem re-lembrar~=
já, que por todos conhecidàs. E, atendendo às preferênw
cias manifestadas por meus companheirOs de atividade
polítíca,_ iiigr~Se~ nas_fil~ífaS-do Pãrtido TY.abalhista Brasileiro, para apoiar seus candidatos em 1982.
Diz~ me a consci~Ilc_i~- ~ue procur~i cumprir integralmente os compromíssós- ésjJOntaneamente a-ssumidos
com o Partido, ainda que não houvesse participado, e até
fuanifêsl<i.-dci a:seuS-díríg"enteS supreinos minha divti'gência com as deliberações dos órgãos superiores, seja ao
pretender cassar o mandato. de um Deputado Federal,
seja ao considerar qUesião fechada a aprovação do
Decreto-lei nl' 2.045. Ao render-me à camisawde-força da
fide1idade partidáriii~aerxe1-nos Anais da Casa, entretanto,- neste segundo caso, a seguinte Declaração de: Voto:
--::--:- ·_·t_a p~ime~r~_v~_ em -~inha l_onga vida,parlan:tentar,
que não me é dada opção de votar a favor ou contra proposição submetida ao exame do Congresso Nacional. O
PTB, que represento no Senado Federal, tomou posição,
atr.~ês de seu Diretório-Nacíonal, a favo-r da apl-ovação
da inatéria em ex~e. Qualquer d~vergência pode CJ?_lOw
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car em risco mandato que não é meu, mas dos milhões de
fluminenses que me honraram com seu voto. Espero que
o Poder Executivo, pondo termo à sucessão de decretos~
leis, proponha muito em breve a revogação das providências legislativas agora reclamadas, em nome da grave
situação econ6mico-finaiiceira do país...
Deus me concedeu a graça de ver reparado o erro co! metido, ao aprovar o Congresso Nacional o projeto que
'.ofereci à suà apreciação, e se converteu na Lei n~> 7.238,
: de 29 de outubro de 1984, e que somente não revogou in; tegralmente, como eu propunha, o estatuto impugnado,

por miopia dos que não souberam prever que as restrições impostas pelo Governo haveriam de ser superadas, como tal me coube reiteradamente proclamar, pela
decisão dos tribunais e pelas reivindicações dos interesw
sados.
No rp.omento em que. para ser fiel à palavra empenhada. tive de me desligar do PTB, jâ havia conclufdo sua
organização em Sergipe, manifestado solidariedade aos
pompanheiros do Ceará, convocado para as hostes petew
~istas os nobres colegas, Senador Carlos Alberto e De1i,utado Tarcísio Burity. E minha palavra de estímulo se
cli5,tendia por todo o país, através de cantatas pessoais e
cOnstante correspondência.
Deixo o PTB sem ressentimentos profundos, nem mágoas insuperáveis. Na minha idade, não hâ como criai
incompatibilidades
invenciveis. Agradeço a generosa so1
lidariedade manifestada pelos dedicados integrantes da
, ban~da do PTB na Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro, e lamento que não possa acudir a seu
apelo, também expresso pelo ilustre Deputado Fernando
de Carvalho, para reconsiderar minha decisão. A eles
ajunto idêntica manifestação de valorosos líderes traba·lhistas fluminenses.

1

1

O Sr. Gastão MUller- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

, O Sr. Gastio Miiller - Nós ouvimos com muita
:atenção o pronunciamento 'de V. Ex.", e estou autorizado
1
pe1a Bancada do PMDB, do Senado, como atual Líder
Ido PartidO, diante da sua situação de estar sem partido
i politico, de convidá-lo a voltar à casa paterna, isto é, ingressar novamente no PMDB, pois V. Ex• tem o consenso - uma palavra da moda - o consenso do PMD B,
não só do Senado mas do B.rasil inteiro, não só o consenso mas·o aPlauso do PMDB, que V. Ex• vi'ria mais uma
vez abrilhantàr,Cooperar com o PMDB, objetivando o
r que todoS nós pensamos, atingir o bem comum desta
imensa Pátria. De modo que o convite formal estâ feito a
i V. Ex• para que retorne à nossa casa, ao PMD B, com
imuita honra para nós e aplausos, repito, de toda a bancada e ~e todo o PMDB brasileiro.

I

Q Sr. F~bl~ L~cena- Muito bem!

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito-obrigaao a V.
Ex•.
O Sr. Fábio Lucena- Perrri.ite V. Ex• um aparte?
NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Nelson Carnei. ro, por todos nós do PMDB já falou o Senador Gastão
; MUller. Eu vi e ouvi as declaraçQes do eminente Presi1dente do Partido Trabalhista Brasileiro peta Rede Globo
de Televisio. Considerei declarações infelizes e, sobretu: do, injustas e- indelicadas, porque todo e qualquer parti, do político Deste País só tem que se erigrandecer quando
acolhe em suas fileiras um homem da estatura moral,
i política e intelectual de V. Ex• Mas se o PTB perdeu,
imuito ganhou o Brasil, porque qualquer que seja o P:artido político que V. Ex• ingressar, V. Ex•. vai apenas engrandecer esse partido e tornar ainda muito mais eleva!1 dos os ideais democrá.tico] de nossa grande Nação. Espe, ro, no entantq, que o: convite oficial do Senador Gastão
,Míiller seja aceito por V. Ex• porque, em verdade, V. Ex•
'não estará voltando ao PMDB porque de coração, do
PMDB e do velho MDB V. Ex• jamais se afastou. O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex". O convite feito; agora publicamente pela Liderança
'.do PMDB e por V. Ex•, Vice-Uder~ Muito me distingue.

Realmente, como digo, na minha idade jã não hã incompatibilidade invencíveis. Os homens políticos têm
que compreender as próprias mutações Que a vida de
todo dia determina. Levarei em conta, no momento
oportunO, o generoso convite que me é formulado e estou certo que de onde quer que esteja, estarei sempre
preocupado com os problemas nacionais e a solução melhor, a meu ver, para eles. Muito obrigado a V. "EX•s.
Mas, sobretudo, deixo o PTB sabendo que com minha
ausência o Partido "lucrou", que foi assim que seu Presidente em exercício, Felinto Rodrigues, se manifestou no
programa Bom dia, Brasil.
Em política, ninguém mais do que eu sabe que nem
sempre se ganha. Mas há perder, e perder coisas distintas. Se não posso aplaudir aos que, sem a minha presença, cassaram a autorização concedida, falando em
nome de uma Comissão Executiva que jamais se reuniu,
nada tenho a reclamar do beneficiário, o velho amigo
Antônio Carlos Magalhães, e que tanto me sensibilizou
ao apelar para meu retorno ao Partido, já que não desejava ser causa do dissfdio. Espero, apenas, que em suas
mãos poderosas O PTB não se converta, na Bahia, em
anti-Partido, Partido criado para não eleger, ou Partido
para colher as sobras de outro Partido, porque o exemplo se estenderá desfavoravelmente por todo o País. De
qualquer forma, saio tranqUilo. Como disse o Vice. Presidente, o Partido "lucrou" com meu afastamento.
Ainda bem!
Era só isto, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, como Líder
do Partido da Frente Liberal.
1
O SR. CARLOS 'ClllARELLI (PFL - RS. Comq
1Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dá
'orador,)- Sr._ Presidente, a figura do Sr. Senador Nel!
son Carneiro é de tal modo veneranda, o seu decanato é
de tal forma rec_onhecido, a sua liderança é tão significativa que tudo isto extrapola os limites estreitos de un1
Partido político e as lindês muito restritas para a sua bri~
lhatura de uma Casa parlamentar. Por isto, Nelson Carneiro não pode ser motivo apenas- e, aqui, uma pequena digressão critica aos meus ilustres lideres do PMDB
-de um aparte. Nelson Carneiro tem que ser, pelo menos, inspiração valiosa de um discurso que, se não tiver o
brilho, é muito mais por culpa do autor e pela causa brilhante da inspiração que dele provém.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS CHIARELLI aparte de V. Ex•

Pois não. Ouço o

O Sr. Fábio Lucena- Apenas para concordar com V.
Ex' e recordar-lhe ou informá-lo de que, e que esperei
um ano neste Plenário, para apartear pela primeira vez o
Senador Nelson Carneiro, tão procedentes são as aftrmativas de V. Ex• Era este o aparte que desejava dar.
O SR. CARLOS CHIARELLI -O Nobre Senador
Fábio Lucena ê sempre e escorreito, ademais de pertinentemente adjetivado.
Mas nós repetíamos, Sr. Presidente, que um fato com
a impostância, a fecundidade e a densidade política num
País em transformação e em consolidação democrática,
como o Brasil, da opção partidária e do desligamento
voluntário da grei a que se filiava o Senador do porte, da
hist'ócia do presente de Nelson Carneiro, realmente nos
traz à tribuna: Traz-nos à tribuna para dizer ao senador
Nelson Carneiro que o seu partido será sempre o partido
da democracia, que o seu partido será o permanente,
crescente, solidário e indispensável partido da causa da
liberdade, da importância prevalente do Parlamento que
S. Ex• cultivou e Cultiva e que, de resto, a sua figura, o
seu trabalho, a sua maneira de ser, as suas teses, essa sua
.extraordinária-capacidade de projetar e propor, sempre
nitidamente engajado com as causas sociais, com as
qur')tÕes do seu tempo é, de certa forma, o paradigma, o
exemplo e o padrão para a melhor ação parlamentar.
S. Ex• dizia recém, na sua lição permanente de político
e parlamentar: "Na minha idade, não. me posso dar a essas manifestações". O Senador Nelson Carneiro tem a
idade dos mais jovens, o Senador Nelson Carneiro tem a
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ídade perfeitamente entrosada com essa sua adolescência
emotiva na defesa das causas democráticas, da sua permanente posição nessa espécie de fronteira intransponfvel da valia maior do Parlamento. O Senador Nelson
Carneifo, eu não sei exatamente porque partidos antes
andou, mas não ê importante. O que é certo, o que é indiscutível, o que é transparente e cristalino, meu caro Senador Nelson Carneiro, é que V. Ex• foi é e serã sempre
um liberal; essa é a sua característica, esse é o seu conteúdo e essa é a sua postura.
E é por isso, meu caro Presidente, que nesta oportunidade, renovando de maneira pública e da tribuna da Casa, o convite que lhe fiz no dia em que se anunciava a sua
sãída, e por i:sso íó.vocando o princípio da precendência,
eu lhe digo que por amor às suas posições históricas, por
respeito às suas posições presentes e, sobretudo, valorizando o seu exemplo futuro, nós acreditamos, nós pensamos e nós deixamos com a sua sempre valiosa reflexão
moderadamente corajosa, a idéia de que continue sendo
um l_iberal. Mas, para isso, venha ensinar a nós outros,
neófitos do liberalismo, proponentes da tese do novo liberalismo, venha se juntar a nós outros e venha nos dar o
ensinamento da sua liderança de liberal reconhecido, conhecido e que haverá de dar os nOssos quadros partidários, no Partido da Frente Liberal, aquela dimensão
que só uma figura com a personalidade política de V. Ex•
poderá dar.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao ilustre Senador José Ignácio
Ferreira. (Pausa.)
S. Ex" não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
(Pausa.)
S. Ex' não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Castelo.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao no_bre Senador César Cais.
(Pausa.)
S. Ex• não estã presente._
Concedo a palavra ao eminente Senador Fábio Lucena,
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante o recente recesso constitucional do Congresw
so Nacional, o Senhor Presidente da República, Senador
José Sarney, compareceu a uma cadeia de rádio e de televisão e Pronunciou fecundo discurso à Nação brasileira.
Pronunciamento de conteúdo tão significativo e de expressão tão invulgar que me sinto no dever, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de registrar para os Anais do Senado
os principais tópicos da fala do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, cujas assertiyas, no meu entendimento, vieram calar fundamentalmente junto à realidade que a Nação está vivendo e vieram dizer, com bastante propriedade, dos objetivos governamentais que se
sedimentam dia a dia, semana a semana, mês a mês dentro dos postulados da República instituída ilo recente dia
15 de março.
Os tópicos principais do discurso do Senhor Presidente são os_ seguintes:
"O destino não me trouxe de tão longe para ser
síndico da catástrofe."
A veia poética do Presidente da República transluz na
sua inteireza nessa afirmativa.
De fato, o Chefe do Governo e da Nação, não veio de
tão longe para ser síndico da catástrofe herdada dos 20
longos anos do malsinado regime autoritário que quase
desagregou, Sr. Presidente, a nossa grande Nação.
E; para evitar que Sua Exeléncia seja designado síndico dessa catastrófica massa falida, a Nação há testemunhado que todo um conjunto de esforços, esforços que
têm levado. inclusive, à incompreensões generalizadas
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hão, todavia, concorrido para qUe o Presidente da República que assumiu o Governo em situação tão de_licada

na vida do nosso País, possa, como o está consegumdo a
duras penas, equacionar os nossos problemas angustiantes e para eles buscar as soluções reclamadas pelo povo
brasileiro.

''Precisamos, ao mesmo tempo sanear o seta r_ público
e dirigi-lo para as prioridades da nova Repúbhca."
b o segundo tópico do discurso presidenciaL
Aqui está a verdade, Sr. Presidente, que mais parece
um truísmo vulgar e que, no entanto, está longe de o ser,
porque sem este tão reclamad~ e ~p-~ado sa~e~mento_
do setor público não se consegutrà dmg1r os obJettvos da
Nova República no sentido em que os reclama o povo
brasileiro. Esse saneamento é de tal sorte importante que
sem ele, fatalmente, a Nova República, que estamos vivendo em clima da mais ampla liberdade, historicamente
ficará com dividas a resgatar junto ao povo brasileiro.
Tenho, todavia, a esperança e a esperançosa convicção
de que este saneamento será efetuado para o bem geral
do povo brasileiro.
"A inflação é o piOr inimigo da soCiedade. Ela
castiga os mais pobres, os que não têm instrumentos
de defesa, contra seus terríveis efeitõs ..."
Aqui está, Sr. Presidente, uma dessas sentenças que se
pode considerar lapidar por~ue o Presid~nte José Sa:ney, com o bisturi do cirurgião que depo1s da anestes1a
procura erradicar o carcinoma responsãvel pela desagregação da saúde do organismo, o Presidente, além do
diagnóstico faz a perfuração, e_ o faz com ~ fir~e,za ~o
cientista, do médico que sabe que tem no le1to C1rurg1co
uma vida cujo salvamento se impõe a qualquer preço,
considerando-se, sobretudo, que a vida que se quer e que
se deseja salvar é a vida i.nfelicitada pelos vinte anos de
regime autoritârio, ê a Vida de uma Nação, que apesar
dos pesares, não se desvestiu do seu ânimo a ela ine~ent~.
para enfrentar as gravidades do futuro, embora aqut e a~1
os azares da sorte ou a sorte dos azares tenham contribuído para agravar ainda mais a sofrida vida do povo
brasHeiro.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer, Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalcante- V. Ex• comenta, com ocostumeiro brilho, o enfoque do Senhor Presidente d.a República relativo à inflação, em sua fala de 22 de Julho,
quando disse:
.. A inflação é o pior inimigo da sociedade, ela
castiga os mais pobres, os que não têm instrumentos
de defesa contra seus terríveis efeitos. Ela não confisca apenas o salário: confisca o pão."
Pois bem eminente colega, é verdade que, decorridos
pouco mais' de cinco meses de governo, Sua Excelência
pode vangloriar-se porque a inflação estâ sendo de fato
revertida. As taxas de dois dígitoS, nos primeiros três meses do ano, jâ baixaram para um dígito apenas, de abril
para cá. Infelizmente, no que diz respeito àquele ângulo
de inflação que mais afeta o pobre, qll:e é o lndice de
Preço ao Consumidor, ou seja, o cuSto de_Vida, infelizmente repito, neste particular, a vitória ê muito pálida,
ainda. Basta dizer que, enquanto a taxa do mês de julho
último ficou em 8,9%, o item Alimentação alçou-se a
14,9%, ou seja, cinco pontos ã.cima da ínflação expressa
pelo conceito de Disponibilidade Interna. Eminente colega, os miseráveis, aqueles cuja única despesa se resume
na comida, no pão, como diz o presidente José Sarney,
esses ainda.não foram beneficiados, na prática, pelo descenso da inflação. Provera Deus que jã ao -fim deste mês
este meu reparo não mais tenha cabimento. Muito obrigado a V. Ex'.

prática das doutrinas econômicas, é preciso ver es.ta realidade_ amarga, mas que tem que ser compree~d1da em
toda a sua aptitude: as clássicas teorias econômlcas, à luz
da realidade mundial, faliram completamente. Os Estados Unidos da América estão com um endividamento
externo de 900 bilhões de dólares e têm um produto interno bruto de 3 trilhões de dólares. E ínacreditavelmente, incrivelmente, sobrevivem com uma inflação anual de
2 5% contra uma inflação de 14% herdada do Governo
-Carter no fim da década de 70.
J<'l 0 Brasil, que convive com um endividamento externo da ordem de 120 bilhões de dólares que é o segundo
maior devedor depois do Estados Unidos, e que deve
exatamente cinco vezes menos do que devem os Estados
Unidos em termos de endividamento, o Brasil convive
com uma inna.ção pouco inferior a 200% ao ano.
Esta é a prova cabal de que as principais teorias sobre
a inflação estão ultrapassadas e que os economistas, a
quem Celso Furtado chama de sonhadores, i~dividuat
mente, não poderão, em hipótese alguma, urdxr nenhum
milagre para solucionar os problemas econ_ômicos deste
ou daquele país ou da comunidade mund1al, Sr. Senador, porque não se pode explicar tal e tamanho pa~,?"d~
xo de que sendo os mecanismos da ~conomi~, da c1e~cl~
económica, estabelecidos pelas chamadas !exs economlcas, não se pode compreender como uma só _lei da e:onomia possa ser vâlida para um país e não tenha validade
para uma outra nação.
Então, Sr. Senador, a questão do custo de vida n? B~a
sil, que depois de 15 de março começou, ~ela P!lmexra
vez, a subir em patamares superiores ao da mflaçao, essa
_questão do custo de vida não pode ser ~esolvida nem peJos monetaristas nem pelos estruturalistas, que são as
duas correntes da economia que compõem o Governo do
Presidentf: Sarney. Não! Só um conselho de políticos, de
economistas, de sociólogos, um conselho, em s_intese •. da
inteligência nacional, eu diria, um Conselho de sâb1os,
comO aquele que o General De Gaulle convocou ao assumir o Governo da França em 1958, é que pode dirimir
essas duras questões e encontrar rumos seguros a sere_~
persecutados pela economia brasileira. Tem razão, repito, V. Ex•, mas é preciso que sejamos francos. O custo .de
vida se estã subindo em patamares superiores ao da mflação, isto está acontecendo porque os resíduos do sistema autoritârio ãinda não foram escorraçados de todo de
dentro das estruturas da Nova República. Tão logo tais
resíduos sejam expungidos dos planos, das execuções
desses planos ~a _Nova Repúbl~ca, eu tenho certeza de
que a tendência do custo de vida será acompanhar a ten_dêncía de descencional da inflação, porque, Sr. Senador,
são os ranças do autoritarisrriO, hoje concentra_~os principalmente no setor bancãrio, que r~sistem a toda~ qualquer investida no sentido de normalizar, democratizar as
taxas de juros. São esses setores principalmente, sem que
a eles acrescentemos os subterrâneos da especulação em
todas as suas acepções: da financeira; da imobiliâria,
principalmente da construção. civil e dos aluguéis, bem
como da execução da política de habitação, onde os entendimentos são a mola-mestra do inconformi~mo que
liâ -na sociedade com relação ao problema habitacional,
sem esse escorraçamento, Sr. Senador Luiz Cavalcante,
em que pese a procedência indiscutível. dos argumentos
do seu lúcido aparte, nós não conseguiremos debelar o
grave problema da exploração do povo e principalme~t-~
dos pobres, que são os mais castigados pela_ inflaçao,
cujo pior inimigo ê a própria sociedade brasileíra, in~i
ga irreconciliãvel com a inflação imperante entre nos:
--Tenho certeza, todavia, Sr,_Senador, que com a parti-Cipação e a colaboração de inteligências Iúc_ida~ e d_e experiências adquiridas, eril foOa uma vida d7dicada ao
trato e à solução de grandes problemas colettvos, como
-sói ser a vida pública de V. Ex•, com a contribuição de
homens de seu truZ itós, muito cedo, teremos equacionado esse problema no Brasil.
_Q

O SR. FÃBIO LUCENA -Tem toda razão V. Ex•,
eminente Senador Luiz Cavalcante, quando focaliza este
ponto fundamental da nossa economia. Celso Furtad_o,
em entrevista hoje publicada pelos principais jornais do
. País, diz que os economistas são sonhadores. Na verdade, nobre Senador, é preciso ver, à luz dos resultados da

Si-. LUiz Cavalcante- Muito obrigado!

O SR. FÁBlO LECENA - Ouço o nobre Senador
Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Fábio Lucena, V. Ex•, com a precisão e o brilhantfsmo que lhe são
. pecufiares, ...
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O SR. FABIO LUCENA- É bondade de V. Ex•.
O Sr. Nivaldo Machado- ..• estâ fazendo uma anâlise
do último ·pronunciamento do Presidente José Sarney
feito há poucos dias~ e V. Ex• põe, pOr isto mesmo, em
destaque as diretrizes, as coordenadas traçadas pelo
Chefe da Nação, para equacionar a dificil e complexa
problemática brasileira. Na verdade, nos últimos dias,
foi esse pronunciame-nto o fato político mais importante,
porque através dele Sua Excelência, o Presidente Josê
Sarney, traçou as linhas gerais da política que deseja
a dotar para reverter esse quadro que o Brasil está vi~en
do. E Sua Excelência deixou claro, pelo tom afirmativo,
lúcido, competente do s.eu pronunciamento, que o ~rasil
não abre mão de princípios como os do desenvolvtmento, da liberdade, da justiça social, da tdentida~e cultural,
da soberania, da independência, ao traçar cammhos para
:Contornar a situação por que passa o povo brasileiro. E
V-. Ex', ainda há pouco, em resposta ao aparte do eminente Senador Luiz Cavalcante, alude à falência das teorias da teoria estruturalista, da teoria monetarista. E ai
nós' chegamos à conclusão de que nenhuma delas balizou, sem erros, a solução do problema brasileiro, par~
cendo que mais do que esses princípios puramente teóricos, uma ação eclética, baseada no pragmatismo, poderá
levar o País a encontrar os seus verdadeiros caminhos. V.
Ex•, como homem culto, sabe que o Sr. Giscard ~". Estaing, Presidente da França, escolheu para seu m1mstro
das finanças o Sr. Raymond Barre, tido e considerado n.a
França como o maior economista do país, autor de hvros adotados nas universidades. Pois bem, Raimond
Barre, à frente dos negócios das finanças do seu ~is não
conseguiu, dentro dos princípios puramente teóncos, reverter a illflação da França, que teve, ao contrârio, a situação agravada, com· aumento do .desemprego. De
modo que acreditamos mais em um pragmatismo, acreditamos mais na ação do político, como V. Ex' acaba de
salientar, do homem que sente o drama do dia-a-dia; Cio
homem que sente a angústia do povo; do homem que
fala com ele e não daqueles que, debruçados sobre as
pranchetas, que tendem, fora do clamor das ruas, traçar
rumos para os governantes. Não acredito apenas na teoria, porque acredito na ação pragmática, porque ~credi
to no trabalho, na experiência, porque acreditO na
atuação daqueles que se debruçam no dia-a-dia sobre a
problemática do povo e pelo contacto direto que mantêm, podem conseguir, traçar os rumos mais adequa?os
à realidade. V, Ex', nesta hora, está fazendo, como dtsse
e repito, sem querer ser-lhe agradâvel, com, precisão ~
brilhantismo, a anâlise do discurso do Prestdente Jose
Sarney, trazendo a deba•.e um tema da maior importância. A atuação do Senhor Presidente da República, que
está tentando encontrar os caminhos que possam reverter esse quadro e dar ao povo brasileiro condições de
vida compatíveis com a exigência da dignidade da pessoa
humana, deve ser registrada e reconhecida. Quero, p~r
tanto, trazer a V. Ex• a minha palavra de apoio à anâhse
que está fazendo, sobretudo, pela sua colaboração, que ê
sempre eficiente e lúcida e por isso, ouvida com atenção
pelo Senado.
O SR. F ÃBIO LUCENA - Agradeço a intervenção
de V. Ex•, Sr. Senador Nivaldo Machado, porque ela
traz condimentos e alimentos ao meu pronunciamento,
cuja superficialidade é até transbordante. Mas, assiste
toda razão a V. Ex• quando se refere à imprescindibilida'úe da participação do- político, do homo faber, do
homem-criador na programação da economia do nosso
País.
Devo, nobre Senador, recordar _a diferença que existe
entre a política e a técnica. A política é a ciência dos fins,
e a Técnica é a ciência- dos meios. A Política indica os caminhos a serem seguidos, enquanto a Técnica fornece os
meíos para a persecução desses caminhos. Logo, nã.o
pode a Técnica sobrepor-se -à Potítica, sob pena de uma
inversão perigosa na pirâmide que dirige a estrutura organizacional das sociedades civilizadas. Fosse assim, poderia também a Força substituir a Política. Fosse assim,
p-oderia a Política sobrepor-se à ~tica e esta seria a negação total dos valores essenciais, supremos, sagrados e
fundamentais de toda e qualqu..er sociedade que tenha
cOmo objeüvo máximo a busca do regime demOcrâtico e
do estado de Direito .
c
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"6 pode ocorrer mediante o aumento da pro-

dutividade. Programas de desenvolvimento que es~
quecem essa premissa acabam no descrédito, depois
de contramin<l.r nocivamente toda a vida coletiva".
Assim, pesa sobre o Presidente José Sarney a grave
responsabilidade de fazer com que a máquina e~tatal. no
seu sentido mais geral - empresas privadas e estalais__
propriamente dita" - tenham uma bem maior produtividade.. Sem isso, o casamento do desenvolvimento com
a innação pode acabar em lamentável fracasso. Muito
obrigado_a _V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço eu a mais essa
Ex• AliáS, eu aqui só tenho que
magistral lição de_
aprender com V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante.

v--:

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli a campainha.)

O SR. FÁBIO LUCENA- Já concluo, Sr. Presidente.

' O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- V. Ex• jã se
'excedeu em dois minutos. Nós temos prazer em ouvi-lo,
mas pediria a V. Ex• que encerrasse o seu discurso.

O SR. FÁBIO LUCENA -Vou concluir, Sr. Presi~
dente.
Muito obri-

O SR. FÁBIO LUCENA - Posso ser, Sr. Senador
Luiz Cavalcante, às vezes, um gazeador das suas aulas,
mas creia-me um de seus discípulos mais dedicados ele~
nitentes..
Concluo, Sr. Presidente, registrando a preocupação
que de todos nós tomou conta em fa.ce do estado de saÚ'1de do Líder de nossa bancada, o eminent~ Senador
'Humberto Lucena, que se éncontra em São Paulo, seguramente com sua saúde em pleno restabelecimento e,
com a ajuda de Deus e da Medicina, haverá ele de estar
em nosso convívio dentro de pouco tempo. São as nossas
preces e .as nossas esperanças, Sr. Presidente.
. Os demais tópicos do "discurso do Presidente Sarney,
'peço a V. Ex• que os dê como lidos, a fim dequeconsteffi
deste pronunciamentif.
Muito obrigado por sua magnanimidade em tolerar
que eu ultrapassasse, por 30 segundos, o meu tempo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Documento a que se refere o 'Sr. Senador Fãbio
Lucena em seu discurso:

OS PRINCIPAIS PONTOS DA
FALA OE SARNEY
O destino não me trot,tx.e de tão lorige para ser s.fndico
da catãstrofe;

Precisamos sanear o ·setor público e dirí8i-_to para as
prioridades da Nova Repú~tica.

'

A inflação é o pior inimigo da sociedade. Ela castiga,
os mais pobres, os que não têm instrumentos de defesa
contra seus terríveis ereitos.
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_Não podemos admitir que a intransigência dogmátic_a
de_ organismos financeiros internacionais imponha ao
país uma política rec_e~-.iva desnecessária. Nós. h~mens
de Estado, lidamos com fatos, e não com teoremas.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Nivaldo Machado- Fernando Henrique CardosoRoberto Wypych.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragetti)- Sobre a mesa
comunicação que serã lida pelo Sr. !~>~Secretário.
É lida a s_eguinte

Senhor Presiderite,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me desliguei do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.
Atenciosas saudações
Sala das Sessões. 1 de agosto de 1985. - Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai_ à publícação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
f'l'-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 292. DE 1985
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requei~
ro a transcrição, nos Anais do Senado, do Editorial do
Jornal O Globo de 31-7~85, de autoria do Dr. Roberto
Marinho, intitulado "Promessas, compromissos atos!".
Sala das Sessões, 1 de agosto de 1985. -Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - De acordo
com o art. 233, § 1~', do'.Regimento Interno, o requeri. mento lido serâ submetido a exame da Comissão Direto. ra.
O SR. PRESIDENTE iJosé Fragetli}'-- A Presidência
convoca-sessão-conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, no Plenário da Câmar::j. dos Deputados, des--

tinada à leitura da Proposta de Emenda à Constituição
N~" 41, de 1985, que modifica a redação dos arts. 119, I a
e 122 da Constituição Federal.
O SJt. PRESIDENTE (José Fragelli) hora elo Expediente.
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Está finda a

Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqüência, o Proje.to de Lei da Câmara n'
25/8 I constan'te do primeiro item, em fase de votação, ·
fica adiada para a pr~~ima sessão ordinária.

A votação da matéria fica

;.~diada

por falla de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Jo'>é Fragdli.) -

Item 3:

Discussão. em turno único. do Projeto de lei da
Câmara n<:> 64, de 1982 (n9 2.452/79, na Casa de ori. gem). que altera o art. 7~' da Lei n9 6.649, de 16 de
maio de 1979- Lei do Inquilinato. terião
PARECER FAVO Ri\ VEL, sob no 625, de 1983,
da Comissão - de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo encerro a discussão.
_A votação da _matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Item 4

DiscUssão, Cm turno único do Projeto de lei da
Câmai-a n~' 90, de 1982 (no 3.990/80, na Casa de ori~
gem), que acrescenta parâgrafo ao art. !I' da Lei n'
6.545, de 10 de junho de 1978, que "dispõe sobre a
transrormação das Escolas TécniCaS Federais -de
Minas Gerais do Paraná e Celso Suckow da Fonseca
em Centrais Federais de Educaç-do Tecnológica, e
dá outras providências", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•919, de 1982,
da Comissão - de Educaçio e Cultura.
·
E~ discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Volta-se à lisa de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machaw
do. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Maller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:<.,
Todos os anos, no mês de julho, assinalo a passagem
de mais- um aniversário de morte do grande Líder Senador Filinto Miiller.
Ele fale~e~ no dia II de-J~ü~O--de 1973, num desastre
aéreo. na França, próximo ao Aeroporto de Orly. Na época, Sr. Presidente e Srs. Senadores, era Filinto ~üller
o Presidente do Senado e, portanto, do Congresso Nacional, e também Presiderlte daArena, Partido que dava
sustenta-ção ao Governo Federal.
O falecimento do_ Senador Filinto Miiller, na época,
gerou um profundo sentimento de perda para o povo
mato-grossense, de quem era o grande Líder, bem como
para toda a Nação que percebeu nele um condutor hábil,
austero e competente do processo político do Brasil. Lamentavelmente, naquela data I t de julho, dia que tam~
bém nasceu, veio o Senador Filinto Maller a-fa1ecer,juri~·
to_ com um pugilo de brasileiros, bem como sua digna esposa D. Consuelo e seu jovem neto 'Pedro.
Enquanto for Senador, Sr. Presidente e Srs. Senadores, procurarei sempre assiTiiilãi- tão desagradáv-el fato,
nessa homenagem sincera, não só minha, mas do povo
brasileiro e de forma destacada do povo de Mato Grosso
de um modo geral e de Ctiíabá, em carâter particular.
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sua terra de nascimento e que tant~ amou, e, é o que faço
neste dia primeiro, após o recesso Que aqui estou, ou seja, presto uma homenagem ao grande Líder, no Congresso, durante décadas, o Senador Filinto Müller.
Era o que tinha a dizer. - Gastilo Müller.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo a

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB -AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
DepoiS de vários dias de conversa,ões e negociações 1 o
Sindicato dos Trabalhadores em Indústrías Metalúr_gicas., Mecâ,nicas e Eletro-Eleirônlcas dÕ Estado do Amazonas não conseguiu sensibilizar o Sindicato Patronal
correspondente sobre as reivindicações que apresentou
aos empresários do Distrito Indistrial da Zona Franca de
Ma naus. Pretendiam e pretendem os trabalhadores melhorias generalizadas de suas concições de vida, não apenas as relacionadas com a adaptação dos seus salários às
exigências do custo de vída.- ffiãs ainda as atinentes à segurança do trabalho, bem como higiene, ínasulubridade
e saúde, e ainda maior proteção ao trabalho da mulher,
em particular das gestantes. Vale ressaltar, a propósito,
que, além de o custo de vida em Manaus, conforme números fornecidos por órgão técnico espeCialiZado do Go-~ vemo do Estado do Amazonas, ter subido em mais .de o
dobro em comparação com os demais Estados da federação, as reclamações dos opearârios Se fundamentam
em critérios de justa polítlca salarial, s"em mencionar o
componente humanitário que c; assunto engloba:
O Sindicato Operádo pi-opôs um piso salarial de Cr$
1.141.Sl5 (hum milhão, cento e quarenta e um mil, oitocentos e quinze cruzeiros), ou seja, pouco mais de três salários mfnimos em vigor no pafs. As empresaS
mantiveram-se irredutíveis e apresentaram a seguinte
contra~ proposta:
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Hoje, ~a_ tribuna do Senado, vejo que não me enganei.
Mas vejo, principalmente, que os t-rabalhadores do Distrito Industrial souberam, e disto nunca tive a menor dú~
vida, dar a resposta no momento exato, valendo-se,
como estão valendo-se, da Constituição Federal para a
garantia de seus dire-itos.
De_cretada ã. 8reve, que haverâ de c;:oroar-se de êxito, a
Polícia Mílitar do Amazonas amanheceu hoje, dia 19 de
agosto, dentro do Distrito Industrial. Quero, desta tribu~
na que perferice ao Estado do Amazonas, pois é em seu
n-Õme que estou ocupando-a, fazer um- apelo ao Governador Gilberto Mestrinho. Que S. EX• não permita, e.
que faça mais, que proíba qualquer tipo de violência·
contra operários que estão lutando pelo resguardo de
-seus direitos, numa luta que encontra eco nos postulados
da Nova República, pois, conforme palavras do saudos.o_
preSiaenie Tancredo Neves, não se pode sacrificar ainda
mais o trabalhador, tão sacrificado ele já se encontra.
Por hoje, era o que tinha que dizer. (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE (José fragelli) p-alavra ao nobre Senador Enéas Faria.

Concedo

a~

O SR. ENtAS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o
se_gu_iote di~çurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez o Paraná ombreia-se no conjunto dos
demais Estados brasileiros. Mais uma vez o Paraná chega em primeiro lugar: mais uma vez, o Paraná é o vencedpr, desta fuita nQ ca_rnpo desporto nacional e desta feita
através do _gloriosQ_ C_otit!ba Fytebol Clube, Campeão
Brasileiro de Futebol de 1985.

Mercê não apenas de uma campanha brilhantíssima,
como sustenta e testemunha hoje a imprensa esportiva
do Pafs. em manchetes e matérias de júbilo e de elogios;
mercê não apenas do esforço e da competência de atletas, técnicoS, mêdicos e enfim, de toda uma equipe têcni~
ca que transcedeu os parâmetros do profissionalismopuro e simples, para incorporar e buscar cada um dentro
Até io operários ...............--.- Cr$ 580.000
de si o que existe de mais nobre na prática do esporte que
Cr$ 614-000
De 21 a 300 operários
é o espírito de competiç-âo, a capacidade de luta e sobreDe 301 a 1.300 operários
Cr$ 630.000
tudo o amor às sças_c'Õres; mercê não apenas do esforçó,
Cr$ 670.000De 1.301 em diante
....... ~----da d~dic;ação _e_da abnegação -de diretores; -COnseLheiros -e
Observa-se oue. na contra-orooosta oatrnnaL está e>:de funcionários de todos os niveis, -que pensam, lutam e
pressa a intencâo .espoliativa,'exPloratÓria ~ e;~~;~h~~-;e
sonham com a vitória do seu clube, identificando na aleque vem predominando nas relações de emprego no Disgria do seu trabalho a mais autêntiCa e sincera das paitrito Industrial da Zona Franca de Manaus.
xões braSi1eira5, que é o espOrte e particularmente o futeNão preciso dizer a V. Ex•s. que desde que aqui chebol; mercê não só da euforia e do pulsar de corações de
guei, e o Senado é testemunha, tenho sido o mais tenaz
m-ilhares de torcedores que, posso lhes garantir, exterdefensor da Zona Franca de Manaus, porque sempre ennam hoje nas ruas, nas praças e nas esquinas do meu Estendi que se trata de um projeto de absoluta validade
tado a condição de brasileiros mais alegres e mais conpara o desenvolvimeto social e económico do Estado do
fiantes, mas sobretudo, mercê da sua própria história
Amazonas e da Amazônía Ocidental. Mas não posso
que se transformou na própria sínteSe -dO orgulho eSpornem devo confundir desenvolvimento como fator de protivo do meu Estado, o Coritiba, ontem, sob os refletores
teção intolerável de interesses de grupos, sobretudo de
.do maior estádio do mundo e ao som dos gritos e cantos
grupos empresariais que se instalam em Manaus, com rede todas as torcidas, levou para o Paraná e presenteou o
galias fiscais, tributárias e financeíras, em detr-Imento da
seu povo com o maior dos títulos nacionais de futebol,
população do meu Estado, em pirticular da classe trabadisputado entre os grandes clubes de todo o País.
lhadora, que é quem sustenta as ativiJades empresariaiS- Ao fazer este registro, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
na Zona Franca de Manaus. Dentre essas empresas
não tenho absolutamente a intenção de cansá-los exdusiencontram-se muitas que são das mais poderosas dO
mundo, como: Philco, Phillips, Sharp, Sanyo, Dismac, - -- vamen-te para manifestar o meu justo júbilo de paranaense. Mais do que isso, é para dizer a este plenário e ao
CCE, Semp-loschiba, Evadim e tantas e tantas outras,
Congresso_NaciOJlal que, considerando a importância do
cujos lucros são fabulosos e que têm plenas condições de
esporte
nao apenas como fator de fOrmação do povo
pagar muito mais do que as modestas pretensões dos
-· -brasileiro, mas também como importante componente
operários.
Em face de tanta intrans"igência, O Sindic<Íto dos Trã.- -- --psico-social de nossa sociedade, é imprescindível que, em
tempo de Nova República, em tem,po de recohstrução
balhadores decidiu adotar o último recurso qtie lhe resta,
o recurso à greve, que constitui sagrado direito aSseguiâ- · ---naci()n~ e!ll _todo~ os setores._ é também de se repensar o
espOrte bras11Círo e, nesse processo, voltar os olhos, os
do pela Constituição Federal, art. 165, inciso XX, a to_recursos, a orientação mais adequada para os Estados e
dos os trabalhadores brasileiros.
para os clubes que; fora do eixo Rio-S:io Paulo, carecem
Durante o recesso constitucional do Senado, estando
de mãiOr estimulo e de maior prestígio e apoio para o
eu em Manaus, concedi, na primeir:i quinzena df: julho
melhor desenvolvimento de suas potencialidades.
recente, longa entrevista aojornat A Crítica, daquela ci~Dito isso, Sr. Presidentê e Srs. Senadores,- eu quero
dade, em que demonstrei, de início, ser do interesse -de
nesta: oportunidade, saudar o meu Estado, o seu povo e,
empresas centro-sulistas, principalmente de São Paulo,
particularmente, a figura fmpú de Evangelino Costa Ne-levar os trabalhadores à greve, porque era e ê da conveves; Presidéô-te do Coritiba Futebol Clube que, com o
niência daquelas empresas criar uma situação de maior
titulO qu!?_ontem conseguiu juntamente co:n seus diretoinstabilidade na Zona Franca de Manaus, acionadas que
res, cotlseibeiros, funcionários e atletas, consolidou a sua
estão pelo poderoso lobby da informática qtiê dese}ã-um
imagem de g~ande homem do esporte do Paraná, perõ
mercado de reserva apenas para regiões privilegiadas do
que merece o apreço, o· agradecimento e o respeito doesBrasil, em prejuízo, sobretudo. do Norte pobre e do
porte do Paraná e do Brasil. O Cotitiba Futebol Clube, a
Nordeste paupérrimo.

partir de ontem, torn~u o Paraná vencedor também no
Esporte e- o seu povo mais reliz.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.( MuitO bem.)

O SR. PRESIDENTE tJosê Fragelli)- Na presente
sessão terin1n-ou o prazo pã:ra- apresentação de emendas
ao Projeto ôe Resolução n<? 27, de 1985, de autoria da,
Comissão Diretora, que altera o art. 530 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
mat_éria será despachada à Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presenttl sessão, designando· para a se~ão de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 25, de 1981 (n9 6f19, na Casa de origem), que introduz alteraçQes na Lei n<? 5.869, de II de janeiro de 1973
-Código.'de Processo Civil, no que se refere à arrematação de bens penhorados, tendo
PARECERES. sob n•s 589.de 1983. e 199, de 1984, da
Comissão
-de Constituição e Justiça, 19 Pronunciamento: favorável ao prç>jeto;
29 J:'ronunciamento: contrário à emenda de plenário.

Votação,·em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n?47, de 1982 (n9 1.899/79, na Casa de origem), dando nova redação ao § 29 do art. 69 da Lei fl9 605, de 5 de
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados e
religiosos, tendo
PARECERES, sob n'1s 505 e 506, de 1984, das Comissões
-de Saúde, favorável; e
- de Legislação Social, coiitrário, com voto vencido
do Senador Hélio Gi.teiros, e VOto vencido, em separado,
do Senador Jusê lgnácio_ Ferrei_ra.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 64, de 1982 (n9 2.452/79, na Casa de: origem), que
altera o art. 79 da Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979lei do Inquilinato, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•62l. de 1983, da
Comissão
-de Ç'onstituição e Justiça.
4

Votação, c!m turno único, do Projeto de Lei daCâmara n\> 90, de 1982 (n9 3.990/80, na Casa de origem), que
acrescenta_ parágrafo ao art. I 9 da Lei n<? 6.545, de 30 dC
junho de 1978, que "dispõe sobre a transformação das
Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais; do Paraná e
Celso Suckow da Fonseca em Centrais Federais de Educação TecnológiCa, e dá outras providências", tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n• 919. de 1982, da
Comissão
- de Ed11.cação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra-da a sessão.
{Le_vama-se a sessão às 16 horas e 2 minutos.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
·No;o 24, DE 1985
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuiç5es _regimentais e à vista do que estabelece o
Decreto Legislativo n'~' 114, de 1982, resolve.
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Art. IY Os valores dos subsídios (parte fixa e variável) dos Senadores, bem como a ajuda de custO (ã-rt. 33, §
2Y, da Constituição Federal) e auxílio moradia, serão
reajustados -em 89,2% (oitenta e nove vírgula dois por
cento), a partir de I~' de julho de 1985.
Art. 2Y Este ato entra em vigor na data de_s_ua publicação, com efeitos Iínanceiros a partir de J9 de julho de
1985.
Art. 39 Revogamo.se_ as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, em 3 de julho de 1985. José Fragelli, Presidente ----,. Guilherme Palmeira - João
Lobo- Mário Maia- Martins Filho- Alberto Silva.

NY 25, OE 1985

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas aJr[bUições regimentais e dando cumprimento à Lei
nl' 7.333, de 1985, resolve:
Art. JY Aprovar a Tabela constante do Anexo I, re..
lal~-ª2--r~u__§__!_amento dos valores dos vencimentos, salllrios, gratificações e proventos dos servidores do Senado Federal, nos termOs do art. 12 da Lei"7.333, de 1985,
Art. 29 Aplicam-se-aos servidores do Centro Gráfico (CEGRAF) e do Centro de Informática e Processa-

UÍVEl.. ~ÉDIO
331.100
1
2
:>~6.661
363.547
3
Nll 38Q.76ó
N11
4
399.306
5
NM 418.841
N11
6
435.396
NM
7
Nll 8
454.269
474.13_5_
NM
--492.676
NI1- 10
511.549~
NM
11
5-30.753
Nll - 12
NM
13
-551.612
14
572.803
NN
NI>I
15
594.986
Nt•l
16
GlZ_. 501~
- õZS. 029 ·N:i'
17
662. 2oo-·Nl
18
NI
19
687.694
717.49320
NM
75?.921
21
7go.oo4NM
22
82_9.074
NM
23
NM
24
870.461
NM
25
913.504
Nll
26
958.534
NM
27
1.006.212
Nll
28
1.055.877
1.107. 860-NM - 29
NM 30
1.162. 823
N~! :_- 31
L220~103
1.312 .48~NM
32
1.430·.352
NM - 33
34
l. 558.487
NM
l. 697.880
Nl1 - 35

NI1

-

-

-

m. -

--

-

-

menta de OadoS (PRODASEN), do Senado Federal, as
disposições constante:; da Lei 7.333, de 1985, cabendo
aos respectivos Conselhos de Supervisão a elaboração e
aprovação das Tabelas com os valores reajustados, de
ucordo com o disposto no art. 12 da citada lei.
Art. 311 Este Ato entra em vigor na data de sua
pubfícãçãci, com efeitos finânceiros a partir de {9 de _julho de 1985.
Art. 4Q Revogam·se as disposições em contrário.
Sala da Comissão"Diretora, em J de julho de !985.José Fragelli, Presidente- Guilherme Palmeira- João
Lobo- Mário Maia- 4.1herto Silva- Martins Filho.
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ATO DO PRESIDENTE
N\'1 124, de 1985

ATO DO PRESIDENTE
N• U3, DE 1985

ATO DO PRESIDENTE
N9·J22, DE 1985

O Presidente do_ Senado Federal, no- uso daS- ai-ribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que Ihe Toi outorgada pelo Ato n~'
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão Diretora e à vista do dispostO na Resolução n"
130, de 1980, Resolve autorizar a contratação, sob oregime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia pai Tetnpo de Serviço de Edgard
Mario Berger, para o emprego de Assessor Técnico, com
o salário equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a
partir de 5 de junho de 1985, com Jotação___e_ exercício na
Quarta Secretaria.

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais, de conformidade com a delegação
de competência contida na letra "a" do art. 29 do Ato n9
2, de 1973, da Comissão Diretora e tendo em vista o que
consta do Processo n\'1 006669 85 9, Resolve; Autorizar a
co~tratação, sob o regime jurídico da Consolidação das
. LeJs .do Trabalh~ e do Fundo de Garantia por Teinpo de
!i:rvtço, de Iractlda Casarotto Alves da Cunha para 0
emprego de As~essor Técnico, com salário mensal equival~nte ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 16 de
ma10 do corrente ano, com lotação e exercicio no Gabinete do Senador Alcides Saldanha.
de~lre~sília, lO de julho de !985.- José Fragelli, Presi----

Senado Federal, 10 de julho de 1985.- José Fragelli,
Presidente do Senado Federa[

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o Regime Interno, e nos termos
dos artigos 79, 55 e 512, Parãgrafo 59, do Regulamento
Administrativo, aprovado pela Resolução n9 58 de 1972,
com a nova tedação dada pela Resolução n\'1 57 de 1976,
e tendo em vista o que dipõe O À to n\'1 18 de 1976, Resolve:

Artigo-]\" Aprovai" Ad referendum da Comissão Diretora, a reformulação do Orçamento Interno do Fundo
de Informática e Processamento de Dados do Senado
Federal- FUNDASEN, pafa o exerdcio financeiro· de
!985, de conformidade com as discriminações constantes
dos Anexos I a V.
Artigo 29 Este Ato entra em· vigor na data de sua
publ_icação.
--Senado Federal, 12 dejulhÕ de 1985.- José Fragelll,
Presidente.
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PORTARIA N• 55, OE 1985
DO OIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições regulamentares, Resolve designar Comissão
Técnico-administrativa composta dos servidores Osvaldo Maldonado Sanches, Assessor Parlamentar, Jorge
Martins Villas Boas, Engenheiro Eletricista, Durvilc de
Barros Silva, Arttfice de Eletricidade e Comunicação Especial e Jair Coelho Bayma, Artífice de Elctricidade e
Comunicação Especial para, sob a Presidência do primeiro e no prazo de trinta (trinta) díã.s, a contar da data
da instalação, avaliar o quadro a tua! dos sistemas elétricos do Senado Federal em face das deficiências constatadas, propondo sugestões e recomendações.
Brasília, l~' de agosto de 1985. - Lourival Zagonel dos
Santos, Diretor~Geral.

CONSELHO OE SUPERVISÃO
59' reunião do Conselho de Supervisio do PRODASEN

Aos dezenove dias do mês de junho de mil novecentos
e oitenta e cinco, às 17:30 horas, na sala de reuniões da
Diretoria~Executiva do PRODASEN, reúne-Se o Conse.
lho de Surpervisão, sob a Presidência do Exm9 Sr. Sena~
dor Enéas Faria. Presentes os Conselheiros Dr. Lourival
Zagonel dos Santos, Vice~Presidente do Conselho, Dr.
Jaime Luiz Colares, Dr. José de Ribamar Duarte Mourão, Dr. Yamil e Sousa Outra e Dr. Waldwin Bueno
Netto, Deritor~Executivo do PifbDASEN'. Presente,
também, o Dr. Jair Pedro de Oliveira, Diretor da Divi~
são Administrativa e Financeira do PRODASEN, a convite do Senhor Presidente. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente solicita a ICitura da 3:ta da reuilião anterior, a qual é aprovada por unanimidade. Prosseguindo,
o segundo item da pauta é colocado em apreciação. O
mesmo refere~se à política de atendimento à Câmara dos
Deputados. O Conselho aprova a proposta apresentada
pelo Senhor Diretor~Executivo do PRODASEN, no sen~
tido de melhorar e expandir o atendimento àquela Casa,
nas ãreas administrativa e legislativa, sob o ponto de vista- de- a-t-endimento-aos próprios Senhmes Dep-utadüs. O
·terceiro item refere~se ao processo PD0135/85-2, que
trata da Prestação de Contas do quarto trimestre de
1984. O Co~nselheiro Jaime Luiz Colares, relator do pro~
cesso. lê o seu parecer favorável à aprovação das referi~
das Contas, o qual obtém aquiescência de todos, deven~
do o assunto ser encaminhado à Comissão Diretora para
aprovação final. Em seguida, o quarto item é apreciado
pelos presentes, processo relativo à Prestação de Contas
do exercício financeiro de 1984. O Conselheiro Jaime
Luiz Colares. relator do processo, lê o seu pà"recer favo~
rável à aprovação da matéria, obtendo aquiescência dos
presentes, devendo ser encaminhada à Comissão Direto~
ra para aprovação final e posterior envio ao Tribunal de
Contas da União. Passa-se ao quinto item, documento
CT~DEXfSEN~l42f85, referente ao Sistema de Remu~
neração dos ocupantes dos Empregos do Grupo~Direção
e' Assessoramento Superiores - D.A.S. O Conselheiro
José de Ribamar Duarte Mourão, designado pelo Se-.
nhor Presidente para relatar, lê o seu parecer,
manifestando~se favorável à proposta em questão. En~
tretanto, o senhor Vice--PreSide!úe;-Dr~Loll!=iVãf-iãgõ~
nel dos Santos, solicita que o assunto seja estudado de
forma abrangente, considerando o contexto de todo o
Senado Federal, e para ser discutido na próxima reunião. O Senhor Presidente endossa a proposta do Senhor
Vice-Presidente, solicitando que, devido a urgência que o
assunto requer, seja o mesmo examinado com a maior
brevidade possível. O sexto item, correspondência CTDEX/SEN-137/85, trata de solicitação do Ministério da

~

Marinha no sentido de dispensá~lo do pagamento de débito para com o PRODASEN, pelo motivo apresentado.
O Conselheiro JoJi:E: de Ribamar Duarte Mourão, desig~
nado pelo Senhor Presidente para relatar a matéria, lê o
seu· parecer favorável à dispensa do referido pagamento.
Após analisado, o assunto é aprovado por unanimidade.
Dando prosseguimento, coloca~se em apreciação o séti~
mo item, processo PD0135f79-6, referente à solicitação
da Secretaria de Modernização e Reforrnã Administiati~
va da Secretaria de Planejamento- SEMORJSEPLAN,
no sentido de isentá~ la do pagamento de débito ao PRODAS EN. O Senhor Presidente concede a palavra ao rela~
tor, COnselheiro José de Ribamar Duarte Mourão, que
lê o seu parecer favorável ao pleito daquele Órgão, sendo
o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes. O
oitavo item diz respeito à solicitação do Instituto de Previdência dos Congressistas - I.P .C., processo SF~
006939/84~8, no sentido do PRODASEN desenvolver
um programa de computação, sem ónus para aquela en~
tidade, implantando um projeto de modernização admi~
nistrativa, visando atender as suas necessidades. O pare~
cer do relator, Conselheiro Yamil e Sousa Outra, é favorável à presente solicitação, sugerindo ..que o apoio do
PRODASEN se execute através de um instrumento for~
mal", com alguns requis:tos n~ãrios, e uque, para
avaliação pelo Conselho de Supervisão, sejam desenvolvidos relatórios sucintos nos quais constem o volume de
recursos humanos, materiais e financeiros comprometidos ou necessários a cada etapa do projeto, bem como
seu percentual face aos recursos utilizados no total dos
serviços prestados pelo PRODASEN". A matéria é a na~
lisada pelos presentes, sendo aprovada por unanimidade ...Õ nono item refere~se a relatório apresentado pelo
Diretor~Executivo do PRODASEN sobre o projeto do
compudador de votação. O Diretor~Executivo propõe
que sejam autorizadas a compra de peças de reposição e
a contratação de serviços necessários ao pleno funcionamento do referid_o equipamento, de forma que o atual
sistema de votação não sofra solução de continuidade.
Esclarece que, ao lado dessa medida, serão adotadas
providências, por parte da administração do PRODASEN, no sentido de obter recursos orçamentários para
aquisição de um novo equipamento, visando a moderni~
zação do----sistern:a de vota-çãoinsnrlado no plenário- à o Se~
nado Federal para melhor atender as atividades legislativas dos Senhores Parlamentares. A matéria, após ampla
discussão, é aprovada por unanimidade, tendo o Senhor
Presidente recomendado a adoção de medidas, visando
assegurar melhores condições de manutenção nos futu~
ros contratos de aquisição de equipamentos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a presente
reunião, às 20:00 horas, comuni~ando que, quanto à
data da próxima reunião, fica decidido que será realizada no próximo sábado, dia 22-6-85, às 16:00 horas, na
sala de reuniões da Diretoria-Executiva do PRODA~
SEN. E, para constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo,
Secretária deste Conselho, lavrei a presente Ata que vai
assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do
Conselho. Brasília, 19 de junho de 1985. Enéas Faria,
Presidente do Conselho de Supervisão do-PRODASEN
- Lourival Zagonel dos Santos, Vice-Presidente- Yamil e Sousa Outra, Conselheiro- Waldwin Bue-no Netto,
Diretor~Executivo do PRODASEN ~José de Ribamar
p_.,.1\rtl!' __Mo~rJlo. _Cp_n_selhe.iro _=-_Jaime __ Lulz __ Colares,
Conselheir~.
CONSELHO DE SUPERVISÃO
60>' reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN
Aos vinte~ dois dias do mês de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, às 16:00 horas, na sala de reuniões
da Diretoria-Ex:ecutiva do PRODASEN, reúne-se o
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Conselho de Supervisão sob a presidência do Exm9 Sr.
Senador Enéas Faria. Presentes os Senhores Conselhei~
ros Dr. Lourival Zagonel dos Santos, Vice-Presidente do
Cons_elho, Dr. Yamil e Sousa Outra, Dr. José de Ribamar Duarte Mourão, Dr. Jaime Luiz Colares- e- DI:'.
Waldwin Bueno Netto, Diretor~Executivo do PRODASEN. Presentes, também a convite do Senhor Presidente,
os Senhores Dr. Jair Pedro de Oliveira, Diretor da Divisão AdmínistratíVa e ·Financeira do PRODASEN, Dr.
Rui Oscar Janiques, Dr. Nilson da Silva Rebello e Dr.
Gerson de Souza Lima, Inciando a reunião, o Senhor
Presidente dispensa a leitura da Ata da reunião anterior,
uma vez que deverá ser aprovada juntamente com a Ata
desta reunião, numa próxima. O Senhor Presidente con~
cede a palavra ao Senhor Vice-Presidente para que expo~
nha aos convidados sobre o motivo da presente reunião.
O Senhor_ Vjce-Presidente fornece as devídas informações, acrescentando que o assunto a ser aprecíado, re~
ferente ao Sistema de Remuneração dos Empregos do
Grupo~Direção e Assessoramento Superiores- D.A.S.,
ficarâ suspenso por sua própria sugestão, visto que o
me_:;;mo necessitava de uma análise mais acurada. Após
esses esclarecimentos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Dr. Rui Oscar Dias Janiques, ex-Diretor~
Executivo do PRODASEN, que não só estudou minunciosamente o assunto, com a participação do Dr. Jair Pedro de Oliveira e do Dr. Nilson da Silva Rebello, como
também vivenciou de perto o problema. Mostra aos Se~
nhores Conselheiros a evolução histórica do Sistema de
Remuneração dos.'Empregos do Grupo-Direção eAssessoramento Superiores- D.A.S. no PRODASEN, com
as suas vantagens e _desvantagens. Ao final de sua exposição, propõe que seja aprovada a minuta de Ato a ser
baixado pela Comissão Diretora do Senado Federal,
com o objetivo de aperfeiçoar o mencanismo de remuneração dos Empregos de D.A.S,, permitindo aplicar aos
ocupantes dos referidos Empregos a sistemática de
opção pela remuneração do Emprego Permanente, a
c;xemplo de idêntica faculdade concedida no Senado Federal aos ocupantes dos mesmos empregos. Após minunciosamente estudada e amplamente discutida, a minuta
de A to recebe aperfeiçoamentos propostos pelos Senhores Conselheiros, visando compatibilizá~lo com a estrutura de remuneração dos Empregos de D.A.S. do Senado Federal, sendo aprovado pela unanimidade dos presentes. O Seiihoi" Presidente solicita que a proposta seja
encaminhada à próxima reunião da Comissão Diretora
para aprovação final. Em seguida, é feita uma exposição,
por parte do Diretor~Executivo do PRODASEN, rela ti~
va à sistemática vigente- no Órgão para pagamento da
Gratificação de Instrução. Esclarece que a norma vigen~
te não permite o pagamento dessa gratificação a servidores que recebem a Gratificação de Função por proibir
que esse tipo de gratificaQão seja acumulado ao de Gratificação de Instrução. Os Senhores Conselheiros, díscutindo o assunto, concluem que a referida norma ê injusta
e deve ser revista, ficando a cargo do Senhor DiretorExecutivo propor as suas alterações, de forma a permitir
que os ocupantes de Empregos de Função em Comissão
possam fazer jus à referida gratificação, quando convocados para miniStrar cursos e treinamentos de interesse
do PRODASEN. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerra a reunião, às 21-30 horas. E, para
C()Jlst~~:. e_g~ Ana_Ma._da_Medo Man:ngo,_Secretãria.do
Conselho, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho.
Brasília, 22 de junho de 1985. Senador Enéas Faria, Pre~
sidente do Conselho de Supervisão do PRODASENLourival Zagonel dos Santos, Vice-Presidente --José Ribamar Duarte- Mourão, Conselheiro - Waldwin Bueno
Netto, Diretor-Executivo do PRODASEN - Yamil e
SOusa Dutra, Conselheiro :__Jaime Luiz Colares, Conselheiro.
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SENADO FEDERAL
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. )9-Secret:írio da Câmara dos
Deputados

Encaminhando autógrafos dos seguintes projetos:
-Projeto de Lei do Sénado n.,. 83/85 (n~' 5.801, naquela Casa), que prorroga a vigência da Lei n9 7.069.
de 20 de dezembro de 1982, que estabelece limite ao
reajuste de aluguéis residenciais.
- Projeto de Lei do Senado n993/85 (rr:' 5.687/85,
naquela Casa, que dispõe sobre os reajustes dos
atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, bem como
os das pensões. e dá outras providências.

1.2.2 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n" 209/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo
da Lei n~ 5.889, de 8 de junho de 1973, de modo i não
permitir qualquer diferença de direitos trabalhistas
entre homem e mulher, assim como desses em relação
aos menores, no trabalho rural.

i.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Lançamento, pelo Governo Federal, da primeira etapa do
Programa de Suplementação Alimentar. Apelo ao
Presidente José Samey no sentido da inclusão do Estado de Sergipe na próxima-C:fãj)ã"Oo referido piograma.

SENADOR LUIZ VIANA- Desligamento do Senador Nelson Carneiro do PTB.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Falecimento do ator Rofolfo Maycr.
SENADOR N/VALDO MACHADO- Portaria. ·
interministerial, assinada pelos Ministrôs Marco Ma-

ciel e Ronaldo Costa COuto, que assegura a participação das universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior na formulação e execução
das políticas de desenvolvime~to regional.
1.2.4- Com011icações: da Presidêncb1

- Presença na Casa de professores universitários
americanos, participantes do Programa "South America Today".
-Recebimento da Mensagem n~ 161/85 (n~
263/85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República, solicita autorização para que o Governo
-- do Estado de Mato Grosso_ do Sul possa realizar ope-_ração de crêdito no valor de dezenove bilhões, seiscentos cinqüenta e cinco milhões. oitocentos e sesse"Pta e cínco mil, quatrocentos e vinte cruzeiros, para
os fins que especifica.

e

1.2.5 -

ComunicãÇões

-Do Sr. Senador Carlos Alberto, referente ao seu
desligamento do Partido Democrático Socia1 PDS, ocorrido no dia 17 de julho próximo passado.
-Do Sr. Senador Carlos Alberto, referente a sua
indicação para exercer a Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, nesta Casa.
1.2.6 -

Requerimento

N"' 293f85, de autoria do Sr. Senador Fãbio Luce_lla, solicitan_do a transcrição, nos An"is do Senado,
do texto do discurso que o saudoso Presidente Taocredo Neves pronunciaria em sessão solene de sua
posse perante o Congresso Nacional, aos 15 de
março recente, publicada pela revista VEJA,. edição
de 31-7-85.

1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n"' 25/81 (n• 6/79, na
Casa de Origem) que introduz alterações na Lei_ n!'
5.809, de-~ I de janeiro-de 1973 -Código de Processo
Civil, nO quC se refere à arremat3cão de bens penhorados. Votaçio adiada por falta de quorum.

Projeto de Lei da Câmara n"' 47/82 (n~ 1.899/79,
na Casa de origem), dando nova redação ao§ 2t do
art. 6• da Lei"' 605, deSde janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagarrumto de salário nos dias feriados e religiOsos. Va-tação adiada por falta de quot'Um.
PrQjeto de Lei da Câmara n"' 64(82 (n' 2.452/79,
na Casa de origem), que altera o art. 7<~ da Lei n'i'
6.649. de 16 de maio de 1979- Lei do Inquilinato.
Votaçio adiada por falta de ~~rum.
Proje_to d~:_Lei ~~_Çâmara n" 90/82 (n1> 3.990/80,
na CaSa- de origem), que acrescenta parágrafo ao art..
1"' da Lei n"' 6.545, de 30 de junho de 1978, que dispõe
sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais
de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca em Centrais Federais de Educação Tecnológica,
e dá outras providêgcias. Votaçio adiada por falta de
quorum.
i.3.1 - Discursos após a Onlem do Dia
SENADOR FÁBIO LUCENA - Manifestações
políticas do General Euclydes de Figueiredo, Comandante da Escola Superior de Guerra.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Extensão
a~s ina_tivos do reposicionamento concedido aos servidores civis da União e das autarquias federais.
SENADOR JORGE KALUME- Necrológio do .
mêdico veterinário Mário Alves Ribeiro.
SENADOR GASTÃO MVLLER cações de sojicultores nacionais.

Reivindi-

......

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

.
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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli e Martins Filho

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

Jorge Kalume - Fábio_ Lucena -;- AlciQes Paío~.
Aiexandrc Costa - Alberto Silva- César -Cãls- Cãr- ·
los Alberto - Moacyr Duarte-- Martins ~ilho~- Ni-_
valdo Machado- -Guilherme Palmeira- Luiz CaValcante- Lourival Baj,físta- Luiz Via ria :.:_·Nelson CarneirO_. Murilo Badar6- Fernando_ Henrique.Cardos_o
- Henrique Santillo- Gastão MíHler --José Fragelli
-Roberto Wypych --Enêas_Faria --Jorge Bornhausen -Carlos Chiarelli --Octavio Cardoso.

Sobre a mesa, projeto de lei que vai Ser lido pelo Sr.

S~~!E!A':~~-- --- ---~ ·- ~

.

~·-·

-- - __É.Jido o·_-s~inte

LEGISLAÇÃO CITADA

PROJETO DE LEI DO SENADO
- N• 209, de 1985

b

,J;XPtdienfe_~_

LEI No 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Estatui normas reguladoras do trabalho rural e di
outras providências.
O Presidente da .República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. __ l'>' As relações -de trabalho rural serão_ regula·
das por esta Lei e_, no que com ela não colidirení, pelas
normas da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943._

-~-~-

-=_-t\IJera dispositivo da Lei n'>' 5.889, de 8 de junho de
_::__1973, de modo a não permitir qualquer diferença de
direitos trabalhistas entre homem e mulher, assim
como desses em relação aos menoi-es, no trabalho ru~
O_SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. H aral.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba]h0s. - ----0 Congresso Nac10nal dec_~~ta: _ __
~ _ _
_
O Sr. 1'>'-SeciCtâiío írajJ"rõdedeT~à léiTii.fãOO ExPedien- --ATt. 19 O art. 11 da Lei n" 5.889, de 8 de junho de
te.
_____ --~---1_97~•-_§.!!Iml]i!io __Q._§~~ parágrafo úni_CO• passa a vigorar
cõffi a sigUlõ.te- fed3.ção:
É lido o se2uinte
~·Art. 11. Sendo igual o trabalho, não serâ admi tida diferen-ça de salários entre homem e mulher e
EXPEDIENTE:
meSni.o- desses em- rehiçã_o aos menores, cab.eildo a
todos, igualmente, idêriticos direitos previdenOficios_do Pri_meirQ-Secret_á_ric, d_a__Çâ~a[1l_dos__D~puta
·ciário-s~"
dos
N9 263/85, de 25 de julho dQ corrente a_no; enctJ,mi__ Art. 2'L_ Esta Lei entrará em vigor _na data de sua
nhando autógrafo" do Projeto de Lei do Senado n,_<? 6J/85 ____ _ publicação.
(n9 5.801/85, ilaquela Casa), de autoria_do Senruior_I_taArt. 39 Reyogamwse as dispoSíções em contrário.
mar Franco, que prorroga a vigência da Lei n" 1_.069, de
J~stifi~açã.~J
20 de dezembro de 1982, que estabelece liniite aó reajuSte
de aluguéis reSidencia"is.
-- --- -A grande verdade é que há uma diferença acentuada
(Projeto que se transformou na Le_i n" 7.335.r9~_4-:_d_e __ -enrre ós-sãlários pagos a trabalhadores homens e a trabajulho de 1985)
.• . .
_ __ • . . .... _
lhadores mulheres, na campo, assim como entre os saN9 264/85, de 25 de julho do corrinte an_o_. ~riciimi
lários pagos a ambos e os pagos a menores, geralmente
nhando autógrafo do Projeto de Lei do Senad~ n993f_85_
·pelo desempenho das mesmas funções.
(N9 5.687/85, naquela Casa), de_autoria_da._ CQmissão
- E, se quanto aos menores, isto serájiiStificãdo na legisDiretora:; qUe dispõe- sobre os reajUstes dos atuai.s \~!9J~í. -=- lação que o permite, o procedimento é inteiramente desde vencimentos e proventos dos servidores átivo"s-e "ífiãfi:
cabido no que toca às mulheres, mâxirrie quandO se sabe
vos do Senado Federal, bem como os das pensões e dâ
qu-eelas desenvolvem trabalho exatamente igual ao do
______ --~---·----- -·homem.
outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.338, de 8 de "
De qualquer modo, parece-nos- assim como às entijulho de 1985)
---- --- ~ dades representativas dos trabalhadores rurais do País

O SR. PRESIDENTE (José FrageUí} 7
.lido vai à publicação.

pagar salários diferentes põrtrabalho igual, sejam quais
fo~_em -O§ s_e_u_s executores, ~.O.~I?!l.s, ':ll,Uiheres_ou menort(S.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1985. - Nelson CarlieiTo.

}'1-

~ -- ~ ... -

_: qÜe.ã sOluçãO.ê alterar a redação do art. li da Lei n"
5.-889, de 1973, nele consigtiai'ldo eipfessã pr0ibiç3o de

_

A ri. 1I.- Ao empregado- furai maior de dezessiis
anos é assegurado salário riiíriímo igual ao do emprega-do adulto.
Parãgrafo único. Ao empregado menor de dezesseis
anos ê assegurado salário -m"íníriiO fixado em valor cor- respondente à metade do salário mínlmó estabelecido
para o adulto.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de ú-gislação Social.)
·
Pub!icado nt? J?_CN (Seção II)

~e

3-8-85

O SR. PRESIDENTE (José Fragetlí) --0 projeto lido
será publicado_ e remetido às comissões competentes.·
Hã orado_res inscritos. __ _
_ __ _ __
_
- -- Concedo a palavra ao nobre Senador Louríval Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso_.)- Sr. Presidente, Srs. Senad9res:
O lançamento do Programa de Suplement!i.ção Alimentar, no Palácio do Planalto, a t6 de julho passad_o,
pelo Presidente José Sarney, obteve ampla e justificada
repercussão, em virtude de suas dimensões e objetivos específicos.
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Nos termos do convêTJio assinadO-pelos Ministros do
Estado da Agricultura, Pedro Simon e da Saúde, _Carlos
Sant'anna,- cerimónia a que estive presente, especíal~
mente convidado- o referido progra:ma será executado

atravéS do INAM e da COBAL com recursos totais de I
trilhão, 552 bilhõ_es de_cruzeiros originários do FfN~O
CIAL.
Trata-se, na verdade, do maior programa de suplementação alimentar já proposto pãia-0 -Pifs, com iriício
marcado para o corrente mês de agosto, devendo abrarlger, em sua primeira fase, os Estados da Bahia, Paraíba,
Maranhão e Pernambuco,_ em áreas- o.nde se concentram
vastos bolsões de miséria até então désatendldos por planos de suplementação atimentar.
Os alimentos de cada cesta básiCa de oito quitas compreendem; arroz, feijão, leite, açúCai'~-fãrinha (de mandioca e de fubá} e serão entregues às gestantes, nutrizes e
crianças de até três anos com renda familiar inferior a
dois salários mínimos.
O Presidente iosé Sarney _acentuou, no discurso que
proferiu ao ensejO d3. Solenidade de lánçamento, que ..0
programa atenderá a quem mais necessita- mãe e filho
-durante um dos quadros mais importantes_da vida: os
três primeiros anos do ser humano, quando se consolida
a saúde e quando a criança é mafs- VuliieráVel aos efeitos
devastadores da insuficiêrlcíi-ãliriiCntar ... "O plano-~
esclareceu o Presidente José Sarney- contribuirá para
que o governo alcance a meta de grande redução da mortalidade infantil nos próximo quatros anos".
Conciso e denso de substância O discUrso ·do Chefe da
Nação marca o início de uma escalada sem paralelo, nas
duras pelejas que o Brasil vem travando no s_entido de erradicar a fome e a desnutrição que caracterizam a pobreza e a marginalizaçã--o -_Social das 9a-rri~-daS-ffi~iS Vulnúáveis da população, predominantt!Ineni.C--loea!iziêlas no
~ardeste.

Por este motivo s_o_licito a sua incorporaÇão- ao lexto
deste pronunciamento.
Ao mesmo tempo aproveito a op_õrtunidade para dirigir o meu veemente a-pelo ao Prl::sldenteJosé.Sarney no
sentido de autorizar a -inclusão de Sergipe- ria ?~' etapa,
como uma das áreas prioritárias ao mencionS.do PrO-gra·
ma de Suplementação Alimentar, nas mesmas condições
dos Estados que já _estão sendo beneficiadOs com a sua
execução.
O Sr. -Jorge Kalume- Permite-me V, Ex• um aparte?
O SR. LúURlVAL BAPTISTA ~Com Prazer, emi~
nente Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Nábre Sef1ador Lo~:~rival ~ap
tista, V. P reinaugu-ra os trabalhos do Senado, nesta
nossa segunda etapa, exaltando uma in1ciãtiVa do Põder
Executivo, hoje i-epresentado pelo -Presidente José Sarney, nosso_ ex-colega. Quero, nesta-_-i:iportuOidád~, tam~
bém fazer minhas suas palavfas, porque a medida tomada pelo Presidente da República é clãs mais louváveiS:,pois vem contribuir -p-ara ãtender_ a.- um~ neciissidade-dá.-_
queles mais carentes. E prograh'laÇdW:i natureza; de cunho eminentemente social tenham sempre guarida, não
só por parte do Poder ExecutiVo~ cOmo também terã
guarida e a tem no Poder Legisla~ivo, e serão bem·vindo!>
entre o povo brasileiro._ J?evo dizer a V. Ex•_qúe anO pa~~
sado encam-inhei à cõ-nsiáêração ~lo COngr~o Na~ioriat,'
através do Senado Federal, um projeto seôi.efh_ante~ fiO~
acredito qúeeste-ãO POdei- E'Xe"cudVô, pêló que_OUvi
da leítura de V. Ex• é maiS-pi-Oful-id.o. Parabéns!

rem.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA-: MuiiO grato a V.

Ext, eminente Seriãdor Jorge K!ilumet «;: PelÇ~seu aParte
que muito- vem -eni-icj:úêcd
PrOõUricíánlé-nfo: Os
dados_apresentados por V. Ex•, na exposição que fez_ de;:
apoio a- esse- prOgianla do GoVàri'o José 'Sarn.-ey, são,__naverdade, algo_ de muita írriportân"Ciã parã o~·ea_rerite~ de
nosso_ País. Estou satisfeito co-rri Siia manifestação favorável, a uma iniciatiVã de inestirilável alcance social, do
governo do PreSidente José_!!!_ál-it§Y; fà~e_ndci~lh_e~l!l_ex:_~CI-:
da justiça. - -- ---

o -meu·

o Sr. NiVildo-MaCha-dO ...,..."f'eiiliitev~-EX~~uffi a:p-ãrte1

O SR. LOURIVÁ.i BAPl)STA-:--_Quço, çom prazer,
o nobre Senad~_!' p~aldo Machado.

c_~~!'· ~iv~l.dO M~Ch-a?_~-..:-:- ~~pad~.c--iouri_Y~I ?ap~ista,

o N~r~cste, tido pelôs estuOiqs_os doS_ problemas de subdeseTiVofVimenio Como urn dos maiores _boJsões de
pobreza do mundo, deve merecer, sem dúvida, atenção
prioritárTa-- ôoo·-·auverno·· federal. V.- Ex~ cOmo exGo~c::rnador de _Sergipe, C<?_~_o Sena9or, representando
aqui com~ d~gnidade ~ pOVo do Sel:l_ ?stad~, t~m- plena
consciência de que a providência já-vem tarde. E já vem
tarde, porque nós sabemos quanto sofrem as camadas
carentes, aquelas que vivem à margem do processo de
desçl)vQivimento _ ~~f>_nômico e social, inciPie-nfeS'arnaa
neste País._ Por_ isso é que uma medjda dessa natureza.
como a adotada pelo Presidente da República; não pode
deixarde_repe_r~u,~ir,_ -de_ encontr{J._r res_sonância neSta_ ç_asa, q-ue é,.:Sem dúvida; ã cã-sa ondC se ouvem os clamores
do povo~ smdese tenta dar solução à _pr_oblemática_ nadanar POr isso quCrô louvar V. EX~ ria sua atitude e regiSrtifr esSa decisão como das mais positivas -é__ôe reivindicar, ao mesmõ- temp?, que o seu Estado que integra
aquela região, pobre, ~ubdesenvolvida--:- emi:l_()ra fazendo um grande_ esforço para alcançar- um patamar de
bí!ll1-es.tar e de_ desenvolvimento- se inclua no rol daqueles que passaram a dispor desse supleme_nto alimentar, fornecido pel(i Governo, mas que-devia ser obtido
pelo esforço do homem através do trabalho bem remuiienlêlo,_ dentrO- de_ um desenvolvimento marcado pela
- justiça sociaf:Assfm -n-ão teríamos o desprazer de a-ssistir
a uma minoria prívilegiada, dispondo de_ recurso~ pata
até satisfazer aO lUXO e ao supérfluo, eriquantç) as-necessidades pi-imãr(ãS i-tãO podem ser atendidos P?_r grande
parte da população do Nordeste brasileiro. Estã a razão
pela Qual não posso deixar de registrar a providência do
Presidente, a sua determinação, de--dar uma solução humana, não di_ria som_ente social, a esse problema de ca~
rêncíã-aTím-e-nGi- da população J;lrasileira. ·sabemos as
conseqüências advindas da deficiência alimentar, da impOSSibilidade de aqUiSiÇão pdas camádas mals pObres,
dos_gênei--?_~sUfiCient~-pa_ra prover_às necessidades protéícas e_Vú.aminicas d~_órg_ani__smo, a fim de que o nordestinv :I?Ossã. --:alcaliçar _um padrão de \~da compatível com
as -~~:~J~ê"il'cíáS- d-a dignidãde da pessoa humana.
O SR. LOL'RIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente_Senador_ Nivaldo Machado, pelo valioso
depoimento que acaba de" dar, O qual muito vim fortalecer o nosso pronunciamento. E des_ejo também agra~ecer
a V. Ex•. eminente Senador Nivaldo MachadÕ, o apoio
qúc deu- aO riosso- apelo- ao Prt!Side-rlte José Sarney no
sentido de que coloque Sergipe na segunda etapa, porque
nessa primeira etapa foram aquinhoados os Estados da
Bahia, Pernambuco, Paraíba e Maranhão. O apelo que
fiz a fim de que Sergipe seja, também, aquinho~do nessa
segunda etapa mereceu o apoio decidido de V. E_x~, nesta
hora. Esse seu apoio é tanto mais importante quanto
ninguém ignora que V. Ex• tem sido, nesta Casa, um incansável defensor dos progra_rnas de_des_envolvimento socfal e -da mdhoria das c_ondições de_ vida do nosso povo.
Eram estas as consideraçõês que desejava formular à
--margem de uma das maís auspiciosas e concretas iniciB.tivaSdO GoVerno Federal- prenúncio de uma a-utêntica e
vaSta ofenslvã cr.e-ãftlbi[O ilacioÕ.al contra os fl<!gelos do
pauperismo e da desnutrição qua-arhda traumatizam e
efiilergOhham a conscíênda da nacionalidade.
Era o que eu tirllía-. ã- ~izer. (Muito bem! P~lmu-s-.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA·
DOR LOUR!VAL BAPTISTA EM PRONUNCIÁ·
MENTO:
~"FOME fMPilDE A D'EII10CRÁCIA" Estã-é a íntegra ·da díscllrso do pr~sid_enteJosé Sarney

nà SOfiriídade-de-lançamento, ontem, do_ Programa de

Suplementação Alimentar:
· ~
'"Estamos aqui Paia-lanéar o Prog:r:a!lla de $uplem~n
ta_ç_ã_o__ Aiimentar, a cargo de dois importantes_org_an.ismos_ do M'i"ilistério da- Agl-jçultura e_ do Ministé,r~o=-da
Sm.'í.dé: ·a Jrian e a Cabal.
-"Trata-se de um programa de horizonte definido, com
metas específicas a serem alcançadas até dezembro deste

ano, com aplicação de CrS 1.552 trHhão originários dõ
Finsocial. _
HNo mais curto. espaço de tempo todos os Municípíõs brasileiros- mais de quatro mil- serão atendidos, ob~
jetivando uma significativ-a inelhoria dos índices de saúde de nossa população. Não há democracia em pafs ai·
g:um onde exista o fantasma da fome e da subnutrição. A
fome sempre foi e será má conselheira. Um país que se
queira democrático há de esforçar-se pÚa dar à sua população _bom_ padrão alimentar, a fim de que os im:l.ivíduos possam ex-erCer éOm dignidade a luta pelos seus direitos e deveres para cottf a cidadania.
"E por isso o combate à pobreza a à subnutrição demailda por·-parie do governo um esforço mais intenso e
contínuo.
"Ao se propor a atingir mais de !O milhões de gestantes, nu trizes e ci-ian-çaS de "ãté 3 atlas, o Programa de Suplementação Alime.ntar concretiza um anseio mais que
generoso:· o de atender aqui o que para mim é a base e o
investimeilto mais rentável em termos de desenvolvimento social: a criança- em s-eus primeiros anos de vida.
"Resultado das experiências obtidas com o Programa
de Nutrição e Saúde, do Ministério da Saííde, tem por
objetivo distribuir graiuitãmente, através dos po~tos de
saúde dos Governos estaduais, a cesta de alimentos com
cinco produtos básicos: feijão, arroz, leite, açúCar e farinha - géneros perfeitamente incorporados aos hábitos
alimentares da população. E o maior programa de suplementaçüo __alimentar já proposto para o País. Como prio~
ridade, __ a át;ea d~ expansão do programa terá início no
Nordeste, onde se congregam os _maiores bolsões de nllséria _do País, até então desatendidos por planos de suplementação alimentar.
"A cesta. será _entregue às mulheres: grávidas, àquelas
que alimentam os seus_ filhos recém-nascidos e às
crianças ainçla na fase _cr.udal d_e sua formação físiCa e
mental.
"Çom. _inicio marcado para agosto, o programa começará por atender os Estados da Bahi:i:Paraíba,
nhão e Pernambuco, constitl!indo um programa extremam~ente simples, pois o governo não tem tempo a perder em demoradas maturações, em especulações complexas, quando todos sabem_ o clamor da subnutrição. Coojuntamente com outras medidas na área de atendimento
à infância, o plano contribuirá para que o governo alcance a meta de grande redução da riloi-talidade infantil nos
próximos quatro anos.
''Efetuar-se-ã uma verdadeira operação de resgate do
nosso maior investimento. O Brasil do futuro começa na
criança.
"Considero este ato peça importante na visão social
do Gov~r_no, pois-atenderá a quem mais necessita-- mãe
e filho- durante uma das quadras mais importantes da
vid~: os três primeiros anos do ser humano, quando se
consolida a saúde _e quando a criança é mais vulnerãvel
aos efeitos devastadores da insuficiência alimentar. __
"Sãbe-moS q-ue na--sUbnuúiCão -gera-se urria raça marcada por s~Uelas irreveSíVeiS na i<liiâcidade intelectüal
das pessoas.
nNo c·âso do Nordeste a situação é maiS giave: imensa
é a evasão eScàlà:r, im-ellsa a l-epetência no primeiro-ciclo
e;- na adolescência, metade dos alistados são recusados
pelo serviÇO rriíUtir devid'?- á:~eficiêndãs graVeSca1:1sa.das
pela subnutrição na infãricia.·é o' fUturo do Pãís que.está
comprometido.
''Lembro também outro_ alca_nce sociaJ deste pros:rarila:-ao·mesm'? tenfpO~f~cirllpras de alínientos~ Pl-eferen~
cialmente des~riiralizadas_•. estão nÇ~rteadas- pelo obj~tí~
vó Cféesf._lnlUlãr -ás ecorl_offiias d~as regiões,_o que reçturld;,t
effi Cori5e(Jüente~Contr!~lliç~o para aumenta_r os níveis de
_o _
eiliPrega, renda-e. certo, saúde, nestas áreas.
''A ·cabal e ao Tn.an faÇo os melhores votos para que
levem a bom_ teriJ?.9 essa: mis~~_ci, que sem dúvida ãtende.:
rã a contento milhões de brasileiros carentes."

Mara-

0-SR;--eRltSlOltN-TE (José Fragelli)- Concedo_a
palavra ao nobre Senador Lti.iz Via-na, pot sesSãO dO-Sr.
Senador Jorge _Kal_ume.
O SR. LUlZ VIANA (PDS - BA. Pronuncia O ·seguinte discurso-;·Sem ·revisão do orador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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DesejO faZer a.Pcrias urna breve Comunicãção, porque
ontem, quando usou aqui da palavra o nobre Senadot:
Ndson Carneiro, embora cu tivesse comparccido_on_tcm
à sessão, não me encontrava no recinto e, pOr isso, não
manifestei, naquela oportunidade, o que se estivesse presente não podia deixar de fazer, po; ter sido justamente
u.ma das pessoas, um dos Senadores que mais de perto
acompanharam os episódios que culminaram com_ o
afastamento do Senador Nelson Carneiro_, do PT_B. A
atitude do Senador Nelson_ Carneiro - ele não p_recisa
quC eu o diga - é coerente com a sua dignidade, com a
sua independência, com a maneira com que ele realmente se porta, e se tem portado em todos os episódios da
sua vida pública, desde a juventude, quando fomos companheiros na Bahia e na politica da Bahia. Desde esse
momento'_Nelson Carneiro é o mesmo homem;_ jamai~
ele se a(astou de uma linha de dignidade a serviço de ideias., a serviço de Partidos, a serviço de grandes campa·
nhas nacionais. Dentro dessa linha. com os episódios
ocorridos no Partido Trabalhista _Brasileiro: realmente se
tornou impossível ao Senador Nelson Carneiro pcrma·
neccr naquela agremiação. Naturalmente eu nunca lhe
disse isso, embora tivesse acompanhando a pari , _ o
desenrolar dos fatos, porque não desejaria ser responsâ·
vcl, ou mesmo ter qualquer responsabilidade numa atitude que realmente tem implicâncias de ordem política e de
~ ordem soc:ial.

M~-;; Senador Nelson Carneiro CQI~ca sen,.pre os interesses, as vantagens, abaixo da sua consciancia e da sua
dignidade. Por isso S. Ex• Sai do PTB. Lamento apenas
1que tenha havido alguém que dissesse que o PTii nada
perdia com a saída do Senador Nelson Carneiro .. Ora.
todos nós. sabemos que não somente o PTB, mas qualquer agremiação politica no Brasil que perdesse a·· colaboração, o concurso, a participação do Senador Nelson
Carneiro, estava sofrendo um grave prejuízo de ordem
politica. de ordem intelectual e de ordem IJ'IQral.
Por isso mesmo, cu diria a S. Ex• que sempre mC Sentirei muito bem cm tê--lo, cm qualquer situação, em qualquer Partido, cm qualquer lugar, como meu companheiro, meu amigo c meu colega de muitos anos. S. Ex~ continua o mesmo! 1:: o grande Nelson Carneiro que honra o
Senado Brasileiro. (Muito bem! Palm3s.)

O SR. PRESIDENTÉ (José Fragelli) - Concedo a
PB;Iavi-a ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma

brevC comuni~ção.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· Agradeço penhorado a manifestação de apreço do
meu velho companheiro de lutas, dos dias distantes da
juventude, c até hoje fraternal amigo, Luiz Viana Filho.
Suas palavras são a expressão da sua generosidade.
Mas, Sr. Presidente, estava inscrito para fazer uma
breve comunicação, c é: o que vou fazer neste instante:
An3.ts dCstãCasa~ Dêstá bfevc -~
municaÇão, uma palavra de pesar pelo falecimento on'. tem, cm Nitcrói, aos 75 anos, de Rodolfo Mayer. A arte
RCfdcu wn de seus grandes nomes, o mais modesto de
·seus mestres., o mais brilhante de seus intérprctc:s. Os textos das peças teatrais c das novelas telcvisionadas fulgcm
ou csmae<:cm na criação de quem as intcrpf'Cta:. Ele isso
mcano· afirmou: - ulntcrprctar ~a arte de criar, de vi-ver uma vida que não i: nossa". Todos o recordamos
com saudàde. c o vemos ainda a arrancar aplausos nas

DcsejOiliSCrir noS

"Mios de Euridic:c", a obra de Pedro Bloch que Rodolfo
Mayer imortalizou com o talento c a exprealo de sua-ar·
~Quanto a

mim. devo--lhe permanente n:conh.ecimento.

Quando nos olbores da campanhadivon:istà entendi de
acrever uma com&fia para focalizar u contu.diçõcs c as
dolo~ COIJSCC(aênciu da indissolubilidade conjup~
VICtor Costa indicou Rodolfo MaYcr para dirigir""() t:ÜI- ·
pado foi você''. que pcroorreu o pa&., levando a contro-vertida mcnsqem a todas u camadas IOCiais. Foi Rodolfo Mayer quem sclecionou o dcnco c dirigiu a reali.piÇio teatral. Se outros motivos nio me trouxessem a
cata tn"buna. para lamentar seu desaparecimento, a isso
me impeliria a gratidio que lhe devo. Deus o acolha na
mansão dos que ajudacam a fazer màis humana. rindo
ou chorando. a sente de nosso tc:mpo. a vi\la" nate vale
delisrfmas.
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REQUERIMENTO
n" 293, de 1985

O SR. PRFSIDENTE (Martins Filho) --Con·cedo a ·
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. N/VALDO MACHADO.PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISiO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR·
MENTE.
COMpARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Hélio GUeiros- Américo de Souza Helvidio Nunes - Virgflio Távora - Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs. Senadores. contamos. nesta ocasiãO, c.:onl a presença de professores_ universitários americanos,' -participantes do Programa ..South Amcrica Today"_. patrocinado pela Comissão Fulbright. Em ~agem de estudos e contatos porftssionais e acadêmicoS, pcrcori"cm o Peru, Uruguai e Brasil.
Após uma semana de permanência cm São Paulo.
-onde estabeleceram conta tos com instituiçõeS acadêmicas, dirigiram-se a· Manaus para contatos com o ""lN·
PA", .. IGHA" c outras instituições.
De Brasília seguirão para Salvador c Rio de Janeiro,
devendo partir de volta aos Estados Unidos em IS de
agosto.

MEMBROS DO GRUPO
Área AcadêotiCa

N0111e
_~of~. Garth 1-J~n__m..
Prof. Dônald Sharc
Prof. William Little
Profa. Catherine Cpnagham

Prof. Wilber Chaffee
' Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

José: Suarez
Luiz Suarez-Villa
Peter Johnson
Jerry Williams

Literatura
CiCncia: Polhica
Literatura
Ciência Política
Ciência Politica
Ungua c Literatura
Estudos Regionais
Bibliógrafo
Geog~afia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A PreSidência
recebeu a Mcnsageni nt 161, de_1985 (n' 263/85, na ori·
gem), pela qual o Senhor Presidente da Rep6blica, nos
termos do artigo 42, item VI, da Constituição, solicita
autorização para qUe o Gover11;0 do Estado de Mato
Grosso do Sul possa realizar operação de crédito no va·
lar de dczc;novc bilhões, seiscentos e cinqUenta e cinco
-_milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e
vinte cruzeiros. para-os ftns ijue especifica.
A matéria se rã despachada às Comissões de Economia
e de Constituição C Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa,
comunicações que vão ser lídas pelo Sr. J9-Sccretário.
São lidas as seguintes
BrasOia, 2 de agosto de 1985.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência o
meu desligamento do Partido Democ:rátic:o Social PDS, ocorrido no dia 17 de julho próximo passado.
Outrossim9 informo a Vossa Excelência a minha rlliação, na mesma data. ao Partido Trabalhista Brasileiro

-PTB.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima c distiDBuida conside--

meti$

ração. - Catloo -

BrasDia, 2 de qosto de 198S.

Senhor Presidente
Por indicaçio da Executiva Nacional do Partido Tn.balhista Brasileiro. tenho a honra de comunicar Vossa
Excelência q~ a partir desta data. passo a exercer a sua
Liderança nesta C... do Congraso Nacionol.
Colocando-me. na qualidade de Lldcr, A disposição de
Vossa Excdênc:ia, aproveito o ensejo para renovar os
meus protestos de elevada cWma c dcstinguida conside-

a

ração. - c-too - ·
O SR. PRESIDENTE (José Frogdli) cações lidas vio à publicação.

As comuni-

Sobre a mesa. requerimento cuja leitura ICd feita pelo
Sr. 1•-Scctctário.

1:: lida o

quinte

Nos termOS do art~ 233-do Rcgímento Interno. requei·
ro--a transcrição, nos AnaiS do Senado, do texto do dis·
curso que o saudoso Presidente Tancrcdo Neves pronun·
ciaria cm sessão solene de sua posse perante o Congresso
NaciOnal, aos iS de março recente, publicada pela revista Véja, edição de 31-7-85.
Sala das Sessões, em 2 de agosto de 1985.- Fáltlo L.-.

.....

O SR. PRESIDENTE (José: Fragelli) - De acordo
com o art. 239, § Jt do Regimento Interno, este requerimentos~ s~bmetido ao exame da COmissãO Oirctora.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hâ

.-on• para deliberação.

Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia. todas
em fase de votação, constituída dos Projetas de Lei da
Câmarã n'PS 25/81~ 47~ 64 c 90, de 1982, ficam com a sua
apreciação adiada para a próxima sessão ordimiria.
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli}- Volta-se llista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em recente reunião desta Casa, na última semana do
mês de junho, fiz um pronunciamento em que alertei o
Senado e o Governo para os perigos que podem representar c que representam. para a clâssica planta tenra da
democracia, o surgimento, a fermentação, a gerininaÇão
e agora a evolução de movimentos direitistas cm nossO
País, cujo objetivo central é estabelecer um clima de animosidade entre o Estado e a sociedade, de colocar o Governo cm delicada situação de xeque-mate.
Não exagerei, Sr. Presidente. quando afirmei que, a
partir dos primeiros eflúvios surgidos com a resistência a
uma simples idéia de uma proposta de Reforma Agrária,
poderiam estabelecer-se no Brasil verdadeiros cantões de
resistência à. consolidação do estado de direito democrático-~ Ago~ decorrido o recesso constituclonai do CQngrcsso, lemos na imprensa de todos os dias palavras proferidas por civis e militares, não de discordâncias ou de
desacordos com o Governo, o quejâ de si seria prOibido
no caso dos falares militares c civis ligados ao Ministério
do Presidente José: Sarney; vemos preocupados que essas
palavras de real contestação ao regime ganha.m corpo c
criam escolas ou guetos ou milicias ao longo de todo o
território brasileiro. Um ministro de estado reclama do
excesso de esquerdistas no governo do Presidente Jo~
Samcy e o Comandante: da Escola Superior de Guerra
manifesta-se contrário à legalização dos partidos de esquerda antes clandestinos, principalmente do Partido
Comunista Brasileiro c do Partido Comunista do Brasil.
Dão c:onta os jornais de hoje que, em conscqacncia das
11firmativas do General Comandante da Escola Superior
de GUCI"'"a. vária adesões têm chegado a S. Ex•. de procedência variada, mas particularmente da parte du Aswc:iaçõcs Estaduais dos Diplomados da Escola Superior
de Guerra. Sr. Presidcn~ é: preciso deixar bem cristalino
a c:onc:cpçio ...o sccn e não o udcver ser... na cxata antinomia Kdscni:ma das falas ·militares nesta República.
Pois. quando o Comandante da Escola Superior de
GuCira repudia- um ato legislativo adotado dentro da
Constituição, como sua prerrogativa exclusiva c espccifi~
ca competência ICgifcrante pelo Congresso Nacional,
quando c se isto ocorre_- e isto ocorreu - o que a{ se
detecta é uma subversio dos princlpios da hiCrarquia militar que não podem. em hipótese alguma, ser admitidos,
a bem da harmonia constitucional que deve presidir a
existência e a sobrevivência das instituiç&s nacionais
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nos termos inequívocos e claros da própria Constituição

Federal.
O_ Congresso ê soberano para deliberar dentro das

hora de criar o P;rtido Nazista do Brasil, e o Partido
Nazista Brasileiro. c o Gcner.al Euclides de Fig·.Jei~. o·
General Octávio Medeiros. o General Nc:wton C • o

suas· atribuições constitucionais. e a leis emanadas do

Ministro Antônio Carlos de Magaihães poderiam cuidar

Poder competente, que é o Congresso, s6 pOdem perder
o seu império se assim o decidir por declaração, tu~o

da estruturação do Partido Nazista, a fim de que tivessem .uma organizaÇão política legal para atuarem legalmente dentro do Brasil, em condições de igualdade legal
com o PMDB, com o PDT. com o PDS, com os PCs,
com- o PT, enfim, com todos os Partidos políticos legalmente organizados em nosso País. Porque o que não se
pode e nem se deve admitir ê que uma autoridade, seja
quem for, se manifeste deSgost_osa ou descontente com a
legalização desse ou daquele Partido, e em nome desse
descontentamento ou des~e desgosto queira criar entraves_ ilegais à consolidação do regime democrático no Bi'a~
sil.
Não, Sr. Presidente, isto não ê admissível, nem pode
ser admitido.
Sr. Presidente, V. Ex• deve saber, porque é um homem
de uma cultura universal e universalista, que o irmão de
Barrabás era crisião. OS~ diálogos entre Maria, mãe de
Jesus, e a mãe de Barrabás descritos magistralmente pelo
poeta árabe_ Kahlil Gibran, aqueles diálogos demons~
tram à farta- que além das subversões sociais, das ce~
dições políticas, pod..:m também haver subversões biológicas e até genéticas.
Observe, Sr. _Presidente, a diferenc.a entre dois grandes
.--homens_ públicos _deste ~aís, entfe dois irmãos, entre
· Guilherme de Figueiredo e EucHeS de Figueire_~o. Quán~
do João Figueiredo, irmão dos dois, sancionou a Lei da
Anistia em .setembro de 1979, Guilherme, -iniião de João, ·
irmão do Presidente, chorou de emoção, e Euclides, irw
mão de Guilherme e de JOão,_ chorou de ódio. O General
João queria a anistia. Tinha S. EX. i!!_ o exemplo de tú sido
órfão de pat"-Viyo. Tinha S. Ex• sentido na própria carne
esse estigma da forca que fez com que o próprio pai, ex~
pulso do Exército peJo ditador Getúlio Vargas, fosse
col).sider"ado fuorto p~lo Exército Brasileiro e, em canse~
qilên~ia, _embora vivo o Pai, penSão J?Or~haver morrido
era paga à ditosa viúv_a dp ritarid9 vivo.
O General Jo.ão. décadas depois Presidente da República, não admitiu que essa desgraça,_ que deve s_er a
pior quê" pode acometer uma consciência humana, pudesse se espraiar, como Já s_e espraiara perante àqueles
que tinham sido punidos petas loucuras, 2_elos descaw
_labros e pe!is desavenças do processo revolucionário. E,
assim, 6 General João enviou ao Congresso a Lei da
Anistia e sancionou-a, sabendo S. E_x' gue a anistia é um
ato .Q.ue revela a maior maj~stade do poder, e conforme o
patrono desta Casá, o Dr. Rui Barbosa, ela reúne laços
tãO~ sagr-ãdos, tão __ rCligiosos e quas~ divinos que nem os
gpVérnoS maif rebaixados ousam desátar esses tacos.

conforme a ConstitUição, o SUpremo Tribunal Federai.

Se o ilustre Comandante da Escola Superior de Guerra vê ilegalidade no ato do Poder Legislativo, que legitimou e lagalizou a e;xistência ~c;:ts Partidos Comunistas, a
Constituição indica'o remédio~ l.á está a receita, Sr. Pre-

sidente, no art. _119 da Lei Maior. que ..faculta a qualquer cidadão o direito de peticionar ·ao Procurador-
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Geral da República, a fim de que o Chefe da Ministêrio
Público se dirija ao Excelso Pretório,_argUindo a inconstitucionalidade do ato legislativo impugnado pela parte
peticionária".
Mas isto não aconteceu atê agora, e o Legislativo; deliberando soberanamente, vê sua soberania agredida por
quem não tem nenhuma c_ompetência - e competência
para agredir o Legislativo só existe, preCisamente, em regimes que não nec.essita~ do Legislativo, como·-por
exemplo, o regime autor!tário que yigorou neste País por
21 anos- o Legislativo vê-sUa soberania agredida por
quem a rigor dever!a- ter_ o ato _da ag~essão Spurado_pela
autoridade militar co!llpetente- qUe, no caso, é o Minis--têrío do ExércitO.
Entendo que estão indO l'onge d~~ais no_ desacato_às
leis, aos regulamentos da dis_ciplina castrenSe; entendo
que a afoiteza estâ atingindo d)apasões d&:in_suportabllidade e de intolerabilidade. PoiS, co_rr1 relação às assertivas de um Ministro d~ Estado ou.das.Comuriicã.Ções de
que o Governo está empestâdg de esquerdistas, é preciso
ver que os segmentos da .sociedade, sobretud~·os seus filamentos ideológicos. não poderii _·ser concebidos pela
vontade daqueles qu~ se encontrerrí .(;lu que não se encçmtrem no Poder.
As correntes ideológicas são como Os-filamentos de
uma bacia hidrográfica,· das exlstem çç)nfórme a natúre--za sociológica que informa a cons~ituição e C) deSenvolvimento das próprias sociedad~. __ Não pode ser de outra
forma, Sr._ Presidente. ou Deus não teria fCito os hom.ens
iguais para que o pensamentO- os.tornâ.ssem ·diferentes.
Até a fala de um Ministro, no·cmt<!;n~o, ésfamos diante
da opinião de um político, cujO _·direito :de_ emitir opiniões, atê mesmo a respeito OÔ Go.verno a CÍu_em. ele ser~
ve, não se pode negar e não Se deve nem seqUer Q_ensar
em cercear o seu exercicio. _Mas, quando a cpis·á eXtrayasa para o bojo da Escola Superioi de Guerra, a situação
mu~a de configuração, porque na Escól.a- s~P.erio~ de,
Guerra, o que Já se estuda ê '! or,s_ailismo do Brasil,-ê ~
sua História, a sua formação. Ali se estudam os métQSabia·-~- GeneralJoão Figueiredo que a anistia não é o
dos, os processos de atingir os õ_bjCtivo~ ·naCJo-~;~ai_s, per· perdão, não é um ilidulto; ~anistia. é-~ esqueci_menfE__E~
manentes ou não, da sociedade br~silçira,t~n!o --que- a
apaga
·a-s ni.ágOás, extirigUe Os delitos e Promove, sobre~
Escola Superior de Guerra não é privativa- de milit~res e
tudo, a rec;onctliação. Este é o falar militar que não ensuas matrículas são facultadas --e uma ddas fo.t"inclusitende o General Euclides Figuei_red_Q_. Quanq:o _o General
ve ao saudoso Presidente Taili::redo Ne'l(es- a brasileiJoão FigueiredO quis apurar a respo_ry~abilidade no atenros ilustres, civis ou militares; qu~ q1,1eirl:!-m não apenas
tado do R,iqc;eQtro - isto está nos jornais do primeiro
aprender a estrutura históriça, sociil, política:·e econômi-descêndio âo mês de_ maio de 1981 -:--:.e escreveu o Geneca do nosso País e apresentar os· seús s_ubsídió.s de coope'fªl_.Ç_llcii<j.eS-<!:ç_Q_elJ~r-ªf ioã5J. Figueiredo nesta~ palavra~:
ração para o aprofundamentO dessllS análiSes e desses es__ ____:_Entr_e você. e o Exêrcito eu fico com o Exército", como
tudos.
- - -se tiveSse o_"Exército prÕtitovido oS atas- teiroristis no
Organismo ecfético por exc~Iê~cia, porque absorveu
Riocentro. e sim facções criminosâ.s, hoje inexistentes,·
grande_ parte da cu.Itura naciona)_,. tem como principal
grac.;;LS, sobtetudo,_ aos Generais Geisel e. Figueiredo,
dos seus objetivos ·P:reci.sameiite manter ViVo o interes'se
dentro do Exército Brasileiro.
pelos estudos das éQjsas brasileirà.s;_óigã~ismo "nacional
Mas essas palavras. que não as entende o General Eupor excelência., a Escõra.Supcri.or de Gu~rr~ não pode;
clides, infelizmente, co!'npreende_-as _em toda a sua lu_ciem hipótese alguma. pela voz do seu comandante, se in~
-dez- O- Ministro_ do Exér.cl.to Generit Leônidas Pires
surgir contra uma deliberação do Poder Legislativa·, conGonçalves. E eis_o q~e ele diz na entrevista ontem publitra um ato do Cong~esso, ~ort~ra u_m;t .emenda à c_onsti~
cada pelo jorrtal O Estad~ de S. P~_ulo:
__
tuição Federal, atas le,gi~lativos que gerarain direitos, di~
-- --outnta-rt:ira
a~? agosto de 19ss
reitos que foram postulados perante o 'ftibunal c01Tipe-.
tente, perante. no ~o,-~ JÜ.stiça Eleito!al, e direi_tos que·
LE()NIDAS: "ESQUECER O PASSADO"'
fontm materializ<J,dos rela_ ma i,<; ~lta Corte de~ Justiça
Bra;_-fliã Ãgê-iiC-iã--EStado
Eleitora:l, do Pais. deferindo o p,e.titório de;:, registro de
numerosos Partidos po,litlcos neste_ Pais,.. inclusive do
O ministro do Exército, general Leônidas Pires
Partido Comunista Brasileiro· e dei Partido ComUnista
Gonçalves, aÍlrmou onfern_a O Estado e JQrnal da
do Brasil.
· ·
·
Tarde 'QJ,Ie as "incomiireensões do passado Qeycm
-Scr--~quecidas, para as-grandes realizações da socie-.
Entendo, .Sr. Presidente, que a ~i'eita âev'eria organizar também o seu próprio Partido. Entendo que eStâ·na
dade brasileira. o fortaleci~~nto e a estabilidade de-
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mocrãtica. e para um desenvolvimento socialmente
justo••.
••Não vamos nos virar para trãs. mas sim nos voltar mais ao futuro" - disse o ministro, deixando
claro que o Exército é sensível à necessidade de o
País ter um desenvolvimento maís justo, que permita o pagamento da dívida social e a participação de
grande parcela do po~to brasileiro no desenvolvimento... Repito: o Exército nunca foi un1 intruso na
História do Brasil e sempre correspondeu às ;Ispirações nacionais. Nós jamais nos envolvemos onde
não fomos chamados. Aí estão os exemplos históricos da Proclamação da República, d<1 democrati.:
zação de 45, da Revolução de 64 e do momento histórico de COnsolidação da democracia em nosso
País."
Para o general Leónidas, o Exéfcito sempre foi
sensível aos reclamos do País e tem hoje uma posição võltada para a profissíonaliza~ão--e para os
seus deveres com o Brasil, "tendo consciência de
que eles exigem sacrifícioS, abnegação, capacidade
de renúncia pessoal e noção dos interesses nacio~
nais".
Temos confiança na capacidade do Brasil de superar as suas atuais dificuldades, não só em função
de seu potencial e da riqueza de seu solo, mas do va~
lar do homem brasileiro. ·E essa crença é baseada em
uma vivência de 45 anos de serviços ao Exército e ao
Brasil" - disse o ministro.
~Vale dizer, Sr. Presidente, no momento em que eu
ingressava no mundo, nascendo, o !\:1,inistro ingressava
nas fileiras do Exército, h_~ 45 anos.

Leônidas Pires Gonçalves fembrou um ditado
que diz ser o pessimista um realisfa bem-informà.do,
para afirmar que, "por conhecer bem a realidade
brasileir'a", tem motivos para acreditar que ..o País
tem condições para entrentar as suas dificuldades
maiores".
"Servi no Rio Grande do Sul, no Paraná, em
Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grosso, Brasília, na Amazônia. c
considero-me a par da problemática do Nordeste
brasileiro. pelos estudOs estratêgicos que fiz sobre
aquela re_gi_ão" - revelou o ministro, ao defender,
com ênfase, uma poskào não derrotista em relaçãO·
à persPectiva nacional, mas sim "aquela que se fundamenta na· realidade_ brasileira e justifica a confiança".
Depois de admitir que tem consciência de que algum~s dificuldades do País são realmente graves, o
general disse crer "em nossa capacidade de superar
estes problemas sem ufanismo, mas com um sentimento de que há razões para a sociedade bfasi!eírá
supefá~los".

E neste tópico estâ a _consolidação da democracia.

.. 0 Ministro do Exército defendeu a liberdade de
imprensa, por ser necessária para que haja uma vigil;1ncia .crítica, ainda que ela, como a própria imprensa reconhece, envolva uma .alta responsabilidade,
· _ pelo próp-l-1o- papel "que têm os órgãoS de comuniw
caçàÕ em um regime democrâtico:uO General Leónidas ressaltou que gostaria de ver
~ plenamente athi.gidas as aSpiraçõe.s brasileiras de
consolidação do regime democrático e de desenvol~
vi menta que beneficie os mais diversos segmentos
da soCiedade brasileira, dos quais o Exército é repT-e~
sentativo.
Se_gundº- o Ministro. o Exército está. coc.so com
uma união que ele'disse estar_ fortalecida por um?
afinidade e_.dste·nte entre- oficiais "da ativa e da reserV<J. em torno de concepções. "Estamos cumprindo as
nossas obrigações, os nossos deveres, e açreditamos
na estabilidade. institucional".
"Nós estamos onde .sempre· procuramos estar,
voltados para o Exé_rci~o e para o Brasil; para. o
Exército_e para·o Brasil: para om Ex~rdto que nun:.
~ deixou _de atender aos chamamento~ inspirados
no interesse dõ povo. Nós ouvimos a sua voz, por-
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que somos parte del.e, voltada para a sua defesa",
enfatizou o general.
..A nossa destinação co_nstitucionil.l, que é basica-_
mente a defesa da Pátria e a garantia da ordem e da
lei, foi repetida em todas as Cqo.stituiçõ_es republicanas desde 189l. Penso que não hã nenhuma razão
para que a retoquemos, pois tem sido boa para a
Nação, e deve ficar bem claro este aspecto"- disse
o ministro do Exército, ao falar sobre as normas
constitucionais.
Ora, Sr. Presidente, sob a epígrafe de esquecer o passado, o Ministro projeta sobre a· futuro ali_cerces daquilo
que a Nação quer que seja o EX.êrcito.Brasileiro: a serviço do povo, da Constituição, da ordem e da lei. Mas a
lei foi feita para ser cumprida, não parava de enfatizar _o
grande Pimenta Bueno. E a lei, ê a foNe primacial, essencial, fundamental do Direito. Sem que nela se inspire,
o DireitO jamaíS S!!Lá, o mínimo ético, tão repetidamente
ensinado pelo grande JellineU_or isso é preciso cumprir
as leis em todas as suas latitudes e longitudes, inclusive
as leis que regulamentàm a disciplina no Exército. Entendo que as pregações direitistas do General _Et!clides_
Figueiredo constituem vio.lação _do B,egulamento D!_s~i~
plinar do Exército e, por isto, peço ao General Leônidas,
uma vez que cabe ao Exército manter. a Constituição, a
lei e a ordem, peço ao Ministro que mantenha a lei mandando punir, dentro da lei, o General-Comanda.nte da
Escola Superior de Guerra, por haver extrapolado das_
suas atribuições legais em que não se inclui o poder de
criticar e agredir o Congresso Nacional e, muitO menos,a competência mais remota Que seja, de fazer a mais le_y~
crítica, o menor comeõ.lârio--sobre atas de seus superiores
hierãrquicos, o mais elevado deles, na mais alta escala da
hierarquia, o Comandante Supremo das Forças Armadas, o Senhor Presiden.te da República, Senador_ Jos~_
Sarney.
Vamos então, Sr. Presidente, todos nós, V. Ex~ cumprindo o Regimento, eu cumprin_do o Regimento e o Ministro do Exército cumprindo o Regulamento Disciplinar do Exército, a fim de que subversões não proliferem
nem no Poder legislativo, nem em incorporações militares ou instituições subordinadas à Constituição e regidamente às leis em vigor no Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FÁBIO LUCENA E"f SEU DISCURSO:
LEÓNIDAS: "ESQUECER O PASSADO"
Brasília-Agência Estado
O Ministro do Exército,-- general Leónidas Pires
Gonçalves, afirmou ontem a O-Estado e Jornal da Tarde
que as "imcompreensões do passado devem ser esquecidas, para as grandes realizações da sociedade brasileira,
o fortalecimento e a estabilidade democrática, e para um
desenvolvimento socialmente justo".
..Não vamos nos virar para trás, mas sim nos voltar
mais ao futuro" - disse o ministro, deixando claro que
o Exército é sensível à necessidade de o País ter um desenvolvimento mais JUsto, que permita o pagamento da
dívida social e a participa9ão de grande parcela do povo
brasileiro no desenvolvimento. "Repito: o Exército nunca foi um intruso na Históri~do Brasil e sempre correspondeu às aspirações nacionais. Nós jamais nos envolvemos _onde não fomos chamados. Aí estão os exemplos
históricos da Proclamação da República, da democratização de45. da Revolução de 64 e do momento histórico·
de consolidação_ da democracia em nossO pafs."
Para o general Leônidas, o Exército sempre foi sensível aos reclamos do País e tem hoje uma posiÇão- voltada
para a profissionalização_ e para o seus deveres com o
Brasil, "tendo consciência de que eles exigem sacrifícios,
abnegação, capacidade de renúncia pessoal e noção dos
interesses nacionais".
Temos confiança na capacidade do Brasil de superar
as suas atuais dificuldades, não só em função de seu potencial e da riqueza de seu solo, mas do valor do homem
brasileiro. E essa crença é baseada em urna vivência de
45 anos de serviços ao Exército e ao Brasil" - disse· o
·. ministro.
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Leônida$ Pi~s
s~ _o_ pessi!U1sta,

Gonçalves lembrou um ditado qu_ç diz _
U!!l_ realista ,bem-informado, R~ra a_firmar que,_ ~·por conhecer bem_i_r_e:ali_da,d_e brasileira··, tem
motivos pa"ra acredi.tar que "o País tem condiçõ~ para
enfrentar--ás suas dificuldades maiores".
"Servi no Rio Grâh_de__do Su_l, no Paraná, em Santa
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Mato Gro.ss_o, Br_asfJia, na Amazônia, e considero-me a
par da proJ>jemática do Nordeste_ b_rasileiro, pelos estu--dos estratégicos que fiz sobre aquela região"- revelou o
ministro, aO ,defender, com ênfase, uma posição não derrotista em relação à perspectiva naciOnal, mas sim ..aquela que se funda~~nta na r~Hdade_brasil~_i_ra ejustífica __ a confiança".
Depois de admitir que fem conSc_iênciáde que algumas
dificuldades do Pais são realmente graves, o general disse
crer "em- -n_Ossa capacidade de superar estes probfemas
sem ufanismo, mas com um -sentimento de que hárazões
para a soc~edade brasileira superâ-los".
Conso!~~aç_ão

da_ Democracia

O ministro do Exército defendeu a liberdade de imprensa ..pot·ser necessária para- que haja uma vigilância
crítica, ainda que ela, como a própria imprensa reconhece, envoh.'_a__ uma alta responsabilidade, pelo próprio papel que têm os órgãos de comunicação em um regime democrático".
O general Leónidas ressaltou _que gostaria de ver plenamente--atingidas as aspirações brasileiras de consoli-_
dação do regime democrático c de desenvolvimento que
beneficie os mais diversos segmentos da sociedade brasileira, dos quais o Exército é representativo.
O Exército, segundo seu ministro, estâ coeso, com
uma união que ele disse estar fortalecida por uma afini:dade existente entre oficiais da ativa e da reserva em torno de concepções. "Estamos cumprindo as nossas obrigações, oÇnossos deveres, e acreditamos na estabilidade
instituciorial."
"Nós_e_s_tg~.mos onde sempre procuramos estar, voltados para o Exército e para o Brasil; para um Exército
que nunca deixou de atender aos___chamamentos inspirados no interesse do povo. Nós ouvimos a sua voz, porque somos parte dele, voltada para a sua defesa", enfatizou o general.
"A nossa destinação constitucional, que é basicamente
a defesa da Pátria e a garantia da ordem e da lei, foi repe·
tida em todas as Constituições republicanas desde 1891.
Penso Q_l!_f?_não hã nenhuma razão para que a retoquemos, pois tem sldà boa para a Nação, e deve ficar bem
claro este aspecto"- disse o ministro do Exército, ao falar sobre as normas constitucionais~
Léônidas Píres -Gonçalves reafirmou que o Exército
sempre atuou em função do chamamento do povo, isto
é, assumindo posições de acordo com suas ,aspirações,
"sensível aos seus anseios, interesses e aspirações, portanto acredito que a nossa missão constitucional neste
quase um .século foi cumprida co'm muito propósito e
oportunidade". "Moveram-nos sempre os grandes interesses da Pátria" -.salientou o ministro, reafirmando a
posição do Exército de "plena identificação com os
idéais democráticoS -do povo br"asileiro", de uma vida de
acordo com seus valores e suas tradições de liberdade._
O general considerou dignificante a declaração feita

recentemente pde jur-ista -Paul-e--Brossard-,- após-GOR-fer-ência no Rio para o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, quancio endossou a sua afirmação de que são tradicionais nas _Constituições brasileiras as atuais normas
para as Forças Armadas, que não surgiram, assim, com
a revolução de 64.
"Tratando-se de um homem do porte intelectual, cultural e jurídico do senador Paulo Brossard, fico muito feliz com o aparo recebido" - disse o ministro do Exército, Brossard havia d~tacado que, ao contrário da política de segurança n-acional, as normas constitucionais para
as Forças Armadas não surgiram no período de março
de 64 a março de 85.
Leônidas, após lembrar que o poder nacional é constitu[dQ das expressões polítiCa, económica, psicossocial e
militar, ressaltou a Contribuição assegurada pelo Exército a cada desses segmentos, e "essa tarefa é cumprida
com âniino e convicção••.
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O minis~r_o_ Qq Exército reafirmou que a_ segurança está
voltada para a democracia e deixou claro sua conviçç_iQ
de que o Pais pode não só ter uma grande experiência democrática, mas consolidá-la, voltando·se para o futuro,
e recordo_u__o que havia dito em São Paulo, que "tolerância não quer dizer c.oncordância".
Para o general, a estabilidade democrática é viável,
justificando a. con(ia.n_ça de que o Brasil pode, voltandose para seus grandes projetas, concretizar suas aspirações em todas as áreas.
Moderado
Leónidas Pires Gonçalves, 59 anos, gaúcho de Cruz
Alta, ê da turmã._de 1942 da antiga Escola Militar do
Realengo, e manteve uma posição de defesa da normalidade político~institucional durante os momentos mais
difíceis_dt::~. s~c_essão presidencial, como reconheceu o presidente _eleito Tancfedo Neves, em conversa com outros
militares.
Tantredo manifestava preocupação- com a insegurança do processo sucessório, como admitiu na cOnversa
que teve com o ex·ministro da Marinha, almirante Maximiano da Fonseca. Mas chegou a citar o então comandante do III ExérCito. general Leónidas, pela posição rigorosamente legalista, que mantinha no Sul.
O presidente eleito citou tambêm outros companheiros de Leónidas, como o atual chefe do Estado Maior do
Exército, general Jorge Sá Freire de Pinho, na época comandante do IV Exército, em Recife.
O ministro-do Exército conseguiu manter uma posição
moderada até mesmo em alguns momentos no passado,
quando o mais comum eram os pronunciamentos duros.
Ele apoiou o processo de abertura política desencadeando no governo do presidente Geisel, com quem .serviu,
no PaláciO do Planalto, durante o governo Castel1o
Branco.
O general Leónidas foi instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), da qual foi
também subcomandante, e depois, promovido a general,
foi nomeado chefe do Estado-Maior do I ExércitO, no
Rio. Em seguida, comandou a JV Brigada de Infantaria,
em Minas, foi comandante mi1ttar da Amazônia, vicechefe do Estado-Maior do Exército, para se~. já prorriovido a general-de-exército, o último posto da carreira,
nomeado para o comando do III Exército, em Porto Alegre, no qual foi escolhidà pefo presidente eleito Tancre~
do Neves ministro do Exército. A sucessão do ministro
Walter Pi_res para Leónidas foi tranqüila.
Hélio Contreiras da Sucursal Rio
O SR. PRESIDENTE (Josê Frage\H) - Cont.:eáo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O reposicionamento dos servidores civis da União e
das autarquias federais, um dos últimos a tos do Governo
anterior, com O acréscimo de onze -referências, distribuídas pelas classes das correspondentes categorias funcio"nais, na forma estabelecida pelo DASP, não foi estendido aos inativos. Mas essa inclusão se justificaria, tanto
mais quanto o reposicionamento na décima segunda re-'
ferência de vencimento ou salário acima daquele em_ que
se encontravam localizados a 10 de dezembro de 1970,
íoí feita_índependentemente da existência de ciaro àe lotação na classe em que foram incluídos.
_
A disposição legal se aplicou aos servidores inclufdos
em Quadro ou Tabela Permanente em extinção, enquanto os funcionários diplomáticos obtiveram vari"tagem de
setenta e oito por cento sobre os respectivos vencimentos
básicos, atribuindo-se igual vantagem aos Grupos- de
Magistério Superior e de ]'?e 2s> Graus, contemplados todos os servidores em atividade no dia l3 de março de
1985.
Esse Decreto-lei, emitido ao apagar das luzes do último Governo, exatamente na-antevéspera dO seu termo,
_ -contém, no art. 6s>, uma 'in-suportável discrimínação dos
inativos, que deve ser urgentemente corrigida pelo Governo da Nova República.
A propósito, recebemos ofício da Associação que representa os funcionários do IBDF no Paraná, assinalando que 'essa proposição cOrrige distorções existentes nas

Agosto de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

div~rsas. categorias dos servidores federais e autárquicos,
harmomzando e contentando os servidores públicos,
mas, infelizmente, não faz qualquer referência direta aos
inativos.

Em seguida, diz o citado documento:

..Cremos que o pessoal aposentando do T!osso
serviço público representa uma parcela de trabalho
de muitos anos dedicados à causa púbHca, cuja herança e exemplo são hoje um legado aos servidores
em atividade. Cremos que, no espírito da Nova R e~
pública, que estamos ajudando a construir, não cabem discriminações nem injUstiças àqueles que,-Com
raras exceções, dedicaram uma vida inteira ao serviço público."
Trat3ndo-se de matéria da competência de iniciativa
do Presidente da República, pois implica no aumento de
despesa com o funcionalismo da Uniãot não podemos
apresentar proposição a respeito, o que não impede, no
entanto, de encaminhar um veemente apelo ao Ministro
do Planejamento, no sentido de que proponha ao Presidente da Repúbica a correção de tão gritante injustiça,
tanto mais quando os aposentados enfrentam maiores
problemas de sobrevivência, principalmente com as despesas médico-sanitárias que agravam a ·segunda metade
da existência.
Era o qu~: tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Jorge K3.1ume.

Concedo a

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~

Encontrava-me no interior do meu Estado, quando recebi a infausta notícia da morte prematura do jovem médico veterinário Mário Alves Ribeiro, filho do empresário Durval Alves Ribeiro e de D. Raimunda Almeida
.
Ribeiro.
O fato foi muito sentido, porque o Dr. Mário Ribeiro

tinha apenas 29 anos de idade, e era estimado em Rio
Branco, onde nasceu e residia. Formado em 1978 pela
Universidade Federal Rural de Pernambuco, funcionário da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, exercia
ali várias atividades pioneiras: pertencia à Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, implantou a Central
de Incubação e fez parte do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado.
Pertencente a numerosa e tradiciorlal família, o Dr.
Mário Alves Ribeiro deixou viúva-ã Sra. Edna Maria Ribeiro e os filhos menores Edson Mauro (4 anos) e MáriO
Antônio (I ano). Seus avós paternos eram Manuel Alves
Ribeiro e Juraci Ciz Ribeiro; avós maternos: Francisco
de Almeida e Francisca de Almeida; são seus tios-avós os
empresários José Ribeiro e Antônio Ribeiro. Deixou os
seguintes irmãos: professora Mil.ria da Conceição; agrônomo Manuel Ribeiro; enfermeira Maria do Carmo; médico veterinário Marco Aurélio; agrônomo Mauro Jorge; e universitária Maura Regina.Aquele ilustre profissional gozava de alto conceito em
sua classe e não obstante a sua juventude prestou grandes serviços ao nosso Estado e ao Pais. Por isso, sua ausência deixou um vácuo impreenchível e serã semJ1re deplorada não só pelos seus familiares, amigos e colegas,
mas também nos meios oficiais e adm-íniStrativos.
Participando da dor que enlutou sua estimada família,
envio, da Tribuna do Senado, palavras de pêsames e de
consolo, extensivas a todos os meus co-estaduanos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Fr-38;elli) - Concedo a - palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMOB- MT. Pronuncia o .seguinte discurso.) -Sr. Piesidente, Srs~ Senado-

'""O

drama dos produtores de soja_ é- alarmante e çios
agricultores de um modo geral também. No período de
recesso viveu-se _<!_qui, em Brasília, o problema dos produtores rurais.
Acamp3dos em Brasília, vivend<? dias angustiantes, o
produtores de soja predsam ter o seu assunto resolvido o
mais bieve possível, se jâ não o foi.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, -duaSffiellSãgens
publicadas pelos agricultores nessa ocasião: um intitulase Movimento pela Sobrevivência da Produção RuralManifesto Nacional e produzido pela Associação dos
Produtores Rurais do Centro Norte de Mato Grosso e o
outro também da mesma Associação intitulado: Agricultor: União ou_ Falência.
Leio, Sr. Presid!!nle, Srs. Senadores, os referidos manifestos para que constem dos Anais desta Casa do Congresso Nacional.
MOVIMENTO PELA SOBREVIVENCIA
DA PRODUÇÃO RURAL
MANIFESTO NACIONAL
Nós, os agricultores, estamos lutando.
Lutando para salvar a Agricultura do Brasil.
Lutando pelo legítimo direito de plantar e produzir
alimentos para que não faltem à mesa dos brasileiros.
Lutando para que o Brasil não passe pela vergonha de
importar os alimentos que o povo consome, produzidos
por agricultores de outros países.
O GOverno da Nova República elegeu a agricultura
como uma de suas prioridades, mas esta ainda não foi liberada do entulho da Velha República.
O custo do -dinheiro está matando a agricultura.
A produção já não paga mais os empréstimoS dos b:úicos.
O agricUito"r "está perdendo o seu.patrimônio. Sua propriedade. pondo em risco a estabilidade da família.
O Governo, -neste ano, comprou --quaSe tÕdã a produção ao preço mínimo_
Mas isto não foi suficiente para tirar o agricultor de
suas dificuldades.
E por isto QS agricultores estão aguardando a decisão
política do governo para a compra antecipada de 1O sacas de soja por hectare que o produtor se compromete a
devolver em produto básico de alimentação: arroz, feijão, milho etc., em três parcelas anuais.
Os agricultores unidos não estão implorando uma esmola, estão pedindo um empréstimo de socorro de emergênCia para continuarem produzindo alimentos, para pagar os bancos, os salários, as financeiras, o comércio e a
indústria.
Unidos co-m o povo,_9s agricultores contam com o
apoio do poder político na sua luta de produzir alimentos, lembrando que "Pátria amada deve ser plantada".
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Entendemos a situação em que se encontra a nossa Pátria. Entretanto, outros setores da economia nacional em
dificuldades, muitas vezes resultante da corrupção, tem
conseguido verbas enormes e sem r~torno.
Quererrios justiça, nossa reivindicação é empréstimo ê
não doação. Infelizmente precisamos chamar a atenção
de nossas autoridadc:s, pois o diálogo está se esgotando.
Exercendo pressão, seremos ouvidos e por isso estamos levando nossas mâqufnas às rodovias. Ficaremos
com as mesmas a meia pista. Serão 10 (dez) diaS úteis
aberto às negociações. Após o I~ (décimo) dia, interromperemos o tráfego em sinal de protesto.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de segunda.:feifa a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno "Único, do Projeto de Lei da Câmara o'? 25, de 1981 (n"' 6/79, 11a Casa de origem), que iritroduz alterações na Lei n"' 5.869, de 11 dejanciro de 1973
- Código de Processo Civil, no que se refere à arrematação de bens penhorados, tendo
PARECERES. sob n•s 589, de t983, e 199. de t984. da
Comissão
-de Constituição e Justiça, J9 Pronunciamento: favorável ao projeto; 2"' Pronunciamento: contrário à-emenda
de plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 47, de 1982 (n9 L899j79, na Casa de origem), dando nova redação ao§ 2"' do art. 6"' da Lei n"' 605, de 5 de
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal re-mu-nerado e o pagamento de saláriO nos dias feriados e
religiosos, tendo
PARECERES, sob n"'s 5_05 e 506, de 1984, das Comis-sões
- de Saúde, favorável; e
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador Hélio Gueiros, e voto vencido, em separado,
do Senador José Ignácio Ferreira.
Votação, em turno ónic'?, do ~ojeto de Lei da Câmara n"' 64, de 1982 (n9 2.452/79, na Casa de origem), que
altera o arL 79 da Lei n"' 6.649, de 16 de maio de 1979 Lei do Inquilinato, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n• 625, de 1983, da
Comissão
- de Constituição e Justiça.

AGRICU"i.TOR: UNIÃO OU FALENC!A
A nossa parte foi cuinprida. Os armazéns foram lotados com a nossa produção. No entanto, estamos sem
condições e recursos para pagar nossas dívidas e continuar plantando.
Não é possível a agricultura, com todos os riscos impostos pela natureza e com o preço final da produção
controlada para atender a massa consumídora, continuar disputando recursos no mercado firfanceiro a juros
absurdos (chegando até 20% ao mês) e pagando preços
insuportáveis pelos insumos e demais fatore: de produção. "Continuando assim estamos falidos". O momento é de união - é chegada a hora.
Unidos teremos poder de sensibilizar o poder decisório do País, o qual deverá atenrier nossas reivindicações.
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 90, de 1982 (n"' 3.990/80, na Casa de origem), que·
acrescenta parágrafo ao art. I'? da Leí n"' 6.545, de 30 -de
junho de 1978, que "dispõe sobre a transformação das
Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e
Celso Suckow da Fonseca em Centrais FederaiS de Educação Tecnológica, e dá outras providênCi8s", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 9t9, de !982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a

ses~o

às 16 horas e 8 minutos.}
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(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos· termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente. promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 36, UE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e clnqüenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros).
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93. de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de crédito, no valor de Cr$
14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros) correspondente a
600.000 UPCs, considerado o valor nominal da.UPC de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985,junto aôEfanco do Estado de
São Paulo S.A .• este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinada a aplicação em programas
do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 28 de junho de 1985. - José Fragelli, Presidente.
(*)

Rcpublicad<' por haver saído com incorreção no DCN-(Seção II) de 29-6-85.
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Projeto de Lei da Câmara n'~ 64/82 (rt9 2.452(79,
na Casa de origem), que altera o art. 79 da Lei n9
6.649, de 16 de maio de 1979- Lei do Inquilinato.
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Càmara n~' 90f82__(n9 3.290(80,
na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo ao art.
li' da Lei n'~ 6.545, de 30 de junho de 1978, que dispõe
sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais
de Minas Gerais, do Paraná, e Celso Suckow d_af:ons.eca em Centrais Federais de Educação Tec;o_ológica
e dá outras providências. Votaçilo adiada por falta de
quorum.
1.3.1 -Discursos apôs a Ordem do Dia
SENADOR CARLOS LYRA ex-Senador João Lobo.

SENADOR FÃB!O LUCENA- Artigo de autoria
do ex-Senador Jarba~· _Passarinlló, intitulado Raízes
do Revanchismo. Imp-ortância da AsSembléia Nacional Constituinte na resolução dos problemas nãcionaís.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindicação dos carteiros aposentados da Paraiba, no concernente à melhoria salarial.
SENADOR NIVALDO MACHADO - Sanção
presidencial à Emenda João Calmon, que ampliarecursos à educação.

Falecimento_do

SENADOR ITAMAR FRANCO-Análises sobre
a conclusão das obras da Ferrovia do Aço, pela iniciativa privada.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

1.4- ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANrERIORES.
Do Sr. Murilo Badaró, pronunciado na sessão de
2g·6-85.
Do Sr. Nivaldo Machado, pronu11ciado na sessão
de 2-8-85.

:>- RETIFICAÇOES
Ata da I I 7• Sessão, realizada em 27-6--85

4-ATO DO PRESIDENTE
N' 125, de 1985

5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 126{1 Sessão em 5 de agosto de 1985
3? Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragel/i e Martins Filho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalumc- Fábio Lucena-:- Raimundo Parente
-Alcides Paio":;-"" Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- _
Alexandre Costa- Américo de Souza- Alberto Silva
- Helvídio Nunes- CesarCals-José Uns- Carlos
Alberto- Moacyr Duat:.~"":""": Martins Filho- Nivaldo
Machado- Guilherme Palmeira,_.:--':' Carlos Lyr_a :- Luiz
Cavalcante - Lourival Baptista - Herâclíto Rollemberg- Lomanto Júnior- Nelson Carneiro- Itamar
Franco- Muri\o Badaró- Fernando HenriqueCai"doso -Gastão Müller- José Fragelli- Alcides Salda-.,
nha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Frag_elli)- A Iistad~Qre
sença acusa o comParecimento _de 3Q Srs, Senadores. H avendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob 1a proteção de Deus, iniciamos nossos trábalhos.
Não hã Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli}- A Presidência
recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas do Distri-

to Federal, o Ofício S/26, de 19_85 (n"' 522/85, na origem), encaminhando O relatório e o parecer prévio daquele Tribunal, sobre as contas do GOVú'nador do Dis~
·trito Federal relativas ao exercício financeiro de 1984,
juntamente com os balanços consolidados, elaborados
pela Secretaria de Finanças.
Nós termos do art. 393, do Regimento Interno, a matéria Serâ despachada à CáinisSão do Distrito Federal
qUe concluirá' seu parecer por projeto de resolução, aprovando ou rejeitando as contas, para pOsterior apreciação
pelas ComíSSões de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu, da Prefeitura Municipal do Recife-PE, o Oficio
n'i' Sf27, de 1985, solicitando, nos termos do item IV do
art. 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a
fim de.que aquele município possa realizar operação de
empréstim-o exter·no, no valor de USS 5,000,000 (cinco
milhões de dólares norte-americanos), para os fins que
especifica.
_
A matéria será despachada às Comissões de Finanças,
de Constituição e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre-Senador Loudval Baptista, por permuta com o nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguíllte díscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Somente hoje, encerrado o período de recesso, cumpro
o dever de registrar, nos limites deste pronunciamento, o
inesperado falecimento de Dionísio de Araújo Machado,
dileto amigO e inesqueCível filho de Lagarto, a cidade
onde nasceu, tendo sido, no decorrer de uma digna, fecunda e honrada trajetória política, Prefeito do Municfpio de Lagarto duas vezes, Vice-Governador e depois
Governador.
Estava em Brasflia, quando tomei conhecimento desse
doloroso acontecimento, ocorrido na manhã de 16 de julho passado, tendo cancelado de imediato uma viagem
programada para o Rio de Janeiro, a fim de retornar à
Aracaju e, em seguida, seguir para Lagarto, onde participei das solenidades fúnebres, comparecendo ao velório e
ao seu sepultamento.
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Nessa ocasião, em meu nome pessoal c do Prefeito
Arthur de OHveira Reis, proferi um discurso de despedi~
da, externando a minha consternação e imensa tristeza,
bem como o pesar e a saudade dos seus amigos e do povo

sergípano, pelo desaparecimento de um homem sério,
honesto, reconhecidamente admirado pelo seu profundo
respeito à palavra empenhada.
O falecimento de Dionísio de Araújo Maçhado
deixouMme efetivamente traumatizado, com a perda irreparável de um grande, leal e sincero amigo, cotri quem
sempre contei nas horas boas e más de minha vida políti-

ca.
Em Dioriísio de Araújo Machado sempre encontrei
apoio, compreensão e amizade.
Conforme acentuei à beira de sua sepultura, Dionísio
Machado pertencia à rara estirpe daqueles homens excepcionais de carãter e probidade incomparável, que são
valores permanentes e insubstituíveis pelo muito que fizeram em beneficio dos seus semelhantes, inclusive
proporcionando-lhes o exemplo de urna existência impoluta, digna e útil.
Por todos estes motivos, Lagarto e Sergipe choram e
lamentam a ausência definitiva de um dos seus mais eminentes filhos.
À medida em que os anos vão passando, sentimos,
cada vez com maior intensidade, a dor e a saudade que
nos dominam, quando os nossos melhores e mais queridos amigos vão ingressando na eternidade.
São os desígnios da Providência Divina; ainda mãis
dificeis de compreender e traduzir em palavras do que os
sentimentos de pesar, tristeza e o vazio que nos afligem.
Era este o breve registro que desejava fazer a fim de
extemar, desta tribuna, à família enlutada, a Lagarto e
ao povo· sergipano, o imenso pesar e as condolências de
todos quantos tiveram o Privilégio de conhecer e admirar
o inesquecível amigo que foi Dionísio de Araújo Machado.
Senhor Presidente
Solícito seja incorporádo a este meu pronunciamento
o artigo .. Uma grande perda", de autoria do jornalista
Junot Silveira, publicado ontem, no jornal A Tarde, de
Salvador-Bahia, relativo a Dionísio de Araújo Machado,
cujo necrológio acabo de proferir.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A Tarde -

Domingo, 4 de Agosto de 1985

UMA GRANDE PERDA
Junot Silveira
Dionísio Machado era o seu nome. O nome de um homem que foi líder político no seu municíPio sergipano do
Lagarto. Um líder sereno e leal. Sem b-ravatas e ameaças..
Sem temores e sem espírito de vingança. Com alguns ferrenhos adversários, mas sem ódio de sua parte. Sem ostentação, sem luxo, sem mania de grandeza.
Era um homem simples e bom. Bom irmão e bom amigo. Bom companheiro e bom chefe. Generoso sem ser rico. Seu bom senso substitufa satisfatoriamente a falta de
cultura, que nunca foi homem de muitas letras, de muita
leitura, de grandes conhecimentos gerais. Mas porque
conhecia as suas limitações, por não ser vaidoso, foi prefeito de sua terra, vice-governador e governador de Sergipe dentro de uma invejável linha de ponderaçãO.
Lembro-me bem que era um desprendido e honesto.
Os subsídios que recebia, distribuía-os, todos, até o último centavo, com pessoas humildes que um dia por semana afluíam ao Palácio Olímpia Campos em concorridas
audiências públicas. Era um gesto seu, muito espontâneo, muito natural, que não visava a troca, permuta, retribuição.
Governando, por um certo perlodo. um Estado pobre
e que não contava com a menor ajuda do poder federal,
não dispunha de recursos oficiais para atender às necessidades prementes dos indivíduos carentes que o procuravam. Então, o que dava, o que oferecia, o que podia
ofertar era do seu bolso. O que lhe pertencia por direito
líquido e certo.
Ao final d_e sua administração, os paupérrimos cofres
estaduais ainda maís exauridos, Dionísio Machado tamb~m pagava do seu bolso, com o seu dinheiro, peças de

reposição e serviços em carros do Palácio. Não foram
poucas as contas qur; saldou com o seu dinheiro. Observado por alguns assessores mais próximos, de que não
era justo fazer assim, sempre respondia, sem queixa e
sem grosseria, que não se mantinha com os subsídios de
governador. E, serenamente, pontualmente pagava faturas de veículos oficiais que lhe serviam ou a alguns auxiJiares.
Teve razão, pois, de ficar bastante irritado quando um
jornal, injusto e leviano, o chalnou de dilapidador dos
cofres públicos. Era uma mentira, uma infâmia, uma injúr!:i, uma calúnia qtie se atirava. apenaS com objetivos
demagógicos, sobre a imagem de um homem sê-rio.
Sobre uma criatura inquestionavelmente honesta. Um
Político liidiScUtivelmente dotado de-espírito público.
Assim o fora desde a juventude. Eu me recordo muiiõ berrt dos s,eus tempos do Lagarto. Eu era m_enino e
sempre via, pelas ruas e esquinas da cidade_ e nos caminhos_que desem~ocavam na rua, um vulto magro e enérgiéõ, ativo, às voltas com um teodolito. Era ele, Dionísio
Machado, preocupado com o alinhamento de casas, a
_desapropriação de prédios, a abertura de novas ruas.
·Preocupado, enfim, em melhorar o aspe:ctQ urbanístico
de sua terra.
Era, a um só_t(:mpo, homem de luta e homem de paz.
Na oposição, ninguém o superava em coragem, em destemor, em bravura cívica. Não era indivíduo para andar
com arma na cintura e nem cercado de capangas e· seguranças, ainda que ameaçado. Homem de partido, no poder não traía os ·seUs C_orreligionárioS; mas não se servia
nem os servia paTa a ·prátiCa- de vinganças;- de revanchis·
mos e de violência.
Sabendo do seu fale_ci~:Tiento, eu o lamento profundamente, pela grande estima que lhe dedicava, mas, também pela perda que representa para Sergipe, desfalcado,
agora, de um homem modesto que foi, na vida pública
do seu Esta_do, _u_!!l exemplo de dignidade.

à-SR. PRESIDENTE (Josi-Frage!li)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, por permuta
com o nobre Senãdor Nelson Carneiro.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Desisto
d~-_p~~~~~a, Sr. Presidente.

_O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- S. Ex• desiste
da palavra. Concedo a palavra ao nobre Senador Amé:rico de_ Souza.
O SR. AM~RICO DE SOUZA (PFL - MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ainda está presente em nossas lembranças o pronunciamento feito pela televisão à Nação brasileira pelo eminente Presidente José Sarney, à noite do dia
de julho

de !985.

·
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Naquela ocasião, Srs. Senadores,_o_ Presidente José
Sarney, dirigindo-se aos brasileiros, ensejou a que passássemos a ver a administração do País com os olhos e
outros sentidos.
Passamos a ver um Governo volta_do para o futuro,
com dinamismo e com determinação, um Governo que
traz para a Nação brasileira a certeza de melhores dias e
a Convicção de que temos agora o rumo traçado para seguirmos no caminho do desenv(}!vimento e da contenção
da in.flação nacional.
-Tendo em vista as palavras de Sua E):.{!elência, que tiveram a mais ampla repercussão não só no País como no
exterior; achamos que sería importante para esta Casa
trazermos o pronunciamento de Sua Excelência para que
constasse dos Anais do Senado Federal.
Diz o Presidente José Sarney em sua Mensagem à
NaçãO brasileira:
"O Presidente de um país democrãtico precisa
compartilhar responsabilidades.
-~0 Brasil mudou. Respira-se liberdade. Volta-se a
sonhar e ter confiança, embora permaneçam os efei~
tos do pior momento de nossa história, um quadro
de pessimismo e a paisagem devastadora das injus~
tiças sociais.
·'- Não ~enho, contudo, perder-me no lamento.
Proponho conjurar a neurose dos índices assutadores da economia e da miséria.
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O destino não me trouxe de tão longe para ser
síndico da catástrofe.
Exerço e exercerei sempre a Presidência da República,com determinação e coragem. A omissão e a
dúvida não serão a marca do Governo. Por formação e experiência, medito, pondero, analiso,
ouço e sou prudente antes de decidir. Acerto e posso
cometer equívocos. Mas, sensibilizado do erro, nele
não permaneço. A intolerância não faz parte do
meu feitio.
Eu,_ José Sarrley, homem simples como todos do
povo, não sou infalível. Sou Presidente de um país
democrático, Presidente e cidadão, responsãvel pelo
Governo que tenho de consolidar, pelo exemplo,
pelo trabalho, pela correção, pela vontade e pelo dever de acertar, pela obrigação de servir ao Brasil e
ao seu grande povo.
Reitero, mais uma vez, o compromisso da
_ Aliança Democrática, sagrado nas praças públicas
por Tancredo Neves, que é pedra e mármore da história, a quem não faltei na minha lealdade e não faltarei na perenidade de sua pregação.
As mudanças com~aram e continuarão. As reformas serão implantadas. A tarefa é grande.
Herdei para administrar a maior crise política da
Históiia brasileira; a maior dívida externa do mundo; a maior dívida interna e a maior inflação ·que já
tivemos. A maior dívida social- a dívida moral. A
e~ervescência das reivindiçações e o desespero diante das soluções impossíveis.
A metade mais pobre da população brasileira,
que em !960 detinha4% da renda nacional, tem hoje
menos de 3%. Os 10% mais ricos que possuíam 39%
da riqueza nacional passaram a comandar 51%. Os
pobres. mais pobres; os rícos, mais ricos.
Basta dizer que, no campo, 1% das propriedades
~:epresenta, hoje, 45% da área rural.
Isto explica o fogó e o caldeirão social.
O desemprego aberto é da ordem de 13 mHhões
de pessoas.
O déficit potenciâl das contas públicas é de 10 trilhões de cruzei ros.
Ao assumir o Governo, a perspectiva inflacionãria era de 400%. A administração pública desacreditada, ausência de planejamento, ditadura na economia, marginalização da sociedade, medo e violência, insegurança pessoal e coletiva. Todos esses fatores, aliados à desordem jurídica. ao inferno burocrático, à avassaladora presença do Estado, à Federação esmagada, impedem o progresso, criam a recessão, favorecem as práticas ilegais e a corrupção.
A ineficiência, pela centralização do poder político e económico,_ impede a ação do Estado em sua
função mestra de prover a Justiça Social.
É uma situação dificil. Muitos me aconselham a
ficar na denúncia como justifiCativa das dificuldades
do Governo. A crise ex_iste. Melhor do que falar
dela ê eVitar suas COnseqüências. O Brasil vai vencer. Vai dar certo.
Vamos ver o caminho~ em primeiro lugar, nenhum governo terá sucesso sem a confiança do Pafs.
Para isso, deve ser responsável. Dizer a verdade e
obter a solidariedade do povo. A chave dessa
a participação. O
aliança é a divisão dos ônus.
progresso começa dentro de cada um de nós. Não
podemos resolver problemas crônicos com fórmulas
demagógicas que são fáceis de enunciar e dificeis de
realizar."

e.

O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AMf:RICO DE SOUZA- Com rituito prazer.
nobre Senador.
O Sr. Alddes Saldanha- Temos repetido, Senador, a
oportunidade da análise dos problemas da Nova República. A Nova República não é um homem, um partido ou outro que o apoie; a ~ova República é, acima de
tudo, um estado de espfrito da Nação brasileira, disposta, sem procurar os culpados, a enfrentar os problemas
que nos afligem e resolvê-los democraticamente. O Presidente José Sarney tem se mostrado um homem à altura
deste momento histórico na medida em que permanente-
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mente expõe e convida a Nação a participar da solução
desses problemas. O reencontro com a democracia compreende, e aí me parece a excelência dos pronunciamentos presidenciais, o reecontro com a democracia compreende a participação e a conscientização de todos nós
de que devemos estar permanentemente atentos, conhecedores do problema, para que possamos dar a nossa
parte. Muitas vezes se é- obrigado a fazer denúncia que
pode atê doer a alguns, mas a necessidade não estã em
apenas descobrir culpados, mas sim, ao se expor a situação, fazer co,m- que o povo tenha consciência de que a
sua participação permanente é uma necessidade. O regime presidencial não se presta para que a participação se
dê se o governante assim não o quiser. No regime parlamentar essa participação é ma:is efetiva pela própria mecânica. No regime presidencial é preciso que o presidente, e no caso o Presidente José Sarney tem feito issO~
abra, como se diz vulgarmente, a jogada, para que o povo, em conhecendo o assunto, possa participar. Felicito
V. Ex• pelo pronunciamento. ~ necessário lembrarmos
permanentemente que a atuação democrática do Presidente da República tem sido de molde a conduzir este
País de volta aos seus próprios destinos.
O SR. AMfl:RICO DE SOUZA- Nobre Senador Alcides Saldanha, da ilustre representação do Rio Grande
do_Sul, sou agradecido a V. Ex• pelo aparte que me proporciona neste_ pronunciamento, em que estou como
mero veículo transmitindo a esta Casa o pronunciamento que o Presidente José Sarney fez à Nação em dias do
mês passado.
Continuo, Sr. Presidente.
"Não me cobrem- dizia o Presidente Josê Sarney- nem me pressionem para fazer o que eu não
posso fazer. Não me eXijam-- inilagres. Reivindicações·lmpossTvCís- desestabilizam a ordem social,
criam conflitos sociitis-, deformam a democracia, e a
sufocam_
Não podemos repetir os erros do passado.
Consultei meus correligionários Políticos,- intelectuais, dentistaS; ecOnom-istas, trabalhadores, empresários, políticos e goVernadores, na busca de um
consenso para fazer as mudanças, as reformas e a
modernização do País.
Hoje, venho prOpor o grande acordo nacional do
qual o povo serâ a alavanca.
Nossos objetos passam por cinco pontos fundamentais:
I - Liberdade
2- Desenvolvimento
3 -OpÇãO social
4 - Identidade cultural
5 --Sõberaniã e Independência
LIBERDADE
A política criúu-se para servir a-liberdade. A liberdade é um legado de Deus. É inseparável da vida.
As leis dão ordem ao exercícío da liberdade. O
Presidente será escravo da Constituição e áas leis. O
estado \democrático estabelece o direito, a·-fim de
que o limite da liberdade de cada um seja a liberdade dos outros. O Brasil se livrou da tutela do arbítrio e não aceita a tutela da coação nem o intimidam
facções ou grupos.
A liberdade implica o compromisso de fortalecer
o poder político contra a insegurança- de abalos institucionais. Ouvir a todos e conviver com todos, sem
discriminação. Tolerância não significa cOriCofcfáncia. O Presidente da República está no Centro - e
nessa postura repousa sua autoridade para a realização da transição democrática, tarefa fundamental
do seu mandato.
A liberdade_ não se esgota na vontade institucional. Ela tem de ser capaz de gerar direitos sociais,
para ser a liberdade que não permita a morte pela
fome, pelas doenças, pela insegurança das cidadi!s e
pela ausência de trabalho. Enfim, a liberdade é a vida; é uma perspectiva de vida feliz.
Mas o exercício-da liber-dade tem de ser integral.
Indissociáveis são as liberdades política, ecoriômica
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e social. Todos sabem que onde morreu a liberdade
económica ou existe a serVIdão social a liberdade
política, sem garantir o pOder criador e competitivo
da iiticiãtiVa- Privada é não conhecer a realidade da
História. Querer ii6erdade econômica convivendo
com a injustiça so"Cial e com a miséria é admitir uma
sociedade de privilégios que termina na violência e
no silê-ncio das ideologias.
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Por outro lado, é necessário cOntrOle de preços
seletivo e severo para evitar a especulação e, ao mesmo tempo, que os reajustes não sejam superiorc:::
aos índices inflacionários, como era comum fazerse. O controle de preços, público e privado, que impusemos, teve importante papel na contenção da inflação, que este ano serâ bem inferior à do ano passado_
INFLAÇÃO TRIMESTRAL ANUALIZADA

DESENVOLVIMENTO
A segurança das nações depende de sua força
econômica. O desenvolvimento estâ indissoluvelmente ligado à soberania. As nações pobres são vulneráveis. Podem sucumbir se forem apenas executoras de decisões tomadas no exterior. Reunimos tocias as condições naturais paia desenvolver-a economia e elevá:.la ao primeiro escalão da prosperidade
rnt~_ndial.

Não podemos temer a forte competição internaciOnal das próximas décadai É preciso enfrentá-1a,
confiante.
O país precisa recobrar a perspectiva econômica
-de médio prazo. Não se pode esperar que, no curto
período de um ou dois anos, o governo possa superar totalmente a atual situação. Mas nesse tempo
lançaremos as bases do grande avanço rumo ao futuro. Esse período não será somente um tempo de
espera, mas um instante forte de construção.
Precisamos, ao mesmo tempo, sanear o setor
público e dirigi-lo para as prioridades da Nova República.
Parece haver um consenso nacional quanto à eficâcia e rapidez da ação do Governo no aperfeiçoamento político do País, como o restabelecimento
das eleições em todos os níveis, a extinção da sublegenda, a instituição do direito de voto para o analfabeto. É plena a permissão para coligação partidária
"--e- é liv.re a crià(;;ãO"'"áe pa"rti~os polític"oS: -- .
_:_::=:--=-FnViamos, ao Congresso, a-proposta de convo.:
cação da Assembléia- Nacional Constltuirite.
Reconhece-se,_ também, o avanço obtido na área
trabalhista, com a legalização das associações de ca- râter _intersindical, a reabilitação dos Qirigentes Cassados e as propostas em discussão para alterar as
normas de organizãçãõ sindical e a lei -de gr-eve;
entendimentos entre patrões e enipregados são efetu.ados -ª_en_:l jngerê!lcia do Govern9.
~_-.Todos concordam, além disso, que o Governo foi
até o limite possível do processo de resgatar a dívida
social acumulada, quando dobrou o salário míriimo
e manteve a prestação do BNH no nível de 40% da
- inflação passada. Na área rufai, nosso Plano de Reforma Agrária procura estabelecer a pa_z no campo.
Vamos ocupar o espaço aberto, com crescimento
econômico sem inflação. Hoje, o País -pOde crescer
de 5 a 6% ao ano, dando emprego a milhares de jovens que anualmente se apresentam ao mercado de
trabalho. Combater a inflação é ponto de honra do
Governo. Faremos todos os sacrificios e tomaremos
todas as decisões para que ela não fuja aos nossos
controles.

os

O exemplo de outros povos revela aonde chegam
as nações, quando os governantes vacilam nesse
·combate. A inflaçãO é o pior inimigo da sociedade.
Ela castiga os mais pobres, os que não têm instrumentos de defesa· contra seus terríveis efeitos. Ela
não confisca apenas O salário: confisca o pão! Aqueles que pretenderam competir com a inflação, reajustando salários e preços adma de seus índices, na
tentativa de vencê-la, foram derrotados e provocaram o cao1c Daí a necessidade de uma vigilância do
Governo sobre os preços e uma política salarial jus-ra;sem que se queira de maneira irrealista curar todos os males em um só dia.
O Governo reconhece a necessidade de reposição
de perdas salariais e entende que ela deve ser feita
parceladamente, de modo a não invalidar o próprio
aumento, dando-se prioridade aos trabalhadores
mais sacrificados, que são sempre os-mais desprotegidos.

1985
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

em%
250
245

267
214
188
140

A -expectativa inflacionária, como podem notar,
foi revertida. t importante lembrar que esses resultados não foram obtidos com a política antiflacionâria õrtodoxa, fundada na recessão econômica. O
s-etor industrial vem sustentando taxas razoáveis de
crescimento. O apoio à agricultura, com destaque
para aquisição de produtos, permitirá crescimento
anual da colheita em mais de cinco por cento. A
agricultura é setor prioritário.
No setor externo, aumentamos nosso saldo comercial. Uma política cambial estimulante para o
exportador, associada ao crédito e à dinaminação
da ação governamental, produziu saldos mensais
superiores a um bilhão de dólares_. Hoje, poucos:duvidam de que, em dezembro, teremos quase doze biw
lhões de dólares em superávits acumulados.
Apesar da nossa confiança quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para 1985, acompanhamos diariamente o desempenho das importações
e exportações. Tranqüilizem-se os nossos exporta
dóres. t cQmpromisso do Governo garantir o poder
de competiçãõ internacional de nossos produtos,
Obtendo saldos comerciais:
_
~ parte ceritral da nossa estratégia atribuir ao seter privado o papel de agente dinâmic\l do desenvolM
viirtertto. --vamos conter o setor público transformando a i:conOmia decorrente dessa ação em redução nos preços ao consumidor. Todos estamos
- ansiosos por essa queda de juros e aspiramos a cortes drásticos no setor público. Esse processo exige
admiriistráção criteríosa de instrumentos: se tentarmos cortar tais despesas com açodamento, esbarraremos no limite do possível, e estaremos ameaçados
de recessão. Se administrarmos criteriosamente o
setor público, contendo-lhe o crescimento, com a
queda de juros e a absorção da capacidade ociosa o
setor privado poderá assumir ã liderança do país em
seu destino de progresso~"
8

O Sr. Nivaldo Machado aparte?

V. Ex' me permite um

OSR.AM:ItRICO DE SOUZA --Com muito prazer.
O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Américo de
Souza, o pronunciamento do Presidente José Sarney dirigido à Nação há poucos dias, a cuja leitura, para que
conste dos Anais.do Congresso Nacional, V. Ex• está
procedendo, define rumos e diretrizes e fixa princípios.
Défine ·rumos e diretrizes aó ·programa qlie deseja implementar, visando a reverter o quadro de crise que caracteriza a hcifa que passa. E é por outro lado, com essa-definiçãO de Prfncíp"iOs -qúe·sua-Excelêitcia, como democrata
calejado na vida pública, forjado nas lutas políticas Que
enfreri.tou desde jovem, e que hoje, mercê dessa atuação,
chega com a experiêncía- necessària ao exercício da Presidência da Repúblíca, dá a iodos nós a certeza de que a
nau tem comando, de que o Brasil está sendo administrado por um homem capaz, honesto, probo como quem
mais_ o for, um- homem à altura da hora difícil que a
Nação vivi e que, por isso mesmo, inspira confiança aoS
brasileiros e merece de todos nós, dos seus companheiros
- não somente de seus companheiros, mas de todos os
políticos- o ãpoio indispensável para que Sua Excelência possa conduzir, como deseja, a melhores rumos esta
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Nação. Apoio de que preciSa~ pefa conscicntização da
classe política, sobre cujos ombros recai a responsabili~

Ou_ seja: o déficit potencial de cerca,_ d.e 110 trilhões de cruzeiros será r~duzido a aproximadamente

dadc nesta hora em que se procedc,a transição de uma si-

50 tr_ilhões de cruzeiros, no major esforço já c-onhe-

tuação autoritária para o regime- democrãtico, sobre cuja
égide a Nação deseja viver. Oe mã.Õelra Cjue~ãó pedir ã V.
Ex• que me concedesse o aparte, desejava, através dele,
fazer sentir a confiança que o Presidente inspira pela sua
palavra, sobretudo pelos seus propósitos, defíilidoS-- no
pronunci-amento dirigido, ainda há pouco, à Nação brasifeira. ----- - - -

cido de ajus.tamento do setor público. Em decorrência, podemos esperar a redúção das taxas de juros,
pois o Banco _Central, ao longo deste semestre, irá
vender cada vez menos títulos públicos.
Estamos ate_ndendo a compromisso cobrado por
todos os setores produtivos do País: priar_ condições
para- a--queda sustent~vel das taxas de juros reais,
que hoje asfixiam õ empresariado nacional.
Os. resultados desta medida permitem o crescimento sem inflação. Ao provocar -a reversão do_ déficit público, estaremOs atàcando a inflação em sua -~
causa estrutural. Ao reduzir as taxas de juros, reforçanJOS o combate antiinflacionário e criamos
condições objetivas para que o setor privado- ocupe
seu espaço, empregando brasileiros que têm direito
à oportunidade de trabalho, pagando impostos
sobre lucros decorrentes do_ seu êxito e gerando, as~
sim, fundos para o Governo aplicar em seus programas sociais redistributivos.
Promoveremos uma autêntica mudança institu~
cional na área econôm-ica. Tivemos a abertura Poli~
- tica. Chegou a hora da abertura econômica e social.
h necessário consolidar e simplificar leis e decretos, que fazem insana a obrigação do empresário.
Implantaremos um eficiente sistema de planejamen~
to e controle dos gastos públicos, de modo a permi~
tir à sociedade comando efetlvo sobre os recursos
governamentais.

O SR. AMtRICO DE SOUZA - Simãdor Nivaido
Machado, da representação do Partido da Frente liberal de Pernambuco, ouvir V. Ex• sempre que V. Ex• pede
um aparte, constitui contribuição para o eOfiquecimento
do pronunciamento do orador. Incorporo a intervenção
de V. Ex• a este pronunciamento, na ce-rteza de que ele se
torna muito mais valioso após a sua participação neste
discurso.
"A economia somente pode voltar a crescer em
bases defini ti vis se forem restabelecidos a confiança
e o estimulo da iniciativa priVada, a qual deve ser o
carro-chefe do desenvolvimento. Devemos dinamizar o mercado interno. Saír da esPeculação financeira. Voltar a acreditar na produção e no trabalho, e
não em p?.péis.
Nesse contexto contribuirei para nova postura
empresarial, livre das amarras do governo.
Os empresários devem recuperar sua criatividade
e assumir riscos, sendo remunerados com o lucro,
quando houver sucesso, c arcar com os prejuízos do
malogro. Ao empresário capaz, oferecemos a eliminação simultânea do arbítrio e do paternalismo oficial.
As pequenas e médias empresas terão condições
propicias à sua consolidação, pois os produtoreS
menores realizam desenvolvimento econômico de~
mocrático, com a distribuição da propriedade e
maior absorção da mão-de-obra.
Faremos chegar ao campo os benefícios da enconomia de mercado. Temos que nos tornar cada vez
mais competitivos, para dinamizar o mercado interno, sem sacrificar o potencial exportador. _Menos
governo na economia significa mais govCrno nos setores sociais:
As medidas necessárias- à contenção dos gastos
públicos serão implementadas através da consolidação orçamentária, em cujas rubricas estarão definidas todas as despesas e subsídios a cargó do Tesouro; o saneamento financeiro das estatais, para
que não transfiram ao setor privado suas tarifas
abusivas: o fechamento e privatização de empresas
públicas ineficientes. Apenas as estatais indispensáveis ao cumprimento do papel do setor público devem permanecer nas mãos do Estado. Imposi'cão de
padrões de produtividade para que elas operem em
níveis de eficiência compatfveis com os do setor prí~
vado. Elaboração de um plano plurianual de investimentos, expresso pelo próximo plano nacional de
desenvolvimento, onde cada centavo do gasto público será avaliado.
O Governo tem mobilizado vários instrumentos
com o objetivo de impor o controle de gastos nas
empresas estatais. Além, de limitar despesas, estamos exigindo responsabilidades e determinando a
punição dos administradores perdulários. O fim dãs
chamadas mordomias e a luta contra a corrupção
trazem resultados éticos, atendendo ao compromis~
soda Aliança Democrática contra o esbiiljamcnto e
a ostentação. Recentemente, divulgamos o conjunto
de medidas aprovadas, Pela primeira vez o Governo
decide, corajosamente, interromper projetas incom~
patrveis com a realidade nacional. Determinei corte
de custeio nas estatais, mais de duas vezes superior
ao corte nos investimentos
Do lado da receita, houve recomposição orçamentária pãr ineiO de providências que tributaram o
capital financeiro, preferentemente ao produtivo.
Reeslimativas recentes dos orçamentos do Governo, após providências adotadas, revelaram quase 30
trilhões de cruzeiros a mais nas receitas e outros 30
trílhões a menos nas despesas.

-OPÇÃO SOCIAL
A nossa grande opção é social. Estes programas
não terão ç;p_r_tes e sim recursos crescentes a cada
anO - todo o nosso esforço será nessa direção.
A prioridade, já disse. será pelos pobres. Debelar
a pobreza absoluta, combater a miséria.- NeSse senti~
do se _incluem programas de alimentação, habi.tação,-saúde, assistência e educação.
·
Nessa opção pelos pobres se inclui o Nordeste,
-·-onde está focalizada a maior área de miséria doBra- si;. Ba-st~ dizer ql!~ a ren9a per capita no Nordeste é
um terço da média da renda brasileira. Já temos ati
o primeiro passo, com o programa de_ um milhão de
hectares irrigados Para pequenos agricultores. É
pelo Nordeste que começaremos a d_inlinllir as diferenças fegiõnals. ·se queremos que Nação seja livre
em cada uril de seus filhos, ê Pre~iso atacar a mi· ·
séria.
Um iilstrúinento -i_mportarlie de alteração e pro~- grêSSo -·das estruturas sociais, como reclama a
Nação, é a Reforma Agrária.- Urna Reforma
Agrária onde não se pensa apenas no problema fun__ diárig, mas -tariibém no aspecto conseqüente: crédi~
to e viabilidade_econômlca da terra para ·os nOvos
proprietáriOs. O i]ue Se busca ê o equilíbrio da riq~eza no campo e o aumento da produtividade.
M~~ se por um lado a Reforma, junto com outros
instrumentos. atenderá ao homem do campo, que
Pl?r falta _de_ terra para cultivar e de condições para
fixar-se fugiu para as cidades, por outro lado é necessário também lutar contra o inchamento dos
grandes núcleos, contra as condiçõeS muitas vezes
subumanas em que neles se vive."

a

O Sr.José Lins- V. Ex~ me permite um aparte, nobre
Senador Américo de Souza?
·
·
-

O SR. AMtRICO DE SOUZA-_::: Ouço V. Ex,- com
muito prazer, nobre Seilador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Senador .\méríco de Souza,
quero me congratular com o PreSidente Sarney pela ação
administrativa qu"e vem desenvolvendo e- quero realçar
os aspectos mais humanos que o Presidente da República tem introduzido na sua administração. Agora mesmo,
foi criada uma Comi~são para uma minirrefor-ma tribu~ ·
tária iiO" sentido de descentralizar um pouco mais as re-ce"Hãs tributárias para os mUnicípios. 9_ Governo, peloesTórçÇl que realizou no ajustamento do sistema de arre_cadação, já ampliou em 5 trilhões de cruzeiros os recur~
sos destinados aos Fundos de Participação. Só para ter-
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mos uma idéia, isso. aumenta em cerca de 50% OS recursos dos Fundos para os Estad_qs e Municípios. _Quero,
porém, referir-me especificamente à atuação do Presidente no Nordeste. Esse programa de irrigação que o
President~ Sarney _lançou há pouco tempo prevê l milhão de hectares irrigados para a região. Poderíamos per~
guntar o que isto significa. Um milhão de hectares irriga~
doS no Nordeste significa ampliar a área produtiva em
20 milhões de hectares normais, semelhantes aos que
atualmente são cultiv?-dos. Ora,_isso quer dizer que esse I
milhão de hectares vai produzir duas vezes mais do que
tudo que o Nordeste produz, incluindo as áreas molhadas do MaranhãQ e da Zona da Mata que, como V. Ex'
sabe, não são sujeitas à seca. Representa, também, dizer
que a produção será multiplicada por 3, enquanto dois
terços da produção se tornarão independentes da seca.
Acho a meta muito avançada. Se conseguirmos isso em
cinco anos, o Presidente terá, realmente, instalado uma
politica de redenção da área seca nordestina. Desejo ainda repontar-me às med_id_as particulares que o Governo
tem tomado e que vêm, exatamente, dar mais apoio para
as classes mais pobres. Como V. Ex~ sabe, o máximo que
o Banco do Brasil aplicou no Nordeste até hoje foi 18%
do seu orçamento. O Presidente do banco, Sr. Camilo
Calazans, estabeleceu uma nova meta de 25%. O máximo
que o banco aplicoU foi 18% do seu orçamento, chegando, nos óltimos anos, a aplicar apenas cerca de 12%,
Agora, o Presidente Camilo Calazans estabeleceu como
objetivo básico elevar as aplicações do banco no Nordeste para 25%, o que representa dobrar a sua partiCipação
nas atuais aplicações no Nordeste. No que diz respeito
ao FINSOCIAL há uma reivindicação - que eu espero
seja o Presidente sensível a ela - de consignar metade
dos recursos à região nordestina. E, finalmente, hoje_, e~ _
--soube que _o Governo já estendeu_ o __ PROV ÁRZEAS a
todo o Ceará. Significa que não haverá mais restrição de
territôrio. Apenas se analisará a área objeto do projeto
apresentado para aplicação de recursos desse Programa.
Por tudo isso- e eu estou falando apenas em casos particulares, enquanto V. Ex' faz uma análise mais amplaeu acho que é hora de o Congresso voltar as vistas para a
ação executiva do Governo. Vejo o Presidente buscando
um chamado pacto político, que dê apoio às transfor~
ma~ões abrangentes que Sua Excelência vem querendo
desenvolver, mas .não vejo a ãrea política movimentar-se,
nobre Senador. O Presidente conversa com os sindicatos,
com os operários, com os banqueiros, com os indus~
triais, com a Igreja, com os Governadores, mas eu fico
apreensivo porque 9s Parlamentares é que são os verdl!~
- deiros representantes do povo; é aqui no Parlamento que
o Presidente deve e precisa ter a sustentação maior de
sua politica. Agradeço a V. Ex~ a oportunidade desse
aparte. Permita-me congratular-me com V. Ex• e parabe-nizar o Presidente José Sarney pelo esforço que vem fa~
zendo e terminando com um apelo à classe política para
que analise com mais cuidado a consolidação da Aliança
Democrática, que é, em suma, o instrumento político de
que o Presidente precisa para fazer as grandes transformações que são objeto do anseio popular e, é claro, do
nosso. Muito obrigado.
O SR. AMl'tRICO DE SOUZA- Nobre Senador Jo~
sé Lins_, agradeço a V. Ex' o aparte dado a este pronun~
ciamento e destaco_ das suas palavras o avanço que vem
tento no Nordeste a atuação do Banco do Brasil. t realmente importante, porque é o Banco do Brasil o su~ten
táculo de todo o setor agropecuário do Nordeste, sem
cujo apoio seria impossfvel se fazer naquele setentrião a
cultura de qualquer grão e muito menos a criação do
gado bovino que é o predominante na região_.
C'?ntinuo, Sr. Presidente:
Na área da habitação, vamos desenvolver novas
formas de harmonização de custos e formas de financiamento para atender aos trabalhadores de baixa renda. Vamos investir em programas de autow
con~t~uçã_O, de mu!irão, e em outras formas pouco
convencionais.
-Cqmo vimos, na área ec_onômíca procuraremos
_ tambérii auinentar a oferta de trabalho. Isso, com os
sindicatos livres,_ permitirá qUe os naturais mecanismos de ação social melhorem as condições dos assalariados. Não basta, porém, permitir a busca por
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maiores direitos egãnhos, sem a interferência doEstado. Hã problemas que iremos enfi"entar com todas

~-a

·~

~ preciso atacar a miséria. Se é verdade que os
problemas da carência só encontrarão solução definitiva corri o pleno desenvolvimento da economia, é
de nossa responsabilidade moral impedir que compatriotas continuem a morrer de fome e por falta de
assistência médica.
Buscaremos, com o concurso dos especialistas, a
recuperação da infância margillalizada. E, mediante
novas formas, procuraremos incorporar à família, à
sociedade, ao sistema produtivo, os milhares de menores abandonados.
Mas há necessidade de medidas urgentes. O Papa
João Paulo já disse: O povo tem fome. Acabamos de
lançar os programas de alimentação bãsica. Aumentaremos, gradativamente, o número de crianças beneficiadas pelo programa de merenda escolar, até
chegar a trinta e um milhões no fim do governo.
Da mesma fonna; elevaremos - de 4 milhões
para 20 milhões - o nú_mero dos que recebem suplementação alimentar, gestantes e crianças até 3
anos.
Mas limitar-nos a isto seria paternalismo. t preciso criar condições para que não haja fome. Saúde,
porque um povo com doenças, com perspectivas de
vida menores que em muitos pafses, com a morte a
fraqueza rondando a porta, não pode sobrevivei
plenamente. E, quer na cidade, quer no campO, efn
condições equilibradas de desenvolvimento, __
respeitando-se o meio ambiente, Como qualquer
brasileiro, não posso dei;!.: ar de me emocionar ao v_er __
gente, por este Brasil tão vasto, morand_o em locais
onde a poluição mata-.
-

IDENTIDADE CULTURAL

Joaquim Nabuco dizia há cem anos: ''Não basta
libcrtar os es_cr_avos, é necessário dar-lhes terra e
educação".
A sociedade industrial gera valore.:s materiais. Os
valor~ espirituais são de.:struídos c não se criaril ou_-tros. Pouco a pouco o povo vai perdendo sua identidade.:, fica à mercê da colonização cullura\ e a Nação
se descaracteriza. O Bras.il, rico em sua cultura de
tantas facetas e inf1uências, mescladas e consolida~
das na feição de um -País que sC afirma nas tra~
dições, no folclore~ nas letras e nas artes; pouco a
poucn definha, tragado pelo abandono e pela
pobreza.
Os valores espirituais têm de ser prese.:rvados, os
bens culturais têm de ser criados e protegidos. A
cultura devr estar na mesa do planejador, como a
economia, Nunca os nossos artistas-e Intelectuais tiveram tantas possibilidades, e nunca essas possibilidades foram tão desprezadas. Partiremos agora
para o ·renascimento culturaL
O Presidente tem a ccrle:la de que não basta o
país crc.<>cer. O crescimento não terá sentido, se não
crescerem a cultum, o teatro, a literatura, o cinema,
a música, as artes plásticas; e a memória histórica
não for preservada.
A arte popular brasileira não pode morrer por
ausênciã- ao -EstUdo em sua defesa.
Assegurar o acesso de todos à educação é ideal
do País.
A educação é o primeiro e o mais rentável dos investimentos públicos. O Brasil começa na criança,
no estudante, no universitário. Seja no n(vel básico
ou no nível secundário, é tarefa em que os Estadõs- e
Municípios têm que repartir responsabilidades. Ê
preciso não só ccinsti"uir escolas·. -como garantir que
as crianças as freqilentem.
O mundo do futuro será o mundo das descaber~
tas científicas, dã -peSquisa, da educação. Não podemos nos esquecer do sentimento de alma, da forra
do espfrito humano em tudo que fizermos.
O Brasil tem de criar sua própria tecnologia, promover suas próprias descobertas, investir na pe:;quisa, acreditar cm seus cérebros e dar-lhes condições
de trabalho. É preciso apoiar a universidade, a ciên-

cia e a tecnologia. Só com o domínio do saber, seja
ele uillVersal ou brasileirO~-pode-sC constr:uir o prO-gresso.
Pr(j_Curarei, lambém, coerente com minha própria origem, apoiar as letras e as artes. Seja através
de programas de GovernO, Seja através do envolviment!J ~a inciatiV~ priva-da n(?_ custeio da -produção
cultUraL
- -A Jmprensa:·--e os modCr_ii.os meicis de comunicação visual, múltiplos e livres, são resultado e causa da liberdade~_ 1:: preciso apoiar o livro. Só um
povo qile lê podC ter consciência de si próprio- e da
cidadania. Saber o que quer e fruir a liberdade.
Uma.Nação se faz com_ ·políticos, historiadores e
poetas. PolíticoS para lidarem com o presente, historiadores para pensarem o passado, mas poetas para
que possa sonhar com o futuro, Lutar pela identidade e pela unidade cultural do País é tarefa para nossa geração. Para

isso~

é-necessáriO Cõmprcender e

respe"if:ir as fOTrilãS-locrus e- regionais -- formas de
falar,- formas de viver, formas de cantar e de lazer.
Só assim preSei-varem-Os iiOssas raízes diversas-tantas raças e tantos povos- e só assim nos encontraremos..com.nossa verdadeira identidade: a de brasileiros.
·soBERANIA E INDEPENDtNCIA

A soberania naciOnal é um patrimônio inVioláv-el
do povo brasileiro. Temos uma tradição diplomática de coúência e justiça que orgulha a todos. Para a
defesa dos nossos interesses no mundo contamos
com uma diplomacia ágil que, desde o Visconde do
Rio Branco, vem mantendo inexcedível zelo patrió~
tico.
Nosso território está entregUe à guarda das
Forças Armadas par<l preservar nossa soberania, ao
lado de sua função constitucional de mantenedora
da ordem e das instituições. Elas encontram no Governo o apoio para se reeQUiparem e receber o ades~
tramento indispensável à sua missiío,
O Bmsi! honrará os compromissos e acordos firmados intcrnaduna!mente. Continuará irredutível
na defe:::a dos direitos de Uutodeterminação dos po~
vos e contra as soluções dos dissidios internacionais
pelo uso da for<.;a. O não~inte:rvir é um dos princípi_os s<t_grado_s d~ diplomacia nacional. Temos consciência, de serm_os um traço de união entre o mUndo
velho c o mundo novo, que está a surgir, através da
CooPeração fr~terna entre os povos.
No exercício da soberania, estamos negociando a
dívfda à terna sem_ ferir a nossa independência. Não
nos move nenhum intuito de criação de impasses. A
posiç~Õ- do Brasil é ~cm dar a. A dívida para nós
não_é um instrumento de luta ideológÍca. Não será
jamãís uma pci;a na confrontação Leste-Oeste. Um
grande País como o nosso, a oitava economia do
mundo, tem _consciência dos seus deveres e de sua
força, O Brasil jamais será caudatário de ninguém.
Nem das grandes potências, nem nos pequenos con~
flitos. MUs no ·interesse do nosso próprio País não
vacílarcmos cm ser firmes. E seremos."
O Sr. Carlos Chiareni- Permite V.

Ex~

um aparte

O SR. AMÍ:RlCO DE. SOUZA- Pois não. Concedo
o aparte ao nobre Senador Carlos Chian:Ui, com o maior
prazer.
O Sr. Carlos Chiarelli- Rt.:speitoso das limitações do
tempo que já escasseia, mas que passa celeremente entre
a qualidade e belt.:za do seu pronunciamento, eu gostaria
apenas de_ registrar, de maneira enfática e objetiva, o
apoió imstrfto da nossa Bancada, do Partido da Frente
Liberal, ao pronunciamento do ilustre companheiro, não
apenas no _gue diz respeito ao posicionamento pessoal,
que é absolutamente coincidente, mas também pela
oportuhidadc, profundidade, .inteireza da manifestação
em termos de trazer à _tona, e de maneira muito objetiva,
a obra de Governo interna e á..ferna, e nos mais diferentes campos de atividade do Governo do Presidente José
Sarney; que tem o nosso irrestrito apoio, e a nossa integral solidariedade. Os nossos parabéns ao companheiro
pela manifestação e. sobretudo, pelo lembrar, pelo desta-
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e pelo colocar em debates, de forma objetiva neste
plenário, a administraÇ"do absolutamente idônea, e absolutamente pertinente da Nova República.

O SR. AMtRICO DE SOUZA - Nobre Senador
Carlos Chiarem. eminente Líder do meu Partido e representante do Rio Grande do Sul, nesta Casa, agradeço a
V. Ex' as inteligentes palavras brotadas dessa cultura
enorme que temos a honra de conviver nesta Casa, a gentileza e a generosidade de suas palavras. Muito obrigado.
.. Estamos enfrentando uma difícil negociação da
dívida externa. Com os banqueiros e com o FMI.
Não podemos admitir que a iiúransigêncía dogmátiCa de organismos financeiros internacionais inlponham ao Pais uma política recessiva desnecessária. Nós, homens de Estado, lidamos com fatos e
não com teoremas.
No plano políticO, não abrimos mão de proclamar a priOridade de uma nova ordem económica internacional contra o protecionismo dos países desenvolvidos,_ que fecha as portas às nossas exportaÇõeS e noSlmpõ6 ti"flihiteralmente juros exorbitan-tes. Para pagá-los, teríamos de sufocar nossa ec_onomia.
A divida, portanto, tem um patamar político e o
Brasil não abdica do seu direito de cliscuti-Ia,lutando por todos os meios para afirmar seus direitos e
sua soberania.
Brasileiros, meus irmãos compatriotas:
Se formos dignos do prescnte, as gerações do futuro se orgulharão de nós.
Tenho consciência de que sou o Presidente de um
grande Pais e de um grande povQ.
- Juntos, le.:vantemos as mãos para dizer adeus ao
pessimismo.
A hora é de coragem e fé.'"
Sr. Presidente, Srs. Senadores. a oportunidade do pro~
nuncianiento do emin~nte Pr~sidcnte José Sarney foi das
mais importantes, porquanto o Pais, com o seu pronunciamento, passou a seguir um rumo que o .~eu Governo
definiu. Por outro lado, a mo1nifestação dos eminentes
SenadOres qué me deram a h(;nfú ·de me apartear foi
mais uma· demonstração do alto nível do pronum::iamcnto do Presidente, c que a Naç1io tanto já esperava.
Ainda te.:mos a registrar a manifc.-;tação de importantes
líderes naciõnáiS que, em nota Oficial, em carta aberta ao
Chefe da NaÇão, nos jornais de ontem, trouxeram a sua
irresrrita s-olidariedad~ ao Presidente José Sarney a às linhas mestras do S.:!U pronunciamento, o que quer dizer,
linhas mestras da sua ação de Governo. t: esta, Sr. Prcsi~
dente. Srs. Senadores. a minha saudacão ao Presidente
José sarney pelo seu· pronunciamento e pela demons~
traÇão
deu à NJ!çào e que estamos todos imbUídos de
otimismo agora e dispostos<-~. juntos com Sua ExcclCncia, lutarmos _pelo engrandecimento do nosso País.
Muito obrigado. (Muitll bem!)

que

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Chi<Jrc!li. como Líder
do Partido da Frente libera!.
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS. Pronuncia o seguinte discurso, como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nós temos verificado, nos últimos dias, algumas manifestações estranhas que se referem a essa figura invulgar
de brasielefro, Presidente de honra e que muito honra o
nosso- Partido, ilustre Ministro Aureliano Chaves, manifeStaçõeS anacrônicas, esquisitas, com um destaque surpreendente e referente a fatos absolutamente riormais,
usuais, compreensíveis, apresentados sob a capa de.: uma
aparente característica de dsánia, ou de sordidez, quem
sabe? para intrigâ-Io com a opinião pública brasileira.
que lhe tem mostrado um apreço invulgar, não por gesto
gratuito, mas pelas qualificações claras e objetiva!i desse
grande estadista.
Depois daquela tentativa de envolvê-lo com utilização
da casa da Península dos Ministros, fazendo com que se
pensasse que dele fossem, e de sua família, os gastos
ocorridos em catorze dias de utilização- de casa,
apresentando-se documentos que diziam respeito a tem-
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pos pretéritos, a ele sobretudo que estã a morar desde o
mês de abril num apartamento funcional da superquadra
IOI; dçpois daquela tentativa de exploração vã, daquele

esforço de intriga que não se sabe bem de onde vem e a
que se propõe, vemos agora uma notável divulgação de
algo que não tem nenhuma característica de ilicitude, ilegitimidade ou ilegalidade, apontado como se tal ~ora.
O Presidente de honra da Frente Liberal, à época
Vice-Presidente da República, recebeu dois convites. Um
do Centro de Estudos Empresariais dos -Estados Unidos
- COUNCIL- e outro, oficial,- dO Governo dos Estados Unidos, através do Departamento de Estado, via
Jtamaraty, para que comparecesse aos Estados Unidos, e
lá cumprisse uma programação prevalentemente de natureza pública e, complementarmente para atender esse
convite de uma instituição priVada. E tal ocorreu,_ de tal
maneira- significàtiva foi a presença do então _V icePresidente. e notoriamente candidato ou aspirante à Pre:..
sidência da República num pãfSdO significado do Brasil,
que nos Estados Unidos não apenas foi recebido Qel_o seu
interlocutor usual e interfaces, óbvio que era o VicePresidente Georg Bush, quando esteve como titular do
Departamento de Estado, George Shultz, e mais, foi recebido e manteve uma audiência com o Presidente Reagan. Pois bem, também nessa oca:sião teve oportunidade
de fazer uma palestra aos empresários dos Estados Unidos do setor industríal e do setor financeiro nesse_grande
comitê empresarial.
Agora, depois desses fatos, da repercussão positiVa, dO
noticiário farto, da -valía para a polítici exetrna brasileira da sua presença e depois, sobretudo, dos resultados
que isso--mostra na integração contínentã.l, se traZ à tomi
nas páginas de um jornal da imprensa -brasileira, facsímile de contratos em que determinada empresa, registrada, legalizada para a promoção de eventos e de pessoas, absolutamente nos termos da lei, porque o Iobby
nos Estados Unidos se faz de maneira clara, e é uma atividade lfcita,legal e legítma, uma empresa fora contratada por uma determinada quantia nos padrões de mercado de trabalho dos Estados Unidos, para promover essa
visita quando ela ocorreu na área privada e para dardestaque na imprensa internacional a essa visita, graças a
um pagamento ao serviço dessa empresa, de pessoas
amigas do Presidente de honra do nOSSQ Partido.
NãO há nenhuma empresa envolvida no processo, não
há nenhum recurso público enVolvido no processo, não
hã nenhum tipo de ato de má fê ou ilegal._ Hã apenas, na
segunda feição e versão da víagem, o fatO Claro e evidente de que um candidato é apoiado por amigos seus que o
ajudam na campanha. E quem _em campan4a eleitoral
não teve apoio, auxflio ou ajudâ de seus anti&_os, desde o
vereador do município mais fecôndito deste PaíS? E a
que ponto isso pode significar ilicitude, pecado, ilegitimidade-o!! culpa?- Por-que se argUi-na& Unhas-ou-nas-entreli~
nhas que isso possa significar atõ- des-abonató_rio?
Revoltado contra essas circunstâncias é que vimos
hoje à tribuna, nome do Partido da Frente Liberal, na
postura sólida, unida e consciente da nossa bancada, de
rechaçar, de repudiar, de rejeitar qualql}_er tipo de manifestação, inclusive daquelas que por serem menos valentes, para não dizer covardes, não têm a hombridade do
ataque frontal, para vir a esta Casa perguntar a quem in~
teressa esse delito da cizânia e a eSsa te:htã.tTva da insídia.
Quando se busca ating"ir, através de-meios escuses, por
deturpações de fatos e por inidonêídadc!O aproveitamento da informaÇão, quando se tenta atingir uma das figu~
ras que é o mais extraordinário i-Cposit6rlo de dotes virtuosos de conduta moral, se está tentando atingir a classe
política. O homem que foi idóneo no exercício da vereança, da deputação estadual, da Câmara Federal, do
governo do seu Estado, da Vice-Presidência da República, um colega integrante da classe política--que nos honra, independente do partido político a que pertençamos,
aqueles que são seus corteligiOnários, e meSmo os que
dele discordam, mas que têm absoluta certeza da sua
idoneidade, da sua seriedade e da sua postura.
O Sr. Américo de Souza - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. -CARLOS CHIARELLI -- Concedo com o
maior prazer, apenas não saberia dizer quem ultrapassou
em primeiiO lugar a fita de chegada.
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virtude: Gracias aunque no merezca? ao receber essa sua
O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Carlos
manife~t~ção de solidariedade.
Chiarelli, a manifestação de V. Ex• ne!;ta Casa, trazendo
um assunto da maior importância -e-que diz rei-peito ao
O Sr. Nivaldo Machado - V. Ex• me concede um
nosso Presidente çie Hon_r,a, o Ministro Aureliano Chaaparte?
ves, me ráz vir à tribu~ã Para dizer a V. Ex•, em solidaried~de aO_l!eU pronunciamento, de que o eminente MiO SR. CARLOS CHfARELLl - Pois não, Seilador.
nistro Aurc;;Jian_o_Chaves, rnerecedor_de todas as homeO Sr. Nivaldo Machado- Senador Carfos Chiarem, o
nagens que lhe possamos prestar, é na verdade um hoprestígio e o conceito do Ministro Aureliano Chaves, demem a quem não chegam_(!:,SSes insu]tQs; companheiro de
correntes da sua inatacável, indiscutível autoridade mos:-Ex• desde _c;)_S_Jt;_J;tlpOS em que ambos fomos Deputados
ral,
estão de tal forma sedimentados no seio da opinião
Federais, efe pelo Estado de Minas Gerais e eU pelo Maranhão, venho convivendo com o Ministro Aurelfaflõ -pública que nenhum complô, nenhuma conspiração e nenhum
esforço por mais desesperado de intriga, nada enChaves e ~IJ-!i9 cres_ç_~nle_c:ada vez mais o seu prestígio, o
fim, poderá abalá-lo. Na verdade, trata-se de um homem
seu conceito_ e a sua popularidade em toda a Nação. É ele
público não só do maior prestígio popular, como tamo responsável pela criação da Aliriça Democrática, foi
bém de: autorid~de moral- como disse e repito- indisel~ o ~QQ-"~Y!!'l~l~ fy_ndaçjo dQ_M!SSO Partido,_ é ele o
cutível. Homem públiCO dedicado ao cumprimento rigoPresidente de Honra do nosso Pa~tido que muito nos
roso
das obrigações que o cargo impõe, o Miriistro Aurehonra: Tenho certeza, nobre Senador Carlos Chiaretli,
Jiano Chaves, por tudo que representa como tíder popunão fosse a_ indicaç-do_ 9o __ eminente Ministro Auretiano
lar, como líder político, merece desta Casa a homenagem
Ch_;1ves panl a co!JlposiÇãOda chap---;lda Alianç_a Dernoque V. Ex• presta, no repúdio que faz àquelas tentativas
crãtic-a, nós llão teríamos uma vitói1ãllas eleições indi·re..
vãs de colocá-lo perante a opinião pública, em posição
t~s havida~_--"? País reçentemente, _e__"!ão terfa!!l-Ç)S hoie a
de vulnerabilidade.. S. Ex,,_ o Ministro Auretiano ChiVes
satisfação de term_p§_ _l)a ~r~idência_ da Repúótica um
_
deu,
tem dado e dará, pelas suas posições firmes, indisilustre conterrâneo me!J~ q!le na ocasião foi indicado por
cutíveis,_ claras_ e t~ans_parentes,_ o exemplo que as velhas e
Aureliano Chaves par_a com_p_or_ a chapa da A.liança Deas
novaS
geraÇões
políticos testemunham, Portanto,
mg_~ráti~:::~. Egª __consdlnCla nós tod_õS temos, â!é mesmo
quando V. Ex•, em nome do nosso Partido, - e aqui 9iP_!:-~'!___gr~ande l!isã_Q_ do eminente estadis_ta Aureliano Charia qtie_quase seria disi:)Cft-sável a minha palavra-; vem
ves,_ que escoheu pa~a col_!l_por a cf!l!pa um _Q_Qmem que
traduiír de forma legítima o apoio a que faz jus o Minishoje n8:. ,f)r_e_llif~gçi_ª__ ®__B."_epública_ vem demonstrando,
tro Aureliano Chaves, e o protesto contra essa tentativa
pela sua capacidade, pela s~a experiência e pela sua sende colocá-lo ri1al perante a opinião pública, passa a recesiQ_í_iidac!_eás!,_e~ql!e c;:st-ªYª---ª ~!tura, CQDl.P está, de_ ocupar a
ber, como está provado, desta Casa e de todas as correnPr~ª-!dêJ?.~ia__Q-ª _R~púb!icª -~-de dar ao País os destinos
tes políticas, o apoio que justifica est'e protesto indignaque ele merece. Ao MiniStro- Aureuano Cha"Ves-a nossa
do
que V. Ex• acaba de fazer_.
s_olidariedade política e; acíma de tUdO, a homerlagem do
Estado do Maranhão._Muito obrigado.
O SR. CARLOS CHIARE LU -Agradeço ao ilustre
companheiro, Senador Nivaldo Machado, a manifesO SR. CARLOS CHlARELLI - Agradeçç. a manitação valiosa e indispensável, que muito haverá de abrifestação de V. Ex•, nobre Senador Américo de Souza.
lhantar a nossa manifestação, vigorosa mas simples.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex~ me concede um aparte?
O Si.- Lolnanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte?
_2_S_R:_~1-RLOS CH~~_!-~LLI-__ Çom mu~ prazer.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Pois não, Senador

de

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Líder Carlos_ Chiarellí,
ocupando eventualmente a Liderança do PMDB nesta
Casa do Congresso Nacional, desejo_apresentar a V. Ex~
ç_-ªos se_u_s ilustres confrades do Partido da Frente Liberal,_toda_ a_solid_ariedade do nosso Partido, ao mesmo
tempo em que registro nos Anais do_Be~ado, com tod_a_a
indispensável ênfase, a nossã solidariedade e o nOsso de~
sagravo ao eminente Ministro das_ Minas e Energia, ex~
Vice-Presidente da República, Dr. Aureliano Chaves.
RecbaçQ_igualmente, como o faz V. Ex', essas atitudes
que, no meu entender_. são industriadas e que objetivam
não apenas a denegrir a imagem de um dos mais impolu~
tos homens púbiicos c;ieste Pais, como a criar entraves
que çbstaculi~em a ação pública dos iesponsávéiS diretos
pela implantação do novo regime qUe estamos vivendo
em noss_o País. Queira receber, por Conseqüência, Sr. Se·
n_ador, alél!l de a par d~s _expressões de nossa solidariedade, a certeza, de que estaremos juntos, unidos, para que,
em qualquer momento, circunstância, oportunidade ou
situac_ão, possamos rechaçar veementemente atitudes
dessa_natur_eza, que não fazem bem à imprensa-sadia do
nosso País ~ muito mal causam à opinião Pública brasileira. Era o aparte que gostaria dr! ~dar a V. Ex•
- O SR. CARLOS CHIARELLI- Eu gostaria de agradecer, e o faço enfaticamente:, a manifestação dO ilustre
Uder_do PMDB, na certeza de que _o gesto de s.olidariedaãe (j_Ue o-ia expressa{:, d~-Certa foiiilã, a mãnifestação
de memóiiil ao fato de Aureliano Chaves ser indiscutivelmente uma das pedras angulares _e. um dos alicerces
bãsicos da própria Aliança Democrática.
E, por isso mesmo; estamos junt<?S e estamos solidários com ele e com todos quantos Seguem ideais similares, ainda que em partidos diferentes, no compromisso
básico com a implantação da democracia e a sç>lidez do
regirile democrático neste País.
Há n razões para nos solid_arizarmos. V. Ex• o fez cOm
pertinência, e- eu ag-r3deço em nÕme do Partido e em
nome do próprio" MiniStro Aureliano,_ain.da qve pudesse
dizer a V. Ex•,-se parafraseasse Unam uno, na palavra de
Aureliano, o "Virtuoso';, ao receber ·a solidariedade pela

Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior~ Embora militando num partido de Oposição eu não ficaria indifertirite nem me silenciaria diante do repúdio que V. Ex• está manifestando
nesta Casa contra uma insidiosa, uma estranha, uma injusta e sórdida campanha que se vem fazendo contra o
Dm. Aureliano Chaves. Conheço-o de há muito e acompanho a sua reta trajetória na vida pública. Embora mili---tando, como disse há pouco, num Partido de Oposição, a
minha voz não silenciaria e nem eu deiXaria de manifes~
tar a minha solidariedade, o que faço neste instante ao
Ministro Aur:eliano -Chaves, ao-homem-púbHc-o--A-ureHa~
no Chaves, àquele homem que todos nós nos habituamos a admirar pela sua atitude franca, pela sua atitude
correta, pela retidão com que tem se portado na vida
pública. Aureliano Chaves para mim - e acredito que
para todo o povo brasileiro- é uma das reservas morais
deste País.
O Slt. CARLOS CHIARELLI- Agradeço sobrema. neira a manifestação sempre doqUellte,justa e oportuna
de. V. Ex~, que apesar de militar em partido diverso traz
aqui o depoimento de quem, pela convivência e com a indispensável isenção, presta um depoimento público para
a história deste País sobre a honorabilidade, sobre as virtudes e sobre a qualificação de Aurelia:no Chaves. Muito
obrigado.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• conce(feri8: um aparte,
nobre Senador Carlos Chiarelli?
O SR. CARLOS CHIARELLI - Ouço o nobre Senador Nelson Carneiro,--com muito prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - O episódio me recorda uma
f_.rase que Octávio Mangabeira costumava dizer: .. Os homens públicos devem estar preparados para serem julga~
dos a _cada di_~. Por .mais que tenha. sido longa a vida de
sacrifício, de renúncia e de t.rabalho, ·um dia aparece alg~:~-êm _que exige da NaçãO o julgamento para o homem
público.'~ Neste..mo_mento e nesta Casa, o Ministro Aure!iano Chaves acaba de receber de todos os_Partidos o
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ju"lgamento que S. Ex• merece e que ê, sem dúvida, o julgamento da Nação. S. Ex• estã acima das crlfíeã:Se das
restrições. Ele é ele pelo seu passado, pelo seu presente_e
·certamente, dada a sua linh_a_de conduta, pelo seu fut_ur_Q._

O SR. CARLOS CHIARELLI- Agra_d_çç_oo_depoimento que V. Ex•, homem público idóneo e probo como
é, o nosso permanente exemplo e paradigma de postura
parlamentar, traz com a sua palavra e com a s_ua voz um
estímulo a esse protesto e um alento nessa manifestação
de justiça que se faz a Aureliano Chaves.
O Sr. Gabriel Hennes- V. Ex• concederia um aparte,
nobre Senado~: Carlos Chiarelli?
O SR. CARLOS "C_HIAR~LLI - Ouço com prazer o
nobre Senador Gabriel Hermes.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador Carlos Chiarelli. pessoalmente tenho a _sa.tlS:G;ição de_ser urn dos a.roi:_._
gos de Aureliano Chaves.
Chegou à Câmara ·o Miriistro Aureliano Chaves_.
como Deputado, juntamente comigo; fomos colegas durante todo o seu mandato de Deputado nas mesmas Comissões. e sempre o via como um homem ativo, atento.
consciente das suas responsabilidades. que merece realmente muito re_speíto; e não teiiho por que mudar minha
opinião at_ê hoje. Como- Líder do Partido, respondendo
pela Liderança neste momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que tenho a lamentar, ê que voltemos aos processos· permanentes que sempre se usaram no País, processos esses em que tanto sofremos, nós do PDS. mas
não nos silenciamos. Nós, do PDS, em oposição compreensiva, racional e consciente, nunca daremos apoio àquilo que acharmos que não estiver bom; e não estâ boa
a forma como se atacam os h9m!.!_ns agora - ê preciso
medir bem as palavras antes disto.
O SR. CARLOS-CHIARELLI- Agradeço as manifestações de V. Ex.~ e as registro cpmo um testemunho de
apreço pelo ilustre Dr. Aureliano Chaves_._

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• .um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELU - Pois nãO! Ouço o
aparte de V. Ex• ilustre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Uder, V. Ex• fala em nome
do Partido da Frente Liberal. Todavia, eu gostada de
testemunhar meu apreço pessoal pelo atu_al Ministro-das
Minas e Energia, Presidente de Honra do nosso Pa,rtid_o.
Li, _realmente estarrecido, as notícias da imprensa sobre
fatos ocorridos durante a viagem do Vice-Presidente, àquela época, aos Estados Unidos, e fico, nobre Senador,
meditando sobre a influência da_imprensa na formação
do cocneito dos homens públicos. Tenho o maior apreço
pela imprensa, mas reconheço que a sua responsabilidaM
de é imensa, sobretudo numa época de abertura como esta, que nós esperamos se estabeleça definiticamente no
País. Tenho, porém, confiança em que a Nação saberá
distinguir o joio do trigo. O povo saberá,julgar e defender o conceito desse homem que hoje representa o melhor das reservas morais desta Nação. Tenho certeza,
como V. Ex• e como todo o p-ovo brasileiro, que Aureliano Cha'les tem m_uito a oferecer. em termoS de trabalho e
de exemplo ao Brasil.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço a manifestação de V. Ex•
Gostaria de dizer, para encerrar este pronuncianiehto,
que, em primeiro lugar. é preciso que nós, ao repudiarmos, ao rejeitarmos, ao rebatermos _essas formas es_tranhas e atípicas de interpretação--dos fatos, tenhanios a
ventura de fazê-lo com a iseilção e com o vigor indispensáveis, não apenas tangidÇ)S e sensibilizados pelos vínculos afetivos, nem mesmo pelas fronteir-ãs p<irtidãrias,
façamoS em nome da âemocracia, em nome do respeito e
da respeitabilidade às instituições políticas, que, ao primar pela liberdade, não podem compadecer-se até.com a
libertinagem, em nome da_democ~acia, não podem admitir a anarquia. Numa hora como esta, em que se sabe que
se faz democracia com partido político,- e partido polítictl"coril classe política respeitOsa e respeitada,- ou nós
nos insurgimos contra as aleivosias ou nós, açi silenciar,
ao nos omitir, estarerrios induzindo a possibilidade de,
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crescentemente, o virus da não respeitabilidade ser inoM
culado no corpo político do País.
E ~m nome dessa necessária imunização, dessa vacina
capaz de assegurar a robustez do corpo democrâtico que
nós, aquí,Talamos. Levantar suspeições. fazer manchetes
que não coincidem com o texto, dar idéia de que os fatos
noticiados que são legais, legítimos morais e éticos possam não sê-lo, é um trabalho _realmente que desserve à
-causa da democracia e à própria respeitabilidade dos direitos amplos de bem informar.
A sociedade tem Q direito de saber e saber tudo. Mas
de s<~ber atr<~vés do meio da isenção e do veículo do .conhedmento adequado_, sem parcialismO e sem distorções.
Já se dis.!iê·e jã se tem. repetido que não 6-asta a·perias saber, é preciso também, nos tempos atuais, faier saber.
Mas, ao saber fazer, é fundamental que isso ocorra através não da voracidade dos interesses empresariais ou de
outros mO-tiVos escU.sOs qUe possam alimentar aS- fontes informatlvliS, mas <-i_úe ·se façà sa6er atrav-és do sagfado
exercício do dif'eito de bem informar. que deve estar protegido pelo manto amplo da liberdade e embasado no
priricípiO fundamental da ética e da moral e da boa fé.
E é por isto que na hora em que esses fatos ocorrem,
eu diria ao me:U ifustre Presidente, aos Srs. Senadores
que um aspecto positivo disto, decorreu e decorre: é que
se dá direito à ira sagrada de rejeição da opinião pública
brasileira, e que se dâ direito, oportunidade e estímulo
para que esta Casa possa se manifestar, através da palavra idõnea, não apeilas dos conlpailheiros da Frente Liberal, mas de Senadores com expressividade pessoal e
com liderança partidária nas outras agremiações que
aqui cbnosCo cõn-vivem, do PMOB, do PDS, riuma liderança independente e em trânsito migratório, comO -o
ilustre Senador Nelson Carnei~o,_para que todos, aciina
dessas lindes partidárias, dos muros tênues das nossas separações transitórias, diga o depoírriento de peSSoas idóneas contra fatos dessa natureza. ~a chance_ que a calúnia ger~ na c!efesa .feita pela sociedaae:_ o diretto de reparar ·a injUstiÇa é repor ãVerdade. Feli.Znli:irite, isso estâ a
ocorrer. E é por isso que me sinto feliz nesta oportunidade, por ter tido a felicidade de deflagrar essa justa ação,
essa reparadora ação, não apenas para que pudéssemos
recordar quem é, quem foi, o que signífica- Aurenano
Chaves, mas para que nós, ao lado disso, testemunhando
o nosso ap'rcço, a nossa solidaríeããCie a ele~- elemento
fundamental no proce.c;so da redemocratização brasileira, repositório de virtude e cidadão íntegro e líder invulgar. para que, ao lado dele, nós aqui estivêSsemos a mostrar ao País que estamos sempre prontos, com a· força da
palavra e com o argumento da idoneidade, para rejeitar,
v~ !to a dizer, além e acima das diferenças e das divergências partidárias. qualquer ação de quem quer que seja
que busque ilaquear, através da notícia deturpadora a
valia, a significação daquele que, por ser um homem
público, fica exposto COntinuadamente ao julgamento da
sociedade.
_
É preciso que haja mais respeito. É preciso que nós,
homens públicos, tenhamos autenticidade, íntegridade e
idoneidade. E é preciso que a sociedade e os meios de comunicação 1enham pelo homem público o repeito que o
exercício de sua função deve merecer.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Seilador Nelson Carneiro, para uma
breve Comunicação.
O ~r. Ga~riel f:Jer!Des --Sr. Preside~t_:, pel~ _ordem.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- V. Exqem a
palavra pela ordem.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pela ordem.
revisão do orador.) --Sr. Presidente, eujâ Senti, depois de_ críticas que sofremos, que alguns Senadores_ se
retiraram. porque_ parec~ que fOí det~rminado_ que, a
partir das 15 horas e 30 minutos. nós teríamos a Ordem
do Dia. A Ordem do Dia é uma hora, em princípio. E se
nós continuarmos ã rião_ respeita-r esse crítéfio~ Sr. Presidente, em face das declarações. do Presidente, ~á pOucos
dias, de medidas que desejava tomar, continuaremos a
ver _o$ S~adores fázere:rn a s_ua programação, muitas Ve-

S~m

zes com compromissos em Minlstérios,·e outros não es- _
tarem presentes exatamente nesta passagem em que é
preciso número j:lara votação. "t: apenas este apelo a V.
Ex• Vamos cumprir, Sr. Presidente, o Regimento, para
termos realmente o Senador presente, a partir das 15 horas e 30 minutos nas votações necessárias.

Q- SR. PRESIÕENTE (Martins Filho)- A Presidência fará cumprir o que determina o Regimento.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (* RJ. Para uma comunicação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Leio nos jornais ·que os remédios estão na lista dos
produtos que a partir de hoje terão seus preços reajustados. ou, em outras palavras, aumentados. Como tais
preços se elevam constantemente, parece até que os brasileiros sãO--O-povo maíS: s·adio do mundo. Os remédios
serlarit objet6s de luxo, que somente os afortunados
comprariam, como jóias e caviar. Diga-se que a prâtica
não ê nova, vem de muito tempo. Quem respeita neste
País tabelas do CIP'? 1:: certo que ao consumidor cumpre
verificar se·=~õs preços ultrapassam os autorizados pelo
Poder Público. Que o freguez deve conferir o que lhe
cobram com a lista pubHcada pelo Diário Oficial. Ora,
na hora da doença, quem se lembra de fazer ess_e conforto? A necessidade tem cara de herege. Paga o que lhe
cobram, não discute, sai correndo para aplacar a dor,
evitar o agravamento da enfermidade, salvar a vida. Todos os dias os jornais falam em servidores que estão
sobrando nas repartições públicas, na União, nos Estados, nos Municípios. Que, pelo número, não têm sequer
onde sentar. Seria bom que o Ministro e os -secretários
-de Administração pensassem em aproveitar os semserviço· para fiscalizar a venda de remédios. Cada fiscal
ficaria com utn exemplar do Diário Oficial na mão, esclarecendo a quem compra quanto deve pagar. Assim, a
vida seria menos amarga, e até a morte não custaria tanto.

o sR. PREsiDENTE (Mar-tins Filho)- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. J9-Secretário.
É lido o seguinte

-PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 210, de 1985
"Dispõe sobre a destinação de um (I) concurso de
_prognóstico da Loteria Esportiva Federal (Decreto-lei n9 _594, de 27-5-69) ao Fundo de Assistência ao
Atleta Profissional (FAAP)."
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 A renda líquida total de um dos concursos
de _prognósticos_ eSportiv-os- promovido~ com base no
_Dccreto-l~;i n" 594, de27 de maio de 1969 (Lot~ria Esportiva Federul), destinar-se-â, em cada ano, ao Fundo de
Assistência ao Atleta Profissional - FAAP.
§ }9 Os reéufsõs obtído"s na forma prevista no parãgrafo anterior serão repassados pelo FAAP às instituições organ_izadas nos termos do art. 49 da Lei n9 6.269,
de 24 de novembro de 1975 c por essas utilizados na execução do sistema de assistência complementar ao atleta
profissional.
§ 29 A data de_realização, em cada ano, do_concurso
de prognósticos a que se refere este artig_o será fixada
pelo Conselho Nacio~al de Desportos, preferentemente
entre as marcadas para jogos de campeonato de âmbito
- nacional.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçtío.
Art. 3"' Revogam-se as dispoSições em contrário'.

Justificaçã~
Com a Lei n9 6.269, de 24 de novembro de 1975,
instituiu-se o sistema complementar de assistência ao
atleta profisSional, objetivando preCipuãinente orientá:.lo no sentido de uma adaptação profissional alternativa.
E, para execução do sistema, no âmbito financeiro, foi
criado o Fundo de Assistência ao Atleta Profissional.
,-:\- efetiva prestação de assistência fica, em- cada unida. âe -da Federação; a cargo de instítuição sem fim lucrati-
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Câmara n.,.s 25/81, 47, 64 e 90, de 1982, ficam com a sua
votação adiada para a próxima sessão ordinâria.
O SR. PRESIDEN'fE (Martins F!lho) :- Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Lyra.
O SR. CARLOS LYRA (PDS- A L. Pronurlcia o seguinte discurso.) - 3r. Presidente, Srs. Senadores:
Perdeu Alagoas, no dia 17 de julho último, uma das
suas maiores expressões políticas, com a morte do exSenador João Lúcio, a quem sucedi nesta Casa.
Nasceu a 7 de março de 1915 e soube construir, ao longo de uma vida de diuturno trabalho, uma firme liderança no agreste alagoano, porque dedicada aos mais
legítimos interesses da terra e da gente do meu Estado.
Homem simples, de trato cortês, João Lócio, em umh.
vitoriosa jornada de setenta anos, tornou-se uma legenda
de serviço, de homem público, de líder político e, principalmente, de amigo leal, com postura de dignidade e de

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, no jorna[ Correio Braziliense, o ex-Ministro e
ex-Senador Jarbas Passarinho publicou interessante artigo. a que deu o título de "Raízes do Revanchismo".
Defendeu S. Ex~. com bastante propriedade, a tese se-gundo a qual não pode e nem deve o Governo da Nova
República generalizar situações acusatórias em relação
ao Ministério do Governo do Presidente João Figueiredo.
Sr. Presidente, tenho que concordar com o Senador
Jarbas Passarinho, por dois motivos fundamentais: primeiro, que a generalização das acusaçõ~. sobretudo de
mordomias e de gastos excessivas, por antigos ministros,
essa generalização leva, fatalmente, à criação de situações de_ injustiça. Concordo, em segundo lugar, porque o Ministro -e Senador Jarbas Passarinho se situa,
precisamente, dentro daquela exceção que deve ser
realçada pelo atual Governo, exceção que dã conta de
vários Ministros que se houveram com todo o zelo pelo
patrimônio público e que se comportâram, no exercício
das suas funções, em fiel obscrvânci~ às normas de decoro e de moralídade administrativa, como é o caso do Ministro e Senador Jarbas Passarinho, a quem, da tribuna
do Senado, além_de dar razão à maioria dos argumentos
que ex:pendeu, ontem, pelo Correio Braziliense, apresen~
to, sobre o caso específiCo; a minha inteira e irrestrita solidariedade.

vo, mediante convênio com o Ministério da Educação,
ouvido o Conselho de AdministraçãO- do FAAP.
Trata-se. como vê, de notável iniciativa que pouco a
pouco se converte em promissora realidade, cm benefício
do atleta profissional.
___ _
Contudo, os recursos postos à difiposição do programa não atendem às suas necessidades~-Assim, nadu mais justo do que utilizar, como aqui preconizado, recursos gerados pelo próprio futebol profissional, que existe cm funçãO dos atletas, potenciais ne- ·
cessitados da atuuçào do FAAP.
Sala das Sessões, 5 agosto de 1985.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEl No 594,
DE 27 DE MAIO DE 1969
Institui a Loteria Esportiva Federal e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o§ l9 do arL 29 do Ato Institucional n"' 5, de
l3 de dezembro de 1968, deci'eta:
Art. l9 Fica instilt.lída a Loteria Esportiva Federal,
para a exploração, em qualquer parte do Território Nacional, de todas as formas de concursos de prognósticos~
esportivos.
Art. 29 Fica o Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais; através da Administração do Serviço-de
Loteria Federal, com a colaboração das Caixas Económicas Federais, incumbido de dar execução aos serviços
relacionados com concursos de prognósticos esportivos.--Art. 39 A renda líquida obtida com a exploração da
Loteria Esportiva Federal será, obrigatoriamente, destinada a aplicações de caráier assistencial, educacional e
aprimoramento fisico, e será- distribuída de acordo com
programação -expedida pelo Poder Executivo, observadas as seguintes taKas:
a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à família, à infância e -à adolescência, a cargo da
~&!.~-o Brasileira de Assistência;
b) 30% (trint<l por cento) para programas de educação ffsica e atívidades esportivas.
c) 30%(trinta pOr cento) para programas de alfabetização.
Art. 4"' O Conselho Superior das Caixas Económicas Federais, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir da sua vigência, deverá apr6Sirltar ao Ministro da Fazenda anteprojeto de regulamentação do presente
Decreto~lei, para ser submetido ao Presidente da República.
Art. 59 A Loteria Esportiva Federal fica sujeita ·ao
pagamento de cota de previdência de 10% (dez por cento) sobre a importância bruta de sua receita, a qual serã
integralmente recolhida ao_ Banco do Brasil S.A., em
guia própria, à corit<l do Fundo_ de Liquidez da Previdên~
cia Social.
~ Art: 69_ Considera-se renda líquida, para os efeitos
deste Decreto-lei a que resulta d~ renda bruta deduzidas
exclusivamente as despesas de custeio e manutenção dos
serviços da Loteria EsportíVã: Federal, que__sede_yerão
manter dentro dos límites fixados pelo Poder Executivo.
Art. 79 Este Dc_creto-lei entrará cm vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasiHa, 27 de maio de 1969; 1489 da Independência e
819 da República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Favorino Bastos Mércio
João Paulo dos Reis Velloso
(À.~

Comis1·õc•.ç de C'onsiítuiçãi; e Justiça e de Fi·
nanças.)
Publicado no DCN- Seção l i - de 6-8-85
O SR, PRESlDENTE (Martins Filho) - O projeto
serâ publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
. --:
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dra, t~das
em fase de votação, constituída dos Projetas de Le1 da

bravura~

Seus posicionamentos sempre foram firmados em defesa dos corretos anseios do seu povo.
Era exemplar chefe de famítia, esposo, pai, avô, irmão,
parente; era um modelo de Hder político e sertanejo, -sabendo ouvir e sabendo conduzir os seus correligionários,
sem transigir com o erro, sem acomodar-se, jamais.
Suas origens políticas são as da União Democrâtica
Nacional, tendo tido como companheiros, em 1946, homens que fizeram e fazem a história do meu Estado e do
meu país, tais como Rui Palmeira, Arnon de Mello, Teotôhio VHela, Melo Mota, Josê Lúcio, Mário Gomes de
Barros, Luiz Cavalcantí, Afranio Lages, Mário Guimarães, Freitas Cavalcanti e muitos outros.
Foi Prefeito de Arapiraca, por duas vezes, de 19_55 a
1960 e de 1965 a 1969, suplente do Senador Arnon de
Mello em 1970 e 1978 e Senador de 1981 a 1984, quando
já,_muito doente e sentindo que não mais poderia contri~
buir para a plenitude desse nobrecargp, renunciou o seu
mandato, deixando-me como seu substituto.
Fundador da ARENA e posteriormente, PDS, João
Lúcio foi coerente em toda a sua caminha_da político~
partidãria, adotando rígidos critériOs morais na análise e
,
na açãc- daquela atividade.
Meu Estado cobriu-se de luto, minha gente chorou a
perda de um grande líder.
l'ionrava-me ser amigo de João Lúcio e tê-lo sucedido
nesta cadeira.
Admirava-o em sua simplicidade, na espontan~idade
de seus gestos, na singeleza de suas expressões, na força
de sua liderança, na grandeza de sua lealdade: admiravao no homem que soube ser, no líder que foi, no vitoriOso
político que marcou durante 40 anos o cenário alagoano.
Emocionado, presto nesta Casa a minha homenagem
a João Lúcio que viveu e morreu com dignidade, exemplo e símbOlo para esta e futuras gerações de alagoanos.
O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CARLOS LYRA -

Pois não.

O Sr.ltamar Franco- Eu queria juntara minha voz à

de V. Ex~ nesse preito de saudade ao Senador João Lúcio, Destacou V. Ex_' a coerência e o e_spírito público do
eminente morto e a grande perda para o seu Estado. Representante de Minas Gerais, como seu colega nesta Casa, me permitiria dizer a V. Ex' da nossa saudade e do
nosso respeito à memória do Senador João Lúcio.
O SR. CARLOS LYRA - Agradeço o aparte do
nobre Senador Itamar Franco e farei chegar à famíli.a enlutada o pesar desse ilustre representante de Minas Gerais~··

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR fRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESiDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador F ãbio Lucena.

Sr. Presidente, o destina reservou ao Presidente José
Sarney a missão de salvar o Brasil. t\o longo_ de nossa
História, nenhum chefe de Governo foi levado ao poder
em situação similar. Por isso que a todos nós cumpre
apresentar sugestões, a fim de que as terríveis forças de
resistência à conSolidação do regime democrãtico não
desviem nosso País dos rumos imaginados pelo saudoso
Presidente Tancredo Neves, cujo martirológio fez com
todos os brasileiros nos entregássemos a profundas reflexões sobre os destinos de nossa grande Pâtr!U:.
O Governo se compõe de um Ministério heterogêneo,
resultado do concurso das correntes político-ideológicas
que tornaram possível a derrogação do regime autoritário e propriciararii o advento da Novà República. É
saudável essa espécie de composição de contrários -deri:.
tro de qualquer Governo, porquanto, a confrontação de
variadas opiniões seffipre gera uma resultante de verdade
muito mais p-róxima- do real verdadeiro.
Devemos reconhecer, todavia, que os resíduos do autoritarismo só poderão ser totalmente extirpados pela
Assembléia Nacional Constituinte e que, até lã, s6 o pensamento nacional, calcad_o na idéia histórica do Brasil, é
que pode e deve contê-los.
Estas observações são conseqUências das lições que
aprendi com três sábios: o primeiro, nascido em Portugal, e que por muito tempo viveu no Brasil. Durante a
vida inteira não deixou jamais de ensinar. Refiro-me ao
Padre AntÔf!ÍO Vieir!l;_o segundo, brasileiro, cientista de
renome internacional, o eminente Professor Rogério César de Cerqueira Leite, de São Paulo: o terceiro, o salvador da França, General Chades De Gaulle.
Em artigo que public.:m na folha de S. Paulo, no primeiro dia do_mês de julho do ano de 1976, comentou o
Professor Cerqueira Leite: "Quando ao final da década
dos 50 se foi buscar o Genúal De Gaulle de seu retiro em
Cofombe-Y-Ies-DeUx-Églises, a preocupação era com a
guerra de libertação da Argélia. Um General da França
para conter o exército francês, inconformado com a capitulação. Mas De Gaulle era grande demais para tarefa
tão pequena e, mesmo antes de encerrar a guerra da Argélia, jâ se propunha à reconstrução de "uma certa idéia
da França", única arma contra a inevitável mediocridade que o sucederia. De sua obsessão nasceu o """Comitê
de Sábios". Dez cientistas e pensadores, professores uni~
versitários, presididos por um brilhante Físico de 38
anos, Pierre Aigran " ..
Com o Comitê, às vezes com seu Presidente, discutia o
General durante horas. Quais os campos de pesquisas
fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da
França'? Quais os mecanismos para geração de tecnologia'? Por que auto-suficiência em computadores'? Por que
tecnologia de materiais? o· General nada aceitava sem
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discussão. Assunto de tal importância, o futuro da
França, não seria deixado cm mãos de assessores e rn~s
mo de competente::. ministros.
No ano de 1638, estando na Bahia a Armada Real de
Lisboa, o P'c.dre António Vieira pregou o mónuineiltal
sermão- da Santa CrUz, onde sentenciou: "Perguntado
Alexandre Magno com que indústria, ou com que meios
em tão breve tempo se fizera senhor do mundo, diz Estrobeu, que respondera com estas palavras: Consiliis,
eloquente et arte imperatoria. Com os conselhos, com a
eloqUência, e com a arte de governar exércitos. No últi-_
mo lugar pôs a arte, e no primeiro o conselho; porque o
conselho é a arte das artes, e a alma e inteligência do que
ela ensina. A arte prescreve preceitos em comum, o conselho consid~ra as circunstâncias particulares: a arte ensina o que se há de fazer, o conselho delibera quando, como, e por quem. Os levitas que quiseram imitar as façanhas dos macabeus, porque pelejaram sem conselho,
perderam em um dia o que eles com prudente e bem
aconselhado valor tinham ganho em muitos. Se algum
capitão pudera escusar o conselho, era o gênio de Alexandre, formado pela natureza para conquistar e vencer.
Mas nem a sua arte, nem a sua fortuna o lisonjeou de
maneira, que não antepusesse o conselho a ambas. O que
desigualou o poder, pode supri-lo a arte; o que errou a
mesma arte, pode-o emendar a fortuna; mas o que se intentou sem conselho, ainda que o favoreça o caso, nunca
é vitória. A que alcã.n-çóU de si mesmo Alexandre, essa
lhe deu todas as outras, porque se sujeitou a perguntar
quem sabia_s_ujeitar o mundo, e havendo de dever de algum modo as suas vitórias, não as quis dever ao seu
braço, senão ao seu conselho" (Vieira, -in "Sermões"
.. Lello & Irmão- Editores", Porto, Vol. VII, páginas
16 e 17).
~
Essas não são lições antigas, Sr. Presidente, e se o são,
são ainda mais sábit\s, porque atuais e com projeção
para a eternidade.
--=--Em suas ''Memórias de Guerra", aprendemos com o
General Charles De Gaulle a amarga experiência por-ele
sofrida, quando políticos e sobretudo militares frã.nceses,
a começar pelos altos escalões do Exército, nãQ ouviram
suas advertências e não deram atenção a seus planos.
Mais tarde, chamado a salvar a França, o General recolheu da própria tragédia que ensangUentoU sua grande
pátria os ensinamentos para a salvaguarda do futuro e
organizou o seu comitê de sábios, o seu corpo de conselheiros, que funcionou junto a ele até- o advento de uma
Nova República regida por uma Constituição aprovada
esmagadoramente em plebiscito. --

cia conta com Ministros de Estado do mais alto saber em
toda a República.
Para a "cerla idêia do Brasil", falta um pouco mais.
Falta um Conselho de Sábios para, a todo momento, discutir com o Presidente da República os grandes problemas nacionais, antes de qualquer decisãO do chefe do
Governo e do seu Ministério.
Qual o meio mais indicado para o tratamento da dívida externa? E do endividamento interno? Como cuidar
mais eficientemente da Universidade? Como resolver a
crise habitacional? E a inflação, que começou a decrescer
de seus níveis absurdos, em contraste com o custo de vida, que ultrapassa a taxa inflacionária como aqui, com
muita lucidez, o demonstrou o eminente Senador Luiz
Cavalcante? Como executar, com maiores benefícios
para o Brasil, o Plano Nacional de Informática? E o desemprego, a Crise da empresa privada, a questão salarial,
os juros bancários, a poHtica de empregos, a democratização do capital, o fortalecimento da livre iniciativa e a
elevação dos índices de dignidade humana dos trabalhadores? As questões energéticas, dos minérios, do mercado financeiro, dos himalaios escândalos, da moralização
dos hábitos administrativos, das crianças sem escolas, da
juventude que quer horizontes para realizar o seu futuro?
Todas essas perguntas, Srs. Senadores, e tantas e tan~
tas outras -qUe ocupariam numerosas laudas, antes da
ConstituJnte, s6 podem ser arialisadas pelo "conselho
que delibera quando, como e por quem", porque "o conselho é a arte das artes, e a alma e inteligência do que ela
ensina".
Dez brasileiros ilustres por todos os títulos, nacionalmente reconhecidos como sábios, tirados da U niversidade, do Congresso, do Clero, da Ordem dos Advogados,
da Imprensa, dos setores literários e artísticOs, -de empregadores e empregados, das classes militares, etc., passariam a ocupar gabinete contíguo ao do Presidente daRepública, para conversarem com o Presidente com aquela
franqueza e cordialidade que fazia Gothe conversar com
as leis.
_
À Constituinte, então, restaria a tarefa maiOr: consubstanciar irreversivelmente a idéia do Brasil, isto é, -do
Brasil forte, livre e democrático que todos queremos.
Fica a proposta, que espero possa merecer, não apenas
a meditação de V. Ex's mas ainda e sobretudo a reflexão
do Presidente José Sarney. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente, nesta tarde. (Muito bem!)

..As UniverSidades foram remodeladas~', diz o Professor Cerqueira Leite. "Outras foram criadas. Do antigo
Prédio da Sorbonne, a Faculdade de Ciências pa-SSoU às
modernísslriia-S1nstalações do Qu_ai Sã:int Bernard. Nasceu Orsay. Em torno da provinciana Universidade de
Grenoble nasceu um complexo técnico-científico, hoje
com cerca de 5 mil pesquisadores. Não houve Universidade francesa que não se tiVesSe expãndido. Criou-se o
terceiro Ciclo, inspirado no bem-sucedido programa
americano de formação de doutores (PhD). Saclay se expandiu enormemente (,,) Aquela certa idéiã--da França,
que muitos confundiram com um ridículo nacionalisrrio,
com mero chauvinismo, foi"-- poSsiVelmente ·a principal
responsável pela autonomia econômica e política da
Fra'nça. E isto não se constrói com expedientes monetaristas.. Não foram banqueiros que salvaram a França.
FOi a confiança de um grande homem em seu país, e sua
inexorável vontade de acertar".

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ConcedO a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Em pleno regime do Ato Institucional n'>' 5, concluía o
eminente cientiSta paulista: "Falta-nos, talvez, "uma certa idéia do Brasil", falta-nos suficiente vontade de acertar".
Que estamos esperando, então, Srs. Senadores? Uma
certa idéia do Brasil encerra, com certeza, a intenção e a
vontade de acertar. Qual aquele, dentre os brasileiros,
1
que mais deve vindicar essa intenção e essa vontade? Sem
dúvida, o Presidnete José Sarney. Mas trata-se do futurQ
do Brasil, que o Presidente, enquanto não desaguarmos
na Constituição a ser elaborada· pelos futuros constituintes. não pode nem deve deixar ao talante exclusivo de seu
Ministério, embora se deva reconhecer que Sua Excelên-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Odacir Soares -João Calmon - Amaral Peixoto AlfreC!o Campos- Saldanha Derzi- Carlos Chiarelli.

O SR. NELSON CARNEIRO ( _
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo regísti-àr desta- Tribuna, não somente para que
conste dos anais__ da Casa, mas principalmente para que
sirva de alerta às autoridades administrativas coinpetentes, um abaixo-assinado que nos chega da capital da Paraíba, João Pessoa, firmado por dezenas de carteiros
aposentados do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos, em que é denunciada a aflitiva situação remuneratória por que passam no momento e pedidas as' providências cabíveis para minorar tal sofrimento injUstO.
Informa-se no documento referido que a evolução da
carreira des.ses ex-servido~s do antigo departamento do
Ministério da Viação que cuidava dos correios no País
deu-se de maneira um tanto confusa, eis que, tendo sido
permitido aos carteiros ascender à condiÇão de agentes
administratiYos, através de legislação especial de aposentadoria proporciónal aos então aposentados foi dado o
mesmo direito.
Todavia, a partir daí o que se viu foi que os carteiros
alcançados por redistribuição estão hoje em dia com
vencimentos superiores a um milhão e seiscentos mil cruzeiros, lotados, em muitos casos, na Receita Federal, ao
passo que os aposentados signatârios do documento,
com o mesmo grau de instrução e teoricamente com direitos equivalentes, percebem proventos cuja média não
ultrapassava, então, duzentos e vinte mil cruzeiros, ínfima, irrisória, incompatfvet com a função exercitada na

Agosto de 1985

ativida_dejá que menor do que o salário de um cobrador_
de ônibus.
E a situação decorrente de tal remuneração apequenada é tão difícil que muitos dos ex-carteiros, hoje aposentados, e._c;tão vestindo e calcando roupas e calçados usados, sem condições de adquirir alimentos e livros para a
educação dos filhos.
De des.tacar ainda o fato, noticiado no documento a
que repetidamente ciStou me reportando, de que muitos
deles trabalharam cerca de cinco anos gratuitamente
para o antigo OCT com vistas a adquirir O emp-rego.
1::, pois, caso muito triste e indubitavelmente injusto
que precisa ser analisado e consertado pelas autoridades
administrativas do setor, às quais endereço o meu apelo
neste momento. -(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronunciá o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
No dia 24 de julho último realizou-se, no Palácio do
Planalto, uma das mais expressivas cerimônias do Governo da Nova República, consistindo na sanção presidencial à lei que dispõe sobre a execução do parágrafO 4'>'
do art. 176 da Constituição, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n9 24, de autoria do nosso eminente colega João Calmon, que propicia a amplíação dos
recursos federais, estaduais e. municipais destinados à
educação.
Esse diploma, classificado, com rara felicidade, pelo
Ministro Marco Maciel como "a Lei Áurea da Educação", -é semente lançada em terra fértil, para produzir
cem por um, abrindo caminho para a solução de ingentes
problemas nacionais, inclusive o analfabetismo, que permanece como constante desafio a todos os governos,
apresentando o Brasil um contingente de iletrado~ quase
equivalente à população total da Argentina, a segunda
da América do Sul.
João Calmon, ao lançar a "Década da Educação",
que se encerraria em 1980, lembrava, em pronunciamento parlamentar, o desempenho obtido pela Dinastia Meiji, no Japão, aplicando vultosas verbas no setor educacional, para obter, em meio século, a transformação de
um país medieval numa das maiores potências industriais do mundo, dQminando, plenamente, a tecnologia
ocidental.
Se a campanha do nobre representante capixaba só
obteve, na ordem prática, a criação do MOBRAL com excelentes resultados iniciais, depois depreciadosseu labor na luta em prol da educação, com insubstituível instrumento para o desenvolvimento integrado do
País, foi, finalmente, coroado de êxito numa segunda
tentativa de ampliação dos recursos destinados à formação educadOnal e cultural do nosso povo.
Falando sobre a regulamentação da Emenda Consti~
tucional n'>' 24, disse _o Ministro Marco Maciel:
"O papel reservado à educação está suficientemente explícito na lei aprovada pelo Congresso Nacional em notável mobilização. Ela nos fornece os
meios e os instrumentos de que a educação e o ensino necessitam para cumprir a sua função modemizadora. Torna solidárias as diversas esfe"ras do poder no estabelecimento desta prioridade nacional,
agora realmente efetivada; e reforça os laços e compromissos mútuos entre a União, os Estados e os
Municípios, no sentido de concentrar recursos para
o mais abrangente de todos os desafios nacionais o desafio da educação."
Deve-se ressaltar, por outro lado, que a precariedade
dos recursos destinados à educação e a falta de planejamento na sua aplicação, têm contribuldo, no decorrer
dos anos, para o constante agravamento do problema,
que exige um tratamento marcado pela unidade da doutrina e pela descentralização executiva, bem.definidas as
atribuições das três esferas administrativas e rigorosamente racionalizada a destinação dos meios materiais
disponíveiS.
A partir dessa mobilização de recursos, será possível
equacionar o problenia-da-busca e do encontro dos cami-
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nhos pedagógicos que nos conduzirão ao aprimoramen~
to da educação nacional, cumprindo o seu pape! formador e integrador, como fundamento essencial do desen-

volvimento.
Ao congratular-nos com o Presidente da República e o
Ministro da Educação, pelo advento dessa nova .. Lei
Áurea", queremos saudar o Senador João Calmon pela
sua pertinácia, seu descortino e seus prestantes serviços à
educação nacionaL
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Lembro aos
Senhores Senadores que o Congresso Nacio"nal está convOcado para uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e

30 minutos, no Plenãi"io da Câmara dos Deputados, d~
tinada à leitura da Mensagem Presidencial n<? 47, de
1985-CN.
A Presidência lembra, ainda, ao Plenário que amanhã,
dia 6 de agosto, às 14 horas e 30 minutos, será realizada
sessão especial do Senado, destinada a homenagear as
Organizações Globo, na pessoa de seu DiretorPresidente, jornalista Roberto Marinho, pel~ _!~anscurso
do sexagésimo aniversário de criação do jornal ..0 Globo". Assim sendo, as matérias constantes da pauta da.
sessão ordinária de hoje, que não foram Votadas por falta de quorum, ficam adiadas para a próxima quartafei~, dia 7, fiCando assim Co:Ostituída

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto d~ Lei da Câmara n<? 25, de 1981 (n<? 6(79, na Casa de Ofigem), que int!_oduz alterações na Lei n9 5.869,-de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, no que se refere à arrematação de bens penhorados, tendo
PARECERES, sob n<?s 589, de 1983, e 199, de 1984, da
Comissão
·
·
-de Constituição ·e Justiça, I"' Pronunciamento: favorável ao projeto; 29 Pronunciamento: contrário à emenda
de plenário.
2
Votação, em turno único, do PrOjeto de Lei da_Câm~:
ra n~> 47, de 1982 (n<? 1.899/79, na Casa de ÕrigCm), dando nova redaçãa ao ~ 29 do art. 6~> da Lei n<? 605, de 5 de
japeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salãrio nos dias feriados e
religiosos, tendo
PARECERES, sob n~>s 505 e 506, de 1984, das Comissões
-de Saúde, favorável; e
-de Legislação Social, contrário, com voto. vencido_
do Senador Hélio Gueiros, e vota vencida, em separado,
do Senador José lgnâcio Ferreira.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 64, de 1982 (n<? 2.452/79, na Casa de origem), que
altera o art. 7~> da Lei n<? 6.649, de 16 de maio de 1979Lei do Inquilinato, tendo
PARECERER FAVORÁVEL, sob n• 625, de 1983,
da ComiSSão
-de Constituição e Justiça.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 90, de 1982 (n9 3.990/80, ri~C~~la de origeJ_ll), que
acrescenta parágrafo ao art. I~> da Le1 n'~' 6.545, de 30 de
junho de 1978, ciue "dispõe sobre a _transf9rmaçãg das
Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e
Celso Suckow da Fonseca-enrCentiais Federais de Educação TecnológiCa, e dá oUtras providências'", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 919, de 1982,da
Comissão
- de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 58 minutos.)

DISC{)RSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADARO NA SESSÃO DE 28-6-85 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PYBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MUR!LO BADARÓ (PDS - MG. Como
Lídt!f, prónü-ilcia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
· Srs. Senadores:
O Senado assistiu·
à comovente manifestação
do Senador Carlos Chiarelli, da Frente Liberal, .na tentativa de suprir o indisfarçável silêncio dos homens que
.apóiam o GovernO ·nesta Casa, em torno da Nova República. Digo comovente porque sequer os seus companheiros o apartearam, o que fizeram hoje no discurso do
Senador Humberto Lucena.
Desejo oferecer uma réplca ao articulado pronunciamento do Líder do Governo que, em certos trechos, me
pareceu muito com a leitura de muitas mensagens governamentais que tanto poderiam ter perten~ido ao G9"verna Figueiredo, como ao Governo Geisel ou ao Governo
Médici.
vamos, então~ parte por parte, _assinalar aquilo que
mais noS chamou a atenção no dis_curso do _eminente Senador Humberto Lucena. Diz S. Ex• que este primeiro
tempo foi marcado por acontecimentos importantes.
Pela primeira vez nos últimos 20 anos, foi escolhido por
via indireta um cand1dato homologado pela vontade popular, arremata o ilustre Senador da Paraíba. Melhor seria que o nobre Líder do Governo prestasse tributo de
homenagem e de justiça à realização de um projeto político que, em meio a uma legislação verticalizada e de
nítido caráter autoritário, possibilitou ascensão, ao Governo, de um Líder saído das hostes da Oposição. f: aí
qUe resSalta mais evidente _o grande sentido de um projeto político que o nosso Partido teve a honra de lastro,
força e prestígio para que fosse executado atê o final.
Diz o nosso eminente colega Líder do Governo, que o
Presidente José Sarney manteve o Ministério convocado
pelo ex-Presidente ou pelo Presidente não empossado,
Tancredo Neves, como um compromisso-irrecusável, o
que provoca esta estranha situação de um Presid~!"Jte governar com um Ministério por ele não selecionado.
ReCüsou~Se:-diZõ" Uder do Governo, o Presidente dâ
República, José Sarney, a assinar decretos-leis. Mas, no
entanto, se permitiu criar três novos Ministérios por decreto, ao arrepio da decisão legislativa ou sem sequer
consultar o Poder Legislativo que, mais tarde, foi convocado apenas para prover, através de uma decisão legal,
os cargos e os recursos para que esses Ministérios pudessem funcionar. E tudo isso em um tempo em que se recomendava contenção dos gastos, austeridade administrativa e Saciifído. ··
Diz o nóSsõ eminente colega que o Presidente Pa RepÓ.blica José Sarney se recusa a usar o instituto do decurso de prazo, com o sendo isso uma p~ça do chamado entulho autoritário. quando, em verdade, o decurso de prazo, iirado dele os excessos e, de certa maneira, isso já foi
feito na penúltima reforina constitucional, é um instru.mento que deve levar corpos legislativos de forinação diversificada, de concepção quase conservadora e, principalmente, lento na sua forma de agir e de decidir, a procjuzirem em tempo rápido e célere, decisões qu~_ ~ssegl!-:
rem ao Estado moderno um mínimo de eficácia e·de eficiência na sua ação; isso longe de ser o ato que pode ser
exaltado no Governo da Nova República, ao contrário,
me parece um fato sem qualquer importância mãior.
Não se usa o instituto constitucional porque faz parte do
chamado "entulh.o autoritário". Porque os que lêem os
jo-rnais percebem, com muita clareza que, muito glais do
qU.e6llão us() do decurso de prazo, o que realmente tem
perturbado o exercício da ação governamental é o chamado "entulho fisiológico", que é a disputa entre os
niembr6s da Aliança -Democrâtica pelos cargos do primejro, segundo, terceiro, quarto e quinto escalões do
Govetno.
Coritinua o líder para dizer, que atribui-se à Nova República a eleição direta, as eleições de Prefeitos nas Capitais e o voto do analfabeto. Em verdade, isto foi uma
conquista do Congresso. Foi o Congresso que canse- guiu, através das suas lideranças, unir suas forças para
obter esse resultado. As eleições diretas foram conquistadas mediante pressão da opinião pública despertada pe-

·ontem

Terça-feira 06 2497
l~s discursos e pelas articuladas palavras dos Líderes do
PDS, na Câmara e no Senado e dos nossos Senado_res e
dos nossos Deputados, que colocaram o Governo diante
dessa_situaçào de extrema delicadeza, de não poder faltar
com compromisso tão solene assumido com a opinião
públicl:l de seu restabelecimento.
Não usou sequer uma vez da Lei de Segurança Nacional, cOmo se fosse de grande relevância esse fato. A Lei
de Segurança Nacional é um dispositivo da legislação penal brasileira que pode ser usada quando para isso se torna necessário, de vez que quaildo se pratica um delito especifíCildO e capitulado como tal e incurso nas sanções
da legíslaçào própria, se deve aplicar. Determinou revisão do Estatuto dos Estrangeiros.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite uma observação ligeira? (Ass_entimento do orador.) Não aplicou
a Lei de Segurança Nacional, mas deveria tê-lo feito.
Porque, na realidade, as infringências até à própria
Constituição com as greves organizadas e programadas,
que são resultantes da própria desestabilização e credibilidade do Governo, estão aí.
O SR.. MURliO BADARÓ - Senador, vamos rever
a Lei dos Estrang~iro~. o f;statuto dos Estrangeiros. Até
agõi-a, isto está apenas nas excogitações do Governo,
porque o Congresso dela não tem conhecimento.
Agora; ~estaria de dízer ao nobre Líder do Goveno
que nada tão chocante quanto a. proclamação do mutirão contra a violência, como uma das obras da Nova Re-pública e a .. roleta da morte" que se desenrola diariamente, em Belo Horizonte, no mais cruel espetãculo
dado a conhecer à sociedade brasileira e mundial. Dianf:e
dos olhares impassíveis: diante da indiferença, da omissão do Governo Estadual, do Governo Federal e do próprio Governo Municipal. Morreu ontem a 18• vítima da
roleta da morte nos cárceres de Belo Horizonte, e anteontem morreu a 5• vítima do Presídio Santa Terezina,
na terra do Senador Itamar Franco, em Juiz de Fora. É 9
mutirão conÚa a violência da Nova República.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Ex• um aparte?

Permite~me

V.

. O SR. MURILO BADARÓ - Concedo a V. Ex• o
aparte, apenas fico preocupado de ver V. Ex• ontem consagrado como um dos intelectuais mais importantes do
País, descer das suas culminâncias para discutir o problema carcerário de Minas Gerais.
·Mas !lle honra muito o seu aparte.

Ú Sf. Fernando Henrique Cardoso- V. Ex• não ouviu
o meu discurso ontem. Entendo atê as raZões pelas quais
não poderia mesmo ter saído daqui, mas justamente o
que eu dizia é que não há honraria para vm intelectual; o
que há são deveres, e cl;ever em especial está absoluta:mente identificado com aS causas políticas que lhes pa~
recam as mais adequadas ...
O SR. MURJLO BADARÓ- É pena que a Casa não
tenha podido ouvir o discurso de V. Exf. Certãfuente se
insere Como uma das peças mais brilhantes, produto da
sua reconhecida inteligência.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Agradeço mais
uma vez a sua permanente generosidade para comigo.
Sr. Senador, rião obstante eu gostaria de ponderar a V.
Ex•, cujo espírito de equilíbrio aprendi admirar desde
que cheguei a esse Senado ..:
O ~R. MUR!LO BADARÓ -

Muito obrigado.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - ... que a questão
carcerâria, a qual V. Ex• se refere, e que me toca muito
particularmente, posto que em São Paulo sempre estive
ligado aos grupos não só de políticos; mas também de intelectuais, de cidadãos que se preocupam com a ques!ão
dos direitoS humanos, é uma questão - essa de desesperoda população carcerária- que não pode ser atribuída
a nenhum Partido. Eu diria mesmo que seria injusto
atribuir-se a um Governo que estã no exercício há dois
ou três meses.
O SR. MURILO BADARÓ - Ao contrário, Senador, nem eu o fiz. O qUe ·estou acusando o Governo,
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sobretudo o Governo de Minas Gerais, é de total impoSM
sibHidade e omissão cfiãnte do episódio.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso acompanhando o caso.

Eu não estou

O SR. MURILO BADARÓ - O mutirão contra a
violência não passou apenas de uma mera formulação do
Governo assinalada pelo Líder, porque de fato e_steespetãculo desmente tudo.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Esse espetáculo ê
um espetáculo que mostra atê que ponto anos-a fio de
descaso - eu diria até décadas a fio, não quero precisar
de qual Governo - de descaso para com a condição do
carcerário, realmente nos levaram a essa situação de de-__

sespero no Brasil. Acredito que seja uma situação- em
que não possa perdurar. Não compartilho do ponto de
vista daqueles que imaginam que basta explicar as causas
da violência-para que nos sintamos ·satisfeitos. Eu acho
que é neces:s_ário, a despeito do conhecimento das causas
que sabemos, sociais, é necessário também a ação, e a
ação enérgica. Estou seguro de que o Governo toriiirá as
medidas necessárias - se jâ não tomou no caso de Minas Gerais, eu também lamentaria, imagino que tenha
tomado. Quero ponderar a V. Ex' que no que diz respeito àquito que foi feito no Congresso, e foi muito, nesses
poucos meses da atual sessão legislativa, de que o novo
Governo não estev·e ·a:usente. Na Comissão Interpartidária, e a Comissão Interpartidáriã foi o grande forum
no qual nós preparamos as medidas de- transfornúi:ção,
que são medidas que eu creio que hoje são de todos nós,
não vi nem sequer oposição partidária dentro da Comissão Interpartidãria.

O SR. MURILO BADARÓ -

J'j verdade.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Mas quero dizer
a V. Ex• que compareci a quase todas as sessões da Comissão, como membro da Comissão, mas como Líder do
Governo também e que, de alguma maneira, caucionei,
em nome do Governo, as medidas ali -tomadas. Algumas
das quais são medidas que nitidamente, em termos puramente eleitorais, prejudicam o PMDB, como a extinção
da sublegenda. Não foram poucas as vozes, especialmente nas bases do meu Partido, que mostravam a conveniência de que se postergasse essa decisão, pelo menos
que ela não fosse tomada para as eleições municipais de
agora. E, não obstante, com Q pensamento _voltado- Pai-a
a missão democratizadora que, repito, é de todos nós,
eu, em nome do Governo, aprovei, e mais (j,o que apro~
vei, estimulei e incentivei medidas de transformação. De
modo que gostaria de acrescentar ao discurso de V. Ex•
esse depoimento, e com ele faço a defesa do Governo.
O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado, primeiro pela honra do seu aparte, em segundo lugar pelos
esclarecimentos, que cabein melhor no discurso do
Líder, que praticamente chamou para o Poder ExecUtivoas honras_e as glórias de todas as reformas aqui feitas e,nos termos do seu importante depoimento, feitas pelo
entendimento amplo das forças potrticas
assento
nesta Casa. Foi o Congresso o elemento indutor, e mais
do que isso, o elemento reformador, que possibilitou a
conquista de tantas reformas importantes para a corisõlidação da democracia no Brasil.
Disse o nobre Líder Humberto Lucena, também,
como uma das conquistas importantes do GOverno da
Nova República foi o Chamado pacto político, ·que é
uma outra formulação, aquilo que Joaquim Nabucb
chamava de .. a arte da construção no vãcuo". h alguma
coisa que ninguém consegue definir õ que seja.
--A mim me parece que-nos escaninhos da alma do Presidente. que é um homem que conhece bem esta Casa,
que foi um grande Senador, um grande Parlamentar, o
pacto tem um objetivo, ainda que Sua Excelência não
possa defini-lo, porque há dificuldades para encontrar-se
· essa definição.
O necessário-mesmo é restabelecer a unidade do ·apoio parlamentar ao Governo, quCfestá falhando de uma ma~
neira evidente. E todos nós sabemos que no Sistema Parlamentar de Governo as Crises entre o sfsteina de apoio
ao Poder se resolvem com as próprias forças e os mecanismos que fazem parte desse rriesmo sistema. M-as, no

com

Regime Presidencialista, todas as vezes em que o Poder
Executivo se vê carente de apoio parlamentar, que lhe dá
suporte, lastreia a sua ação, lhe dá conteúdo político e
prOgramático, a crise- e O choque são inevitáveis. A História brasileira eStá aí carregada de exeinplos. Basta apenas nos lembrarmos de um.
Quando a Constituinte de 1823, jâ que vamos falar em
seguida na Constituinte, entrou em choque com D. Pedro I que_, apesar da sua figura jovem e alegre, era principalmente um homem dotado de uma invencível vocação
autoritária, ele dissolveu a Assembléia Constituinte.
De maneira que esse pacto é produto da angústia em
que vive o Presidente da República pela falta de apoio
parlamentar. Esse quadro inqUieta não s6 o PDS, acho
qUe deve inquietar mais a todas as pessoas interessadas
no desenvolvimento político brasileiro, porque se ficarmos indiferentes diante do quadro de deterioração, de
dissolução dos partidos políticos brasileiros, em breve
estaremos nos_ defrontando com um quadro de crise,do
qual dificilmente conseguiremos sair de maneira razoãvel. Mais do que isso, o MiniStro Afonso Arinos assinalava outro dia, com a precisão de sempre, é muito dificil
um país caminhar para uma Assembléia Nacional Constituinte sem partidos políticos, com um mínimo de nitidez programática e, eu diria, até mesmo ideológica. Eis
que a mim me causa arrepios essa-Configuração ideológicã para partidos políticos, porque não raro as ideologias
conduzem às posições dogmáticas, às doutrinas de força,
que são o passo inicial para chegarmos às formas mais
extravagantes de tirania e de autoritarismo.
Conco-rdo com o Senador Humberto Lucena quando
S-:..Ex• diz que o Governo obteve_ êxito nO controle da inflação. A reversão ou o impacto psicológico das medidas
iniciais do Governo, já trouxeram, em meio a um clima
de desco·nfiança natural dos setores empresariais, estareversão de expectativas, para ficarmos com a expressão
ciinhadã pelo ·senador ROberto Campos, que é um dos
homens que analisam e criticam Com nlaior e melhores
condições esses temas.
Em verdade, jã o Senador Virgílio Távora aqui asSinalava outrQ_d!!i que isto não acontece por mero capricho
de um administrador. t que o Governo já eDcontroU um
arseriaJ de medidas postas em prática pelo Goverrio pas~
sado. Uma açào inflexível dos administradores da economia, que possibilitaram ao novo Governo a tomada
de algumas medidas mais audaciosas, certamente, e que
produziram esses efeitos. Mas, a impopularidade que se
abate sobre a nossa agremiação, decorre em grande parte
da dureza com que o Governo passado impôs uma política de controle de inflação, que redundou em prejuízo
ao Partido e, certamente, em benefícios à Nação.
Quanto à recuperação do crescimento económico aqui
referida pelo Senador Humberto Lucena, não quero discutir muito esse tema com S. Ex' Atê pediria ao Senador
Severo Gomes que fizesse a contradita em nome do PDS,
porque li na Revista Senhor, tirada ali dos arquivos implacâveis do Senador_: Virgílio Távora, Uma entrevista do
Sçnador Severo Gomes~ a quem devotamos estima e
apreço, sobretudo, um grande respeito. S. Ex•, o Senador S~vero Gomes, _assinalava nessa entrevista -que a
polít~ca anu_nciada pefo Governo é recessiva, conduz o
País ao ~esemprego, _s_enão ao c~os _e ao desespero.
De maneira, Sena3or Humberto Lucena, que o PDS
se afasta um pouco desse debate para que ele fique primeiro dentro do PMDB. Quando V. Exts obtiveram unidade de ponto de vista sobre este assunto, então, teremos
muito prazer em voltar ao tema.
QUã.rito
Controle de preços, essa~ IÚna fórmula êediça e ultr.tpassada, é uma receita que não tem dado certo em nenhum país, a não ser como uma medida de mero
impacto psicológico. Não pode perdurar, mas o PDS faz
muito empenho em assinalar - e isso a bancada já tomou decisão praticamente unânime-, qualquer medida
que o Governo anunciar que esteja ajustada aos interesses do País, quer na recuperação da sua economia, quer
_na retomada do seu crescimento econômico, será por nós
aplaudida sem Qualquer constrangimento, sem qualquer
dificuldade.
Por estranho que possa parecer, o nosso eminente
Líder não falou na reforma agrária.

ao

O Sr. Humberto Lucena- Falei, sim. V. Ex• não ouviu.
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O SR. MURILO BADARÓ - Não falou, eu ouvi,
sim. Mas V. Ex• falou tão baixinho e de forma tão râpida
_que não deu tempo para ouvirmos. Desculpe, mas V. Ex•
falou com tal ênfase ...
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ prazer.

Permito, com muito-

O. Sr. Humberto Lucena interrompê-lo ...

Não gostaria de

O SR_- MURILO BADARÓ --V. Ex• me honra muito.

O Sr. Humberto Lucena- ... para retribuir o seu
to. V. Ex• me ouviu em silêncio ...

ges~

O SR. MURILO BADARÓ- Ouvi em silênCio e com
atenção.
0- Se. Humberto Lucena - Perfeitamente. E gostària
de corresponder também. Por isso deixei que os meus
companheiros de bancada interferissem no seu discurso.
Mas V. Ex• me faz uma injustiça ao dizer que não falei
em ~ef~~a agrária.

O SR. MURILO BADARÓ - Não seria uma injustiça, posso ter cometido um equívoco. V. Ex• me perdoará.
O Sr. Humberto Lucena - V. Ex~ estava desatento.
Leia depois o texto do meu discurso e verâ como enalteci
o esboço do Plãno Nacional de Reforma Agrâria. Anun~
ciei inc(usive que ele seria discutido atê o dia 20 de agosto. E não precisava me alongar porque fiz, especificamente, como sabe V. Ex•, um pronunciamento desta tribuna, há poucos dias, sobre esse tema. Até esperei que V.
Ex• falasse sobre o assunto pois me havia prometido
para que debatêssemos melhor a mati&ria. Mas, V. Ex•,
talvez, por conveniência mineira, não quiz abordá-lo.

O SR. MURILO BADARÓ - Agradeço o esclarecimento de V. Ex• Confesso que realmente não ouvi, mas a
sua palavra para mim ê valiosa.
·
Considerando que V. Ex• tratou do assunto, fê-lo de
uma forma realmente muito rápida, porque, com a sua aguda sensibilidade política, percebeu que o Ministro da
Reforma Agrâria colocou o Governo numa dificuldade
insanável. O Governo trouxe para debate uma matéria
sem estar preparado para discuti-la, e, pior, nobre Senador Humberto Lucena, e. conseguiu quebrar a unanimidade que todo o Brasil jâ havia adquirido em favor da reforma agrária.

O Governo conseguiu este milagre extraordinário: de-suniu o Brasil em torno de um programa ao derredor do
qual a Nação inteira já se havia ajustado, já em torno
dela havia criado uma consciência.
Mas, com relação ao problema do PDS ...
O Sr. HéUo Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Um segundo.
O .Sr. Hélio Gu.elros -

~ porque é sobre reforma

agrária~

O SR. MURILO BADARÓ - Um momento, quem
conduz o debate sou eu.
O Sr, Hélio Gueiros -

Eu sei.

O SR. MURILO BADARÓ - Eu darei a V. Ex• o
aparte. não adianta V. Ex• querer entrar no meu discurso
sem minha licença. V. Ex• vai entrar no meu discurso
canra minha aquiesciência, e para meu prazer. Um momentinho.
Corri relação à refor:ma agrada, nós do PDS iríamos
fazer o nosso pronunciamento e transmitir à Nação a
nossa posição oficial que é favorável à reforma agrária,
não esta-proposta que está aí, que ê uma proposta completamente irrealista, é uma proposta que serve muito
mais de bandeira aos grupos ideológicos revolucionários
do País do que a _uma reforma agrária democrática.

O Sr. Hélio Gueiros- Isto é frase,
O SR. MURILO BADARÓ -

FraSe ê a de V. Ex•, que vou o_uvir

Um momento, Ex•
<m1 seguida.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

SoliCitO ao

nobre Senador Hélio GueirOs que só apárteie cOm licença do orador.

O SR. MURILO BADARÓ -Se V. Ex•continuarlnsistindo, eu não deixo V. Ex~ entrar n.o meu discurso.
O Sr. Hélio Gueiros- Isto é o que V. Ex• quer.
O SR. MURILO BADARÚ - Calma, Ex• Ao contrário, V. Ex' vai me dar Um -gl-ande prazer quando eu
quiser c quando eu lhe der o aparte. Não adianta V~Ex•
tentar atravessar. V. Ex• não conseguirá isso, dessa forma. V. Ex• tem que ter paciência, porque no in0men1o
exato lhe concederei o aparte.
Face à prorrogação do prazo anunciado pelo Líder,
em entrevista à imprensa para o debate da proposta, entendemos que seria melhor deixar para agostõ o anúncio
da posição oficia[ do Partido em relação a este tema.
O Sr. Hélio Gueiros- -v, Ex• me permite um aparte?

O SR. MURILO BADARÚ - Feitas essas conside-rações, vou ter o prazer de ouvir o Senador Hélio Queiras, do Estado do Pará.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Murilo Badaró, lamento que tenha havido esse ligeiro- desentendimento entre nós, porque V. Ex• sabe perfeitamente que
não era minha intenção, absolutamente, perturbar o discurso de V. Ex• Apenas V. Ex' cutucou o Líder Humberto Lucena, ou tentou cutucá-lo, sobre a reforma agrária
e, logo a seguir, quando eu insistia, ou tentei dar um
aparte a V. Ex• sobre a reforma agrária, v: Ex• deu a entender que não daria o aparte porque já estava mudando
de assunto. Mas, com o meu aparte, V. Ex• voltou ao
tema da reforma agrária. Quero dizer, antes de tudo, a
V. Ex~. nobre Senador Murilo Badaró que, antes V. Ex•
havia feito uma outra provocaçãozinha, quando deu
também a sua cutilada no Senador Severo Gomes.
O SR. MURILO BADARÓ --Não, ao contrário.
Desculpe, Ex•, cutilada é dizer que nós todos respeitamos S. Ex~?
O Sr. Hélio Gueiros- Ora, ora, Sr. Senador Murilo
Badaró, V. Ex• não está--falando para ingénuos e
crianças. V. Ex• quis colocar cm xeque...

O SR. MURILO BADARÓ em choque.

Não, em xeque não,

O Sr. Hélio Guelros --.-..-em xeque-mate o Senador
Severo Gomes, pretendendo jogá-lo de encontro ao Senador Humberto Lucena. Quero dizer a V. Ex•.._.
O SR. MURILO BADARÓ- Permita-me V. Ex• um
minuto sól
Senador Virgílio Távora po-deria me emprestar Umil
parte dos seus arquivos implacáveis, af?
Continue. por favor, Excelência!

O Sr: Hélio Gueiros- Nobre Senador Murilo Bada~
ró, o mal é que V. Ex• está acostumado com 21 anos de
autoritarismo, quando havia um papa infalível que dizia
tudo, e ai daquele que o contrariasse, porque seria logo
silenci:..~do, como o Frei Boff. Acontece que nós estamos
em novos tempos. O SenadOr Severo Gomei pode ter algumas idéias sobre os problemas económico-financeiros
do País, sem que isso absolutániente o coloque em choque com o PMDB. O PMDB é um- partido democrático,
onde todos podem falar, onde todos podem ter Opinião,
e cada um pode dar a sua. E não é pelo fato de o Senador
Severo Gomes ter algumas idéias a respeito de determinados problemas que V. Ex• pode se escusar de discutir a
matéria levantada pelo Senador Humberto Lucena, sob
o fundamento de, enquanto Humberto Lucena não se
entender com Severo Gomes, V. Ex• não tem nada a ver
com o peixe.

O SR. MURILO BADARÚ - Desculpe-me, mas não
é isso não. Um momentinho. Já que V. Ex' me aparteia,
com um aparte que me honra mui to, mas é um pouco
longo, e vou tentar interromper para dizer o seguinte:
não é que nós não queiramos di~cut~r. Ao contrário, o
Senador Virgflio Távora que ao "lado do Senador Rõ_óerto Campos são os homens da nossa Bancada encarregados desses temas de forma mais específica, outro dia
lançou um desafio aqui no Plenário à Bancada do
PMDB e não compareceu ninguém para debater com
ele.

___ O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• é Q_ue i'lão conpareceu ao
Plenário. Se V. Ex• tivesse comparecido ao Plenário, ou
então estivesse acompanhado a questão, em seu Gabinete ...
---O SR. MURILO BADARÓ- Acomparihei tudo, Ex'

- ---O Sr. Hélio Gueiros- ... V. -EX• deVerliitersabido que
o Senador Virgílio Távora recebeu coiltradita do Senador Chiarem, do Senador José Lins, e até deste humilde
apnrteante.
O SR. MURILO BADARÓ - Sim, encontrou contraditado o PFL, não pelo PMDB. Mãs o PFL não vale
nessa estória, Ex~
O Sr. Hélio Gueiros- Então, V. Ex• não pode fazer
essas afirmações.
O SR. MURILO BADARÓ- O Senador José Uns
era um dos corifeus da política económica- do Governo
passado.
Ora, EXf, tenha paciêncí2.
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• está armando aí raciodnio a seu bel-prazer, sem corresponder à verdade.

O SR._ MuRJLO BADARÚ -

MuitO obrigado a

v.

Ex•
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O SR. MURILO BADARÓ - Um momento, Excelência. V. Ex• assim me perturba. V. Ex' me perturba e
rião pode dar o seu aparte que, certamente, são luzes
para o meu_ dis_curso. Um momento, Excelência.
O Sr. Hélio Gueiros- Ninguém aguenta ouvir Coitstituinte em 37 e em 69.

O SR. MURILO BADARÚ .,..-Eu vou conceder, liminarmente, ao Senador Humberto Lucena aquilo que me
;=~arece ser objeto da sua contradita 37 não foi Constituinte, foi um golpe de Estado mas impôs ao País.~
O Sr. Humberto Lucenã- Mas não foi Constituinte.
O SR. MURILO liADAkO -

Um momento. Impôs

ao País uma nova Carta Constitucional.
O Sr. Humberto Lucena O Sr. Hélio Gueiros -

Mas não é_ Co"nsfituirife.

Mas não ê ConstitUinte.

O SR. MúRILO BADARÓ- Eu sei, Não foi Co-nstituinte, eu concordo com isso. Eu fiz aqui a ·ressalva, anteS-de dizer.
O Sr. Hélio Gueiros -

Agora.

O SR. MURILO BADARÚ são seis.

Então, tirando !967,

O Sr. Humberto Lucena- Não.

O Sr. Hélio Gueiros forma agrária.

Eu ainda não falei sobre a re-

O SR. MURILO BADAR6 - Em seguida, V. Ex•
quer fazer um discurso sobre a reforma agrária. Em seguida eu dou o aparte a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Eu quero
interrompê-lo apenas para dizer a V. Ex• o seguinte: a
_J\.1esa concedeu 45 minutos ao Líder Humberto Lucena e
concederá igual tempo a V. Ex• Portanto, V. Ex• poderá
fular até às 16 horas e 30 minutos.
__ O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Viu a Casa o _teor do aparte do Senador Hélio Güdros. Senador Gueiros, eu acho o -PMDB um partido de--mncrático, eu acho natural. Mas o que eu quis diier foi
que, realmente, aqui está o texto da entrevista do Senador Severo Gomes, que é um duro ataque à política
anunciada pelo Governo. Agora,_ V. Ex~' vem e diz: Ah, O
-Senador Virgílio Távora foi contestado aqui pelo Senador José Uns e pelo SenadOr Carlos Chiarelli. Eram dois
expoeo tes, eram dois dos mais animados defensores da
política econômica do Governo passado. Então, esta
unidade ainda não _existe no PM D B. Mas, Sr. Presidente,
Srs. Senadores ..
O Sr. Hélio Cueiros- E sobre a reforma agrãria?
O SR. MURILO BADÃ.Ró - E~ seg~ida vou dar
um aparte a V. Ex~ O Presidente me adveite com relação
__ao tempo, então, eu preciso avançar mais em ãJguinas
considerações, eu vou conceder o aparte a V. Ex•, o que
me honra muito.
-Nós estamos hoje, Sr.~Pri!SiCiente, a -NaÇão brasileira
está dando hoje urii grande passo para assh1alar um
grande recorde no mundo inteiro. ~ mais uma constituinte na história constitucional do País. A oitava constituinte: I823 .. Senador Humberto Lucena, V. Ex' que ê,
como o Senador Hélio Gueiros, um erilin"ente Jurista,
ajuáe-me, na hipótese de alguma falha de memória, recordar. Constituintes no Brasil: 1823, 1891, 1934, 1937
-se bem que não é uma Constituinte, ê um golpe rle Estado, mas uma nova Constituição --1946, 1966.
O Sr. Humberto Lucena -

O SR. MURILO BADARÚ O SR. -MURILO BADARÓ _ ter pacíêiiCia, um minutinfio.

O SR. MURILO BADARÚ rar mais uma para V. Ex'
O Sr. Humberto

L~cena

-

Mas, ainda vamos ti-

Não, mais duas.

O SR MURILO BADARÓ- Eu vou tirar mals uma.

6

s~~- H:umõerto-Lticena..:::. Tenl que tirar du~s.

O SR. MURILO BADARÓ -

Eu vou tirar mais

duas.
O Sr. Humberto Lucena- Exatamente
O SR. MURILO BADARÓ mais duas. A de 1966 ...

Então eu vou tirar

O Sr. Humberto Lucena- Não ê Constituinte.
O SR. MURILO BADARÓ - O Presidente Castello
Branco, através ...
O Sr. Humberto Lucena- Não é Constituinte.

O SR. MURILO BADARÚ- Um momento Excelência. V~ Ex' vai cair no·campo doutrinário e nós, eiitão,
drficilmente encontraremos o ponto de convergência.
Mas, mesmo assim, mesmo assim. Então veja V. Ex• que
neste intervalo histórico ... quantas reformas?
-O Sr. Humberto Lucena -

Quantas?

O SR. MURILO BADARÚ O Sr. HUmberto Lucena -

O SR. MURILO BADAR6 fixe quantas.

O Sr. Humberto Lucena -

Quatro.

Quantas constituintes'?
Eu quero que V. Ex•

De 23 até hoje, quatro.

O SR.1\1:URILO BADARÓ- Quantas constituintes?
O Sr. Humberto Lucena -

Quatro.

O SR. -MURILO BADARÓ- Quais s~o? Vamos dizer.

.O:"Br. Humbert-o Lucena- As de 823, 891, 34 e 46.

O SR. MUIULO BADARÓ -

46. E a nova?

O ~r. Humber(!> Luceõ.a- A)J.! a nova,,-;

também não é.

!969 e 1985.

-0 Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?
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Um momento, vamos

GueirOs --::-_ Pú-inite v. Ex•_ u-m ~parte?

-Õ SR. MURILO BADARÓ- y. Ex• tenha paciência.
Eu vou atender Jimin<!rmente.
- - ----- O Sr: Hélio Gueiros- Eu estou ienciõ'-paciênda-:inas
não posso aguentar.falaT em Constituintes- áe 37 de 69.

e

O Si:._H_élio Gueiros -

Esta ainda vai ser ...

O SR. MUR!LO BADARÚ -

Sim.

o·sr. Humberto Lucena- V. Ex•, por favor, seja mais

·cl&rri-

-

-

O SR. MURILO BADARÓ- Sim. Vamos convocar

a 5•
O Sr. Humberto Lucena -

V. Ex• é contra?

'O SR. MURILO BADA-RÚ sou a favor.

Não. Ao contrário,

2500

Terça-feira 06

DIÁRIO

O Sr. Humberto Lucena -

Pensei que fosse contra.

O SR. MURJLO BADARÓ- Então, estamos cami~
nhando para cinco C~nstituintes eg:t um espaço de cerca
de 162 unos de independência e 94 de República! Cinco
Constituintes! O Sr. Humberto Lucena- Não é muito, não.

O SR: Mi.JRfLO DADA RÓ-~ chiro que não é mui·
to. Veja bem: o que_ é da Inglaterra que nunca teve nenhuma? Veja bem V. Ex•. Os Estados Unidos, coitadinhos, que só ,tiveram Uma.
O Sr. Hélio Gueiros -

Não pode ...

O SR. MURJLO BAOARú -

Um momento, nobre

Senador. P!!ço que não me interrompa. V. Ex~vai me ouvir.
O Sr. Hélio Gueiros- Não pode dizer uma_ blasfênli_a
dessas. Os Estados Unidos jâ consertaram inúmera·s-vezes...

O SR. MURILO BADARÓ - A Taquigrafia não
captar as luzes da sua inteligência.-Tenha paciência.
~onsegue

O Sr. Hélio Gueiros- Consegue sim. Se V. Ex• permitir, ela consegue.

O SR. MURILO BADARÚ - Um momento, não
tente me interromper dessa forma. Não adianta, V. Ex•
não consegue... V. Ex• não consegui rã dessa forma falar.
Tenha paciência. Um momento.
O Senador Humberto Lucena concorda que são cinco.
Muito bem!

O Sr. Humberto Lucena -

Quatro.

O SR. MURILO BADARÓ -- Mais uma nova que
vem, cinco. Vamos agora, então, contar no dedo as reformas que ... Não, um momentinho. São reforma~ substanciais.
O Ato Adicional de 1834 mudou a estrutura constitucional do País ao estabelecer o período da Regência; a
Reforma de 1840, a Reforma Conservadora;_ a Reforma
da Década de XX; o Ato Adicional de 1961 mudou o sistema que era presidencialísta para parlamentarista. Isto
não- tem importânCia na vida do País? Muito bem. Ficamos por aí.
Agora, V. Ex• anote: são 25 emendas constitucionais
hoje- 25 emendas. V. Ex' poderã contra-arguinentar
dizendo que esse grande número de emendas constitucionais é ó resultado da legislação autoritária; todo esse jargão que se usa ai, a todo o -instante. Não tem nenhuma
importância- pOrque~ juridicamente, isto ríão vale nadã~
O que vale é assinalar que vai se fazer no Brasil, novamente, e já está se co~struindo esse castelo de fantasiavai-se construir a idêia de que a Constituinte é um remédio milagroso para os males nacionais quando, em verdade, ela é, nada mais nada menos, do que o produto do
vezo bach'arelesco que compõe um pouco a nossa cultu-

ra.
O Sr. Humberto Lucena -

Não apoíadO.

O SR. MURILO BADARÓ- E, em segurido lugar, é
própria do nomadismo institúcional a que se r6fere Clãudio Pacheco no seu Tratado das Constituições Brasileiras.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Mas, em verdade, o
que caracteriza a nossa ação é, esta incorrigível vocação
para não cumprir a Constituição-e as leis. O Oobre Senador Roberto Campos, em alentado artigo chamava a
atenção para uma circunstância interessante: a de que
não há país que tenha descumprido tão flagrantemente a
Constituição do que o nosso. No seu artigo n'i' 163, esta~
belece ela o primado da iniciativa privada, da livre iniciativa e, no entanto; nós chegamos, rieste País, às raias do
absurdo em matéria de hipertrofia estatal. Eu lembraria,
para gáudio daqueles que gostam do Direito Constitucional ...
O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MURILO BARADÓ - ... tese defendida pelo
grande jurista do Ceará, que é o Dr. Paulo Bonavides,
conterrâneo do Senador José Lins, que foi" iirii-Oos corifeus da política económica do Governo Figueiredo.
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O Professor Paulo Bona vides, num artigo pUbticado
em seu livro, "Reflexões sobre o Direito", defende a tese
de que a inclusão no texto da Con~tituição da impossibilidade de se reformar a Federação e a República, ou de
se aceitar emendas tendentes a abolir a Federação e a
Rcpúblic;J, -acabou sendo um instrumento que aniquilou
a Federação brasileir~. Ela foi, aqui e ac_olâ, sendo devorada pelo_s escalões tecnocratas do Governo de muitos
anos <Jté esta d<i.ta.
O Sr. José Lins -

P~rmite-me V._~X'

um aparte?

_O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V._ Ex•_ um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Desde os tempos em
que ela, sonho dos republicanos e dos constituintes de
1891 foi, pouco a pouco, sendo desfigurada, a ponto de
se tornar uma contrafação e um arremedo de federação.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Mas, para em seguida
ter a honra de ouvir os apartes dos nobres e eminentes da
bancada governista, eu quero dizer que o PDS vai dar o
seQ apoio total à idéia da convocação da Constituinte.
Apenas nós ficamos com a liberdade e o direito de anali~
sar, quando para aqui vier a mensagem, da sua conveniência, dos seus prazos, das suas limitações ou das suas
ilimitações ao nosso poder de emendar, dentro dos ter~
mos da Constituição atual, para que a Constituinte no
Brasil não seja, apenas para lembrar a frase de José BoM
nifácio, o Patriarca, que foi praticamente o autor, o centro de gravidade da Constituinte de 1923, e que ao
terminá-la, ele disse.:_ "Nós estamos construindo uma
Constituição para o Brasil, porque o Brasil não deseja
nem a demagogia nem anarquia".
Então, é preciso que nós façamos, para a opinião
pública, para sermos fiéis, inclusive, ao nosso mandato
parlamentar, esse trabalho de criação de uma consciência coletiva em favor da Constituinte, para que ela não
seja aprisionada e garroteada por aqueles que usam quase sempre as fórmulas, as liberdades e as prerrogativas
concedidas pelo Regime Democrático para, quando se
apoderam do poder, destruí-lo imediatamente ou pelas
forças que via de regra não têm nenhum apreço pelas
formas democráticas de governo.

O Sr. José

Lin~

-

~x~

Permite V.

um aparte?

. O SR. .. PRESIDENTE-{i9sé Fragelli)_- -NQbre S~
dor Murilo Badaró, V. Ex• tem apenas dois minutos
para concluir a sua brilhante oração.
O SR. MURILO BADARÓ- Eu vou terminar, mas
-V. Ex•, certamente, vai me conceder a indulgênciá que
teve para com o Senador Marcondes Gadelha na sessão
de outro dia. Eu tennino logo; V. Ex' não terá maiores
dificuldades.

O SR. PRESIDENTE- (José Fragelli}- Neste tempo, a indulgência já estâ coritãda.

O SR_. MURILO BADARÓ- Muito obrigaçjo. Vou
ouvir, primeiro, o nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Não tomaria o tempo de V. Ex•, se
V. Ex• _nã_9 tivesse citai)o, çom tanta insistência, o meu
nome.
O SR. MURILO BADARÓ - Mas, desculpe, nós o
ouvimos sempre com grande encantamento. E citei o
nome de V. Ex• para dizer, de público, da minha afeição
por sua -peSsoa e âo meu respeito pela sua figura de parlamentar e homem público.
O Sr. José Lins- V. Ex~ agora me esmaga com o-carro de assalto da sua amabilidade.
O SR. MURILO BADARÓ para encantamento do Plenário.

Frases nordestinas
- -- -

O Sr. José Lins --V-.- Ex• cita, de certo modo, pejoÍ'ativamente, a minha atuação parlamentar no sentido da defesa ...
O SR. MURILO BADARÓ - De forma nenhuma.
Eu não aceito. V. Ex• tem de retificar.
O Sr. JoSéLins- Isso foi o que me pareceu, nobre Senador.
O Sr. MURlLO BADARÓ -

De forma nenhuma.
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O Sr. Josê Lins- E se não foi, melhor para nós dois.

o- SR.

MURILO BADARÚ - Não foi Excelência.
Não interprete dessa maneira; V. Ex• me cria um constrangimento enorme se entender dessa maneira.

O Sr. José Lins- Mesmo porque, nobre Senador, se
o fizemos, fizemos junto com V. Exf E V. Ex' sabe disso.

O SR. MURILO BADARÓ - Claro.
O Sr. José Lins- Uma coisa V. Ex~ há de nos creditar, ê que soubemos entender perfeitamente o momento
político nacional e, verificada a grande aspiração do povo, tivemos a coragem de apoiar o Presidente Tancredo
Neves com todo o nosso grupo político do Ceará. Creio
que v. Ex' comete uma injustiça, e eu não sCiia cego
para negur, quando diz que não foi a "atual administração, natumlmente apoiada pelas forças políticas que a
levaram ao poder, que realmente conseguiu essas conquistas de: libci-alização das eleições diretas. Realmente
foi a pressão da opinião pública, levantada por um partido que, naquela época, não era o nosso. Agora, estranho, nObre Senador, que o discurso de V. Ex• não reflita
a estrutura democrática pura, a grandeza do seu pensa-menta democrático, quando aparentemente se mostra
indiferente à mudança da Lei Falcão, quando não se sensibiliza com o problema do decurso de prazo.

O SR. MURILO BADARÚ Fulcão.

Eu não falei na Lei

O Sr. José Lins- V~ Ex~ falou da Lei Falcão, V. Ex•
hoje está com a memória curta.
O SR. MURILO BADARÓ - Posso ter falado em
outros fulcões, mas não neste que deu nome à Lei. Eu
não falei.

O Sr. José Lins- Na Lei de Imprensa V. Ex• falou.
O SR. MURILO BADARÓ- Eu não falei em Lei de
Imprensa, V. Ex~ está confundindo tudo.
O Sr. José Lins- V. Ex~ falou e hoje está com memória curta, sinceramente.
O SR. MURILO BADARÓ so, Senudor.

Eu não falei nada: dis-

O Sr. José Lins- V. Ex' não foi de modo algum feliz
quando, ao se referir à atuação do nobre Senador
Virgílio Távora, negou que aqui tivesse sido estebelecido
um debate e até disse que a Frente Liberal não conta.
O SR. MURILO BADARÓ- Não, não era isso, Ex~,
desculpe...
O Sr. José Lins- V. Ex~ está ou com a memória curta
ou já não sabe mais o que está dizendo.

O SR. MURILO BADARÚ - Não, memória curta
está V. Ex~. porque V. Ex', em menos de um mês, conseguiu desdizer tudo aquilo que disse antes, não sou eu
não.
O Sr. José Lins- Absolutamente, não hã nada disso,
nobre Senador.
O SR. MURILO BADARÚ- Não sou eu não. Veja
bem, Ex~
Desculpe-me, Senador José Uns, quando fiz referência à Frente Liberal, foi porque no debate com o Senador Virgílio Távora ...
O Sr. José Lins- A causa eu não sei, mas V.
fez.

Ex~

o

O SR. MURILO BADARÚ - ... do qual assisti parte
no meu gabinete e parte aqui no plenário, só os homens
da Frente Liberal é que resolveram enfrentã-lo, por isso
é que fiz menção à falta de unidade do PMDB, diante da
contradição entre o que disse o Senador Hunberto Lucena e o que disse o Senador Severo Gomes, que são duas
autoridades no partido governista. E nisso não foi nenhuma manifestação de desapreço a V. Ex•
O Sr. José Lins -

Estou certo de que não.

O SR. MURILO BADARÓ - V. Ex• sabe que eu o
estimo e o respeito. Apenas, considerei que a Frente Li~
bera! não computava, com relação ao debate, porque o
Senador Severo Gomes e o Senador Humberto Lucena.
/
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O SR. MURILO BADARÓ- Estou terminando, Sr.
tendo a honra de ouvir o Senador Severo GoM

do PMDB, não enfrentaram O -Senador Virgílio Távora
porque certamente tinham outras ocupações e outras

~es_idente,

coisas mais urgentes a realizar cm defesa do exercício do

mcs.

mandato; eles não puderam, talvez, também fazê-lo por
falta dessa unidade doutrinária, que é uma peça indispensável a quem vai debater. Como é que-podemos? Ou
ficamos com o Senador Severo Gomes ou ficamos com o
Senador Humberto Lucena.
Agora, certamente não vou flcar com a Frente Liberal
nessa história.
-

O Sr. José Lins- Quero apenas terminar o aparte ...
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MURILO BADARÓ -Já vou terminar, Sr.
Presidente.
O Sr. José Lins- ... observando que esses senões são_
normais ...
O SR. MURILO BADARÓ -

É

natural.

O Sr.JoséLins- ... já que V. Ex! foi pego de surpresa
e não teve talvez tempo de estudar melhor uma resposta
ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. MURILO BADARÓ -Não, não houve surM
presa alguma.

O Sr. José Lins- De qualquer modo o diálogo contiM
nua e me sinto muito honrado com a deferência de V.

Ex•
O SR. MURILO BADARÚ - A honra é minha, SeM
nadar José Lins. Espero que os bons ve_:ntos da polítíca
do Ceará bl:l.fejem a sua carreira. Isto é o que desejo.
O Sr. José Lins- Muito obrigado a V. Exf- Eu tamM
bém espero que Minas Gerais saiba compreender a granM
deza do político que V, Ex• êe do muito que V. Ex' pode
fazer pelo seu Estado e pelo País.
O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado. Estou
certo de que os ares da Oposição são muito mais conforM
táveis e muito mais agradáveis,
O Sr.- Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Senador Humberto
Lucena, eu gostaria de deixar V. Exf- para o final, porque
logo em seguida eu terminaria meu pronunciamento.
Vou ouvir o Senador Severo Gomes, o Senador Hélip
Guelras e em seguida ouço V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Murilo BadaM
ró, como apontou aqui o senador Hélio GueiroS, estaM
mos reiniciando nosso aprendizado democrático. E" a ôeM
mocracia, mesmo dentro dos Partidos, vive da pluralidaM
de das propostas, da crític-.1 e até da divergência. O nObre
Senador Humberto Lucena, em seu discurso, apresentou
uma agenda enorme de trabalhos realizados já, vamos
dizer, ao tempo da Presidência de José Sarneye todos reM
conhecemos que o tempo realmente de ação foi muito
curto. As divergências que hoje estão aí no debate econôM
mico, elas são.extremamente salutares. Lembro a V. Ex•
que no passado, quando eu fazia parte do Partido de V.
Ex• e era Ministro de Estado, divergia também e criticaM
va sem que ninguém estranhasse isso dentro da antiga
ARENA. Todos achavam - nem todos ê verdadeque essa prática ...
O SR. MURILO BADARÓ -

Quase todos.

O Sr. Severo Gomes- Quase todos achavam e não
encontravam nenhuma razão para ver niSso um escânda~
lo.
O SR. MURILO BADARÓ --Esse depoimento é imM
portante porque demonstra que a ARENA era um PartiM
do aberto e acolhía o pluralismo tal como o PMDB.
O Sr._Sevcro Gomes- Quero dizer a V. Ex• que as
críticas que eu fazia; à época, talvez fossem muito mais
contundentes do que estas de hoje...
O SR. PRESIDENTE (José Fragei!L Fazendo soar a
campainha.)- Peço a V. Ex• terminar o seu discurso,
porque já ultrapassa em 10 minutos o prazo de V. Ex•
Solicito aos Srs. Senadores que não dêem mais aparM
tes.

O Sr. Severo Gomes - ... mais contundentes porque
estas se prendem a alguns aspectos da política econômic_a, e significa o esforço do meu Partido para que as quesM
tões coloe<~da.s historicamente sejam reconhecidas dentro
du .açà_o__ governamental. Só discord_o de V. Ex• com relação ao passado, porque quando eu divergia, quando eu
criticavu, só tive no Congresso o apoio de parlamentares
da Oposição, como o Senador Roberto Saturnino, como
tantos outros. Mas o nosso Partido ARENA, àquela êM
poca, permanecia pura e simPlesmente silencioso além
de pouco surpreso e atarantado com o exercício da crítica.e du democracia.
O SR. MURILÜ BADARÚ- V. Ex• não vai julgarme um homem desatento às coisas. Eu não estranho essas divergências, elus sào muito comuns. Agora, o que
quero, num -debate como este, é que haja a unidade da
bancada governista, porque quando Humberto Lucena
diz que o Governo parte para a recuperação do cresciM
menta econômjco, eu logo me recordo da entrevista de
V. Ex• e do discurso do Senador Cid Sãmpãio, que no
dia 26 de junho, aqui ofereceu as mais duras críticas _às
Prímeirils pr-OVidências da política governamental.
Seja como for, quando V. Ex• dissentia na ARENA e
a ARENA o ouvia sílenciosa, estou certo que era-muito
mais em razão da admiração que o Partido tinha por V.
Ex• do que por outra coisa.
Ouvirei, agora, o SenUdor Hélio Gueiros ~._em seguiM
da, ouvirei o Senador Humberto ~ucena e termino, Sr,
PiCsTdeiúe. A questão da brevidade dos apartes fica por
conta do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu solicitaria
a V. Ex• pura deixar os apartes para outra oportunidade,

dundo apenas o aparte para os Líderes, porque já estaM

mos excedendo de muito o tempo que foi dado ao Líder
do PMDB.

_O Sr. Hélio Gueiros - Não hã essa comparação de
porque· dá para um, ter de_ dar para o outro.
_ O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mio é questão de comparação, é porque precisamos entrar na OrM
dem do Dia.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu vou dar o meu aparte rapidozinho, Sr. Presidente. Nobre Senador Murilo Badaró,
_quando pedi o meu aparte, ...
O SR. MURILO BADARÚ agrária.

Sobre a reforma

O Sr. Hélio_Çue_iros- Mas já estava adiante da reforM
ma agrári'-1. EStávamos discutindo, digamos assim, hisM
tórica ou doutrinariamente, sobre problema da ConstiM
tuição e V. Ex• disse que a Constituição dos Estados
Unidos nunca foi tocada, e a nossa já teve 4, 5 alterações.
A partir duí, V. Ex• enveredou para problemas de arguM
mentes ad hominem, lançando dificuldades e vexames à
atULlção política do Sr. s.enador José Lins.
O SR. MURILO BADARú - Não. Não diga isso,
não Ine faç<i essa injustiça, nobre Senador.
O Sr. Hélio Gueiros- Foi V. Ex• Saiu do rumo do
seu discurso e ficou C!eixando os dois Senadores em má
situação. V. Ex~ pode não ter tido essa intensão, mas ...
O SR.MURILO BADARÓ- b V. Ex' um brilhante
advogado dos foros do Parâ, mas não me faça essa injusM
liça.
O Sr. Hêlio-Gueiros- ... o meu aparte foi dado quanM
do V. Ext insistia em que a Inglaterra só tem uma ConsM
tituição até hoje.
-O SR. MURILO BADARú - Não. Não tem nenhuM
ma·.ao!O
S_r. Hélio Gueiros- Tem, consuetudinária.

q

O SR. MURILO BADARÚ mas não é escrita.
O Sr. Hélio Gueiros -

E não é?

É consuetudinária,
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É, mas não é escrita-.--

O-Sr. Hélio- Gueir~--::-- Mas é. Não está escrita mas é
Constituição. Quero dizer mais a V. Ex• que os EstaM
doo; Unidos não sào assim tào virgens em matéria de
emcndu à Constituição. V. Ex• sabe e os jornais dizem,
todo dia ...
O SR. MURILO BADARÓ tuição, disse em Constituinte.
O Sr. Hélio Gueiros -

Não disse em Consti-

Mas é a mesma coisa,

O SR. MURILO BADARÓ - Não, não é a mesma
coisa não. Não. Desculpe-me, Ex•, mas não é. Isso é uma
heresia jurídica. DesculpeMme.

O Sr. Hélio_Gueiros- Quer V. Ex• me tomar o aparte, mas não vais tomar. Tenha paciência, ouçaMme.
O SR. MURILO BADARÓ que o aparte deve ser breve.

Mas o Regimento diz

O Sr. Hélio GueirOS :_:_-Mencionou V. Ex• 4, dando de
barato que eram apenas 4.
O SR. MURILO BADARÓ- Não tem nada de baraM
to, a Histói-ia ê que deu, não fui eu.

O Sr. Hélio Gueiros - Deu de barato que eram 4,
par<L o Sr. Senador Humberto Lucena e, a seguir, coM
meçou a citar emendas, emendas e emendas ...

0 SR. MURILO BADARÚ das.

Não, reformas profunM

O Sr. Hélio Cueiros- Reformas. Mas no fim disse
que eram li, 12. _Os Estados Unidos, sabe V. Ex• muito
bem, têm emendas n"' l, n"' 2, n"' 3, n"' 4, nQ 5, n"' 6. São reM
formas profundas. Todo povo civilizado que quer progredir, reforma sua Constituição. Agora, V. Ex• defende
a tese absurda de que a Inglaterra, um pafs velho, arcãiM
co, acabado, que não tem mais horizonte na vida, porque ela tem uma Constituiç-do do tempo do João Sem
Terra. Não tem sentidO para o nosso Brasil de hoje. V.
Ex• tem de compreender que o Brasil...

O SR. MURILO BADARÚ -Eu compreendo.

o sr: Hélio Gueiros -- .. ,é um país novo, de horizonM
tes ...
O SR. MURILO BAOARÚ compreendendo.

A Ccisa é que não está

O SR. Hélio Gueiros - ... de perspectivas, de futuro,
não pode ficar sendo C<?mparado _com a Inglaterra, com
a GrãMBretanha, com coisa nenhuma. Então, não há
nada de mais nesses ajustamentos que o Brasil tenta fazer; pata encontrar o seu verdadeiro caminho. Absurdo,
absurdo, ..
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• está faM
zendo um discurso paralelo.
O Sr. Hélio Cueiros- ... seria apanharMse uma ConsM
tituiçào de uma país antigo, velho, arcaico, superado e
ultrapassado, como é a Inglaterra, para adaptáMla aos
países novos como é o Brasil. V. Ex• deve saber que, se
houver liberdade para a formação dessa Constituinte e se
todos os segmentos da soc;iedade brasileira forem fielM
mente representados, teremos realmente uma ConstiM
tuiçào que pode durar no Brasil. Ao contrário dessas outras impostas, que não refletem as aspirações e as necesM
sidades do povo brasileiro. Muito grato a V. Ex•. Desculpe a veemência. Quero dizer apenas que V. Ex• tentou
me pert urbur, e portanto não pode se queixar de que eu
também tenha perturbado V. Ex•.
O SR. MURILO BADARÓ - Tenho uma grande
simpatia por V. Ex•. Eu desculpo as impertinências, mas
não"- desculpo as heresias. Certamente, só fico pesaroso
de nào estar aqui o nosso jurisconsulto, o nosso mestre
de Direito, que é o Senador Aloysio Chaves, conterrâneo
de V. Ex', para poder apor embargos a todas as teses
sobre Direito Constitucional expedidas por V. Ex•
Ouço V. Ex';Senador Humberto Lucena, como úJtiM
mo apurteante, e em seguida, vou encerrar.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• não é apenas um baM
charel, é um cultor do Direito. Por isso, eu me surpreenM
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di com as considerações a respeito das Constituintes no
Brasil, quando V. Ex•, embora depois as tenha excepcionado, quis enumerar com tal ou tais a Constituinte de
1937 como Constituinte, que foi um golpe d~ Estado.

O SR. MURILO BADARÚ - É claro. Foi o chamado poder constituinte originário.
O Sr. Humberto Lucena -

Ou golpe de estado.

O SR. MURILO BADARÚ originário.

Ou poder constituinte

O sr. Humberto Lucena- Ora, ora, é coisa diferente,
nobre Senador.

O SR. MURILO BADARÓ mesma coisa.

Não é diferente. f: a

O Sr. Humberto Lucena- t. diferente. É diferente. V.
Ex' não b{l de querer comparar o poder constituinte
oriundo da vontade popuhu, com--a Constit~fnt_e -originária de um golpe de estado.
O SR. MURILO BADARÓ - É a mesma coisa,
nobre Senador, a não ser que o Direito Constítucfoilal
da Par<tíba seja díferCrife dOS demais. O poder constituinte originário de uma revolução de um golpe de estado, de
uma rutura violenta na ordem jurídica é isso. Essa é a
verdadeira teoria do Direito Constiiucíonãf. --

0 Sr. Humberto Lucena- Mas não é uma Constitui rite que tenha alcance democrático.
Mas a discussão é outra. O que se pretende hoje é uma
Constituinte que tenha origem popular. A de 1937 não
teve.
O SR. MURILO BADARÓ - A de !946 teve?
O Sr. Humberto Lucena- A de 1946 teve, porque os
Constituintes foram eleitos pelo povo.
O SR. MURILO BADARÓ --Sim. Mas V. Ex~ aí me
perdoe.
V. Ex~ disse que pela l' vez, e está ai no seu discurso,
pela I' vez se convoca uma Constituin_te com a participação do povo. Eu anotei, de propósito, porque sabia
que V. Ex' ia chegar nesse ponto.
O Sr. Humberto Lucena - Não. Com maior participação.
. O SR. MURILO BADARÚ - Ahl Maior participação. V. Ex' é que está mensurundo a particípação.
O Sr. Humberto lAicena- Não há dúvida de que o
Brusil de 1986 não é o Brasil de 1946.
O SR. MURILO BADARÚ - Havia menos gente,
certumentc a participaç-J:o era menor.
O Sr. Humberto lAicena nobre Senador.

Não, é muito diferente,

O SR. MURILO BADARÓ -

Não há diferença.

O Sr. Humberto Lucena- Naquele tempo, vínhamos
de quinze anos de ditadura.
O SR. MURILO BADARÓ- O sentimento do povo
é o mesmo.
O Sr. Humberto Lucena- Hoje, a participação popular é bem maior e, também, há conscientização política ...
O SR. MURILO BADARÓ ~~natural, os meios-de
comunicação são diferentes, o País progrediu, hã inãis
estradas, há mais comunicação. - O Sr. HumbeftQ I..U~11_._.::-::- b claro, por tudo isso, evidentemente, haverá maior participação popular nessa
Constituinte.

O Sr. Humberto Lucena- Com maior participação
popular, Senador.

O SR MURILO BADARÓ - A Emenda n9 1 é uma
Constituição.

O SR. MURILO BADARÓ- Então, a palavra maior
vai ser inserida agora, no texto.

O Sr. Huinberto Lucena- Mas V. Ex• considerou-a
oriunda de uma Constituinte,

O Sr. Humberto Lucena- Releia o texto que V. Ex'
observará que se enganou, como aconteceu no caso da
reforma agrária.

O SR. MURILO BADARÓ- Poder constituinte originado.

0$R. MURILO BADARÓ- Não, quem se enganou
a respeito da reforma agrária foi o Governo, não fui eu~
O Sr. Humberto Lucena- V-,- Ex' se referiu a que eu
não tinha falado em reforma agrária.
O SR. MURILO BADARÚ- Sim, desse aspecto sim.

O Sr. Humberto Lucena - Por outro lado, V. Ex'
também colocou como Constituinte a de 1967. Ora, não
houve Constituinte, em 1967, mas apenas pma emenda
constitucional.
O SR. MURILO BADARÓ -

Para?

O Sr. Humberto Lucena- Uma emenda constitucio·
nal.
O SR. MURILO BADARÚ -

Para quê?

O Sr. Humberto Lucena- Não houve poder constituinte originário.
O SR. MURILO BADARÓ - Claro que houve, Senador, era origináriO de uma revolução.
·
O Sr. Humberto Lucena- Eu falo do ponto de vista
democrático.
O SR. MURILO BADARÓ -

Claro que houve.

O Sr. Humberto Lucena- Qual foi a revolução, Sena·
dor?
O SR. MURILO BADARÓ lução em 1~64?

Não houve uma revo-

O Sr. Humberto Lucena- Em 1964, tivemos um golpe de estado.
O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex' dê-o nome que
quiser a isso, mas é um poder constituinte originário.
O Sr. Humberto Lucena - Mesmo assim o golpe de
estado foi em 1964, não em 1966.

_____ O_SR. MURILO BADARÓ_- Sim, mas o m_ovirnento
cQntin_uol! __çom o mesmo ímpeto.
O Sr. Humberto Lucena terminar o aparte.

Por favor, Ex' deixe-me

O SR. MURILO BADARÓ -

Com prazer.

O Sr. Humberto Lucena -O que me ~dmira é que V.
Ex~_ precisamente no momento em que o País iem toda
condição para eleger uma constituinte livre e soberana
- e já está convocada pelo Senhor Presidente da República, inclusive lamentando a sua ausência hoje no Palácio do Planalto e do Líder Prisco Viana,- que V. Ex•
a qualifique de fantasia ...
O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex' não distorça as
minhas palavras. Não se pode transmitir ao povo a fantasia de que as Constituintes são_ remédios milagrosos
para resolver os seus problemas. Se fosse assim, jã não os
_teríamos depois de tantas Constituintes.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• reveja o
So. V. Ex~ a chamou de fantasia.

s~u

discur-

O SR. MURILO BADARÓ- Ent~o a maior participação popular, não seria pela primeira vez. -

O SR. MURJLO BADARó -Não é isso, Ex• Veja
que estamos falando línguas diferentes, e é natural, V.
Ex• é Governo e eu sou Oposição.

O Sr. Humberto Lucena - Desta vez, teremos um a
Conslituinte com maior participação popular.

O Sr. Humberto Lucena- É só reexaminar o pron·unciamento de V. Ex' Está lá o que V. EXtdisse.

O SR. MURILQ_BADA_RÓ- Agora, V, Ex, colocou
as coisas nos termOS~;;!tos.
- -

V. Ex' não pode considerar como fantasia uma Constituinte convocada, diante de uma evidente rutura institucional. Tem se dito que· não houve rotura. Como não·
houve rotura se, a partir de 1964, liquidou-se co_m a ordem constitucional no Brasil, a partir do Ato Institucional n9 I, n"' 2 até o n9 5. Essa rotura culminou com a Carta outorgada pelos militares em 1969, que V. Ex• também considerou Constituinte. Estranhamente.

O Sr. Humberto LuceDa--.:..Esclarecí no meu discurso,
V. Ex' é que não ouviu.
'
O SR. MURILO BADARÓ - V. Ex' disse, -pela pri·
mcira vez, haverá uma Constituinte com participação
. popular.
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O Sr. Humberto Lucena- Foi uma emenda constitu·
cional imposta pelo poder militar.
E aí chego à conclusão do meu aparte para dizer que
alcançamos o clímax da rotura institucional com a
Emenda Contitucional de 1969, outorgada pelos militares. Lembro, a propósito, que o Senador Paulo Brossard
sempre dizia, nesta Casa, que nós no Brasil, hoje, não temos Constituição, temos uma mera Carta imposta pelo
militarismo rio Brasil''. Daí a convocação da Assembléia
Nacional Constituinte, E eu apelo a V. Ex' e ao seu par·
tido, para se incorporarem à campanha pela Constituin_te, inclusive par~ ~sclarecer a opinião pública sobre a sua
necessid-ade- (ia adi ávei.
O SR. MURILO BADARO- Sr. Presidente, vou terminar, agradecendo a participação, com o aparte do
nobre Senador Humberto Lucena, e dizer a S. Ex• que jã
estamos fazendo isso onde quer que estejamos, nos palanques, nas reuniões, nas conferências, e nas convenções. Não- é outra a nossa pregação no senlido de
criar uma consCíên-cla- coleiiva em torno da importâii:da
da Constituinte. Principalmente para não deixar que o
povo brasileiro caia, mais uma vez, no engodo de achai'
que uma ConstitUinte é a solução milagrosa para os seus
problemas. Certamente estou de acordo com V, Ex•, e V.
Ex' encontra isso publicado num trabalho meu, quando
em palestnl no fórum da ABI. Aqui, na Câmani dos Deputados já em 1979, reclamava a necessidade de uma
profunda reforma na Constituição brasileira, que eliminasse da vida da Nação esta Carta outorgada, que rec~
nhecemos como tal, e que certamente não faz justiça ao
caminho que estávamos buscando, no sentido de construir uma verdadeira democracia.
Sr. Presidente, agradecendo a benevolência e a delicadeza de V. Ex' em conceder-me tempo além do regimental e pedindo perdão à Casa por tê-la cansado tanto com
considerações desarticuladas, faço votos para que o Governo da Nova República encontre os verdadeiros caminhos que assegure a paz, a felicidade e a tranqUilidade do
povo brasileiro.
Nossa oposição não se dirige contra pessoas e se preocupa em realizar suas tarefas com a única e· elevada preocupação de bem servir ao Brasil. Em nosso meio não me·
drarão o ódio e a intolerância e os radicalismos que nada
constroem. Nossos desejos de que o Gov_erno acerte não
significarão omissão para com os erros porventura por
ele praticados. Nossa crítica será permanente e inflexível.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 2-8-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. NIVAWO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao dizer que durante muitos anos a Educação neste
País não foi considerada como investimento, não estou
trazendo nenhuma novidade a esta Casa.
Na verdade, da Colônia à l' República, a Educação
sempre foi encarada como bem de consumo, somente ao
alcance das famílias ricas, abastadas, enfim, da aristocracia predominante no País.
Só depois de 1930, quando criado o Ministério d3
Educação, é que os governos passaram a dar a devida
atenção ao problema educacional brasileiro. Por isso, a
formação intelectual dosjsovens se fazia à revelia da rea·
lidade nacional, portanto, de forma alienada, divorciada, desvinculada dos nossos problemas, das nossas necessidades, dos nossos valores. Daí a identidade cultural
deste Pais ainda não ter se definido, marcada pelas influências recebidas do exterior, ora da França, -da Inglaterra e dos Estados Unidos, sucessivamente. Ao ensino
mêdio, ensino básico, ensino fundamental, e sobretudo
ao ensino universitário, ministrados com bases em currfculos desligados da vida brasileira, só tinham acesso apenas as minorias privilegiadas. O direito à educação não'
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Sr. Pr_esid_ente, Srs. Senadores, tenho em mãos a Portariu ontem assimtdu pelos Srs. Minstros_Marco Maciel e
ROilaldo Costa Couto, ~1provando o chamado Protocolo
de Colaboração MEC-MINETER, que integra as universidades com os organismos regionais. Não é neces.súrio _que me demore em maiores considerações para assinalar o aspecto positivo dessa medida, que vem prO·
porcionar condições para que os institutos de ensino superior, como fonte de form:.~çào de profissionais, ética e
cicntific<~mente preparados para o atendimento das necc..,.sidudes do Puís, e de criação de pensamento original
no cumpo das Ciéncias, dus Artes, das Letras e da Filosolia, para que possam, identificados com a realidade
sócio-cconõmico nacional, contribuir para a solução. dos
problemas fundamenwis do Brasil.

Pedindo, Sr. Presidente, que seja transcrita nos Anais
desta Casa t). port:uia que formalizou o protocolo, a que
acabei de me reportar, concluo estas palavras dando
como justificado este requerimento, na certeza de que o
assunto agora debatido encontrou da parte dos Srs. Sen":.ldores a maior receptividade e a melhor acolhida, pois
queremos uma universidade atuante e identificada com a
realidade nacíonul, capaz de cumprir o importante papel
que lhe cab_e no processo de desenvolvimento brasileiro.
{Muito bem!)

em um direito de todos. E desse fato resultou a formação
de elites alheias aos nossos problemas, aos nossos dra~
mas, üs nossas necessidades e às exigência-s do desenvoi~
vimcnto do País. Impõe-se, por isso, um grande esforço
no sentido de criar-se uma consciênciã da necessidade de
integraçtio dn universidade com as agêncías de desenvolvimento, uma consciência ativa dos nossos problemas, o
que só merece apluusos.
Ontem tive a oportunidade de assistir à assi·n~!tt.irã" de
um protocolo entre os Minístérlos -âã-EâüCUÇãO e do Interior, visando a integrar a universidade ao p·rocesso de
Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Sabemos ql:le
uma universid<tde divorciada da sociedade e desvinculada dos seus problemas, dos seus valores, das necessidades do seu mercado de trabalho, não passaria de uma
inutilidade onerosa, sem condições, portanto, de oferecer o suporte de que precisa o País para o seu desenvolvimento.
Se não temos na univerSidade esse instrumento capaz
de valorizar os recursos humanos, ela falha na sua missão, devendo ser corrigida essa distorção, para que opere
dentro do ambiente em que se situa e possa, integrad.a
aos organismos de desenvolvímento econômico existentes nas diversas regiões do País, oferecer a contribuição
que dela se espera para o progresso do Brasil.
Essa n1zão pela qual quero trazer aqui a minha palavra dcapoioe de aplausos aos Ministros Marco Maciel e
Ronaldo Costa Couto, pela assinatura do protocolo de
colaboração mútua entre o MEC e o MINTER, assegurando c dclinindo a p::trticiptlção da universidade na formulw.;rto e execução das PolítiC:.~S de desenvolvimento re-gional c local, tendo em vista o alto alcance da iniciativa.
Portanto, esse documento, lirmado entre os dois Ministérios, não poderia deix:.~r de repercutir nesta Casa,
sempre atcntu ~ nossa problemática, e disposta a oferecer a suu colabowçã.o ao esforço q uc o Governo vem fazendo para reverter o quadro de dificuldades do-País.

O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V.

Ex._~

um aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO- Pois não.

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• está se referindo a
uma solenidade que por estar retido no Plcnãrio não tive
a oportunidade de ir. Mas queria que V. Ex• também fizesse uma referência a uni--outro momento alto da vida
educacional brasileira, que foi aquela solenidade que
marcou o reconhecimento_do esforço, do nosso eminente
companheiro João Calmon. Sem dúvida, constitui uma
redenção para a educação neste País. Seria O momento
oportuno deixar V. Ex', com a autoridade que tem, e
com o conhecimento que tem da matéria, de prestar essa
homenagem ao Senador João Calmon, ao seu esforço e a
compreensão do Ministro Marco Maciel em interessarse pela regulament:.~ção d:.~ Emenda ConstituiciOnal que
afinal vai d:.~r recursos bastantes, ao menos, maiores para
o ulendimento da educuçào nesta País.
O SR. NIVALDO MACHADO -Senador Nelson
Carneiro, registro com u maior satisfação o aparte de V.
Ex~. oportuno pelo objetivo a que 'loisa, de fazer justiça a
um homem que, no Senado da República, sempre lutou,
no desempenho das obriguções que a outorga do mandato popular im-põe, para que fossem assegurados maiores
recursos à educuçào.
Esse fitto, que deve ser ãqui assinalado mais uma vez,
foi registrado na oportunidade pelo Presidente da Re~
pública e pelo Ministro, SenUdor Marco Maciel. Hoje, o
titular du Educação, assiilu urtigo pUbfíCado na imprensa, considemndo-o como a "Lei Áurea" do ensino brasileiro. Portanto, V. Ex', ao destucar a sua importância,
presta merecida homenugem ao Senador João CalmotJ,
autor da Emenda Constituciorül.!..:... agora regulamentãdu- que tomou o seu nome, a qual assegura recursos
muis amplos à Educação.
O desenvolvimento de um País, -estou, apenas, repetindo o óbvio- depende da otirriizaÇão dos recursos hu~
munas, que só pode ser alcançada através da educação e
du saúde.
Portanto, ao f:.~zer o registro da atuação do eminente
Senador João Calmon, quero dizer a V. Ex' que o faço
com u muior satisfação, porque representa tambéffi a mínhujusta homenagem a um homem, que aqui sempre se
voltou quase que exclusivamente para o problema da
edue<~çiio.

O Sr. Lourival Baptista- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. NIVA LDO MACHADO - Pois não. Ouço o
ap<trte de V. Ex'. eminente Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista- Emi-nente Senador Nivaldo
Muchado, V. Ex~ aborda, na tarde de hoje, assunto que
acho da maior import<incia, istó é, o Conv_ênio ontem assinado no Ministério da Educação,. estando presentes V.
Ex~. cu e os .Srs. Sena.dores Luiz Viana e Martins Filho.
Esse convénio, assinado pelos ilustres Ministros Marco
M-a..:Terc Ronaldo Costa CoutO, no sentido âe as universidades proporcionarem aos seus alunos oportunidade
de cnt~osarl!~nto com os Úrgãos do Govern'?, constitui
rriedida ae grande importãnciã Para a mocidade.
_
· ·-o~-rvfififstro· COsta Couto, naquela ocasião, expressou
o desejo de que fossem assinados contratos possibilitando o recrutamento de universitários, os que poderiam,
desde Jogo, conhecer os problemas do Governo e da Administração. Quero, nesta hora, parabenizar V. Ex• por
trazer para esse Plenário, ussunto que entendo ser da
_ maior imporfância paro a sociedade. De fato, o conta to
com-· a juventude será sempre do mais alto interesse. Os
Ministros Marco Maciel e Ronalçio Costa Couto de-monstrurum, assim, na Nova República, que estão vendo o que é necessário fazer para que toâos tenham conhecimento do que se realiza, Parabenizo V. Ex' pela sua
explanação, demonstrundo, t:.~mbém, c-om a sensibilidade que lhe é peculiar, o seu interesse pelos problemas do
entrosamento das Universidudes com os Órgãos Governamentais.
O SR. NIVALDO MACHADO- Senador Lourival
Buptist.a, nOs ambos e mais os Seiiadores- Luiz Viana e
"Martiris Filho, tivemos Õportunidade de participar do
ulo de assina.tura deSse documento, sem dúvida, da
maior import<inciu para nosso Pafs, testemunhamos o es·
forço c a visão dos eminentes Ministros Marco Maciel e
Ronuldo Costa Couto, em busca da integração das ações
dus universidudes com os organismos regionais, para que
passem- a vivçr a realidade, passem a estudá-la, passem,
cnlim, a participar do processo de desenvolvimento em
curso. Não é possível que as Universidades fiquem
a!hcins a esse processo e à vida brasileira, se o seu objetivo é fornecer mão-de-obra altumente qualificada, identiTiCadu com a nossa realidade, para atender às necessidades do nosso mercado de trabalho. Basta de alienaçãO,
bast<.t de distância da realidade, Não podemos promover
o 'desenvo!vimcnto -do País, repito, sem essa integração
agoru viãbilizada, sem dúvida da maior importância,
conforme assinalu V. Ex~. cujo aparte, agradecido, peço
permissão puru incorporá-lo às despretenciosas e rápidas __
'----considerações que estou fazendo para justificar a inserção, nos Anais desta Casa, da Portaria Interministerial n~> 588, que aprovou o Protocolo de ação conjunta
entre os Ministérios da Educação e do lntenor, objeto
dos nossos dcb<tlt:s.
_
Queremos Que O homem seja, não só o agente, corria
também o beneficiário deste processo, partiCipando da
ri_qucza prodUzida _pelo esforço d~ todos, dentro dos
princípios du Justiç<l Sóci<ll. O óesenvolvimento brasilei~
ro---ctepcnde de profissiõriais e de técnicos conscientes das
suus rcsponsabilidUdes e das mudanças que se operam no
decurso do__processo. E por isso consciente do papel que
a-educação desempenha no seu bojo, o Ministro Marco
Maciel promove medidas nesse sentido, encontrando da
pai-re do Ministro Ronaldo Costa Couto o apoio entu~
siástico, de _que resultou o instrumento capaz de viabili~
znr a ·colaboração das 1..miversidades nos programas re,
gionais de desenvolvimento, que_ estamos aplaudindo.

DOCUMENTO QUE SE REFERE O SR. NlVALDO MACHADO EM SEU DISCURSO.

Portaria Illterministerial n~' 588de I~> de agosto de 1985
Os Ministros de Estado da Educação e do Interior, no
uso de suas atribuições,
Resolvem
I - Aprovar o presente protocolo de ação conjunta
entre os Ministérios da Educação e do Interior, com a finnlidude de urticular a implementação de projetas e atividades, bem como de otimizar suas atuações, mediante
complementaçüo ou concentração de esforços.
I I - Fica asseguruda a participação das Universidades e dos Estabelecimentos Isolados de Ensino Superior
r,a formulação e execução das políticas de desenvolvimento regional, a cargo da Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, Supe·
rintendéndu do Desenvolvimento da Região CentroOeste - SUDECO, Superintendêncíá do Desenvolvimento da Região Sul- SUDESUL, Secretaria Especial
da Região Sudeste-SERSE, Superintendéncia da Zona
Franca de Ma naus- SUFRAMA, Banco do Nordeste
do Brasil S.A- BNB, Banco da Amazônia S.A. -BASA, Departumento Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS, Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Fwncisco- CODEVASF, Fundação Projeto Roodon c Fundação Nacional do Indlo- FUNAI.
III- A participação das instífuições universitárias
nos progrnmus de desenvolvimento regional terá sempre
em vista sua autonomi:.~ e capacidade crítica.
I V - A aplicaç5o do disposto no item ( far-se-á sem
prejuízo de quaisquer outras formas de consulta entre os
dois Ministérios, em diferentes níveis hierárquicos.
V- Fica ..:riadu a Comissão Interministeriar de Educaçào e Desenvolvimento Regional, como mecanismo
permanente de consultas recíprocas, de permuta de informações e de proposição de diretrizes gerais, que permitam a compatibilização de ações em campos de interesse comum aos dois Ministérios.
VI- A Comissão de que trata o item anterior serâ in~
tcgrudu pelos Secretários Gentis dos Ministérios da Educação e do Interior e por dois outros representantes de
cada um desses Ministérios.
VIl- A Comissão poderá estabelecer subcomissões,
de que participarão dirigentes de instituições de ensino
superior e titulares de õrgãos de desenvolvimento regia-.
nu!.
VIII- A Comissão rcunir-se-á ordim.. riamentea cada
dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocada por um dos Secretários Gerais, os quais se alter--narão nu coorcjçnação das reuniões.
IX- Quando for julgado conveniente e a convite de
um dos Secretáriot Gerais, poderão participar das reuniões du Comissão titulares de outros órgãoS Ou "entícfade.s, vinculudos ou não aos respectivos Ministérios, assim como representantes de instituições não governamentais e especialistas.
X- A agcndu das re'uniões das Comissões serâ estabt:lecida ;nediante prévio enteri.dimento entre os Secretários Gcruis dos Ministérios da Educação e do Interior.
XI- Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
XII - Re_vogum-se as disposições em contrário.
Ronaldo Costa CQuto, Ministro de Estado do Interior;
Marco Maciel, Ministro de Estado da Educação; José
Reinaldo C. Tavares, Superintendente da Superintendência do Desenyolvimç!Jt9 do Nordeste- SUDENE; Henry C. Kayath, Superintendente da Superintendência do
Desenvolvimentp da Amazônia - SUDAM; Antônio
Mendes Canale, Superintendente da Superintendência
do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste -SUDECO; Evilásio Vieira, Superintendente da Superintendên~
cia do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL;
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Lysia Maria C. Bernar~, Secretãría- da Secretaria Especial da Região Sudeste....,.... SERSE; Roberto Cohen, Supe-

lo r de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos)"-,

trezentos c oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida
consolid<.td:.t interna".

rintt:ndente da Superintendência da Zona Franca de Manaus~ SUFRAMA; Mauro C. Benevides, Presidente do

Banco do Nordeste do_B~:a.sil- BNS; Delii~Guerl)l_d_,
Macedo, Presidente do _B_a_n,co da Amazônia Sjê:-- ~A
SA; Uirande Augusto Borges, DirefOr:-Geral do Departamento Nacional de Obx:as Contra as Secas ~RNQÇS;

Eliseu Roberto de A. Alves, Presiderlte da CQnlpãrlhia-de

l?ARECER N.,. 234, DE 1985
. ~
~
. . _
.
.
Da Comtss~o de C()/~StttUlçao e JustJÇ~, S_?br~ o ProJ_e-

Desenvolvimento do ValÇ c;to São f)::ancisco~ çop_g-___ _ _
VASF; RomeroJucá Filho, Presidente da Fundação Pro· -------=ro_ de Res?.luçao _n"' ~4, de 1985, da Comtssao de E~ono
jeto Rondon; Gerson ~a ª-ilva Alves, ~resident~ da Fun::-_ --~mta, que autonza o Govern? do ~t~do de Sergtpe a
dação Nacional doJn.diQ__-:- FUNAI.
_.,_
., _____ el_e~aremcCrS.?_:~87.~33_,J80(cmcQb_llhoes_,quatro:ent?s
--e o1tenffi e sete milhoes, quatrocentos e trmta e tres mil,
trezentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida
Ata da 117• Sessão, realizada
consolidada interna".
em 27 de junho de 1985
(Publicada no DCN -

Seção II -

RETIF!CAç0ES

de

- PARECER N9 236, DE t98S

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projede Re,~oluçào n<.> 45, de 1985, da Comissão de Fin<tnças, que '-'a utorizn o Go~·erno do Estado de Pernambuco a re;.lli:wr operação de empréstimo externo, novalor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos)",

to

28~6-85)

~

Na página 2.243, -3TColuna, na seqUência da numeração dos pareceres, lidos no Expediente, -- - -Onde se lê-:

Leia-se:

L_eji!-:_Se: __

Na página 2244, 2~ coluna, na seqUência da numeração do::; pareceres., lidos no Expediente;

Onde se lê~-- __

~PARECER N' 234, DE 1985
PARECER N' 236, DE 1985
Da Comissuo de Constit~içõo e Justiça, sobre" Pro] eDa Comissão de Co.oSl.ituição e Justiça, soOreO -IYrOJe- - ---ro-dc-""ReSõHI(;:ão-n~ 44~-de 1985, da Comissão de Econoto d_e Resolução n~ 45,_ de 1985, da ComísSao de Fi- -- mia, QUe •·a-UlorizifO-Gove:r-no-do Estudo de Seriípe a
elevar cm CrS. 5.487.433:380 (cinco bilhões, quatrocentos
nanças, que -"autoriza o Governo do Estado de Pername oitenta e sete milhões, quatrocentos e trinta~ trê_s mil,
buco a realizar operação de empréstimo externo, no va-

O Presidende do Senado Federal, no uso das atribuições

que lhe c:onferem os artigos 52, -ítem 38, e 97 •. Inciso
_IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a_
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato _n!Z. de 1973, da Comissão Oiretora, revigorada
pelO-Afo -n9-U, de 1983, resolve dispensar Francisco
de Assís Neves, do emprego de Assessor JurídicoDAS-3, código SFCG- DAS-101, a partir desta da-

tã.: - ----

Senadº~-f~cJeral, 31 de julho de 1985.- José Fragelli,
Presiden~~_do Se_~_'!do

Federal.
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Corte:, sobre fato relacionado com a Velesul Alumínio s.A.
-Recebimento do OtJ;cio nt S-28/85 (nt 271/85,
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Júnior- Luiz Viana- João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino --Itamar

franco - Murilo Badaró - Alfrc:do Campos - Ama·
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Declaro aberta a sessão especial do Senado Federal que, em atendimento a requerimento_ do Sr. Senador Odacir -soares e
outros Srs._Senadores, destina-se a homenagear as Organizações _Globo, na pessoa de seu Diretor-Presidente,
Jornalista Roberto Marinho, pelo transcurso do sexagésimo aniversârio de(Criação do jornal "O Globo".
Sob a proteção de Deus iniCiamos nos-sõs frãbalhos.
Designo ComiSSão formada pelos Srs. SenadoresOdacir Soares, Gastão Maller e Nivaldo Machado para introduzir o Sr. Jornalista Roberto Marinho e sua Excelentíssima Senhora e os· membros diretores das Organizações Globo no plenário. (Pausa.)
(Acompanhado da Comissão designada. dá entrada
em plenário o Sr. Jornalista Roberto Marinho. sua
Exceletfssima Senhora e os membros diretores das
Organizações Globo.)
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo apalavra ao nobre Senador Odacir Soares.

O SR. ODACffi SOARES (PDS- RO. Pronunoía_o_
seguinte discurso.)_: Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs.
Ministros de Estado, Srs. Governadores, Jornalista Roberto Marinho:
O Senado da República regozija-sei, hoje, ao homenagear os 60-àiJ.Os -de criação do jornal O Globo.
O Globo tem sido, ao longo de sua vida fecunda, um
baluarte na defesa dos mais legítimos interesses brasilei~
ros: do País e do seu povo.
O Globo é, nestes sessenta anos de existência, um
cérebro gigante irradiador de idêias, fomentador de debates, aglutinador de pensamentos, repositório de esperanças, tricheira de lutas da vida nacional. _
Com um jornal comO O Globo qualquer paiS se desenvolve, vai para a frente e dele se orgulha.
No dia29dejulho de 1925, Irineu Marinho se desliga~_
va do então jornal A Noite, que ajudara a fundar e do
qual era um dos principais responsâveis, e criava um
noVo jornal, que afinal representasse o que ele imaginava
ser um meio dinâmico, ágil, independente e moderno de
comunicação.
Voltado para o interesse e o bem-estar do povo, Irineu
Marinho deu o nome de O Globo ao seu jornal, após
uma consulta popular ampla.
Desde os primeiroS números, o jornal demonstrava
que estava destinado a se constituir em poderoso instru~
menta em prol da coletividade.
E esta tem sido a sua trajetória nestes 60 anos que hoje
estamos comemorando, reunidos no Senado Federal, a
casa do povo brasileiro.
Entre tantas campanhas nacionais de sucesso, neste
período, merecem destaque, porque continuam vivas enN
tre nós, O Globo Expedicioaárlo, edição especial durante
a Segunda Guerra Mundial, verdadeiro correio entre as
famílias saudosas de seus entes queridos que se encontraN
vam no campo de batalha e, para eles, as informações da
Pátria Amada, distante, que cada qm defendia com o sa-

ct:ificiO da própria vida; O Globo das lutas contra ''os
pruri dos_ ditatoriais que dia a .dia..empolgavam o ExecutiN
vo''. na-década de 30; O Globo da luta contra a transformação do Brãsil em País comunista, em 1963; O Globo
das lutas contra o anarco-sindiçalismo, O Globo em favor da Democracia como regime que atende à índole do
povo brasileiro.
O Gloljo da Edição Pan-Americana, com dois milhões
de exemplares. irmanando os povos e as nações do conti~
nenie~ latino-americano em torno do ideal comum do
saudoso ex-Presidente Juscelino Kubitschek; O Globo
que in-stituiU o "Dia das Mães", hoje uma data que une
corações em torrio daquela que é o símbolo da própria
criação: a Mãe.
Também o O Globo do Projeto Aquarius,levando música clássica ao_ povo de vários pontos do Pais,
despertando-o para novos gostos; da "Medalha O Globo", premiando os que mais se destacavam nos_ esportes;
das "Ll}vaS- de Ouro" e "Luvas de Prala_", que descobriªm _l!J.lentQS -~o boxe, C?_ntre os quai~. o_ bicampeão
mundiaJ ~der Jofre; O Globo do "Operârio Padr:ão", iniciativa que premia anualmente o operârio brasileiro que
mais se destaca Pela sua competência, responsabilidade,
eficiência, cavalheirismo, como símbolo, enfim, daqueles
que com o _seu suor e com as suas mãos constroem diariamente este Pais.
Para falar de fatos mais recentes, refiro-me, ai rida, a O
Globo de tantas campanhas pela volta ao pleno regime
democrático e ao_ restªb_eleci_mento do império da Lei
igual para todos; O Globo em favor das eleições diretas,
livres e democrátiCas.:. - Hoje é um dia de festa! Sou da opinião de que nós precisamos festejar, coinemorar, homenagear as ·datas, as
instituiÇões e as pessoas quarido em ebulição,- quando vi-vas, quando produtivas, quando lúcidas para que saibam
- como desejam<;~s que saibam - que a homenagem é
sincera, é verdadeira, é justa. ~ o reconhecimento pelo
que realizaram. E que se sintam orgulhosos _da obra que
realizaram, qu~ se sintam naturalmente vaidosos doca--minho que percorreram. Porque esse orgulho e essa vaiN
dade a que me refiro vêm a ser, na verdade. a mola que
moVe_ o Mundo, movendo as pessoas.
Neste dia 6 de agosto de 1985, em que nos reunimos
para homenagear os 60 anos de O Glob_o, estamos fazendo muito mais: estã-m.os realçando para os homens deste
País exemplos_dignificantes de interesses pelos sentimen~
tos mais arraigados da nacionalidade, de comportamento humano, de padrão moral- que se encontram emoldurados pelo grande conglomerado que é, hoje, O Glo-bo, o Sistema Globo de Rádio, a_Rede Globo de Televisão, a Fundação Roberto Marinho.
S_r. Pr_e:;_jdente e S!s_._Senadores, para homenagear O
Globo, que foi a centelha inicial desse vulcão benéfico em
que se transformaram .as Organizações Globo, nada
mais Justo do que reunir na pessoa de Roberto Marinho,

filho de Francisca e d~ lrineu Marinho, innão de Rogério, Ricardo, Hilda e Heloísa, pai de Roberto lrineu,
João Roberto, Paulo Roberto (quanta saudade!) e José
Roberto, avô de sete netos, as nossas manifestações de
respeito, de admiração, de carinho, de confiança, de sentimentos que_ são, afinal, os mesmos que nutrimos por
todos aqueles que diariamente fazem O Globo, a Rádio
Globo, a Tevê Globo.
Homenageando Roberto Marinho, o Senado Federal
está exaltando o verdadeiro jornalista, como ele mesmo
diz: "Fundamentalmente sou um jornalista; o jornalismo
é a minha vocação".
Homenageando Roberto Marinho e, através dele,
toda a sua família e os seus companheiros de trabalho, o
Senado _da_ República está enaltecendo os verdadeiros
empresários que idealizam e realizam sonhos, e abrem
caminhos, movendo este País para a frente, mesmo corN
rendo riscos patrimoniais importantes. Como nos
lembra o próprio Roberto Marinho: "Sou empresário
também; como prirlcipal dirigente de um grupo de empresas. não perco i:ie vista u_rn só momento minha grave
responsabilidade por sua saúde econômica e financeira".
Ao concedermos a Roberto Marinho os louros desses
embates em que se tem envolvido por toda a sua vida, em
defesa do engrandecimento do Brasil, destacamos aquele
que sempre colocou o interesse maior da coleti~dade em
primeiro lugar, pois Imprensa é servir à comunidade:
··Em alguns momentos de nossa história rui obrigadojá disse Roberto Marinho- em nome dos ideais da Imprensa, a enfrentar o Poder e a arriscar a própria vida do
jornal".
Olhando Roberto Marinho, a sua vida, a sua obra, vemos nele a síntese do gênio criador que por tudo da vida
se interessa com o mesmo vigor e entusiasmo: economia,
política, arte, ecologia, educação e cultura, diversões, C:sportes, ciência, tecnologia. Que mira O futuro do Brasil
com otimismo e confiança, tocando para a frente, com
garra,_ todos os empreendimentos em que se envolve e pelos quais se entusiasma, competindo- com disposição e
honestidade.
Nesta homenagem, o Senado Federal quer demonstrar
para todo o Povo brasileiro que neste País existe um ho
mem Que enfrenta todas as dificuldades com o espírito
inquebrantável de que elas "podem ser sempre vencidas,
desde que se mantenha uma atitude de humildade e de
vigilância permanente", como ele mesmo afinna. Porque
Roberto Marinho se lança com te inabalável em prol de
tudo o que idealiza, da mesma forma que, aos21 anos de
idade, tendo falecido o seu pai apenas 20 dias após a
criação de O Globo, viu-se na contingência de aprender o
mãximo sobre jornalismo para poder, pouco tempo depois, assumir a direçã.o do jornal, conduzindo-o com segurança até os dias de hoje, ampliando-lhe os horizontes,
a brindo-lhe as fronteiras, erigindo o maior complexo de
Comunicação Social da Atnêrica _Latina, um dos mais
4
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importantes do Mundo, de tal forma que o nome O Glo-bo está plenamente justificado.
De cima dos s_eus 80 anOs hem vividos está o espfrito
jovem de Roberto Marinho. Espírito jovem qUe o impul-

siona a lançar-se a novos empreeOOimentos, sérias ínichttivas, complexas, de alta responsabilidade e grande investimento, como a compra da TV lnternãcional, a TVI,
para operar a rede italiana de Telemontecarlo.
O que isto representa para a Itália, para o Brasil, para
a Europa, para os homens dessa imensa aldeia global?
Roberto Marinho reconhe_ce que esta é uma aventura
que rejuvenesce mesmo a um -homem de 80 anos como
ele. E repete que "o seu maior objetivo é o__ de fazê-la
como brasileiro e em nome do Brasil".

Permito-me, Senhor Presidente, _Senhores Senadores,
pois servem para definir bem
quem é Roberto Marinho:
De seu filho Roberto Irineu Marinho:

destac~r _aJgumas (i elas,

"Ele tem me ensinado, com rigor e com amor, as
melhores lições de humildade, de altivez, de espírito
__ púbpç_o,_ de soli,~ariedade humana e de equilíbrio".
Do outro filho, João Roberto Marinho:
••Não consigo imaginar um curso mais iritensivo
de liderança do que o que tenho com o meu Pai,
com a suprema vantagem de ser ministrado com
pouca tolerância mas com muito carinho.''
De José Roberto

Diz ele:

- A idéia de fazer urD.a rede de televisão num
pais altamente desenvolvido da Europa, como é a
Itãlia, com acesso à Eurovisãoj não seriª_um priVilégiO e uma oportunidade única apenas para nós, mas
para todo o nosso Pais. A coragem e a audácia-reclamadas por esse desafio seriam muito mais do
povo brasileiro do que pes_s~ais -~u _de um g_rupo de
empresas. t assim que vejo esSa -õperaÇãO, foi isso
que mais atrB.iu.
Roberto Marinho sabe, junto com a sua equipe, da
impOrtância desta operação muito ambiciosa, mas principalmente muito interessante para o_ Brasil, que nunca
sonhou em ter urna rede de televisão na Europa.
Os resultados serão positivos, como positivOs foram,
ao longo da vida dele, os empreendimentos aos quais se
lançou com firmeza, com idealismoj com responsabilidade, com visão ampla. Honieti.S como Roberto Marinho é
que fazem a história. E a histOria de Roberto Narinho se
confunde com a própria história do Brasil, que ele registrou nas pãginas do seu jornal, peta ondas de suas r_ãdi~s,
através das imagens de sua t~levisão~ E, é claro, nã s-~a
invejá vei memória.
.
Consolidado O Globo, em novembro de 1944 entrav_a
no ar, através de programa transmitido diretamente do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Rádio Globo do
Rio, ..uma nova modalidade dos serviços de O Globo à
Nação" e o embrião do atual Sistema Globo de Rádio,
que reúne 18 emissoras.
_
.
Na década de 50, a Rio Gráfica: Gibi se tornou sinôfiimo de história em quadrinhos, também um dos grandes
sucessos editoi'iais de O GlObo, que ainda hoje dedica
toda uma página- às historietas.
Com base no seu conceíto de que ..o sucessonão.se
improvisa, sobretudo num tefreno delicado e extremamente sensível que ê o da Corrii.micaçâo", Rob"eriOMarinho preparou-se para o seu grande salto: a televisão, que
já dava os primeiros passos no País. Para ingressar na
era da eletrôniCa, ele decidiu que a sua emissora teria o
melhor equipamento e a mel~or prõgranlação, o que exigiriam muita criativídãde visão abTangente.
Aí está a Rede Globo, que agora completa 20 anos,
uma jovem adulta, respeitada no Brasil e no exterior,
como o seu Presidente, que em 1983 recebeu nos Estados
Unidos a maior !áurea da TV Mundial: Prêmio Emmy
de Televisão.
Foi através da televisão quC ele deixou de ser apinas o
••doutor Roberto" da redação e das oficinas de O Globo
e tornou-se uma imagem nacional. ·
Jâ com os seus filhos seguindo o seu rastro- João
Roberto é Vice-Presidente de O Globo, Roberto lrineu é
Vice-Presidente da Rede Globo de Televisão e José Roberto é. diretor de FM do Sistema Globo de Rádio Roberto Marinho sente-se à vontade para afirmar o sey.
orgulho pelas empresas que criou, desde que compartilhando com outros a·seu sucesso:

e

"Elas são o resultado de uma imensa cadeia de
capacidades profis-sionais que dão ao próprio êxito
uma dimensão social, de perfeita e feliz ímpeSsoalidade."
Na sua modéstia, Roberto Marinho precisa ser supreendido por atitudes que realcem a sua ação para os
brisileiros. Como o fizeram os seus irmãos, os filhos, os
diretores e os colaboradores mais próximos no dia-4 de
dezembro do ano passado, quando ele comemorava 80
anos: uma págína inteira de O Globo falava dele, continha opiniões a respeito dele.

~arinho,

também s;eu__filho_:

"Por trás do rigor ·com que comanda, estâ uma
infinita compreensão da natureza humana. Isto explica a sua capacidade de exigir, sem perda da generosidade de tolerar.''

Do irmão Rogêrio Marinho:
"Ro~er~o beirava o~ 40 anos qu·a-rrdo começou a
nlont3!"_e a diSputar provas hípicas. Esse espírito de
--lUta refletia o que ele sempre demonstra no trabalho
à frente de() Globo-. Uma invulgar tenacidade que
talvez seja uma das principais qualidades que o têm
levado a· tão expressivas vitórias, no seu afã de participar do crescimento do Brasil."

Dó outro irmão, Ricardo Marinho:

"Destemor, serenidade, grande capaCidilde de
formul~r julga~en~os! com a sabedoria de recoiher

opin1ões e coniêiiTãrios na busca ~e ~mJuízojusto e
equilibrado. Argúcia e grande entusiasffio profissional. São algumas das qualidades marcantes quedestaco no meu rrmão."

De Francis-Co diaeu, diretor-superintendente de O
Globo:
"Lutador pertin~ guerreiro terríVel, ao mesmo
tempo um generoso vencedor que não guarda ódio
nem rancores. Paciência, bondade e simplicidade. A
cada diã admiro mais a sua energia e personalidade
(orá-de série.''
De Luiz Paulo Vasconcelos, diretor-administrativo de
-

O GlObo:-

~·segurança nas suas ordens, compreensão e afabil_idade com subordinados. Patriotismo e espírito
público."

"De Mãi'iO ·aockmann; dffetor-comerCial de O Globo:
"Visão de empresário em busca de inovações no
campo tecnológico no campo estratégico."

e

De Arthur de_Aimeida, diretor-financeiro de O Globo:
•'Sitriples, le~l,'generoso e amigo. Aos 80 anos, é
um jovem empreendedor.''
-De Evandro CarloS de Andrade, diretor de redação de
O Globo:
..lmpJacâvel. Chega antes de mim todo dia e com

·o-jófllar lido. Ao entrar no prêdio, jâ se informou
sobre a hora de rodagem e tiragem do jornal. Faz
isso religiosamente hã 60 anos. E, em seguida~ haja
reclamações. Escarafuncha tudo para reclamar de
tudo. Ao fim do despacho, alivia um pouco e quase
- sempre termina Com uma conversa bem~humorada
sobre amenidades. Na hora do almoço vai para a
TV e a partir daí acompanha o nosso trabalho pelo
"--telefone, determina manchetes, orienta editoriais,
modifica títulos. E continua reclamando. Uma barra."
__De Mário Mello, assistente da diretoria de O Globo:

".9. como viver junto a uma fornalha, tal o calor
_que transmite a todos, tomando conhecimento de
tudo e provocando constante atividade, dando a
orienti:tção precisa e necessária."

De Luiz Garcia, editor-chefe_ de O Globo:
"Roberto Marinho é nosso companheiro sim, na
medida em que é jo~rialista e repórter de longa experiêri.Cía. E porque aCeita a discussão e, vez por outra,
se deixa convencer. Não é muito confortâvel trabalhar com um chefe que também é do ramo - ê só
melhor que todas as outras situações."

De Argeu Affons.o, secretârio de redaçã.o de O Globo:

'"f: õ conhecedor mais profundo de todas as etapas de feitura do jornal. Nunca se recusou a ouvir
todos nós. E, mais do Que isso, a resolver problemas
pessoais ou profissionais. Em O Globo existe o indispensável respeito à hierarquia, mas também se
respeita muito os direitos de cada um."
De Lygia de Souza Mello, secretária da Presidência de
O Globo:

"Ca-pacidade de luta e incrível tenacidade. Tenta
uma;, duas. mais vezes, até finalmente conseguir.
Esta é a sua maior fOr~."
De Armando Nogueira, diretor da Central Globo de
Jornalismo:
'"Um dia, Roberto Marinho me perguntou:
- Armando, qual é o dom mais precioso do homem?
Respondi, quase sem pensar.
- A liberdade. a liberdade.
E ele, serenamente:
-Não, não é a liberdade. É o equilíbrio, porque
só_ com o equilíbrio o homem é capaz de praticar,
sem abuso, a sua liberdade,"
De João Carlos Magaldi. diretor de Comunicação da
Rede Globo e Secretário-Geral da Fundat;;ão Roberto
Marinho:
•'Trabalhar com ele em uma empresa já ê algo
muito-importante para um profissional. Trabalhar
em duas, a convivência é ainda mais rica: é um permanente aprendizado!"

De Paulo César Ferreira, diretor-geral do Sistema
Globo de Rádio:
..Quatro palavras necessârias na relação diária
do convívio: habilidade, verdade, lealdade e trabalho. t _o meigo e gentil cavalheiro, um chefe duro,
um amigo por inteiro e um monstro no trablaho.
Roberto Marinho é um ser raro.''
- Mário Luíi:; Olreiõr- de Programação do Sistema Globo de Rádio:
"'S6bri_o e exemplar. O sucesso d~·Uma empresa
se mede pela competência de seu lider e pelo valor
profissionaf de seus funcionários, Dr. Roberto é
esse Jider, que sabe escolher."
De Jô Soares:
"Qr:~ Roberto Marinho é, indiscutivelmente, o
maior empresário do País na área das Comunicações. Para prová-lo. basta o fato de ele me manter
sob contrato há J5 ~anos."

Sr. Presidente,
Srs. Senadores;
- Roberto Marinho é isto. E é muito mais_ Falar sobre
ele, sobre as suas realizaÇões, sobre o seu carâter, sobre
as posições que tem adotado em favor do Brasil não é demais. E um ato de Justiça!
Este homem deve ser um exemplo para os jovens brasileiros, que estão descobrindo a cada novo dia o maravilhoso País em que vivemos, com todas as suas dificulda- des, com todos os caminhos a percorrer, com tudo para
construir, mas com a enonne potencialidade natural das
suas imensas riquezas e, sobretudo, do seu povo bondoso e generoso.
Povo que Roberto Marinho, ao longo de sua pródiga
vida, tem defendido com tenacidade nas suas empresas,
em contato coin o povo, auscultando-lhe os anseios, procurando __ encaminbar soluções.
A luta que empreendeu durante os seus 80 anos- e
que continua, como estivesse começando agora- é que
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lhe tem valido as mais importantes condecõfaÇões, me--

dalhas, títulos honoríficos no Bta$il

e no exterior.

Enumerã-los todos seria interminãvel...
MaS é irriportante'ralar do perfil de Roberto Marinho,
do sçu pensamento.
_
Seinpre fiel à defesa da dignidade da pessoa humana.
Uma enorme inspirâção dC servir. Empenh~ em promoVer o conheciniento e a_- exaltação de no~so país no estrangeiro.

••De posição firme, dizia em 1975: O GLOBO em
nenhum 'instante deixou de repudiar o surgimento
do comunismO: ê:: çlc;> fascismo."
.

Sobre m;mentos. dÚlccis qUe O Pafs viveu no campo .

· _Político-ídeol~gico:
·~Vejo

.
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que_ devemos nos manter

çóoscient~

de que. a Nação, restabelecida na plenide· seus direitos, nãO admite ret~oces!!OS por
parte do Goyerq:o, nem· próvacações por parte -de
. • agitadores. Não ~.hora de am~aças, mas de.união de
esforços ·na instaUração _.de ihtituições à altp.ra do
di:senvolvimento políti~ -~ cult1;1ral do País.:·
tu_d~

Sobre _a _liberdade de Imprensa:
..Como hom'em. de. Cm prensa, acredito-que tpda
infõnriação, desde que seja' ver4deira, preserve o
interesse públicO e respeite os direitos humanos, não
pode ser criminosa. Por conseguinte, antes 'âe se
penSar em punir quem revela a verdade, deve-se prever a pena de quem a oculta."
E_mais;
«Útilizarido-se a força dos meios de comuni- ·
Cação, pode-se talvez v-encer, mas não converiCer. O
convencimento exige diálog~. E. este implica em
consulta à opinião da coletividade.
'
Ninguém- indivfduo.ou nação---: caminha sozi-_
ri h o. Toda e;;istência ·é c-o-existência.
· ·
· A cobertura jornalística e a transmissão de todos
os acontecimentos, conquistas ou _tragédias, é que
acabaram por fazer despertar a consciência de um
destino comum."

_---me-m~?rru_ldo,

com a ajuda de De_us, estas seis déca-aas Sem qualquer capitulação dos nossos padrões de
dignidade.··

Consciente da sua missão e da maneira conio a realiza,
·afirffiou, ainda, RobCrto Marinho:
·
. ..Hoje, como sempre. nós pOOemoS encãrar os
nossos supremos Jufzes- os-_nOsso~ leitores com ~
humildade-e a altivez dos q'ue ~êm a con~ciênciã do
dever Cumprido." ·
-- ,
Sabedor de que ninguém, nem uma nação, p-ode viver
-sOiíhho, finaJizou: '·
..Agradeço aos campa nheiros de todas as ge-

rações, !Je tg~ aS _épocas, qU_e ta~fo me ajl:ldàram
nesta obra· que vem sendo construída dia a dia. há
sessenta

an~."

--

Si-._Pfesi4ente, Srs. Senadores,-julgo importante regis~
tt:ar, fin3.1niente, palavras de Sua Santida~e o ~apa João
Paulo II qUe no dia 29 enviava ~ organizações Globo.
.mens!).gem na qual manifesto~ a espera,n~ de que as: O r-:
ga~izaçôes QIQb.o ~;cQnt.rib!J-;11!1- semp~~ par:<~ desanuviar
as tensões; de sombras de ~iolências e de tudo que ~ coJ?.:-.
trário à verdade do hoin.em. os horizontes de. seu públi~
co"~ _ __ "- __ __ _
_ __ _
. ·
Para concll!ir, Sr. Presidente,.Srs. Senadqres, entêndO
.ser Cste o !lloffiento niaís oportuno para encaminhar ao
Sen_~do Fede~ r Projeto de Lei qUe autoriZa o .Excelentís·simci Serihor Presidente da ~epúbli<;a a criar o ·tftulo de
•<Cidadão Benemérito do. Brasil", para ser outorgado a
bra:;ilefroS ql!e s'e_destacam. de man~#·a inequívocã e·de
for!ll:féx.traôrdin~rr_ia em ·pro1'dÇ) -engrandecimento çlo
n.Osso_País. E tenho a bop'fa de propor queoprimeiiocidadão brasileirO a ser distinguido coro. esta honraria seja
· o Dr. Roberto Marinho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente; (Muito bem!
Pitlmas.)

O SR-· Pii.ESIÍli\NÜ:. (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Miiller.

O SR- GASTÃO MULLER (PMDB- MT. PronunCia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, Qr. Roberto Marin}lo, homenageadC?_ de hoje.. Dona
Ruth Marinho, Dr. Rogério Marinho,-YiCé-Presideiite,
••os pl-obl_emas ecológicos, a eScalada armamen.,;
Dx. João Roberto M8rinho. Vic_e-Presídente, Oi-. RiCartiSta, os atos de terrorisrrio, a crise de energia, os dedo Marinho, Diretor..SCcretário; Dr. Francisco de AsSis,
sequilíbrios monetãrios e coiri:ei"ciaiS, constituindo
Diretor-Superintendente, Dr. Luiz Paulo Vasconcelos,
ameaças à tranquilidade e à paZ, mas também o proDiretor-Administrativo, Dr. Evandro Carlos de Andragresso·d~ sistemas de tran_sporte e de telecomuní_de, Dfretõr de Redação, Dr. Carlos Lemos. Diretor da
t:ação, aprOximando cada vez mais o povo, estào"'a
Sucursal de Brasília,- Dr. Afrânlo Nabuco, Diretor da
impor a implantação de uma nova ordem, não apeTV Globo de Brasília, Srs. Minis,tros, Sr.s. G~vernado
nas económica, mas jurídica, de âmbito univerSaL
res, Srs. oeputado_s, minhas Senhoras, meus Senhores:
Porêm, não numa aldeia global, com a absorção das
O Globo tornou-se sex.agenârio dia 29 de julho último.
nacionalid_ades. TUdo indica· que a partir do mo-Normal seria que, 3_os 60 anõs, o jornal ~patetitasse simento em que ci Humanidade consiga se estrUturar-nais de envelhecimento. Mas nele não hã r-ugas senis. As
em uma. nova forma de estado, ~ na:ções também
únícas marcas do tempo são as ditadas pelo processo
~everão adquirir direitos próprios e inalienâveis."
evolutivo, que lhe conferem a perene vitalidade da juventude.
_
· .~ Y
_
Es~ pensamentos estão em prátic~ no O Globo hã
Dizia um--grande jornalista mineirõ que ..jornal é
sessenta anos, hã quarenta anos no Ststema Globo de
Como
a
miSsa:
Um
milagre
diário".
Na
verdade,
a atívíRádio, há-20 anos na Rede Globo de Televisão, e agora,
dade jornalística tem algo de místico e muito de sobrecertamen~e. na TVI.
humano.
O
lançamento
de
uma
ediçãQ
envolve
uma
fanOs .ensi_nam_entos de Roberto Marinho são permanentâstica estrutura; rumposta dos mais díspares elementos,
tes. Como permanente é' toda -obra que se estrutura, se
englobando,
entre
muitos
outros,
os
.campos
da
intelifundamenta e se desenvolve de acordo com princípios
gência, Qa indústria, das comunicações, da tecnologia e,
tão elevados de nacionalidade, de decência, de honestima:is recente, da cibernêtíca. ,
dade e de moral, como o são as Organizações Globo,
cujo Diretor-Presidente, Doutor Roberto Marinho, o ,
Todavia, para se produzir o milagre, dia a dia e ao lonjornalista Roberto Ma_rinho, temos a honra e o privilégio
gO de décadas, não bastam parques gráficos adequados;
de homenagear.
.
equipes humanas competentes. Tanto aqueles como esS absolutamente verdadeiro o que afirmou o diretortas são essenciais. Mas o jornal, para sobreviver e para sê
presidente de O Globo no depoimento que deu a milhões
afirmar por longos perfodos, tem de estar imbuído de
de brasileiros, na edição do ••Jornal Nacional'' do dia 29
alta dose de espírito místico. Em outras Palavras, tem de
de julho:
possuir alma. Será tirefa vã expQr idéias, se-elas não forem calcadas em ideais.
"Não sei quantos jornais, -no Mundo int~ro,__!!:~ _
- Esse sopro quase divino-- pOrque oriun.ao dos maisrão podido comemorar 60 anoS· de uma· existêncla
digna, de devoção à Pátria, de fidelidade aps seus
profundos e -~obres sentimentos humanos- O Globo: o
leitores.. --disse Roberto Marinho.
hauriu em seu nascimento, d_a inspiração e do roteiro-Que
lhe impôs seu fundador, o inolvidável jornali~ta Jrineu
E prosseguiu:':
Miirinho. Apesar de seu falecimento ter Ocorrido apenas
· 25 dias apóS a fundação .do jornal, este conservou, mais
"'O tempo impõe aos jornalistas modificações de
conceitos, correção de rumos, revisão de priricít)ios.
que ã ma-rca de sua personalidade, o espírito de seu idea~
O sentimento de ·alegria que-vivemoS hóje é estar colismo.

Sobre os .desafios do nosso tempo:

'

Cícero tinha c:;onsciência da necessidade da constante
adaptação à evolução dos tempos, ao ensinar que ._.todas
as coi'sas.lnudam e nós com elas". O Globo evoluiu. MaS
não- pefdeU o sentido- dos valores -fUndamentaiS. FOi
·- conserva:rttló~os e t:ultivando-os, que o eminente jornalista Rober_to Marinho, juntamente com seus irmãos Rogério e RiCardo, construiu um poderoso complexo de comunicaÇãO~
.,
É de ~~;ssinªlar-~ ter §ido o jor_nal que_ deu suporte à vitoriosa arremetida _nos setores de rãdio e de televisão.
FOI ele que- gerou -a- estrutura económica e financeira.
Mais do que isso, -tõdavia, foi ele quem construiu os fundam_ento,li da credibilictade púl;llica, conquístida através
da informação correta, do comentãrio equilibrado_ e da
firmeza. ~e po~ições calcadas nos princípios que, desde a
- primeir.a hora, se prOpôs defender.
MantendQ-se contr:a _ os (jX.tremismos, da direita e da
esquerda, O Globo tra.duziu a indesmentível vocação de-mocrática _do p'ovo brasileiro. Daí ~eu suces~ -i:ditorial.
Hc:my~ 11m a çom,u_nh~~ c;le pensament_o ~tre ·Q órgão de·
iinpien!õl:!. e o-público~ àlimegtada ainda por uma variada
· gama_ de í~fOnn&ções _e de promoções, que abrangem
todo o univers,o_.de lc~itores', deSde a parte mais sofistica~rupente intelectualizada, alé ~iQqela que não teve ·a ven~
tura+o_L! a Posslbilidadç: d~ ir alêm dos cutsos das primeiras letras .
Essa abrangênc_ia se d~e à prâtica de uma virtude que
sensibiliza todas_ as classes: o boq1-senso~ O Globo pode
ser multiplamente adjetivado. Mas sua caracteristica
mais evidente e, por certa., a. maiS gloriosa, é a da sensa~
tez. Jâ Salomão, geniã.lme~te traduzido por João de
De.us, entenqia que

••a palavra a propósito e sensa.ta
é poril<:? d'oi_ro, marchetado em prata."
Com efeito, nas horas mais. conturbadas c angustiantes dos últimos 60 anos, O Globo conservou a serenidade
·'Oos seOSat.ps, 3_traVes~o~, com digo.idadt; dOis pCr1odoS
dt; regimes aut_oritá~ios,_ aCabando pqr tornar-se, em arnrbos~ em poderoso arfete de demolição ·ao totalitarismo, e
em inesfiinável instrumento de reconstrução democrática .. No primeirO período, emprestou seu apoio ao ..Ma-,
nifestó dos Mineiros"; no segundo, constitui-se num dos
- pilares onde se assentou o surgimento da Nova Rep(tblica.
.
MeSmo nos revezes, oonseivou a dignid3.de. Em todos
os momeritos;-lãnçou para o pUblico ..a palavra a propósito e Sensata~', _sustentando o Cqujlíbrio tão necessário
quando as paixões se des~ncadeiam e ofuscam o discernimento, tornando dificil a distin-ção entre o certo e o errado. a verdade e a me~tira. ~
Justa, pois, esta.homena&em que.o -Senado presta ao
grande jornal. Há, todavia, outra razão que a justifica. t;:
que imprensa e Parlanlento são" faceS d'e uma mesma
moeda: a moeda da Liberdade. Não· existe imprensa e,
por conseqUência, pensamento li~re~ sem Parlamento livre.
Urge salientar que, mesmo no auge do autoritarismo,
o Congresso se ~nstituiu em !iantuário da imprensa. Nele, os jornalistas sempre gozararri da mais ampla liberda- de, encontrando abertos à sua curiosidade profissional e
ao exercício de sua_ ati_vidade todos os recintos e _todos os
gabinetes.
Por ter sido gloriosamente aberto, ficou mais facilmente exposto a reparos e críticas. E é da natureza humana atentar mais nos defeitos que nas virtudes. Em
conseqiiência, Sofreu ataques por vezes pesados e até inju,stos~ O salçio, porém, é positivo: nos récintos do Poder
Legislativp, preservou-se o princípip da'Iibe!dade de iniprensa, jamais tolhida em suas- missões. de infàrmar e di::
critiCar, mesmó ·quando as críticas aparentavam um sentido mais demolidor que COI'!Strutivo.
Se Parlamento e imprensa têm vfnculóS tão í~timos e
profundos que tornam suas existências t-hutuarnente dependentes, e se ambos só podem florescer e afirmar-se
çientro do_ regime .de liberdade demçcrâtica, impõe-se a
responsabilidade comum de unir esfo~ços para qll:e a Democracia se mantenha sempre no zêni_te- e jamais caminhe pelo entardecer, para cair na noite do _totalitarismo.
Estou certo de traduzir o pensamento do PMDB, ao
manifestar a cOnvicção de que O Glo~o se manterá nessa
linha. Cedendo às imposições do tempo, no que tange à

modernização de suas estruturas empresariais, sustentará a linha de ação e de pensamento traçada por seu fun-

dador, pois foi ela. por ter a man:a dos valores. eternos, a
causa da perene juventude do vetwto órgão de imprensa.
Em nome do meu Partido, congratulo-me com os eminentes jornalisias Roberto Marinho? Diretor-RedatorChefe; Rogério Marinho e João Roberto Marinho, VicePresidentes; Ricardo Marinho, Diretor-Secretârio; e
Evandro Carlos de Andrade, Diretor de Redação.

E nossas congratulações estendem-se a todo o corpo
de jornalistas e funcionârios, notadamente os sediados

em Brasília. que conosco mantêm uma sa1utar convivbcia profissioi'lal e humana.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -
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Concedo a

. palavra ao nobre Senador Nivlado Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Dr. Roberto Marinho, Diretor Presidente das
Organizações Globo, Exma. Sra. Da Ruth Marinho, Srs.
Governadores, Srs~ Ministros, Autoridades Civis _e Mili·
tares, demais integrantes da equipe das Organizações
Globo, meus Senhores, minhas Senhoras.
Cabe-nos a honra de, em nome do Partido da Frente
Liberal, ocupar esta tribuna para homenagear o jornal O
Globo, pelos seus 60 anos de participação na linha de
frente do jornalismo brasileiro e, porque não dizer, na
vida nacional.
Desde a sua fundação, a 29 de julho de 1925, graças à
visão, ao idealismo e ao espírito progressista do grande
jornalista que foi Irineu Marinho~ esse periódico~ fiel à
sua memória e aos seus exemplos de trabalho, dignidade,
vem tendo destacado papel em todo os acontecimentos
que marcaram a História do Brasil, sempre ..em defesa
das causas populares••, seguindo o mesmo rumo traçado
por seu criador.
Nesta homenagem, sem menor sombra de dúvida, jus-ta e merecida, vão os testemunhos do Senado e do povo
brasileiro a esse jornal, não apenas um dos maiores do
Pafs, mas também do mundo, pela coerência e pelo com~
promisso com a verdade que têm caracterizado a sua li·
nha de atuação ao longo dos tempos. Rui Barbosa ensi·
nou que .. três amores deixou Deus ao homem: o amor da
Pátria, o amor da libe"rdade e o amor da verdade". Esse
último amor, talvez o amor maior, é o que mai~ tem sido
cultivado pelo O Globo. Causa e conseqUência disso, são
o amor à liberdade e à Pãtria, virtudes que se refletem
por todas as pãginas desse importante diãrio desde o pri~
meiro dia de sua circulação.
Intransigente defensor da democracia, que não existe
sem a liberdade de Imprensa e de opinião, O GlObo vem
honrando suas tradições ao longo de uma vitoriosa trajetória. Mais que isso, tem sido Porta-voz dos interesses do
povo veiculando suas angústias, inquietações e aspi·
rações de progresso e bem-estar social, sem desviar-seja~
mais dos verdadeiros objetivos dos nteios de comunicação. Intrinsecamente neutros, eles -devem sempre ser
usados para a defesa da liberdade e do progresso da so..
ciedade em que se inserem. Não é outra coisa o que tem
feito esse jornal, ao longo de seus 60 anos de vida.
Num primeiro momento, imediatamente após a sua
fundação, fiel a esses princípios, O Globo cobriu e participou das lutas pelo voto secreto e pela independência do
Judiciário. Viveu o momento crucial deflagrado pela Semana de Arte Moderna, em 1922, e a campanha pela definição da 'universidade como centro de pesquisa, tudo
isso quando o Brasi: ainda tinha apenas 27 milhões de
habitantes, 60% dos quais analfabetos.
Estas posições valeram ao jornal uma tiragem de mais
de 33 mil exemplares logo no início de sua vida. A identificação com o público, aliás, já havia marcado o seu nascimento, posto que o concurso para ~ escolha de seu
nome representou um verdadeiro ••batismo popular".
Mais adiante, O Globo registrou a vitória da Revolução-de 30 e· as desiluções que se seguiram. Colocou-se
contra os totalitarismos de direita e de esquerda, entre os
quais, estã provado, não já incompatibilidade, combatendo tanto a Ação Integralista _q':Ianto a Aliança Na_cional Libertadora. Firmava-se, aSsim, coino um jornal-de
posições moderadas, contra os radicalismos.

Empenhou-se na causa da DCmocracia durante a II
Guerra, criando o O Globo Expedicioní.rlo, suplemento
que cumpriu importante papel no apoio moral aos pracinhas que combatiam o nazi-fascismo na Itália. A luta
prosseguiu no pós-guerra com o Manifesto dos Mineiros
e as eleições livres 'lUC levaram Outra ao Poder e deram
origem à Constituinte de 46.
Se O Globo participou da Revolução de 64 e reconhe-ceu mérito$ nos governos militares que se seguiram, também foi dos primeiros a cobrar a alternância do Poder,
julgando a abertura política muito mais fruto de senso de
oportunidade histórica e de conquista da Nação, que
tJtero ato de graça.
Por isso mesmo, combateu as manobras para coibir os
com feios e as tentativas de transformar o processo eleitoral recente em litígio judicial, procurando demonstrar
que a eleição de Tancredo Neves e José Sarney, mais que
legftima juridicamente, foi politicamente autêntica.
Essa linha de trabalho constante determinou a quebra
de seu próprio recorde, em novembro de 1979, quando
sua tiragem atingiu a casa dos 400 mil exemplares. Hoje,
O Globo põe na r1,1a mais de 400 mil jornais por dia,
numa repetição cotidiana do sucesso editorial de seus
primeiros dias e sendo, com isso, o ·diário de maior circulação do País.
Os recordes de tiragem são, aliãs, uma marca constante na vida de O Globo. A 12 de outubro de 1958, por
exemplo, na ocasião da comemoração do Dia das
Américas, dedicou um suplemento, escrito em português
e espanhol, à Operação Pan-Americana, cuja edição alcançou a notável cifra de dois milhões de exemplares.
Mas falar de O Globo sem falar de Roberto Marinho é
coisa impossível. Quando seu pai morreu, no dia 21 de
agosto de 1925, vinte e três dias apóS ter fundado o jornal, ele ainda era um moço de apenas 20 anos e sentiu-se
sem condições para dirigi-lo.
AsSumiu, então, o_ coinando Eurycles de Matos, en~
quanto Roberto Marinho se preparava, para, dali a seis
anos, após a morte do companheiro, assumir definitivamente o cargo de diretor-redator-chefe. Desde então,
revelou-se mais que um jornalista, notável capitão de indústria e homem de comunicação, talentos que o credencil"m, bem como suas empresas a inúmeros títulos e prêmios nacionais e internacionais, entre os quais lembramos os de ..Vefculo do Ano"', da Associação Brasileira
de Propaganda, em 1980, e de "Jornal Modelo", da Associação Brasileira de Imprensa, em 1982, ambos concedidos ao O Globo.
Esses mêritos, no entanto, ele sempre soube dividir
com seus irmãos Rogério e Ricardo, o filho João Roberto, _e com Herbert Meses, Leal da Costa, Justo de Moraes, Evandro Carlos de Andrade, entre tantos outros
colaboradores mais imediatos de ontem e de hoje, bem
como com todos quantos fazem o jornal.
Mas,_ seu mérito na criação e condução das ••organi~
zações Globo"', que hoje falam a cerca de 90 milhões de
brasileiros diariamente, é inquestionável. Esse quase milagre da comunicação não se restringe, no entanto, a
mostrar Q mundo aos brasileiros: o Brasil é hoje mostrado a mais de 100 países de todo o planeta, para os quais
são exportados os programas da Rede Globo~
O espírito empreendedor de Roberto Marinho tem
dado mostras de inesgotável capacidade de renovação.
Como exemplo marcante disso, vale lembrar a compra
que fez, na semana passada, de uma emissora de ~elevi
são no Principado de Mónaco, que transmitirá para
grande parte da Itália, onde a programação brasileira já
vem experimentando sucesso.
_ Mais que um mero empreendimento com o objetivo único do lucro, o trabalho de Roberto Marinho e seus col~borad_qres t_~ sido dedicado, ao longo de todos esses
anos, a objetivos educacionais e sociais, despertando a
consciência nacional para a preservação de obras de arte
e do nosso património histórico, ou r..:alizando programas como o ..Nordeste Urgente", na busca de soluções
para os problemas do homem da região que reprtsenta~
mos neste SeJ1ado Fec;leral, entre tantos outros.
Voltando ao ~mpo jornalfstic-o, no entanto, as "Organizações Globo, têm $empre entendido que ••o jornali~ta. na colheita dos fatos, assume um compromisso
com os seus leitores, mediante o qual a Imprensa não so-

mente se constitui na primeira frente de defesa dos SCU;S
direitos Politicas e sociais, mas deve ainda manter-se à
seu lado, compartilhando de sc:us anseios c zelando pela
preservação de suas realizações", nas palavras de seu
eminente comandante.
Nós acrescentamos por nossa conta que, assim aginessas empresas jornalfsticas vêm se constituindo num
dos mais importantes baluartes da Democracia no Bra~
sil, entendida no seu sentido mais amplo, da participação
de todas as camadas sociais nas responsabilidades da
construção do País e nos seus conseqUentes beneficias.
Por isso mesmo. neste infcio de Nova República, vale
lebrar, que se a liberdade de opinião~ a fonte de todas as
liberdades humanas, a liberdade de Imprensa é ..parte
indispensável no mecanismo dos governoslivresn~ como
lembrou Rui. ••A prova disso é que- acrescentava ele
-os perigos sempre cresceram para os governos com a
supressão ou a restrição da Imprensa".
Assim, por todos estes anos de luta pela liberdade de
expressão, estão de parabéns O Globo, Roberto Marinho, a Imprensa brasileria e o País. O Globo, por seus 60
anos de vida; Roberto Marinho pela defesa deste ideal e
por todas as suas realizações; a Imprensa nacionaf pelo
que de melhor dela O Globo representa, e o Pafs pela felicidade de ter um jornal de tantas tradições, de tanta seriedade e de tantos serviços prestados ao seu povo. (Palmas.)
do~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente José Fragelli, Sr. Dr. Rober~
to Marinho, Sra. Dona Ruth Marinho, Membros da
família Marinho, Srs. Ministros, Srs. Governadores, au·
toridades civis e- militares, Srs. Deputados, Srs. Senadores, minhas Sras. e meus Srs:
Ave ainda sem pouso, parlamentar ainda sem partido,
não falo por mim, falo pelo Estado do Rio de Janeiro, 1
que há 27 ano r; represento no Congresso Nacional. Bem
sei que não seria possível dizer mais, nem melhor do que
foi dito. Acostumei-me, entretanto, ao longo da vida
pública, a manifestar minha opinião, às vezes até dissonante. Sinto-me no dever de concluir, passado um clecênico, o discurso_ que aqui pronunciei, em nome da bancada emedebista. Recordei então os grandes jornalistas que
se abrigaram, naquele primeiro meio sêculo, ao derredor
de lrineu Marinho, nos poucos dias de sua direção, e de
Roberto Marinho, gue aos vinte e seis anos assumia a direção do jornal. E incorporei aos Anais o depoimento de
Alves Pinheiro: - "Roberto é que era a alma do jornal.
Diariamente, às sete da manhã, estava na redação. em
mangas de camisa, lendo os matutinos, anotando, mandando fazer reportagens, ditando artigos de fundo, co~
mentários, ele mesmo escrevendo editoriais, ele mesmo
indo à qficina pai-a paginar com mais arte, mais requinte,
mais beleza, um diagramador nato, e, em seguida, no
tosco restaura fite do Gentil, contfguo à redação deglutia
entre operários e redatores um alentado bife a cavalo".
A história de O Globo e j!t agora das Organizações
Globo é a história de Irineu, de Roberto, de Ricardo. de
Rogério, da nova geração dos Marinhos. São sessenta
anos de trabalho, de luta, de determinação. A projeção
da obra realizada transpõe distâncias, aproxima continentes. Saúdo mais que a vitória alcançada, o trabalho
pertinaz e vigilante, que a tornou possível. Em nome de
grande parcela do povo fluminense, cumprimento a dinastia dos Marinhos e de seus C'Jlaboradores nos múltiplos setores de atívidade, de Evandro Carlos de Andrade
ao mais modesto dos servidores. Congratulo-me, em
uma palavra, com a grande família de O Globo e das Organizações Globo. E mais não digo. Senhor Presidente:.
que em discurso longo não se coaduna com Senador sem
bancada.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sr. Dr. Roberto Marinho, Dona RUth Marinho, demais ilustres
membros da famflia Marinho; Srs. Ministros, Srs. Governadores, autoridades civis e militares; Srs. Deputados, Srs. Senadores. Senhoras e Senhores:
Dos oradores que se manifestaram -neste recinto, ouvimos as palavras de apreço, admiração:. e homenasem dos
membros desta Casa do Congresso Nacional às •·orgailizaçôes Globo, seu eméritO fundador. o jornalista Irineu
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Marinh(), e Sua descendência ilustre, represeQt_~da pelo
Dr. Roberto Marin_hQ e outros membros desta grande
familia tão identifica:dã com a própria Imprensá. brasileira nos óltimos 60 anos.
b admirãveJ, hoje, contemplarmos o êxito da inicílitiva
corajosa e idealista de Irineu l\.1arlnho, que fundando o
jornal O Globo, em 1925, plantou a semente deste grande
cómplex.o empresarial das comunicações no Brasil -as
Organizações Globo, diversificada em rãdio, televisão e

jornal, c_obrindo ãr~s de grande interesse público e so- _
cial, no campo noticios_o, educativo e cultural.
O Globo foi um pioneiro-da modernização da Imprensa no Brasil, o primeiro jornal do País a publicar uma
foto transmitida por ond_as de râdio.

A históri-a de O Gl®o_ ~ muito se -~ntrelãça com a
própria História do Brasil: em longo período deste sécu~
lo. Com uma Edição Expedicionãria, lançada em 7 de setembro de 1944, esteve com os nossos pracinhas no front
da Segunda Guefia, e durante estas últimas seis décadas
tem estado na linha de frente dos principais acont~i
mentos de nossa época.

Hoje as mensagens de O Globo atingem com regularidade a cerca de90 m"ilhões de brasileiros, e durante todos
estes an'os tem dado o seu testemunho d~ participação
ativa n~ yiQ_a naciona!. côncio das responsabilidades e_ do
compromisso que a nossa Imprensa tem com a verdade e
com os des_ti nos de nosso País e da sociedade brasileira.
Pelo ju"íZà aqurex-presso-pelos Senadores que-usaram
da palavra e pela repercussão do evento que hoje seco;;.
memora, em cuja ocásião tantas personalidades-do mundo culturaf e político do País têm se manifestado, podemos acreditar que O Globo merece o êxito que tem e que
se extende às demais entidades que compõem a constelação de suas orgariizações.

O dinamJsmo, a dedicação e a competência dos seus
atuais dirigentes, liderados pelo Dr. Roberto Marinho,
fazem justiça e honra ao seu fundador: o inolvidável jornalista lrineu Marinho. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca-sessão ex.ttaordinãria e realizar-se hoje, às 18
horas e 30--minutos; com a Seguinte
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ORDEM DO DIA
-IDiscussão, em torno único, da redaçào final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~" 200, de
1985), do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Pro~
jeto de Lei do Senado n9 118, de 1977 (n<~ 3.228/80, na~
quela Casa), de autoria do Senador Jessê Freire. que dis~
põe sobre o cheque e dá outras providências.
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Discussão, em tur-no único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~" 206, de
1985), do Projeto de Resolução n~' 2, de 1985, que aprova
o relatório, a conclusão e recomendação da Comissão
Especial destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias do Jornal O Estado de S. Paulo,
sobre os acordos entre o Governo da República Federa~
tiva do Brasil e o Gover-no da República popular da Polónia.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelti) - Nada mais
havendo que tratar, estã encerrada a sessão.
( Levanta~se a sessão às 15 horas e 30 minutos.)

Ata da 128• Sessão em 6 de agosto de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-'- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli,
ÀS 18 HOIMS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Ka1ume- Fãbio Lucena- Raimundo Parente
- Alcides Paio- Odacir Soares --Aioysio Chaves-:-::-___ _
Gabriel Hermes- Hélio GUelras- Alexandre CostaAmérico de Souza - Alberto Silva - Helvídio Nunes
- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Carlos
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho --Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano FrancoLourival Baptista- Herâclito Rotlemberg- Lomanto
Jdnior- Luiz Viana- JOão Calmon- Amaral Peixe~
to - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar
Franco- Murilo Badar6- Alfredo Cª_I:JlpOS -:-_~maral Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique SantiJio Mauro Borges- Gastão Müller- Roberto CamposJosé Fragelli -Saldanha Derzi --Roberto Wypych En~s Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen Lenoír Vargas- Cãrlos Chiarelli_-: Alcides Saldanha
- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acus~ comparecimento de 53 Srs. Senadores, H a~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. )li-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
~

lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
N<>s 392 e 393, de 1985.
Sobre o Projeto de Decreto Legl!llativo n9 ~9, de

1983, que "aprova o texto do Acordo de Cooperaçio
Caltunl, Educacional, Clea.tiflca e Técnica, aMinado
entre a República Fedenth·a do Brul1 e a República
Popular do Congo, em Bnsflia, a 07 de julho de

1982".
PARECER N• 392, de 1985.
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Oct,vlo Cardoso.
Com a Mensagem nl' 334, de 16 de agosto de 1982, o
Çhefe do Poder Executivo encaminha ao Congresso Na-

cional o texto do Acordo de Cooperação Cultural, EducacioD.al, Científica e Técnica:, assinado entre o Governo
diRep-úblicit Federativa do Brasif e a República Popular
do Congo, em Brasília, a 07 de julho de 1982.
·-Segundo o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição,é da competência exclusiva do Parlamento deliberar sobre os tratados, convenções e atas internacionais
celebradQS__ pelo Presidente da República em nome do
País.
Esclarece o Chanceler SaraiVa Guerreiro na Exposição
de Motivos que acompanha o texto que o ajuste em
questàQ, ''se insere no contexto do artigo II, do Acordo
de Cooperação Económica, Cíenüfica, Técnica e Cultural, firmado entre os dois Governos em 18 de fevereiro
de 1981 e cuja troca dos instiumeittos de ratificação foi
efetiViida no mesmo dia 7 de julho".
Tem -o pacto p6r-objetiv0 Primordial promover a mais
ampla cooperação nos domínios da Cultura, da edUcação, da ciênCia, --da técnica e do esporte.
-De forma genéricã.~ é prálstó um abrangente programa de intercâmbio entre as Instituições de Ensino Superior e Técnico, Centros de Pesquisa Científica ·e Tecnológica, Cei:ili-os Culturais, Bibliotecas, Museus, organizações esportivas 'e- demais frlstitUTÇões dedicadas à promoção" da cultura.
No campo do ensino, em particular, comprometem-se
os países a encorajar a troca de informaÇões-sobre arespectiva metodologia e a facilitar de todas as formas o in~
tercâmbío de missões a estudo nas diversas ãreas de interesse comum 1 1:: previsto, ou~rossim, o ac~~o dos nacionais de um Estado aos estabelecimentos oficiais de ensi
no do outro Estado, incllJ_sive com isenção da obriga to~
riedade de, ..exames de admissão" ou dO pãgamentQ. ''de
quaisquer taxas escolares...
Com vistas a possibilitar um maior conhecimento recf~
proco dos valores culturais dos respectivos povos as Par~
tes Contratantes estimularão:
-intercâmbio de convites a cientistas, pedagogos e
artistas;
- organizaç_ão de exposições artísticas, representações teatrais e coreográficas;
- projeções cinematográficas de carâter educativo e
artístico;
-- inteicâmbio de delegaçõ_es esportivas.
Quanto ao prazo de duração do Acordo,é previsto um
perfodo inicial de 5 (cirico) anos sendo aUtomaticamente
renovado por prazo idêntico salvo notificação em contráriO, promovida por uma das Partes Contratantes com
anteaidência 'mfnima de 6 (seis) meses.

O documento ora em exame atende ao propósito da
política externa brasileira, de buscar uma crescente aproximação com as jovens nações da Á frlca. Além dos campos político, económico, comercial e financeiro, impõese um eStreitamento dos vínculos nas ãreas cultural, educacioflal, cieiliífica e técnica, de sorte a possibilitar um
amplo e compreensivo relacionamento entre povos que
têm inúmeros pontos de interesse em comum.
Ante o exposto e nada havendo a objetar ao texto no
âmbito_da competência regimental desta comissilo, opinamos pela aprovação do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assinado entre a
RepúbliCa Federativa do Brasil e a República Popular
do Congo, em Brasília, a 7 de julho de 1982, na forma dO
Projeto de DeCreto Legislativo n'i' 19, de 1983.
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983.- Lub:
Viana, Presidente - Octavlo Cardoso, Relator - Lourlval Baptista - Saldanha Derzi - Pedro Simon - Severo
.Gomes- Itamar Franco, com restrições - Joio Calmon
- Amaral Peixoto - Ené-as Faria.

PARECER N• 393, de 1985.
Da Comissão de Educaçlo e Cultura

Relator: Senildor Luiz Viana
Chega a esta Comissão, para os fins regimentais, o-texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional,
Científica e Técnica, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da Co_ngo, em
Brasnia, a, 7 de julho de 1982.
A matéria ê acompanhada de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações ExterioteS,
na qual se esclarece que o objetivo da medida é o de estabelecer meios apropriados a uma cooperação eficaz nos
dOmínios da cultura, educaçãQ, ciência, técnica e espor~
tes.
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada
pelo plenário, após receber parecer favorável das Comissões competentes.
O órgão técnico, que nos precedeu no exame da matéria, considerou que o ato internacional em pauta ...se
insere no conteXto do artigo II, do Acordo de Cooperação Econômica, Científica, Técnica e Cultural, firmado entre os dois GOvernos em 18 de fevereiro de 1981 e
cuja troca de instrumentos de ratificação foi efetivada no
mesmo dia 07 de julho".
Na ãrea cultural, serão adotadas providências no seniido de eStimular o mútuo conhecimento de informações,
metodologia de ensino e o intercâmbio de mi_ssões de es-
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tudo, pesquisadores, professores e especialistas nas mais
diversas âreas.
No âmbito da competência desta Comissão, nada hã
que possa ser oposto à matêria, visto haverem sido respeitados os princípios de reciprocidade de tratamehto e
de respeito pela soberania de cada qual.
Ante o exposto, somos p~la aprovação da matêria, na
forma do Projeto de Decreto LegislatiVo n'i' 19, de 1983.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 19S5. -Ader-

bal Jurema, Presidente- Lulz Viana, Relator- Jorge
Kalum.e -

Gastão Müller -

Octavio Cardoso.

PARECER
N• 394, de 1985
Da Comissão de Colistitulção e Justiça, sobre o
Oficio ''S" n9 24, de 1984, "do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, encamfnbando ao Senado
Federal cópias das notas taqulgnif!ep e do Acórdio
proferido nos autos do Recurso Extraordfnúlo Jl9
96.344-8, do Estado de São Paulo, o qual declarou a
inconstitucionalidade do art. 161 e seus plll'igrafos da
Lei o9 1.042, de 7-12-73, alterada pela Lei n9 1.166,
de 16-12-77, ambas do Munidpfo de Ibitlnga, Estado
de Sio Paulo, bem assim os artigos 3t e seus par,grafos e 49, do Decreto n9 634, de 5-7-78, do mesmo Município, que regulllD.entou os disposltbos legais em referência".
Relator: Senador Severo Gomes.
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,

para o~ fins previstos no artigo 42, VII, da Constituição,
remeteu ao Senado Federal as cópias das notas taquigrãficaS e do Acórdão proferido pelo Pretória ExCelso nos
autos do Recurso Extraordinário n9 96.344-8, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inc_onstitucionalidade do
artigo 161 e seus pa!âgrafos da Lei n9 1.042, de 7-12-73,
alterada pela Lei n9 1.166, de 16 de dezembro de ; 977._
ambas do Município" dé lóiffugã, -Estâdo dC São Paulo,
bem assim os artigos 39 e seus parágrafos e 49, do Decreto n"~634, de 5-7-78, do mesmo Municfpio,-que regulamentou os dispositivos legais em referência.
Os contornos da lide fõram POStOs -ein realce no Relatório produzido pelo- eminente Relator, Minfstro-Neiida
Silveira, verbis:
..Sustentando ser ilegal e inconstitucional a taxa
de conservação de estradas de roda$em, relativa ao~
exercícios de 1977 ~ 1978, Cobrada pela Prefeitura
Municipal de lbitinga - SP, Antônio Carlos Pinto
da Costa, agricultor, apresentou embargos à execução fisr.al que lhe movera a mencionada municipalídade. __ Alega o embargante que incide sobre o
imóvel de sua propriedade a tributação decorrente
do imposto territorial rural, que, a exemplo da taxa
de conservação ~m debate, é cobrada de acordo com
os hectares de cada propriedade. Disso resulta estar
sofrendo, no caso, tributação inconstitucional sobre
Q mesmo imó~el, porque~ taxa aludida tem ba~e 2e
cálculo idêntica à do imposto territorial, violando,
·
assim, o art. 18, § 29, da Constituição.
No juízo monocrá.tico foraffi julgados~ improcedentes os embargos (fls. 39(41), o que deu margem à
apelação de f1s. 43(49, para o Primeiro Tribunal de
Alçada Civil do Estado de São Paulo, o qual, por intermédio da Primeira Câmara, em votação_ unânime, negou provimento, ao apelo (fls. 66/68).
Inconformado com o aresto do Tribunal a quo,
manifestou o recorrente o presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 119, item III, letras a e d, da Constituiçã'o, argaindo, ainda,·a relevância da questão federal (fls. 70 (81 ). Sustenta que
o acórdão recorrido vulnerou o arL 18, § 2"~, da Car-.
ta Magna, e o artigo 77, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, alêm de se apresentar em discrepância com a jui"i~prudêllcia des~ .Tribunal.
'Pelo despacho de fls._84f85, admitiu o processamento do apelo excepcional o ilustre Presidente do
Tfíbunal a quo, por ambos os fundamentos, destacando que o recurso não se impugnou.
QuàntO à arg"UTção dé--relevânda da questão federal, foi julgada deserta pelo despacho de fls. 92/'
A matéria posta em julgamento jâ havia merecido reiterados pronunciamentos da Suprema Corte no sentido

da inconstitucionalidade de a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem ter base _de cálculo idêntica à do imposto territorial rural, entCndimento que foi
e~gido em Súmula (veyb_ete 595).

Em conseqüência, ínVocando os precedentes jurisprudencíais, o emiterlte Relator deu provimento ao recufso
const_itucional, no que fOi aCompanhado pela unanimi:.
dade do Plenário, estando aquele julgamento consubstanciado na segtiirite Ementa:
EMENTA: Taxa municipal de conservação de
estradas de rodagem. Base de câlculo idêntica à do"
imposto territorial rural. Ofensa_ ao art. 18, § 21l, da
Constituição. CTN, art~ 77, parágrafo úilico. Ârea
da propriedade rural, tomada como critério da distribuição_ do custo de conservação de estradas,
fixando-se, para cobrariça da taxa, valor por hectare
de cada propriedade, dentro do perímetro rural do
município. Fii-mou-se a jurisprudência do Supremo.
Tribunal Federal no sentido de considerar inconsti·
tucional a cobrança da taxa de conservação de estradas, ca.IcuJada à base da divisão da despesa do
município, na conservação das vias interiOres de comunicação terrestre, de forma proporcional à superfície de cada propriedade rural 1 porque coincidente, em parte, a base de cãlculo com o critério de
imposiÇão- do imposto territorial rural. Precedentes
do Plenário, dentre outros, nos RREE 87.354,
91.293, 91.975, 92.142, 74.910, 78.710 e 80.001. Súmula 595. Recurs_o conhecid_o _e pr_ov-ido, para declarar a Íllconstüucíonalidade do ·artigo 161 e parágrafos, da Leí n"~ l.042, de 7·12-1973, alterada pela Lei
n"~ 1.166, de 16·12-77, ambas do MunicíPiO Ue lbi~ .
tinga, SP, e do art. 4"~-do Decreto nq 634, de 5-5-78,
do mesmo Município, que regulamentou as leis
menCionadas.
Exsurge dessa síntese que o conteúdo do Ofício envíado pelo ilustre Presidente do Supremo Tribunal Federal
não está em sintonia com o teor do julgado, uma vez que
aquele alude a uma suposta declaração de inconstitucíonalidade do artigÇ' 3'1 e seus parágrafos1 do Decreto n9
·634, de 1978, enquanto que a Ementa do Acórdão é silente a respeito.
Compulsando-se o voto do eminente Relator Ministro
José_ Néri da Silveira, c_onstata-se que a Suprema Corte
r~a_lmente não se manifestou de maneira concludente
sobre aqueles dispositivos, o que está a evidenciar a
ocorrência de erro material.
Allú~-o ex]:!Osto e com base das disposições contidas no
artigo 154, e, item I, do Regimento Iriterno, formulamos
<i'Seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N• 81,
DE 19B5
Suspende, por lncorn~tituclonalldade, ~ execuÇão
de dispositivos da Lei n! 1.~2, modificada pela Lei n"~
1.166, _de 1973 e 1917., respeCtiVamente, do Município
- -de_ Ibitinga (SP), e do art. 41' do Decreto 09 634, de 5
de julho de 1978, que regulamentou as leis mencionadas.
O Senado Fedet:al_ resolve:

Artigo (mico.

Nos termos do art. 42, VII, da COJ!SÜ-

t!JÍ!fão_Fe~e_r_al, e fac.e ~.d~cisão OefiniJ:iva do Supremo
~ribunal Federal,_ proferida na Sessão Plenária de 9~682; nos autos do Recurso Extraordinário n"~96.344~8, do

Esiado de São Paulo, ê, suspensa a execução do artigo
161 e seus parágrafos da Lei nç. 1.042, de 7 de dezembro
de 1973, alterada pela Lei n91.166, de 16 de dezembr~ de
I
ambas do M Uf'!ÍCípio de Ibitinga,_-Estado de São
Paulo,-bem assim o artigo 4"~ do Decreto n"~63_4, d~ ~de
julho de 1978, do mesmo Município, que regu!am~ntou
os dispositívos legãíSreferência.

m.

em-

Sala das Corrííssões, em 25 de junho de 1985. ~José
lgnácio _F_'erreira, Presidente- SeVero Gomes, RelatorNivaldo Mac&ado - Hélio Cueiros - Américo de Souza
- IAiiz Cavalcante - Octivio Cardoso - Raimundo Pa-rente- Henrique S8Dtiflo - Jutahy Magalhães.
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PARECER
N• 395, de 1985
Da Comissio de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "S" n"~5, de 1983 (D'l' 12-- P(MC, de 14-383, .na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taqulgráficas e do adirdio proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário O' 98.581-6, do Estado de Sio Paulo,
o qual "declarou a inconstituclonalidade dos plll'igrafos ]'1 e 2'1 do artigo 49, da Lei n"~999, de 13 de setembro de 1977, do ManJcfpio de Junquelrdpolis, da·
quele Estado".

Relator: Senador Severo Gomes
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,

para os fins previstos no artigo 42, VII, da Constituição,
remeteu ao Senado Federal as cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido por aquele Pretório Excelso,
nos <lUtos do Recurso Extraordinãrio nq 98.581-6, doEstado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucíonali~
dade dos parágrafos )9 e 29 do artigo 41l da Lei n"~999, de
13 dedez~bro de 1977, do Município deJunqueirópo-lis, daquele Estado.
-Analisando·se as mencionadas notas taquigrâficas, verificamos que, no juízo singular, foi impetrado mandado
de segurança contra ato da municipalidade, com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade da chamada taxa de
conservação de estradas de rodagem.
Julgado improcedente' o mandado, a. Egrégia Primeira
Câmara Cível, negou provimento ao recurso, confirma~
da a sentença denegatória do juízo a quo.
Inconformado, recorre extraordinariamente a impe-trante, _com fundamento na alínea, "d", _do permissivo
constituci~:mal, além de apon~ar divergência à Súmu1a nl'
595 do Supremo Tribunal Federal.
A douta Procuradoria Geral da República opinou
pelo conhecimento do apelo extremo.
Relatando a matêria, o eminente Ministro Alfredo Bu~
zaid fez remissão aos numerosos julgados paradigmas
daquela Egrê~a Cc;>rte,_ que ~e _con~ubstanciaram na Súmula n_y: 9Js; nã qual é dCclarad"'a i inconsTit-uciõ-iliilidaae
de lei municipal ·qué toma para base de cálculo, na
cobrança da taxa de conservação de estradas de rodagem, o fato gerador do imposto.
Concluiu seu voto, conhecendo do recurso e lhe dando
provimento,_ ao c~nceder asegurança, para declarar a inC::Qn.stitucionãlidãde dos parágrafos .19 e: 2"~ do artigo 49 da
Lei nq 999, de 13 de dezembro-de 1977, do Município de:
Junqueirópolis.
Em síntese, o Supremo Tribunal Federal, coerente
c_om seus julgados em casos semelhantes, mais uma vez
reconheceu a inconstitucionalidade da chamada taxa de
conservação de estradas de rodagem que toma como
base de câlculo a que tenha servido para a incidência dos
impostos, por infririg'ência do artigo 18, § 2\' da Carta
Magna, combinado com o art. 77 do Código Tributário
Nacional.
Em Sessão Plenária de 18 de novembro de 1982, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do Relator,
por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos
parágrafos 19 e 2"~ do ar~. 49, da -Lei n9 ~9, de 13 de de-zeinbio de 1977, do Município de Junqlleir6polis, Estado de São Paulo.

- O acórdão foi publicado no Diâriõ-âa Justiça de 17 de
dezembro de 1982, com a seguinte Ementa:
1 -l"dbutárí6. t iilconstitucional a lei municipal que -toma, para base do cálculo, na cobrança da
taxa de conservação de estradas, ·o fato gerador do

__i_rn_p~~to~
2 - A dis.tribuição do custo de serviço, tomando
por base o número de hectares total da área rural do
município, ofende o art. 18, II da Constituição_ da
República e o art, 77 do Código Tributário Nacional.
3 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Pelo exposto, observadas as exigências constitucionais
e regíinentais pertinentes, formulamos o seguinte:
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&mpende a execuçio dos parigrafos 1• el9 do art.
4t, da Lei nt999, de 13dedezembrode 1977, do Mulliclplo de JunquelnSpolls, Estado de Sio Paulo•.

O Senado Federal resolve:
Artigo úriico. t;: suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 18 de novembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nt98.581-6, do Estado de São Paulo, a execução dos parágrafos lt e 2'i' do art. 49, da Lei n'
999, de 13 de dezembro de 1977, do Município de Junqueir6polis, daquele Estado.
Sala das Comissões, 25 de junho de_I98S. - Joaé lgnáclo Ferreira, Presidente -Severo Gomes, Relator- NiYaldo Machado, Héllo Gueiros, Américo de Souza, Lulz
CaTalcante, Lenoir Vargu, RaiiiJIIDdo Pareote, Henrique

Saotillo.

Ante o exposto, e por entendermos que a fimilídade do·
Projeto sob exame já se acha amplamente protegida por
ações e disposições do Poder Público, manifCstamO-nOs
em sentido contrário ao acolhimento da Proposição, por
considerá-la destituída de oportunidade e pertinência.
Sala d~s CQ~issões, 20 de junho de 1985.- Gabriel
Hermes, Presidente. - Albano Franco, Relator. - Nlv~do Machado - Jutaby Magalhies - Álvuo Diu Jorge Kalume.

PARECER
N• 397, de 1985
Da Comissio de Educação e Cultura, sobre o PJ.
jeto de Lei da Câmara n9 44, de 1984 (a'~' 619-B, de
1979, na Casa de origem), que "dispie sobre a obrigatoriedade do ensino de Direito Agrúio nas Faculdades de Agronomia e de Direito do País".
Relator: Senad:or Jorge Kalume

PARECER
N• 396, de 1985
Da Comissio de Legfslaçio $odal, sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 226, de 1984 (Projeto de Lei
n' 1.940-B, de 1979, na origem), que uestahelece a
obrigatoriedade de as empresas manterem um Assistente Social na Comlssio Interna de Pnmmção de
Acidentes (CIPA)".
.
Relator: Senador Albano Franco
O Projeto s-ob e~ame, originário da Câmara dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Benjamin_Farah,
pretende estal:;telecer a obrigatoriedade de as empresas
manterem um Assistente Social na Comissão Interna de
.Prevenção de Acidentes (CIPA), visando ao estudo dos
asp'ectos sociais que influenciaram a· ocorrência--de acidentes do trabalho.
Na justificaÇão, sustenta o Autor que a CIPA é aluaimente formada de empregados da empresa que sãQ, "inteiramente leigos qç.anto ao estudo das causas, circunstân7ias e. fatot:es pessoais de insegur~nça qUe provocam
os acidentes do trabalQ.o", e que o concurso de um espe~alista em Serviço- Saciai podàá gerar... resultados· positivos à investigaÇão dos ,.acidentes do trabalho, permitindo a continuidade na produção da empresa, e, ao mesmo
tempo, minimizando esses eventos".
.
A segurança do trabalho é tratada no Capítulo V,
Título II da CLT, que foi substancialmente _reformulado
pela Lei n'~' 6.514, de 22 de dezembro de 1977, diplorria
: este que atualizou e modernizou as nonnas qu-e regem a
m~téria,. instit~indo importantes iil.ovações a respeito. A
composição e funcionamento da "CIPA veio _ a ser posteriOrmente detalhada pelo Ministério do Traballro, que,
com base nos poderes que lhe são conferidos pelo artigo
200 da CLT..expediu as Pprtarias n'~' 3,214, de 8-6-1978 e
n'~' I, de 87 1-1982,- q-l.le-eSfabelecem a parídade entre representantes dos empregados e do empregador, e que
esse último, na medida do possível, terá seus representãntes nas áreaS de admiriistraçãO, "t.êcníca operacional:
manutenção médica e serviço- social.
AcresCe que, conforme prescreve a Norma Regulamentar n'~' '4 çio Ministério do Trabalho, aprovada pela
Portaria supracitada, as empresas são oJ;lrigadas a manter, em funç~? d(J número de emprega'dos e do grau de
· risco inerente à sua ati~idade, um serviço de en.Senharia. ·
segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de
preservação da integridade fíSica-do trabalhador, sua segurança no local de tr_aba1ho e o controle dos riscos profissionais, beril colno a melhoria das condições e do ambiente de trabalho, para o que deverá manter sempre estreito entrosamento com a CIPA.
Como se verifica,' ãs disposições legais ~ ;e&ulamentares em vigor -reve,lam que o problema de acidet:~tes do trabalho vem sendO tratado com redobrada atenção, jâ tendo sido impostas às empresas as medidas preventivas
que, a Ju!zo do Poder Público, se fazem necessárias e
oportunas: Observe-se que, mesmo a falta de ·capacitaÇão e especialização dos integrantes da CIPA, alegada
pelo Autor, encontra~se na realidade suprida pela obtigatoriedade de manutenção do s~ço _d~ e_ngenharia,
m~dicina e segurança do trabalhot. integrado p_or profis~
sionais da área de estudo e prevenção de acidentes.
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O emin-ente Deputado· Antônio MorimOto-ã.presentou
o Projeto de Lei n'~' 619-B, de 1979, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de Direito Agrârio nos cursos de
graduação em Agronomia e Direito do País.
A Proposição tem em vistà, conforme juStificilUva do
seu Autor, for'mar no BraSil a verdadeira consciência
agrâria. 9- País, pelas suas _características, apresenta potencial notável para a produção âgrfcola, tanto para o
mercado interno quanto para a exportação. Assim, o
destaque da agricultura na vida nacional não advém ape~
nas da prioridade governamental, mas tambêm da pr6priã ·estrutUra S6cio-econômica do Brasil. Assinala ainda
o iluste Autor do Projeto que os_agrônomos, os a"ãvogados, os curadores públicos e os juízes são os que melhor
devem conhecer o Direito Agtârio, daí porque a referida:
matéria deve ser a eles -ministrada no período mínimo de
~9is_ semestres.
_
O Projeto de Lei.receb~u pareceres inteiramente favo~ráveis das doutas Comissões de Constituição e Justiça e
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, sendo aprovado pelo plenário daquela Casa.
A preocupação do Autor é louvável e oportuna. A matêria Dirçitõ Agrário já figura cOmo optativa no currículo mínimo do Curso de Graduação em Direito, confor~
me o art. l?,letrab, itens p e 13 da Resolução n9 3, de25
~e fevereiro de_l972, baixada pelo egrêgio Conselho· Federal de Educação, No Curso de Graduação em Agronomia a matéria_abrirá, no respectiVo currículo, uma área
inteiramente nova, relacionada ao Direito Civil, que cer~
lamente proporcionará a«?S discentes ~elhor compreensão da problemática da sociedad~ rura.l brasileira.
Diante do exposto, somos pela apro.vação do Projeto
de Lei n' 44, de 1984, da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões~ 27 de junho de 1985. ---Aderbal
Jui'ema, ~residente- Jorge Kalume, Rélator- Álvaro
Dias - Luiz Viana - Gastão MUller ...:..... Octávio Cardoso.

PARECER N• 398, DE 1985
Da Co~~~o de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de ~~da Câmara n9 22, de 1983 (n9 5.450-B,
de 1981, na origem), que "concede anistia a mães de
família condenadas até S (cinCo) anos de prisão".
Relator: Senador Henrique Sãntillo
Em apreciação o presente projeto -de lei, de autoria do
ifUstre DePutado Freitas Nobre, visando conceder anistia a mães de famflia condenadas a penas de prisão priva~
tiva de liberdade. não ~uperiores a cinco- altos. As con~
dições para a concessãÕ da anistia são as seguiiltes:
-que -a- con9-e~~~o ~ão tenha sid~ superior a -cinCo·
anos;
- que tenha sido cumPrida, no m"ínimo, um terço da
penã aplicada;
--que tenha bom C~mPorta~ento prisional, revelador
de condições de reinteg-raÇão no convívio social;
· -·que Sejam mães de filhos menores de dez anos;
- que; ~al.\1 isentas- de periculosidade.
Esclar:ece_ a!nda'a proposição que a anistia nãO benefi·
ciarâ niulheres condenadas por crimes relativos a entorpecentes, ou qualquer substância que causa dependência
física ou psfquica.

· Por firri, dispõe que caberâ ao Conselho Penitenciârio
proceder na forma do art. 736 do Código de Processo Pe.
nal, isto é, elaborar relatório circunstanciado e opinar
sobre o mérito da anistia.
Aci'escenta O ilustre autor da proposição, DeputadO
Freitas Nobr_:e, que inspirou-se ao apresentá-Ia, em ato
semelhante de autoria do Presidente da França, que,
usando de poderes constitucionais, concedeu anistia ~
mulheres mães de filhos menores. A certa altura de sua
Justificação, salienta, verbls:
..Se a mãe condenada tem bom comportamento
prisional e já revelou, durante o tempo em que esteve privada da liberdade, o seu propósito de não
mais delinqUir, e se, por outro lado, é do maior interesse social que o seu filho não cresça abandonado e
venha a ser, no futuro, também um delinqUente,
nada mais acertado do que devQlver esSa mãe con~
denada ao convívio social e ao lar, para assumir o
papel i.nsubstituível de educação de filho menor .••
Vemos, desta fonna, que os objetivos-·da proposição
são os ':llais sadios e elogiáveis possíveis, pois bem sabemos que ~ mães, sempre que for viável, mesmo condenadas, dentro de determinadas condições e cuidados especia:is, -devem poder assumir a respçmsabilidade com
seus filhos menores. 'Trata-se de medida sem dúvida necessária e cheia de conteúdo s-ocial.
Por outro lado, a proposiÇão encontra arrimo no inciso VIII, do art. 43_da Constituição Federal, que concede
ao Poder Legislativo a atribuição de conceder anistia,
mediante lei, com sanção do Presidente da República.
Trata-sç, portanto, de matêria com amparo constitucio~
na L
Em face do exposto, e considerando que a proposição
em exame estâ cqnfonne. somos pela aprovação, pela
sua constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legisla- tiva e, no inêrito. pela sua justeja e conveniência.
Sala das Comissõ~s. em 26 dejp.nho de 1985. -José
Ignáclo Ferreira, Presidente - Henrique Santlllo, Relator - Lnlz Cavalcante- Lenolr Vargu -Nelson Carneiro - Octávio CardosO - Roberto Campos - Jutaby
Magalhies.

PARECER
N• 399, de 1985
Da Comissio de. Constituição e Jusdça, sobre o
Projeto de Lei da Cimara IJ9 116, de 1984 (n"' 2.59SB, de 1983, na Câmara dos Deputados), que "acrescenta parágrafo ao artigo 232 da Lei •' 5.869, de 11
de j:ueiro de 1973 - C6digo de Processo Civil".

Relator:. Senador Hélio Gnelros
Com a Mensagem n9 408/83, e qos termos do artigo 51
da Constituição, o Exm'~' Senhor Presidente da República
submete à apreciaÇão do Congresso Nacional o presente
projeto de lei, acrescentando § 29 ao artigo 232 do vigente
Código de Processo Civil (Lei n'~' 5.869, de 11 de janeiro'
de 1973J.
O dispositivo em questão estabelece que a publicação
da citação por edital, quando for beneficiária da Assistência. Judiciária, serâ feita apenas n:o órgão oficial.
Na Exposição de Motivos do Ministro de Estado da
Justiça, que acompanha a Mensagem Presidencial, édCstacaâo que medf~ ...visa tortlar exeqüíveT a -garantia
.i!laividUaJ insciit~ -no art. 153, § 32,· da COnstituição Federal, na forma dá lei".
_A matéria foi aprovada na outra Casa do Legislativo
na sua forma original e, como inexistem óbices quantO
io aspecto jurídico-constituCional, nosso pa!ecer é~
igualmente, pela sua aprovação, inclusive quanto ao
mérito, porque se trata de uma medida que facilitará
grandemente a tramitação dos feitos pela justiça gratuita.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente- HéHo Gueiros, RelatorHelvidio Nunes - Nivaldo Machado - Alfredo Campos
- Moacyr Duarte- Jutahy Magalhies- Octavlo Car·
doso.
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PARECERES
N9s 400 e 401, de 1985

Sobre o PrOjeto de Lei da Cãmara n9175, de 1983
(IJ'} 5.670-B, de 1981, na Câmara dos Deputados),
que "'dispõe sobre a divulgaçio de documentos sigilosos e a proibição de destruí-los'".
PARECER N• 400, DE 1985

Da Comissão de Constituiçi.o e

Justi~

Relator: Senador Enéas Faria
O projeto sob exame, origináriO da Câmara dos Deputados, estabelece que os documentos legalmente classificados como ultra-secreto, secreto, confidencial e reservado, sejam publicados no [)iário Oficial da União, deCofridos os prazos de vinte, quinze, dez e cinco anos de suas
respectivas datas de emissão.
Outrossim, a proposição proíbe que venham a serdestruídos quaisquer documentos sigilosos.
A matéria, no mérito, segue o exemplo de outroS paÍses, notadamente os Estados Unidos da Amêrica, e estâ
relacionada tanto com o direito_ à liberdade de informação, como com a neces~~dade de preservação da memória nacional.
No que se refere aos aspectos dajuridicidade e técnica
legislativa, entendeu a douta Comissão de Constítuição e
Justiça da Câmara dos Deputados, que, em seu art. l9, o
projeto infringia o princípio da hierarquia das Leis,.e no
art. 39, incorria em ofensa aos diiãmes da boa têcnica legislativa, uma vez que, no primeiro caso, se reporia a um
decreto presidencial- o qual não pode ser regulamentado por lei federal -; e, no segundo C?SO,_C§ta'-?e!eda _medida punitiva de modo impreciso e, portanto, de dificil
aplicabilidade.
Todavia, aquela casa reconheceu a constitucionalidade da proposta, a qual foi aprovada na sua forma original.
Entendemos, a próposito, que-o-ptõjetci-ê-bastarite ela- ro e objetivo e tem por furidamento a real existência de
documentos sigilosos, emitidos por órgãos do Poder
Público, não importando, na espêeie, que a sua -classifi- cação decorra de um Decreto do Presidente da República., atê porque estâ na_competên_cia_do Executivo o trato
da matériã na formá pela qual -isSo ocorreu, ou seja, a
título d~. "Regulamento para salvaguarda de assuntos sigilosos" (Decreto n9 79.099/17), cabendo ao Poder Legislativo, como ora se pretende, não a tarefa dr:. ''regulamentar" aquele Regulamento, mas dispor amplamente
sob~ a questão principal, que diz respeito à obrigatoriedade da divulgação futura e à preservação eterna desses
documentos.
No que se refere ao estabelecimento de medida punitiva, tal não ocorre: _o projeto apenãs remete _o prov~vel
faltoso à legislação específicã, pois que... responderá poi-__ _
crime de responsabilid~de, nos termos da lei pertínente".
Diante do exposto, nosso parec_er é pela aprovação do
projeto quanto ao rrtêrito, constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
~ _
_
Sala das Comissões, em 22 de novembro-de 1984 . ....,....
Helvídio Nunes, Presidente - Enéas Faria, Relator Jutahy Magalhães, contrârio -Hélio Guelros, Vencido
--José lgnáclo Ferreira - Guilherme Palmeira - Pas-sos Pôrto, contra - Moacyr Duarte, vencido, com voto
em separado - Almir Pinto.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO,
DO SENADOR MOACYR DUARTE
Com o devido respeito do nobre Senador Enêas Faria,
relator do Projeto, discordamos de seu parecer, no sentido de aprovar-se o projeto.
Em primeiro lugar, pedimos vênia para adotar, dentre
outros motivos, o douto voto de seu Relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
quando da apreciação do projeto naquela Casa do Congresso, verbis:
"O projeto atende aos requisitos constitucionais, pois
versa sobre a matéria abrangida no âmbito da competência legiferante da União, ex Vi do art. -89, item XVII, alínea a, e o dispos_to __ no artigo 180, parágrãfo único, a11_1_~
bos da Constituiçãõ Federal.
~-No que tange à juridicidade e à têcnica legislativa temos a objetar.

...-No art. l9 do projeto o autor cita o assunto objeto
dã proposta, reportando-se à legislação específica. Ocorre, porém, que a legislação reporta constitui-se em um
decreto presidencial, e, dessa forma, intenta-se a regulamentar o disposto em um decreto por uma lei federal, em
nagrante infrigência ~., princípio da fiíerarquia das leis.
- No art. 3-? estabelece-se medida punitiva ao descumprimento do disposto na proposição, de modo impreciso, de diffcil aplicabilidade, em ofensa aos ditames
da têcnica legislativa.
Pelas razões acima, recomendamos a rejeição, por"injuljdicidade e i_nsufic_iência têcnica legislativa, do Projeto
de Lei n9 5~670_, di!-1981, de autoria do Deputado Jorge
Gama.
Sala da Comissão, 28 de abril de 1982- Gomes da
Silva - Relator.'.- ---Ta~bêm riós açreditamoS que a proposiçãO ressentese- de técnica legislativa e é inju~ídlca.
_
Por outro lado, julgamos não ser aconselhâvel, em um
País como o nosso, em que as instituições ainda são muito instâveis e sujeitas a contínuos retroCessoS, a divulgação de documentos Qa espêcie de que visa o ProjetO regulamentar.
O exemplo dos Estados_Unidos da América e de outras democracias estáveis, infelizmente não aprOVeita a
esta Nação, onde ocorre justamente o inverso.
Pensamos, pelos motivos aqui expostos, que a matéria
deve ser objeto de melhor estudo e de amplos debates,_
para que se possa realmente aprovar uma lei que, n~ realidade, atenda melhor os interesses da Nação, resguar-dando c_om segurança o sigilo que deve proteger tais documentos.
Diante do exposto nosso Voto ê pel~ rejeiçãO do-projeto, quanto ao aspecto da técnica legislativa e por não encontrar amparo quanto à juridicidade.
Sala das Comissões, em 22 de novembro de 1984.Moacyr Duarte.

PARECER N• 401, DE 198S
Da Comissão de Segurança Nacional
Relator: Sedador Benedito CaneUas
Jnicialmente recordemos a apreciação que o Projeto
sofreu das outras Comissões: I. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados opinou unanimemente pela consiliuc1orialidade, injuridicidade e falta de têcnica legislativa; 2. A Comissão de Comunicação
da Câmara dos Deputados oPinou imanirneffiente a favor; 3. A Comissão de Redação da Câmara dos Deputados deu-lhe a redação atual; 4. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o Projeto
quanto à constitlicionalídade, juridicidade e técnica legislativa- e quanto ao méritO- por 5 (cinCo) vOtos a 4
(quatro).
-Antes de entrarmoS no que noS cabe, façamos três oJ?servaçõe~:

I') Nos 28 irltens do inciso I do art. I00 do RI do Senado Federal não e.1contramob item qUe aUtorize a Comissão de Constituição e Justiça a apreciar o mêdto do
Projeto em pauta.
2!-) O art. 19, do Projeto, ê ffial redigiJo. Observa-se
que diz;. uos quatro graus de documentos sigilosos e as
suas correspondentes categorias de classificação ... serão
publicados no Diário Oficial da União ... ". Não esclarece, portanto, se os documentos é que devem ser publicados, ou se apenas suas referências. Por exemplo;. ••Mem9rando n9 y do Serviço x, de tafito de tanto, secreto".
Deve seguir-se a íntegra-do-dOCUffiento ou basta esSa referência?
3•) O Projeto dispõe, implicitamente, sobre o Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilo!iOS cvnstante
do Decreto n9 79.099, de 6 de janeiro de 1977.
Apreciemos o" mérito:
-Se a intenção é publicar a íntegra dos documentos que
em qualquer data foram considerados sigilosos, pode-se

Quaryt-feira 7. 2sg.

sujeitar o Diário Oficial c{a_ União à publicação de verdadeiras bibliotec~s em cada ·urna de_suas edições. Poderâ
acontecer, também que os documentos sejam altamente
técnicos, ou escabrosos, ou inócuos, ou ultrapassados,
ou simplesmente, ridículos ou, por outro lado, documentos Pós Gutemberg, como filmes, gravações, fotografias, fitas de computador, etc. (Veja-se a definição de docurnei"ii6s Sigilosos no art. 2'? dO Regulamento). Dai acreditarmos que se devam imagiitar fõt-ritãs mais ad_equadas
de colocar esses documentos à disposiçã~ do pÜblico.
Não há, no Projeto, regulação do piocesso de publicação que, de início, e por muito "terilpo, provocaria formidâvel engarrafamento na lmprensa Oficial.

O Projeto não estabeleCe qualquer forma de fiscali7.açã0, sendo, por esse lado, absolutamente inócuo, pois
depende, para o cumprimento do que estabelece, apenas
da consciência legalista das pessoas a queq~ estão afetosos documentos, consciência que não costuma ser fofte. no Brasil.
f.'ácil serâ ao Executivo usar de-expediente para fugir à
regulamentação proposta pelo Projeto. Bastará, por
exemplo, modificar, por outro decreto, a nomenclatufa
dos documentos sigilosos. As autoridades previstas no
Decreto n-?79.099, poderão, a qualquer momento, cancelar ou alterar a classificação de sigilo de qualquer documento.
Da automaticidade dos prazos previstos para Publicação resultará, de imediato, o aumento do grau de sigilo
para inúmeros documentos, com o fito de retardar-lhes a
·
publicação.
Legislativo e Judiciário não são alcançados pelo Proje-

to.
O assunto reveste-se de complexidade maior do-que, à
primeira vista~ parece.
O Poder Legislativo poderia, para dar o bom exemplo,
começar por regulamentar. a vinda à luz dos documentos
sigilosos_ sob sua alçada.

Pelas razões supracitadas, somos de opinião de que o
Projeto em questão --Seja- rejeitado.
. S~:da dasComiSsões, em 26 de junho d~ 1985. -Odacir Soares, Presidente - -Benedito canelas, Re'lator Mauro Borges - Moa~y.:: Dalla -" MDton Cabral.

PÀRECER
N• 402, de 198S
Da Comissão de Transportes, Comunicaçio e
_Obras Públicas, sobre o PrQjeto de Lei da Cimara g9
123, de 1984 (IJ\' 1.608-B, de 1979, na Casa de origem), que "disciplina o transporte de madeira em toros, por via flpvial".
Relator: Senador A!berto Silva
O Projeto de Lei ora em apreciação, oriundo da Câmara dos Deputados, tem por objetivo disciplinar o
tra_nsporte fluvial de toros de madeira, feito Por jangadas.
Essa atí_vi4ade, desenvolvida principalmente na Região Amazônica, carecia de uma regulamentação que
ampliasse a margem de segurança, tanto dos diretamente
envolvidos, quanto dos passageiroS e iiíPtilãDteS das embarcações que transitam no mesmo curso d'água, em
sentido contrãrio.
O referido Projeto recebeu pareceres favoráveis da Co_wissão de Constituição e Justiça e da Comissão de
Transportes, em sua tramitaçãO normal na Câmara dos
Deputados.
Nosso parecer é, por conseguinte, pela aprovação do
presente Projeto de Lei."
Sala das Comissões, 27 de junho de 1985. -A[~xandre
Costa, Presidente - Alberto Silva, Relator - Lenoir
Vargas- Aderbal Jurema -Jorge Kalume.
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PARECER
N• 403, de 1985
Da Comissio de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara nt
19, de 1985 (n92.789'-B, de 1983, na.Cimarados Deputados), que udá o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em construção, no Municlpio paulista do mesmo nome, e detennina outras providências".
Relator: Senador Jorge Kalume
De inlcíatiVã-dO ilustre Deputado Francisco Dias, veril
a exame desta Comissão, projeto de Lei qu~. "dâ o nome
d~...Guarulhos" ao aeroporto recém-inaugurado no Município paulista do _mesmo nome, e determina outras
providências".
__
Justificá~rido a Proposição, alega, seu ilustre Autor,
que este aeroporto estâ sendo chamado por alguns de
''Aemporto de Cumbica", embora esteja localizado no
MuniCípio de Guarulhos, que apresenta a terceira maior
arrecadação do Estado de São .Paulo, sendo o segundo
em termos de população estimada.
A Proposição, composta de 3 (três) artigos, estabelece
em seu artigo l~:."~dado o nome d~- "Guarulhos" ao aeroporto em construção no Município do mesmo nome"'/
Considerando que a matéria é oportuna, nada vemos
que possa obstaculizar a_ s_ua normal tramifaçãO, razãõ
por que somos, no âmbito desta Comissão, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1985. -Alexandre
Costa, Presidente --Jorge Kalume, Relator - Lenolr
Vargas- Aderbal Jurema- Alberto Silva.

PARECERES
N•s 4(1il e 405, de 1985

giStro no Departamento Nacional de Seguros Privados e
Capitalização, aepois de 2 (dois) anos de exercfcio da
profissão de Corretor de Seguros, em qualquer ramo; e,
pelo art. 2~', altera a redação do art. to da Lei n9 6.435, de
1977, que dispõe sobre as entidades de previdência privada, que passa a viger com a seguinte redação:
..§ 29 Aos corretores de planos previdenciãrios de entidades abertas aplica-se o disposto na Lei n~' 4.594, de 29
de dezembro-de 1964, e nos arts. 122 e 128 do Decreto-lei
nl' 73, de 21 _de novembro de 1966."
Na Justificação diz o Autor:
•'Trata-se de corrigir erro inexplicável, uma vez
que o texto legal originário não permite nem faz
qualquer distírlção entre Corretores de Seguro de
Vida e de Capitalização e Corretores de Seguros em
., geral, distinção imposta ao arrepio da lógica profissional; negando a muitos o livre e constitucional
exercício da prqfissão, sobretudo por lhes castrar a
autonom_ia."

O objetivo da proposição é a igualdade de direitos e o
pririCíPiO da isonomia para o exerclciQ da mesma profissão por classes diferentes.
À matéria," já examinada pela douta Comissão de
ConstitUição e Justiça, nãó- sOfreU reparOs, logrando o
projetO a ap-rovãção.
Cremos qUe se faz J"J.stiça social a uma classe operosa
que se sente discriminada.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente
projetO:
Sala das Comissões, ein 21 de junho de 1985.- Alberto Silva, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Carlos
Alberto - Álvaro Dias - Jntaby Magalhies - Alcides
Saldanha.

PARECERES
N•s 406 e 407, de 1985

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nt 95, de 1983
2.580-B, de 1980, na Câmara dos Deputados),
qne "modifica disposith'os das Leis n~'s 4.594, de 29
de dezembro de 1964, e6.43S, de JS de julho de 1977,
dispondo sobre Corretores de Seguros".
(n~'

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 1983
(Projeto de Lei n9 1.343-B, de 1979, na Câmara dos
Deputados), que "altera a redaçio do parágrafo único do art. 566 da Consolidatão das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto--lei nl' 5.452, de ]9 de maio de
1943, assegurando o direito de sindicalização aos empregados das empresas públicas".

PARECER N• 404, DE 1985
Da Coinissão de Constituiçiio e Justiça
Relator: Senador Guilherme Palmeira
O projeto sob exame, origináriOda Câmara dos Deputados, acrescenta parãgrafo único aO art. 49 da Lei nl'
4.594(64 e altera a redação do§ 29 do art. 10 da Lei n9
6.435/77, com o objetivo de aprimorar a regulamentação
do exercício da profissão de Corretor de Seguro.
No primeiro caso, estabelece que o corretor que tenha
atuad_o por mais de dois anos em qualquer ramo de seguro, desde que inscrito no Departã.inento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, estará habilitado à obtenção do título de registro nas demais especialidades.
No segundo caso, estende aos corr_etores_de planos
previdenciãrioS de entidades aber_tas os benefícios da habilitação pro_fi.ssiOnal.A matéria foi aprovada na outra Casa legislativa, na
forma de substitutivo da douta Comissão de Trabalho~
Legislação Social, o qual teve por finalidade o apensamento ao projeto original, àe n~ 2.580(80; o de n'~ 3.677/80, do que resultou o texto atual.
Dianre do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela
aprovação do projeto.
Sala da Comissão, em 11 de abril de 1984. -José Fragelli, Presidente em exercício - Guilherme Palmeira, Relator - Passos Pôrto - Octávio Cardoso - Benetido
Canellas - Hélio Guei_ros - Aderbal Jurern_a - Helvídio
Nunes.
PARECER N• 405, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jorge Kalume
O presente projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado Florim Coutinho, visa a modificar djsposiiiVos das
Leis n'?s 4.594, de 1964, e 6.435, de 1977, disPondo sobre
Corretores de Seguro.
_
Propõe, pelo art. }9, o acréscimo de parágrafo único
ao art. 41' da Lei n"' 4.594, dispondo sobre a habilitação
técnica prófisSíoria1 e respectiva obtenção do título de re-

PARECER No 406, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador HeMdio Nunes
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Márcio Macedo,
ÍfiTrõduz alteração no parãgrafo único do art. 566 da
CLT, para assegurar o direito de sindiCalização aos empregados das empresas públicas.
2. Na justificação, alega o Autor que, à vista do que
dispõe o § 2~ do art. 170 da Constituição, tendo a Lei n'~
6.128/74 reconhecido aos emrpregados de sociedades de
economia míSta o direito de sindicalizaçàQ, não Se justifica a não-extensão do mesmo direito aOs einpregados das
empresas públicas.
3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados,
foi o projeto aprovado pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que o considerou constitucional e jurídico,
A~im,

à luz do que dispõe o item III, letra."b", n91,
cÕmOínado com item I, nl' 6, do Regimento Interno, incumbe a esta Comissão tão-somente a análise do mérito.
Na verdade, o projeto se impõe por uma questão de
isonomia e, pois, de justiça. Se o parãgrafo único do art.
566 da Consolidação das Leis do Trabalho jã exclui os
empregados das sociedades de economia mista e das fun<,lações criadas ou mantidas pelo Poder Públic_o da
União, dos Estados e Municípios da vedação de
sindicalizar-se, como manter os empregados das empresas públicas sujeitos a ela?
Além disso, não se_pode olvidar o teor do art. 170,§ 21',
da Constituição, que reza;. ••na expló'ração, pelo Estado,
da atividade econõmica, as empresas oúblicas e associedadeS-_de economia mista r6ger~se-âo pelas normas apli:
cãveis às empresas privadas, inclusive ~quanto ao direito
do trabalho e ao das obrigações".
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4. Ante o exposto, opino, no mérito, pela aprovação
do projeto, por oportuno e conveniente.
Sala das Comissões, em 17 de abril de 1985. -José lgnácio F:erreira, Presidente- HeMdlo Nunes, RelatorLuiz Cavalcante- Martins Filho - Nivaldo Machad!>Octávio Cardoso - Nelson Carneiro - Jutahy Magalhães.

PARECER N• 407, de 1985
Da Comissilo de Legislaçio Social
Relator: Senador Alberto Silva

O PrOjeto ·~ob exame, originário da Câmara dos Depu-:_
tados, de autoria do ilustre Deputado Márcio Macedo,
introduz alteração no parãgrafo único do art. 566 da
CLT, para assegurar o direito de sindicalização aos empregados das empresas públicas.
2. Na Justificação, sustenta o Autor que, à luz das
dispos-iÇões- do § -29 do art. 170 do texto constitucional,
tendo a Lei n' 6.128/74 reconhecido aos empregados de
sociedades de economia mista o direito de sindicalização, impõe-se a extensão do mesmo direito aos empregados das empresas públicas.
3. O art. 566 da CLT, que em sua redação original
não previa qualquer exceção à vedação do direito de sindicalização aos servidores do Estado e das instituições
paraestatais, foi sendo sucessivamente reduzido em seu
alcarice proibitivo: primeiramente pela Lei n~' 6.128, de 6
de novembro de 1974, que lhe acrescentou parãgrafo único, excluindo da proibição os empregados de sociedades de economia mista; posteriormente, pela Lei n9
6.386, :de. 9 de dezembro de 1976, que alterou a redação
do mesmo parãgrafo para excluir da proibição também
as fundações críadas ou mantidas pelo Poder Público da
União, Estados e Municípios.
4. A extensão do direito de sindicalização aos einpregados de empresas públicas orienta-se pelo princípio de
isonomia, já que o preceito constitucional supracitado,
ao dar idêntico tratamento à s:mpresa pública e sociedade de economia mista, sujeitando-as às mesmas normas
que se aplicam às empresaii privadas, equipara as duas
entidades perante o direito do trabalho. Como a Organização Sindical é parte deste ramo do direito, resulta inescusãvel reconhecer a pertinência da proposição contida
no Projeto.
_
5._ Por outro lado, verifica-se- que a redação final do
Projeto, após tramitação na Câmara dos Deputados, evidencia a ocorrência de um lapso que, a prevalecer,
imprime-lhe sentido contrário à intenção explícita do
Autor. Com efeito, a redação dada ao parãgrafo únicodo artigo 566 exclui do texto as ••fundações criadas ou
mantidas pelo Poder Públic~ da União, dos Estadq_s e
Municípíos", entidades que já são contempladas no texto atualmente em vigor. Ora, não há qualquer indício-de
que tenha sido intento do Autor restringir as exceções à
pribição" de sindicalização; muito pelo contrário.
Observe-se que a emenda adotada pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, rejeitada em Plenãrio, visava precisamente a suprir esse lapso,

6. Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto,
por· considerá-lo justo e oportuno, com adoção da seguinte Emenda, que oferecemos com o propósito derestabelecer o real escopo da proposição:
EMENDA

N•

I -

CLS

Dê-se ao parágrafo único do artigo 566 da CLT a seguinte redação:
~~Parãgrafo únko. Excluem-se da proibição
constante deste artigo os empregados das sociedades de economia mista e das empresas públicas e
fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público
da União, dos Estados e Municípios."
Sala das Comissões, 20 de junho de 1985. - Jutahy
Magalhães, Presidente eventual- Alberto Silva, Relator
- Jorge Kalume - Carlos Alberto - Alcides Saldanha
- Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --0 expediente
lido vai à publicação.
Sobre__a mesa, requerimentoS que vão ser lidos pelo Sr.
!"'-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 294, de 1985
Tendo sido convidado a participar da comitiva que
acompanhará o Senhor Presidente da República em sua
viagem ao Uruguai, solicito que seja conc.edida autori-

Trata-se. de medida justa, uma vez que não se compreende seja o empregado, que já tem dificulda-des para
recorre ~ r., o:tiça, obrigado a pagar despesas elevadas de
locomc
1ra atendimento das suas notificações.
Sala
:ssões, 6-de agosto de 1985.- Nelson Car~

neiro.

zação para desempenhar essa missão, nos t~mos fJ.Qs
arts. 36, § 29, da Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1985. -José Fragellf.

REQUERIMENTO
N• 295, de 1985
Tendo sido convidado a participar da comitiva que
acompanharã o Senhor PresideritC da República em sua
viagem ao Uruguai, soHCÍto que seja concedida autori-zação para desempenhar essa missão, nos· termos dos
arts. 36, § 29, da ConstituiçãO,

Quarta-feira 7 251 S

DIÁRIO DO CONGRESS(JN ACIONAL (Seção I!)

Agosto de 1985

C44 do

Regimento Inter-

no.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1985. -Jorge Konder
Bornhausen.

REQUERIMENTO
N• 296, de 1985
Tendo sido convidado a participar da comitiva que
acompanhará o Siilhor Presidente-da Repciblica em sua
Viagem ao Uruguai, solicito que seja concedida autori~
zação pafa desempenhar eSsa missão, nos termos dos
arts. 36, § 2'>', ·da Constituição, e 44 -do Regimento Inter-

no.
Sala das Sessões, S de agosto de 1985. - Amaral Pel~

xoto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri~
mentos que vêm de ser lidos, de acordo com o ar~. 44, §
4'>', do RegimentO Interno, serão r~etidos à Comissão
de Relações Exteriores, devendo ser submetidos à deliberação do Plenârio após a prdem dó Dia~ -em virttiiie-dõ
que se acha previsto no art. 388, § 2'>', letr:l b~ da Lei ln~
terna.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fr~gelli) - Sobre a mesa,
projetas de lei que vão ser lidOs pelo Sr. 1"'-Secretãrio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
·
N• 211, de 1985
"Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis

do Trabalho, com vls_tas a prever o ressarcimento das
despesas realizadas pelo reclamante com o compare-clmento, seu " das testemunhas, iis audiênclas, na si~ ·
tuação que especifica."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ f:. acrescentado ao art. 832, da Consolidação
das Leis do Trabalho, o seguinte § 3'>':
§ 3~> Quando a sede da Junta ou Juízo de Direito distar mais do que cinqUenta (.50)" qui1ômetros do
local de trabalho do reclamante e, sendo este vencedor, a decisão determinará o ressãrcimCnto das des~
pesas comprovadamente efetuadas com a locomoção deste e de suas testem unhas, para comparecimento às audiências."
Art,_29 Esta lei en~rará em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 3~> Revogam-se as disposições em. contrário.
Justificaçil.o
A idéia consubstanciada no presente projeto C0':15iste
~eis do
Trabalho, no art 832, dispositivo que mande o juiz consignar na sentença, saindo vencedor o reclamante e morando ele a mais de cinqüenta quilómetros da sede da
JCJ ou .Juízo de Direito, a obrigaÇão det;eu ressarcimento no tocante às despesas efetivamente realizadas_ para
comparecimento às audiências, tanto dele quanto de
suas testemunhas.

em fazer ii:tcluir no texto da Consolidação das

LEGISLAÇÀO CITADA

Palmeira.

DECRETO-LEI W 5.452,
DE I• DE MAIO DE 1943

LEG!SLAÇÀO CITADA

Consolidação das Leis '!_o__!rabalho

DECRETO-LEI N• 5.452,
DE I• DE MAIO DE 1943

. "A~t.' 8Ji: ··jj; 'd~i;ã~ "d~;~;ã~· ·c~·~sÍ;; ·~·~~:r;~ d~~
ps.trtes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação daS
provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão_.
§ 1"' Quando 3: decisão concluir pela proce«;;ência do
pedido, dc;terminará o prazo e as condições para o séu
cumprimento.
§ ~., _ A d_ecisão_ in~ncio~arâ sempre as custas que devam ser pagas pela' parte vertcida.

(Às ComiSsões de Cons!ituição e Justiça e deLe-.
gislação Social.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 212, de 1985
Altera dispositivo da' ConsoUdação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~> 5.452, de l'>'5-1943.
~--o--congreSSo-

NaCional decreta:

Art. ['>' O art 543 da Consolidação das_ {..e~s do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'>' 5A52, de_l943, passa a vigorar com a seguínte reàaÇão:
uArt. 543

...•.•.•..••..••..••.....••...

' § 3~> Ê vedada a di~ pensa "do e~preg_;,t.Qo SindiCalizado, ·a. partir do momento do registro d~ sua
candidatura. a cargo de direção ou represeritação
sindical atê 2 (dois) ~nOs após o finaldo_sel! manda~
to, caso seja eleito, incluSive com"o Súplente, e 1 (um)
-- ãno após a êleicão, caso não seja eleito, salvo secometer falta grave, devidamente apurada nos termos
desta Consolidação.
· ·
Art. 2~>
cação.
Art. 3~>

forma~rOpõffios que a estabilidade do candidato eleito
para cargo de direção ou representação sindical seja de 2
(dois) anos, estendendo-se a estabilidade de l tum) ano
para o empregado que. participartdo do processo_ eleito·
ral, não lograr ser eleito, mantidos os demais princípios
que jâ norteiam ·a assunto:
_.
Sala das Sessões, 6 de agosto' de 1985. - GuUherme

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Consoltdação das Leis do Trabalho

················································

_Art. ?_43; _ ~ emprCgado eleito_para cargo de ad_mi-

ms~ração smd1cal ou representação profissional, inclusi~ JUn~o a órgão de deliberação ~letiva. não poderã ser
1mped1do do exercício de ~uas funções, nem transferido

para lugar o~ mister que lhe dificulte Ou torne impossível
o desempenlio das suas atribuições sindicais.
§ }9 _O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele soliPtada ou vÇJ)untariamente aceita
§ 29 - Considera-se de ficençã não iemunerada, sal~o
assentimento da empresa ou clãusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no de-·
sempenho das funções a que se refere est.e artigo.
§ 3'~ É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do momento do registro da sua candidatura
a cargo de direção ou representação sindical, até I ano
após o final do seU mandato, caso seja eleito., ínclus1ve
como suplente, ~Ivo se cometes falta grave devidaf!lente
apurada nos termos desta Cônsólidação.
§ 4~> Considera-se carg_o ds dir~o ou rePrf:sen~ação
síndicai aquele cujo e.xercício ou Útdicação decoire dê
eleição prevista em lei. ,
§ 59 ~ara os fins deste artigo, ~entidade sindical®municarâ por escrito à empresa. de_ntro de 24 (vinte_~
quatro) horas, o dia e a ti ora do rei~stro da candidatura·
do se~ empregado em ígü;d pr_a;zo, sua eleição e pOsse,.
fornecendo, outrossim,_ a este, comprovante no mesmo
sentido. O Minís.tério do TI-abaÍhÇJ farâ no mesmo ,prazo
a comunicação no caso da designaÇão referida no final
d_Q parágrafo 49
. § 6'>' A' empresa que, por qualquer modo, procurar
impedir que o empregado se associe a síndicato~ organize
associação profíssio nal ou sifidicà1 ou exerça os" direitos
inerentes à condição de sindicaliZ?dp, rica §Ujeíta à penãlidade prevista na letra...a" do _artigo 553, sem prejuízO
da reparação a que tiver direitO o empregado.

e.

Revog~-se as dispósíçõcs em contfãrio.

Justificaçio
O objetivo do presente Projeto de Lei é assegurar a estabilidade ao empregado sinâicalizado chamado à atividade de representação sindical. ~ão apenas daqueles
eleitos para tais cargos, 111as_, igU"aiJit_enfe, da9ueles que,
participãndo como- candidatos do processo de eleição
nos respectivos órgãos representativos, embol-a não eleitOS~ são Jeva_dos a criar áreas dç: atritos com os respectivos empregadores, principalmente nos dias atuais, em
-que a Vida sii1dical brasileira adquire uma dinâmica nova, __c~m _Çis sindicatos fortalecidos politicamente,
tofriai1d0-Se necessãrio que se assegure ao_S dirigentes ~
representantes sindicais a necessâri3: estabilidade, a fi_m
de que os mesmos hquem fora do alcance da descabida
ação punitiva dos patrões.
A par do prestigiamenfo da organização sindical brasileira, tem o_Projeto que O{a submetemos ao Congresso
NaCional, o objetlvO de oferecer maior proteção- ao empregado que ê levado a pugnar pelos interesses e ideais
de seus colegas trabalhadores, que ~ão histori~amente
conflitantes com os interesses e ideais dóS r~pectivos
empregadores.
- A legislação atual prevê a estabilidade aos trabalhadores a partir do registro da respectiva candidatura, pelo
período de um ano após o finãl do mandato. Esse princípio deixa ao abandono o empregado gue, participando
do processo eleitoral, com as vicissitudes próprias da
luta sindical, não logra ser eleito, ficando, assim, exposto
aos interesses e aos caprichos dos empregadores. Dessa

(Às Comissões de CÓnstituicão e Justiça e de Le·
gislacao ~ocia/.)
O SR. PRESIDENTE (José F:_ragelli) """""':Os projetas li~
dos serão publls:.ados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fr;:~.gelli)- A Presidência
recebeu, do ~esidente do Tribunal de Contas da União,
o aviso n~' 294-SP/85, de 31 d_ejulho cfo corrente ano, encaminhando ao Senado Federal, nos termos do§ 4., do
art. 72da Constituição, Cópia do inteiro teor da decisão
do Plenãrio daquela corte, que acolheu, por unanimidade. as conclusões do relator, MinistrO Fernando Gonçalves-,- SObre os esclarecimentos prestados pela Valesul
Alumínio S.A, integrante do sistema Companhia Vale
do Rio Doce S.A, sobre aplicações financeiras realizadas·
em 1983, em títulos privados- (Letras de Câmbio de
Emissão da Coroa S.A.- CÍ'êdito, Financiamento e fu.
vestimenta), por intermédio da PEBB - Corretora de
Valores· Ltda, Com irifringência das disposições do
Decreto-lei n~> 1.290, de 1983.
Nos_ termos do art. 108, incisos fll e VII aó Regimento
Interno, .a matêria serâ despachada à Comissão de Fi~
nanças.
O SR; J.'RESlllllNTE (José Fragelli)- A Presidência
recebe_u, do Governador do Estado de Goiás, o Ofício nl'
sj28j85, (nl' 271/85, na origem), de 6 do corrente, solicitando, pelas razões que: expõe, ? alteração do art. 19 de
resolução n9 122, de 5 de dezembro de 1984.
A matéria será despachàda às comissões de finanças e
de Constituição e Justiça.
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O SR. PRESIDENtt (José Frage!li) -

Passa·sc à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno- único, da Redação Final (o-

ferecida pela COinissão .de Redação, em seu parecer
n9 200, de 198.$), do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1977
(n' 3.228/80, naquela casa), de autoria do Senador
Jessé Freire, que diSpoe sobre o cheque e dâ outras
providências.
-

Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão a redação final €: dada como definitivamente "aprovada nos termos do art. 359 do -Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.

e a seguinte RedaÇ[O Final aprovada.
SUBSTITUTIVO DA CÀMARA
DOS DEPUTADOS
Ao Projeto de Lei do Senado nv 118, de 1977
(N' 3.228, de 1980, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre

o cheque e dá outras proYidênclas

O Congresso Nacional decreta:
CAPIUTLO.I
Da Emissio e da Fonna do Oieque

Art. 1' O cheque contêm:__
_
__
I - a denominação "cheque,. inscrita no contexto_ do
título é expressa na língua cm que este é redigido;
u.-:.. a ordem incondicional de pagar quantia det~l'll?inad~
-- III- o nome do banco ou da instituição financCira
que deve pagar (sacado);
IV- a indicação do lugar de pagamento;
V- a indicação dá: datii e do fuj8r àc ·emíssào;
VI- a assinatura_ do emitente (sacador), ou de seu
mandatáriO com podei-Cs especiais.
Parágrafo único. A ~sinatura do emitente ou a __ de
seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecâ·
nica ou processo equivalente.
·
Art. 2' O título a que falte qualquer dos reguisitos
enumerados no artigo precedente não vale como cheque,
salvo nos casos determinados a seguir:
1- na falta de indicação especial, é considerado lugar
de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no
primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;
11- não indicado o lugar da emissilo, considera-se
emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do
emitente.
Art. Jt O cheque é emitido c«;>ntra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de
não valer como cheque.
Art. 4t O emitente deve ter fundos disponíveis em
poder do sacado e estar autorizado a sobre eles emitir
cheques, em virtude de contrato expresso ou tá.cito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título
como cheque.
§ lt A existência de fundos disponfveis é verificada
no momento da apresentação do cheque para pagamen-

to.
§ 2' Co nsideram-sc fundos disponíveis:
a) os créditos constantes de conta corrente bancâria
não subordinados a termo;
b) o saldo exigível de conta corrente contratual;
c) a soma proveniente de abertura de çr6dito.
Art. 5'1 O cheque faz supor a exiStência de previsão
correspondente desde a data em que é emitido e, se não
contiver data, desde o momento em que for posto em circulação.
Art. 6t O cheque não admite aceite, considerando-se
não escrita qualquer declaração com esse sentido.
Art. 7' Pode o sacado, a pedido do emitente ou do
portador legitimado, lançar e assinar, no verso do cheque não ao portador e ainda não· endossado, visto, certi-

ficaçào ou outra declaração equivalente. datada e por
quantia igual à indicada no titulo.
§ 1' A aposição de visto, certificação ou outra declaração_ equivalente obriga o sacado a debitar à conta do
eminente a quantia indicada no cheque e a_reservâ-la em
beneficíO dO portador legitimado, durante o prazo de
apresentação, sem que fiquem exonerados o.emitente,
endossantes e demais coobrigados.
§ 2" O sacado creditará ã conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação;
e, antes disso, se o cheque lhe for entregue para inutiiização.
Art. 8' Pode-se estipular no cheque que seu pagam_ento seja feito:
--I - a pessoa nom~da, com ou sem cláusula expressa
"à ordem".
II - a p_essoa nomeada, com a cláusula "não à ordCm", ou outra equivalente;
· -·-· HI- ao portador.
Parâgrafo único. Vale como cheque ao portador o que
não contém indicação -do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a clâusula ..ou portadorn,
ou expressão equivalente.
-Art. 9' O cheque pode ser emitido;
1- à ordem do próprio sacador;
n - por conta de terceiro;
UI- contra o próprio banco sacador, desde que não
ao portador.
Art. lO. Considera-se não escrita a estipulação de
juros inserida no cheque.
Art. 11. O cheque pode ser pagável no domicílio de
terceiro, quer na localidade em que o sacado tenha domicílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco.
Art. 12. Feita a indicação da quantia em algarismos
e por extenso, prevalece esta no caso de divergência. Indicada a quantia mais-de uma vez,quer por extenso, quer
por algarismos, prevalece, no caso de divergê!)éia, a indicação da menor quantia.
Art. 13. As obrigações contraídas no cneque são au-tônomas e independentes.
Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria
obrigações para o signatârio, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapll.Zes de se obrigar por
cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas
fict{cias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão,
não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais e1e foi -assinado.
Art. 14. Obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário ou representante, sem ter poderes
para tal, ou excedendo os que lhe foram conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo
nome assinou.
Art. 15. O emitente garante o pagamento,
considerando-se não escrita a declaração pela qual se
exima dessa garantia.
Art. 16. Se o cheque, incompleto no ato da emissão,
for completado com inobservância do convencionado
com o emitente, tal fato não pode ser op_ostC? ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de mãfé.

CAPITULO 11
Da Tron51Dbsio
Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, cóm
ou sem cláusula expressa ..à ordem",~ transmissível por
vfa de endosso.
§ 1' O cheque pagâvel a pessoa nomeada, com a cla"usula "nãv à ordemn, ou outri equivalente, só é transmissível pela forma e com os}efeitos de c;:essào.
§ 2' O endosso pode ser feato ao emitente, ou a outro
obrigado, que Podem novamente endossar o cheque.
Art. rs. O endosso deV'e ser puro e simPles,
reputando-se não escrita qualquer condição a que seja
subordinado.
§ I' São nulos o endosso parcial e o do sacado.
§ 2.,.. Vale como em branco o endosso ao portador. O
endosso_ao_sacado vale apenas como quitação, salvo no
caso de o sacado ter vários estabelecimentos c o endosso
ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele
contra o qual o .cheque foi emitido.
Art. 19. O endosso deve ser lançado no--cheque ou
na folha de alongamento e assinado peJo endossante, ou
seu mandatárig com poderes especiais.
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§ I' O endosso pode não designar o endossatãrio.
Consistindo apenas na. assib.atura do endossante (endos-

so em branco), só é vâlido quando lançado no verso do

cheque ou na folha de alongamento.
§ 2' A assinatura do endossante. ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica,· por chancela mecânica, ou
processo equivalente.
Art. 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso 6 em branco, pode o portador:
I -completá-lo com o seu nome ou com o de outra
pessoa;
II- endossar novamente o cheque, cm branco ou a
outra pessoa;
III- transferir o cheQue a um terceiro, sem completar
J) endosso e sem endossar.
ArL 2i. · SalvO~eStipulação em contrãrio, o endossante garante o pagamento.
Parágrafo único. -Pode o endossante proibir novo endoss,o; neste caso, não garante o pagamento a quem seja
o cheque posteriormente endossado.
Art. 22. O detentor de cbecjue "à ordem.. é considerado portador_ legitimado, se provar seu direito por uma
série ininterrupta de endossos, mesmo que o último sejà
em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são
considerados não escritos.
Parágrafo (mico. Quando um endosso em branco for
seguido de outro, entend~e que o signatirio deste adquiriu o Cheque pelo endosso_ em branco.
ArL .23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante responsável, nos termos das disposições q uen~gulam o direito de ação, mas nem por isso
converte o titulo num cheque "à ordem".
Art. .24. Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer evento, novo portador legitimado não
estâ obrigado a restituí-lo, se não o adquiriu de mã-fé.
Parágrafo único. Sem pr~urt:o do disposto neste artigo, serão observadas, nos casos de perda, extraviot fur7
to, roubo ou apropriação índébita do cheque, as dispo:sições legais relativas à anulação e substituição de títulos
ao portador, no que for aplicável.
Art. 25. Quem for demándado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções
fundadas em relações pessoais com o emitente. ou com
os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor.
Art. 26. Quando o endosso contiver a clâusula ..valor em cobrança", '"para cobrança", •<por procuração"
ou qualquer outra que implique apenas mandato, o portador pode exercer todos os direit-os resultantes do cheque, mas só pode lançar no cheque endosso--mandato.
Neste caso, os obrigados somente podem invocar contra
o portador as exccc;ões õponíveis ao endossante.
Parãgrafo único. O mandato contido no endosso
não se extingUe por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade.
Art. 27. O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão. Salvo prova em
contrârio, o endosso sem data presume-se anterior ao
protesto, ou declaração equivalente, ou ll expiraçio do
prazo de apresentação.
Art. 28. O endosso no cheque nominativo, pago
pelo banco contra o qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a favor da qual
foi emitido, e peJos endossantes subseqUentes.
Parágrafo único. Se o cheque indica a nota, fatura,
conta cambial, imposto lançado ou dec::larado a cujo pagamento se destina, ou outra causa da sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido e a sua liqUidação pelo banco sacado provam a extinção da obrigação indicada.

CAPITULO III
Do AYRI
Art. 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro.
exceto o sacado, ou mesmo por signatário do título.
Art. 30. O aval ~ lançado no cheque ou na folha de
alongamento. Exprime-se pelas palavras "por aval", ou
fónnula equivalente, com a assinatura do avalista.
Considera-se como resultante da simples assinatura do
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avalista, aposta no anverso do cheq'ue, salvo quando se

tratar da assinatura do emitente.
Parágrafo único. O aval deve indicar o avaliZado.
Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente.

Art. 31. O avalista se obriga da mesma maneira que
o avalizado. Subsiste sua obrigaçào,·ainda que nula e por
ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vfcio de for-

ma.
Parágrafo único. O av<ilisia que paga ci cheque adquire todos os direitos dele resultante<; contra o avaliza-

do e contra os obrigados para com este em virtude do
cheque.

CAPITULO IV
Da apresentaçio e do Pagamento
Art. 32.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11),

dia da apresentação e o do dia do pagamento para efeito
de conversão cm moeda nacional.
ArL 43 .. Justificando o extravio ou a destruição de
cheque, o possuidor. descrevendo-o com clareza e precisão, pode requerer ao juiz competente do lugar do pagamento a intimação do sacado para não pagã-lo. No mesmo requerimento o autor pedirá a citação dos coobrigados para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, oPonham
contestação, firmada em ilegitimidade de propriedade ou
posse.
§ li' Não apresentada contestação ou julgada este
_improcedente, o juiz autorizará por sentença o sacado a
pagar o cheque ao autor.
_§ 2~' _ A ação a que se refere este artigo devCTá ser ãjuizada dentro do prazo da apresentação do -cheque.

O cheque é pagável à vista. Considera-se

não escrita qualquer menção em contrãrio.
Parágrafo único. O cheque apresentado para paga·
menta antes do dia indicado como data de emissão é pa·
gável no dia da apresentação.
Art. 33.. O cheque deve ser apresenta do para paga·
mcnto, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de S~?T pago: c de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.
Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre
lugares com calendários diferentes, considera-se como de
emissão o dia correspondente do calendário do lugar de
pagamento.
Art. 34. A apresentação do cheque à câmara de
compensação equivale à apresentação a pagamento.
Art. 35. O emitente do cheque pagáVel no Brasil
pode revogá-lo mercê de contra-ordem dada por aviso
epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.
P.<Lrágmfo único. A revogação ou cõntra-ordCm só
produz efeito depois de expírado o -praZo de apresentação e, não serido promovida, pode o sacado pagar o
cheque até que decorra o prazo de prescrição; nos termos
do art. 59 desta Lei.
Art. 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o
emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o
pagamento, manifeStarido ao saCado. pOr- escrito~ oposição fundada em relevante razão de direito.
§ (I' A oposição· do emitente e a revogação ou
contra-ordem se excluem reciprocamente.
§ 21' Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.
Art. -37. A morte do emitente ou sua incapacidade
superveniente à emissão não "invalidam os efeitos do cheque.
Art. 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque,
que este lhe seja entregue quitado pelo portador.
Parágrafo único. O portador não pode recursar pagamento parcial, e, nesse caso, o sacado pode exigir que
'esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê
a respectiva quitação.
Art. 39. O sacado que paga cheque "à ordem" 6
obrigado a verificar a regularidade da sl:rie de endossos,
mas não a autenticidade das assinaturas dos endossan·
tes. A mesma obrigação incumb..: ao banco apresentante
do cheque à câmara de compensação.
Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do
apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco
sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do
endossante ou do beneficiãrio, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver o que pagou.
Art. 40. O pagamen'to se fará à medida em que. forem apresentados os cheques e se 2 (dois) ou mais forem
apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferência os de emissão mais antiga e, se da mesma data, os
de número inferior.
Art. 41. O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou
que contenha borrões, emendas e dizeres que não pa·
reçam formalmente nonnais.
Art. 42. O cheque em moeda estrangeira é pago, no
prazo de apresentação, em moeda nacional ao câmbio
do dia do pagamento, obedecida a legislação especial.
Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da
apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do

CAPITULO V
Do Cheque Cruzado
Art. 44. O emitente ou o portador pode cruzar o
cheque mediante a aposição de dois traços paralelos no
anverso do título.
§ 111 O cruzamento é geral se entre os dois traços não
houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicaçãO·
"banco''. ou outra equivalente. O cruzamento é especial
se entre os dois traços existir a indicação do nome do
banco. _
§ 21' O cruzamento geral Pode Ser convertido Cm es~
__ pecial, mas este não pode converter-se naquele.
§ 3Q A inutilização do cruzamento ou a do nome do
banco é replJtada como não existente.
Art. 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser
pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, me-d_iante crêdito em ·conta. O cheque com cruzamento especml s~ pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou,
se este for o sacado, a cliente seu, mediante crl:dito em
conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.
§ 111 O banco só pode adquirir cheque cruzado de
out~o banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas.
§ 29 O cheque com vários cruzamentos especiais só
pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos
um dos quais para _cobrança por câmara de compen~
sação.
§ 3~' Responde pelo dano, até a concorrência do
montante do cheque, o sacado ou o banco portador que
não observar as disposições precedentes.
_

CAPtruLO VI
Do Oteque para Ser Creditado em Conta

--An. 46. o emitente ou-O-Portador podem proibir
que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição
transversal, no anverso do Utulo, da cláusula "para ser
creditadO em conta", ou outra equivalente. Nesse caso, o
sacado só pode proceder a lançamento contâbil (crédito
em conta, transferênCia oU compeiisação); que vale_ como
pagarilento. O depósito do cheque em coRta- de seu bC:neficiário dispensa o respectivo endosso.
§ li' A inutilização da cláusula é considerada como
não existente.
§ 21' Responde pelo dano, até a concorrência do
montante de cheque, o sacado que não observar as di~
posições precedentes.
CAPITULO Vil

Da Açio por Falta de Pagamento
Art. 47. Pode o portador promover a execução do
cheque:
I - contra o emitente e seu avalista;
II -contra os endossantes e seus avalistas. se o cheque apresentado cm tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração dosa~
cado. escrita e datada sobre o cheque, com identificação
do dia de apresentação, ou por declaração escrita e datada por câmara do: compensaÇão.
§ 111 Qualquer das declarações previstas neste artigo
dispensa o protesto e produz os efeitos deste.
§ 2' Os signatários rcspond,.m pelos danos causados
por declarações inexatas.
§ 3• O portador que não apresentar n cheque cm
tempo hábil ou nilo comprovar a recusa de pagamento
pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis
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durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em
razão de fato que não lhe seja imputável.
§ 41' A execução independe do protesto e das declarações previst;:'IS neste artigO, s-e a apresentação oti o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado
ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudi·
cial ou falênciã.
Art. 48. O protesto ou as declarações de artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou de domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. _Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia
útil seguinte.
§ 19 A entrega do cheque para protesto deve ser pre-notada em livro especial e o protesto tirado no prazo de
3 (três) dias úteis a contar do recebimento do título.
§ 29 O instrunlti:nto do protesto, datado e assinado
pelo oficial público competente. contém:
a) a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas. na ordem em que se acham
lançadas;
b) a certidão da intimação do eminente, de seu mandatáriO especial ou representante legal, e as demais pessOas obrigadas no cheque;
c) a resposta _dada pelos intimados ou a declaração
da fala de resposta;
d) a certidão de não haverem sido encontrados ou de
serem desconhecidos o emitente ou os demais obrigados,
realizada a intimação, nesse caso, pela imprensa.
§ 3Q O instrumento de protesto, depois de registrado
em livro próprio, será entregue ao portador legitimado
ou àquele que houver efetuado o pagamento.
§ 4~' Pago o cheque depois do protesto, pode este ser
cancelado, a pedido de qualquer interessado, mediante
arquivamento de cópfa autentiCada da quitação que contenha perfeita identificação do título.
Art. 49. O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente, nos 4 (quatro)
dias úteis seguintes ao do protesto ou das declarações
previstas no art. 47 desta lei ou, havendo cláusula usem
despesa", ao da apresentação.
§ l~' Cada endossante deve, nos 2 (dois) dias útefs seguinte ao do recebimento do aviso, comunicar seu teor
_ao endossante precedente. indicando _os nomes e endereços dos que dera"D os avisos anteriores, e assim por
diante, até o emitente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente.
§ 2~' O avisO dado a um obrigado deve estender-se,
no mesmo prazo, a seu avalista.
§ 31' Se o endossante não houver indicado seu endereço, ou o tiver feito-de forma ilegível, basta o aviso ao
endossante que o preceder.
§ 411 O aviso pode ser dado por qualquer forma, até
pela simples devolução do cheque.
§ 59 Aquele que estiver obrigado a aviso deverâ provar que o deu no prazo estipulado. Considera-se observaº-o o prazo se, dentro dele, houver sido posta no correio a carta de aviso.
§ 61' Não decai do direito de regresso o que deixa de
dar o aviso no prazo estabelecido. _Responde, porém,
pelo dano causado por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque.
Art. 50. O einitente. o endossante e o avalista podem, pela cláusula ..sem despesa", ..sem protesto", ou
outra equivalente, lançada no título c assinada, dispen·
saro portador, para promover a execução do título, do
protesto da declaração equivalente.
§ 111 A clâusula n~o dispensa o portador da apresentação do cheque no prazo estabelecido, nem dos avisos.
Incumbe a quem alega a inobservância de prazo a prova
respectiva.
§ 29 A cláusula lançada pelo emitente produz efeito
em relação a todos os obrigados; a lançada por endos~
santc ou por avalista produz efeito somente em relação
ao que lançar.
§ 311 Se apesar da cláusula lançada pelo eminente, o
portador promove o protesto, as despesas correm por
sua conta. Por elas respondem todos os obrigados, se a
cláusula é lançada por endossante ou avalista.
Art. 51. Todos os obrigados respondem solidaria~
mente para com o portador do cheque.
§ J9 O portador tem o direito de demandar todos os
obrigados, individual ou coletivamente, sem estar sujeito
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a observar a ordem em que se obrigaram. O mesmo" direito cabe ao obrigado que pagar o cheque.
§ 2" A ação contra um dos obrigadoS não imPede sejam os outros demandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele.
§ 39 Regem-se pelas normas das obrigações soli-

dárias as relações entre obrigados do mesmo ·grau.
Art. 52. O portador pode exigir do demandado:
1- a importância do cheque não pago;
II- os juros, legais desde o dia da apresentação;
III- as despesas que fez;
IV- a compensação pela perda do valor aquisitivo
da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas
nos itens antecedentes.
Art. 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes:
1- a importância integral que pagou;
I I - os juros legais, a contar do dia do pagainento;
III- as despesas que fez;
IV- a compensação pela perda do valor aquisitívo
da moeda, até o embolso das importâncias mencionãdas
nos itens antecedentes.
Art. 54. O obrigado contra o qual se promova execução-, o_u que a esta esteja sujeito, pode exigir, contra
pagamento, a entrega do cheque, com o instrumento de
protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros
e despesas quitadas.
Parágrafo único. O endossante que pagou o cheque
pode cancelar seu endosso e os dos endossantes posteriores.

Art. 55. Quando disposição legal ou caso de fQrça
maior impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a
declaração equivalente nos prazos estabelecidos,
consideram-se estes prafrogados.
§ Jo;> O portador: é, obrigado a dar aviso imediato da
ocorrência de força maior a seu endossante e a fazer
menção do aviso dado mediante declaração datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São
aplicáveis, quanto ao maiS:~ as disposições do an. 49" e
seus parâgrafos desta lei.
§ 29 cessado o impedimento, deve o portador, imediatamente, apresentar o cheque para pagamento e, se
couber, piomover o protesto ou a declaração equivalente.
§ 39 Se o impedimento durar por mais de 15 (quinze)
dias, contados do dia em que o portador, mesmo antes
de findo o prazo de apresentação, comunicou a ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a execução, sem necessidade da apresentação do protesto ou declaração equivalente.
§ 4"' Não constituem casos de força maior os fatos
puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa
por ele incumbida da apresentação do cheque, do protes-to ou da obtenção da declaração equivalente.

CAPITULO Vlll
Da Pluralidade de Exemplares
Art. 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer
cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser
feito em vários exemplares idênticos, que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada
exemplar ser considerado cheque distinto. -- Art. 57. O -pagatri"ento feito contra a apresentação de um exemplar é liberatório, ainda que não estipulado
que o pagamento torna sem efeífõ-os_oütrosexemplares.
Parágrafo único. O endossante que transferír os
exemplares a diferentes pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os ex~plares que assinarem
e que não forem restituídos.

CAPITULO IX

Das alterações
Art. 58. No caso de alteração do texto do cheque, os
signatãriOS posteriores à alteraçã-o respondem nos termos do texto alterado e os signatários anteriores, nos do
texto original.
_______ _
Parágrafo único. Não sendo possível determinar se a
firma foi aposta no títUlo antes ou depois de sua declaração, presume-se que o tenha sido antes.
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CAPITULO X
Da Prescrição
Art. 59. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a açãú que o art. 47
desta lei assegura ao portador.
Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado
ao pagamento do cheque ~entra outro prescreve em 6
(seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o
cheque ou dia em que foi demandado.
Art. 60. A interrupção da prescrição produz efeito
somente contra o obrigado em relação ao _qual foi promovido o ato interruptivo.
Art. 61. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do_ cheque, prescreve em 2
(dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e. seu parágrafo desta lei.
Ai"!. 62 Salvp prova de nevação, a emissão ou a
transfCrência do Cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento.

CAPITULO XI
Dos Conflitos de Leis em Matéria de Cheques

Art. 63. OS conflitos_ de leis em matéria de cheql!es
serão resolvidos de acordo com as normas constantes
das C0 ilvb:iÇões aprovadas, promulgadas e mandadas
apticar no Brasil, na forma prevista pela Constituição
Federal.
7

CAPITULO XII
Das Disposições Gerais
Art. 64. A apresentação do cheque, o protesto ou a
declaração equiValente só podem ser feitos ou exigidos
em dia útil, durante o expediente dos estabelecimentos
de crédito, câmaras Qe compensação e cartórios de protestos.
Parágrafos úniCo~ O cômputo dos prazos estabelecidos nesta lei obedece às disposições do direito comum.
Art. 65. Os efeitos penais da emissão do cheque sem
suficiente provisão de- fundos, na frustração do pagamento do cheque, da falsidade, falsificação e da alte- ração do cheque continuam regidos pela legislação criminal.
Art. 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de
po_upança ou as~elhados e os cheques de viagem
·regem-se pelas disposições especiais a eles referentes.
Art. 67. -A -palavra "banco", para os fins desta lei,
designa também a instituição financeira coritra a qual a
lei admita a emissão de cheque.
Art. 68. Os bancos _e; __casa bancárias poderão fazer
prova aos seus depositantes dos cheques por estes sacados, mediante apresentação de cópia fotogrâfica oá microfotográfica.
Art. 69. Fica res_salvada a competência do Conselho
Monetário Nacional, nos termos ~ nos limites da legislação específiCa, para expedir normas relativas à matéria
bancária relacionada com o cheqüe.
Parágrafo únTco. É da competência do Conselho
Monetário Nacional:
a) a determinação das normas a que devem obedecer
as contas de depósito para que possam ser fornecidos os
talões de_çheques aos depositantes;
b) a determinação das conseqUências do uso indevido__d_o_ ç_he_que, relativamente à conta do depositante;
c)- -a disciPliiút das relaÇões entre O sacado e o optante, na 1"-ipótese do art. 36 desta Lei.
- -ArtL 10: Esta Lei entra ~;m vigor na_ data de sua
publicação.
Art. 71. Revogam-s_~ as disposições em Contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer n"'
206, de 1985), do projeto de resolução n9 2, de 1985,
que aprova o relatório, a conclusão e recomendação
da comissão especial destinada a examinar e avaliar
os fatos r_elacionados com as denúncias do jornal O
Estado di S. Pãulo, sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Polônia.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada..

Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto _vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 2, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, p_romulg_o a seguinte

RESOLÜCÃO N•
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Aprova o Relatório, a Conclusão e Recomenda~o da Comissão Especial destinada a examinar e
avaliar os fatos relacionados com as denúncias do
jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre
o Governo da Repúblíca Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da Polônia.
O -Senado Federal resolve:
Art. 19 São aprovados o Relatório, a Conclusão e
Recomendação da Comissão Especial destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúnCias
do jornal O EStado de S. Paulo, sobre os acordos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Potônia.
Art. 29 Serão enviados ao Poder Executivo, para as
deyidas medi_das saneadoras, todos os depoimentos e documentos sobre a disputa entre o Instituto do Açúcar~.
dQÁlcool- IAA e a Trading Costa Pinto e o envolvi-·
menta da Mapa Comércio e Empreendimentos Internacionais.
Art. 39 A Mesa do Senado Federal editarã o Relatório, a Conclusão e Recomendação, bem como os Anexos referentes ao presente Projeto de Resolução.
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaçãO.
O SR. PRESIDENTE (Josê. Fragelli) --Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Vai-se passar, agora, à apreciação dos requerimentos
lidos no expediente, de autoria dos Senhor~ Senadores
José Fragelli, Jorge Bornhausen e Amarai Peixoto, solicitãndo a,utorização do Senado para acompanharem o
Senhor Presidente da República em sua viagem ao Uruguai.
As matérias dependem, para sua-apreciação, de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Concedo a palavra ao nobre senador Nelson Carnei~

r o.
O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Para

profe-rir- parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,-. três requerimentos, de n9s 294, 2951
e 296, dizem respeito à concessão de autorização para
- desempenhar missão que lhes foi conferida pelo Presidente da República e participar da comitiva que acompanhará Sua Excelência ao Uruguai.
Evidentemente, Sr. Presidente, a presença de parlamentares, nessa visita, somente servirá ao fortalecimento
das relações entre o Brasil e o Uruguai e ao estreitamento maior dos Congressos desses países.
Os ilustres Senadores convidados levarão ao generoso
povo uruguaio, e principalmente ao seu Congresso, a
mensagem de solidariedade, de confiança, de amor à democracia, que luta pelos mesmos ideais de liberdade.
Sendo assim, Sr. Presidente, é com a maior alegria que
a Co"ffiissão de Relações Exteriores dâ parecer favorãvel
aos três requerimentos, de modo que o Sr. Presidente José Fragelli, o Líder Jorge Bornhausen e o Senador Amaral Peixoto, Presidente do PDS, possam integrar a Comitiva do Excelentíssimo Senhor PresidenteJoséSarney il.a
sua visita ao Uruguai.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O ilustre Relator deu o parecer sobre os três requerimentos, de n'il
294, 295 e 296. Os pareceres são favorãveis.
COmpletada a instrução di:i matéria, passa-se à imedia_!a votação do Requerimento n9 294.
- Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
Requerimento n' 295/85.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentàdos. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em votação o
Requerimento n'it 296/85.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram pernamencer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licençaS solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Hã oradores
inscritos.
_ ____ ___ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão.d.o orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A situação dos servidores administrativos do Departamento de Polícia Federal está revelando uma verdadeira
penalização salarial, decorrente da falta de regulamentação da carreira.
Diante disso, os servidores daquele órgão, lotados no
Estado de São Paulo, encaminharam abaixo-assinado ao
Presidente Josê'Sarney, pleiteando a criação da atividade
de apoio policial no Departamento de Poltcia Federal,
objeto o Processo n"'l0.147 fSS, do Ministério da Justiça,
atualmente em mãos_do Ministro Aloízio Alves, com pa~er favorável do Ministro Fernando Lyra.
Trata-se de uma justa reivindicação, inspirada na racionalidade administrativa e nos princípios Ua eqüidade,
visando a solucionar uma defasagem salarial gritante no
seio do mesmo órgão, em decorrência do Decreto-lei n"
2.25I, de 26 de fevereiro de 1985, que criou a carreira de
polícia federal. Desse do_c'l:lm~nt~ le~al res~ltou um~_.si-:_
tuação infqua para os serVidores não acobertados pela
função policial, embora correndo os mesmos riscos, trabalhando lado a lado com os que combatem direta:me!lte
os malfeitoi'es, embora _considerados s_imples- fl:'Il~_io
nãrios administrativos. 'E:rii serviço nos mais distantes
rincões do PaíS, cumprindo as mais arriscad:iS-ffiissões,
no atendimento a ordens internas e externas, por solicitação de contribuintes, sem amparo legal, essa discriminação avulta em todas as superintendências regionais,
injustiçados e minimizados, por total desinteresse, atê
então, dos quadros hierárquicos superiores,
Quem visitar as dependências desses órgãos, em qualquer superintendência regional, verificará que esses servidores civis estão exercendo as mesmas funções dos po·
liciai_s militares, sem gozar, no entanto, das garantias e
vantagens salariais conferidas àqueles,
Diante do apelo que nos foi encaminhado pelos servidores administrativos-do Departamento de Policia Fede-ral no Estado de São Paulo, deprecamos ao Ministro
Aloízio Alves, no sentido de promover o mais rápido andamento do pr<Jcesso que lhe foi ericaminhado, com pa·
recer favorável do Ministro da Justiça, tanto mais quando se trata de uma situação anômala no serviço público
federal, em continuada e grave ofensa ao princípio da
isonomia, que tem assento no texto constitucional.
Espera-se um criteriosO estudo dessa Situação no .seio
do Departamento de Polícia Federal, reconhecida aquela
como atividade de apoio, em -nível salarial assemelhado
ao das funçõS policiais, tendo-se em vista constituíre~-se
as duas num trabalho para a mesma finalidade, interde·
pendentes as duas funções, necessariamente complementares.
Era ó.que tínhamos a dizer, Sr: Presidente. (Muito

bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nada havendO que tratar declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às' 18 horas e 52 minutos.}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 5-8-85 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA

PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Proouncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Seitadores:
Recentemente, a Ferrovia do Aço voltou a ser matéria
jOrnalística. Agora não mais para enaltecer suas excepcionais característica técnicas como obra de engenharia,
ou como tem sido mais freqUente, para tachá-la de dispensável e aliá-la junto às grandes obras geraàoras do
déficit público.
Atualmente, a Ferrovia do Aço retorna com segmento
de interesse para investimento da iniciativa privada.
E aqui, Sr. Presidente-- e os Anais comprovam isto
__;,_desde o início combatemos a Ferrovia do Aço como
ela foi lançada, como ela foi planejada, se é que se pode
- chamar de planejamento essa obra de engenharia.
Recordo, Sr. Presidente, que o Presidente Geisel havia
prometido realizá-la em I ,000 dias. No decorrer do meu
pronunciamento, V, Ex• haverá de verificar o quanto de
desperdício O- G'overno brãsiteiro lançou na construção
dessa obra. Mas o que não se pode, neste instante, permitir, e pretendo demonstrar tal assertiva, ê que se entregue à iniciativa privada, particularmente a grupos multinacionais, a Ferrovia do Aço.
A nossa crítica, na época, fundada inclusive ~m dados
técnicos- te_ve aqui o-apoio do Senador Roberto Saturnino - é que o projeto foi lançado sem planejamento
adequado, sem um estudo de viabilidade económica.
Torna-se, portanto, Srs. Senadores, analisar cuidadosamente esse emprendimento, de modo que a opinião
pública da região ge_oeconômica por ela influenciada se
posicione diante das manifestações dispares.
- Esta fala, baseada em informações técnicas recebidas,
-analisa, sumariamente, os problemas resultantes da semiparalisação das obras da Ferrovia do Aço há mais de
três anos e suas implicações na economia brasileira, com
as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento do GóVerno do Presidente José Sarney.
De acordo com a versão do Plano Nacional de Desenvoh;i~ento, o crescimento da economia brasileira deverá
ser, no mí.nimo, de4% em 1985 e de 6% ao_ ano no períod_o de 1986 a 19_89, -~ recuperação das taxas históricas de
cre~cimentO da economia brasileira, segundo o documento, de 7% ao ano é condição indispensável para atingir os objetívos de melhoria das condições de vida da po·
pulação brasileira.
Dentro dessa meta, o crescimento anual do setor industrial, entre 1986 e 1987, deverâ ser de 7% _e o da agricultu~a de aproximadamente 5%._ A meta económica
_mais import~_rite é a rec1,1paração dos investimentos na
indústria, atrB.vés de um crescimento de 7% ao_ano, atê
1989.
Pretende-se ampliar a capacidade de produção de aço
em até 30% atê o final desta década, atingindo-se a marca de 26 milhões de toneladas anuais.
- O objetivo ê permitkum crescimento de setor industrial sustentado a uma taxa anual de 7%, de forma a recuperar a perda ocorrida entre 1982 e 1984, quando o setor _s9freu uma queda de 36% em seus investimentos.
As duas frentes a serem consolidades: reativação do
mercado interno- e aumento da capacidade brasi_leira de
-competir no mercado internaCional de produtos manufaturados.
A recuperação dos transportes ê, na verdade, um prérequisito Para se atingir as metas do plano Nacional de
Desenvolvimento,
O -Governo reconhece que, nos últimos anos, foi pre-câria a alocação de recursos para o setor de transportes
que vive hoje uma situação cáotica, agravada pelo fato
de o DNER e a Rede Ferroviária Federal estarem numa
situação de_ verdadeiro estrangulamento financeiro. Há
12 mil quilómetros de rodovias e outros 1 I mil de ferrovias exigindo restauração imediata, A eficiência do sistema de_ transportes caiu, resultando no aumento dos custos e, conseqUentemente, dos preços das mercadorias.
No _setor ferroviário, pretende·se reStaurar e modernizar, a curto prazo, 5 mil e 800 quilómetros de linhas, aumentando a eficiência dos cOrredores de exportação.

Quarta-feira 7 2519

A ferrovià- do Aço foi co~sidera obra não prioritária
pelo plano e sua conclusão foi adiado par-a--um futuro
não definido. Entn::tando, a sua não inclusão no plano
Nacional de _Desenvolvimento, configura-se uma grande
preocupação quanto aQcumprimento d:iS m'etas de desenvolvimento da região formada pelo triângulo económico Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte,
Com efeito, a região que abriga o seu traçado como
parte da Malha de Bitola larga da Rede Ferroviária Federal S.A., concentra unla parcela importante da economia nacional, havendo evidências, motivadas pela recuperação da economia, de que as demandas de transporte
ferroviário irão expandir-se de Õlodo considerável, além
da oferta de capacidade da infra-estrutura existente, que
tem .como segmento mais importante a centenária Linha
do Centro da antiga central do Brasil.
Aqui, Sr. Presidente, recordamos que quando combatíamos a Ferrovia do Aço, antes da sua implantação,
lembrávamos que era muito mais fácil e menos oneroso
ao Governo recuperar a chamanda linha do Centro da
antiga central do Brasil. Infelizmente, o Governo abandonou a modernização da linha do Centro e iniciou a
construção da Ferrovia do Aço, c'offio jã disse, sem o devido planejamento, sem a devida alocação de recursos.
A retomada de economia e a irreversível diminuição
da atratividade de modo rodoviârio, em virtude de seus
custos operacionais, fazem prever um aumento significativo na demanda do transporte ferroviário em geral e
Malha de bitola Larga em Particular. Percebeu-se também importantes alterações no perfil dessa demanda.
Configura-se, portanto, uma nova realidade que, na verdade, os fatos vêm sustentando essa expectativa, com as
demandas já execendo a capacidade da Linha do Centro.
A relevância, a magnitude, e a complexidade do assunto requerem, por parte do governo, um reposicionamento quanto a prioridade de término da construção da Ferrovia do Aço.
Recentemente, a MBR - Mineradores Brasileiros
Reunidos- mineradora .do Grupo Antunes que explora
e exporta minérío de ferro, e futUra cliente desta ferrovia,
se articula para propor ao Governo concluir a Ferrovia
do Aço. A MBR, segundo informações noticiadas pela
imprensa estaria disposta a inVestir USS 80 milhões.
Com a conlusão da FerrOvia, estaria aberto o caminho
para expandir a MBR e a empresa, em troca do dinheiro
colocado na obra, receberia insenção no frete por um
período a ser acertado enti'e os representantes do Grupo
Antunes e o Governo Federal.
Vale a pena recordar que MBR, Sr. Presidente, conseguiu da Rede Ferroviáríã, por determinado tempo, fretes
abaixo favorecendo mais ainda a internacionalização da
es::onomia brasileira. Hoj_e, Sr. Presidente, MBR paga um
percentual pe_lo transporte de I milhão e IOO mil toneladas, cerca de 5 dólares por tonelada. Se essa tonelagem
for aumentada para cerca de I milhão e 250 mil, ela passará a pagar 6,4 dólares por tonelada. E verifiéamos, Sr.
Presidente, que na chamada região do Paraopeba, onde
há, inclusive, mineradores nacionais, claro, também,
com a participação Oe firmas da Alemanha e da Holanda, esse frete chega a cerca de 8,3 dólares por tonelada.
Portanto, a MBR tem sido por demais beneficiada
pelo Governo Federal e particularmente pela Rede Ferroviária Federal.
Permita-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer pequeno histórico da ferrovia do Aço.
A Ferrovia do Aço, recomendada pelo Plano-Diretor
Ferroviário do ex-DNEF para o triângulo Belo
Horizonte-Rio de Janeiro-São Paulo (Projeto do

DNEF- 02/07), em 1972.
Sua implantação, iniciada- em 1974 em ritmo acelerado, como disse, prometido pelo então Presidente Geisel,
em cerca de mil dias foí pOrém quase desativada, a partir
de 1976, devido a falta de recursos financeiros, decorrentes da crise ecpnómica mundial e naiconal, e, da elevação
da previsão inicial dos custos.
O Programa Diretor Ferroviário- PDF -,elaborado Cm 1974, previaaplicação. no período 75/79, de USS
3,500 mílhões, estanto o triângulo Belo Horizonte-Rio
de Janeiro-São Paulo contemplado com USS 1,580 mílhÕes (moeda de 1974 ou custos de 1974).
Aquela ocasião, a ch~mada Ferrovia do Aço,
compreendendo-se as ligações Belo Horizonte-São .
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Paulo e Ramal Itutinga-Volta Redonda, havia sido dotada com US$1,080 milhões.
_
__ __ __ __
_
Após o início das obras e término dos projetas finais

de engenharia, a previsão do custo de construção (apenas) da Ferrovia do Aço eleva-se a US$3,643 milhões,
superior, portanto, à dotação global do PDF-74. Este
custo enc-ontra-se assim díscrímíriado, por trecho:

e

Subtrecho Belo Horizonte-Jeceaba USS 909 milhões
Linha principal
US$673 milhões
~Ramais de Acesso às j~zidas
US$ 236 milhões
• SubtrechoJeceaba-Itutinga
US$ 614 milhões
• Subtrecho ltutinga-Volta Redonda USS 914 milhões
• Subtrecho Itutinga-São Paulo
US$ 1,206 milhões
-

Total Geral

US$ 3,643 milhões

Sr. Presidente, esses números são· importantes para- se
perceber que quando o Grupo Antunes se propõe ao Gov_erno Federal a aplicar 80 milhões de dólar~ para o .tér~
mino da ferrovia do Aço, o Governo brasileiro terá que
meditar profundamente se aceita ou não essa proposta.
E aqui chamamos respeitosamente a atenção.de S. Ex.•, o
Sr..lMinistr.o dos Transportes, nosso Companheiro do
Senado, Afonso Camaigo, para que atente para essa pretensão do Grupo Antunes.
Os dispêndios efetivamente realizados, até 1977, nos
três primeiros subtrechos mencionados acima (USS 468
milhões) representaram 13% do total geral de USS 3,643
milhões e foram assim distribufdos:
• Subtrecho Belo Horizonte-Jeceaba USS 183 milhões
·• Subtrecho Jeceaba-ltutinga
US$ 207 milhões
• Subtrecho ltutinga-Volta Redonda. USS-78 -rililhões
Total USS 468 milhões
A diferença constatada entre os valores globais de
1974 e 1977 não pode, obviamente, ser totalmente atribuído ao processo inflacionário, mas, também, ao evidente subdimensiOnamento orçamentário da F'errovia
do Aço, que se pode ser explicado pelo desejo de demonstrar a economicídade da construção daquela ferro--

via.
Este ê o detalhe importante, Sr. Presidente.
Resulta, daí, que o novo orçamento previsto, em 1977,
para a implantação da Ferrovia do Aço corresponde a
3,37 vezes o valor constante do PDF 74.
Aliás, Sr. Presidente, isto era uma decoÚência natu~al
e normal das grandes obras levadas pelo Governo Fedç-.
ral. Se atentarmos, não só para a Ferrovia do Aço, mas
para as próprías usinas micleares, vamos verificar o que
tem acontecido neste Pais em relação aos orçamentos
previstos.
Ao longo do período entre 1976 e 1979, em função da
paralisação da construção da Ferrovia do Aço, aumenta~
ram as preocupações da RFFSA. quanto ao atendimento
das demandas crescentes utilizando-se somente da antiga
Linha do Centro, na época, c_om oferta de capacidade insuficiente.
Portanto, nesse perfodo o problema Ferrovia do Aço
versus DupHcação da Linha do Centro foi amplamente
discutido nas meios técnicos e empresariais e também
pela imprensa. Tornou-se, por isso, objeto de posições
inconciliáveis, devido ao emocionalismo que passou a
envolver o assunto.
Após, constatar o impasse criado por ambos os estudos, o Ministro dos Transportes da época decidiu refazer
os estudos técnícos-econômicos anteriores, afim de que
houvesse .dados seguros para uma decisão.
Incumbiu desses estudos o GEIPOT, que utilizaria dados disponíveis na RFFSA e ENGEFER, contratando,
se necessário, Consultores Especiais.
Do estudo o Sr. MíniStro decidiu-se pi!la conclusão rãpi da da Ferrovia do AçO - eritre Volta Redonda e .(eceaba- até 1983, para entregar ao tráfego em 1984. A
decisão assumia também a conclusão das melhorias na
Linha do Centro para adequá-lo a 45 milhões de toneladas anuais até 1980.
Após, 1984 as duas linhas (Centro e Ferrovia do Aço)
serão operadas em paralelo.
Portanto, com a decisão do Sr. Ministro, foram·par"alisadas sine die as obras do subtrecho Jeceaba-Belo Ho-

~

rizonte e destituída a prioridade do subtrecho ItutingaSã.o P_aulº.
'
Com o agravamento da crise e_c_onômica brasileira, a
partir de 1981, o governo foi obrigado, mais uma veipor
insufidência de recursos financeiros, paralisar as obras
da Ferrovia do Aço, apôs jã terem consumido US$ 2 bilhões 800 milhões a preços correntes.
Cumpre frisa.r que a semiparalisação das obras de terraplanagem, concluídas quase em sua totalidade, vem
acarretando, como era forÇOso acontecer, o desencadeamen-tá do procesSo de erosão que, sem dúvida. irá converter -os dispêndios efetuadoS (ao menos, em grande
parte) ·em fundOs perdidos ou irrecuperáveis.
Portanto, segundo informações da RFFSA, para concluir o subtrecho Jeceaba- Volta Redonda e entregá-lo
ao tráfego, seríanl necessários no máximo USS 374 milhões para concluí-la, obedecendo as especificações de
seu projeto original eletrificado e sinalizado (não está incluído neste valor o preço correspondente das 35 locomotivas elétricas, do lote de 72, com montagem também
semiparalisada) e no mínimo US$ I05 milhões para
~alocá-Ia em operação em moldes mais simples d'?_ que o
prévistO no projeto original e com degradação na especifYcação do mesmo (tração diesel, sem eletrificação e sinalização).
Sigo, Sr. Presidente, nesta linha de raciocfnio, para
mostrar que, hoje, a Rede Ferroviária poderia colocar
essa ferrovia em tráfego com cerca de I 50 milhões de
dólares. A Rede informa, Sr. Presidente, que precisa de
ISO milhões de dólares para sua operação em moldes
mais simples do que os previstos no projeto Original, um
projeto muito combatido e debatido na ocasião.
O objetivo da Redeê, a curto· prazo, aumentar a oferta
de capacidade de evasão de seu corredor Belo HorizonteRio de Janeiro-São Paulo em 9 a 10 milhões de toneladas
anuais. Segundo estudos de mercado da mesma Rede
Ferroviária Fedei'al SJ A, a capacidade de evasão da
atuallinha do centro estará saturada a partir de 1987.
Uma outra questão que se levanta af, o aspecto nuclear do nosso pronunciamento, um é quanto a definição
dos critérios 'de utiliZação da Ferrovia do Aço pelos
clientes atuaís. Os beneficias decorrentes de um transporte mais rápido não deveriam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ser exclusivos de alguns clientes, sobretudo
clientes em que empresas multinacionais têm nas raizes e
origens para transportes de minério. Para a economia
nacional talvez seja mais interessante que o aço e 0 cimento da construção civil tenham uma redução nos seus
custos finais.
E, aqui, poderíamos analisar o próprio Porto de Sepetiba. que o Governo federal precisa complementar, para
que se possa fazer um ..carrossel" e evitar, exatamente, a'
entrega da Ferrovia do Aço, por 80 milhões de dólares,
ao chamado ÇJ_rupo Antunes. Vejam V. Ex•s, Srs. Senadores que. depois do Goveriio empregar qua:se quatro bilhões de dólares, por 80 milhões de dólares, vamos entregar ao Grupo·Antunes a Ferrovia do Aço. E sobre que
critêrios? A Nação preciSa sei".eSclarecida, o Governo do
Presidente José Sarney não pode, apenas num simples
desejo do Grupo Antunes, nessa expectativa de se privatizar a economia brasileira, entregar urna obra que o
próprio cirgãnisrrio federal pode terminá-la.
O Sr. Alddes Saldanha- Permite v. Ex• um aparte?
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte'?

-0 SR•. ITAMAR FRÁNCO- Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Alcides
Saldanha.
O Sr. Alcides Saldanha - Nobre Senador Itamar
Franco, congratulo~me com V. Ex• pelo seu pronunciamento, porque é preciso alertar o País para um fenômeno Qüe éstá. ocOrrendo nos 11Itimos tempos: a síndrome
da privatização entre nós, como se privatizar resolvesse
todos os··assü:ntos-:--ora, num País subdesenvolvido, sofrendo pressões como nós sofremos, o Estado tem que
ser, muitas vezes, o grande investidor. As comparações
que se fazem entre as empresas públicas e as da chamada
iniciativa privada, partem, àS vezes, de metas diversas.
Aquilo que foi defeituoso, nestes 20 anos, não o foi porque existiram muitas empresas públicas, mas por que as
empresas públicas derivavam de um Governo antipopu-
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lar e de um Governo ditatorial; não tinham, sequer, o
povo a fiscalizá-la. Então, o mal não era a empresa
públi(la, e sim, quem exercia o governo e, conseqüentemente, quem administrava a empresa pública. Mas, o fenômeno que V. Ex• cita agora é muito coinum na nossa
história. Deixa-se o Governo investir, isto é, deixa-sebotar o dinheiro do povo, depois que está feita a parte mais
difícil. aí se diz que não deu certo e se privatiza, porque
este é um País que acredita livre na iniciativa privada. S
muito bom que V. Ex• alerte para este problema porque
ele não vai ser o único. Vão aparecer privatizações por
aí, em cima desse mesmo problema: depois que o Poder
público investir, depois que o Poder público gastou bilhões de cruzeiros, tornou viáveis determinadas expio~
rações, aí se diz que não foi bom e que se tem de privati.:.
zar, em nome de uma democracia econômica, que eu tenho muito em dúvida, na América do Sul do Século XX,
riâs condições em que vívi:mós. Congratulo-me com V.
Ex• por esta advertência: é preciso que comecemos a
pensar com um pouco mais de propriedade na questão
da economia nacional e se pare, um pouco pelo menos
com essa tendência de dar às empresas públicas a resPonsabilidade por todos os descalabros econômicos e sociais
que foram praticados_nestes vinte anos. Eles não advie~
ram do excesso de empresas públicas; advieram da centralização política de um governo antipopular, de um governo ditatorial e de um governo que fazía óa empresa
pública um órgão que nào se podia, sequer, fiscalizar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu que agradeço a 1ntervenção de V. Ex.•
Veja V. Ex• que, no início da minha fala, registrei a
crítiCa que fãço- contra o surgimento da Ferrovia do Aço,
porqUe entendia que o Governo teria gasto menos recursos se tivesse recuperado a Linha centro. Uma Linha
Centro, Sr. Senador Alcides Saldanha, que, hoje, praticamente não ê utilizada para o transporte de passageiros.
O que não ê possível, o Governo terá que explicar, se
aceitar essa proposta do Grupo Antunes - através do
Ministro Affonso Camargo. E como se construíssemos
uma casa e ela estivesse quase pronta faltando apenas colocar os lustres. V. Ex• aborda um tema da maior importância. Quando se fala em entregar a ferrovia à iniciativa
privada, ninguém ê contra a iniciativa privada neste País;
é só o Governo tomar cuidado com a desnacionalízação
da nossa economia e verificar se, realmente, a iniciativa
privada é cap_az de arcar com os custos da obra. um
custo de 80 milhões de dólares contra 4 bilhões de dólares aplicados jã pelo Governo Federal, parece-me exigir
um melhor estudo.
Agredeço_, portanto, a intervenção de V. Ex.•
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?

n

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
nohre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Luciõa·- Nobre Senador Itamar Franco,
os números que V. Ex• está recitando são por demais estarrecedores, são, eu diria, quase incríveis. E a credibilidade desses números, dada a sua procedência, que é a
autoridade moral e política de V. Ex•, essa credibilidade
faz com que eu lhe diga que o Governo do Presidente José Sarney apenas não pode consentir nisso, coino não
deve consentir e, para que esse consentimento não se materialize, é indispensável que as bancadas do PMDB, e
da Frente Liberal, sobretudo, que compõe a Aliança Democrática, em número esmagadoramente majOritário,
tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, impeçâm que esse organismo entreguista venha a
consolidar-se dentro de um regime em que estamos, exatamente, pretendendo a restauração dos verdadeiros valores nacionais, principalmente desses relacionados com
os setores básicos da atividade econômica brasileira. Oeseja congratular-me ~om V. Ex• pelo pronunciamento
que faz, e alertar os conipanheiros, os colegas; os ilustres
pares do PMDB e da Frente Liberal, para o perigo dessa
nova incidênica sobre fatores tão fundamentais da eco~
nomia brasileira. Meus parabéns a V. Ex• Tenho certeza
de que o discurso de V. Ex• não cairá no vazio, e vai
ecoar dentro do Palácio do Planalto, e o Senhor Presidente da República ficará no dever e na obrigação de tomar uma medida acauteladora e proibitiva da consolidação desse negócio, ou dessa negociata, porque prejudicial aos legítimos interesses do nosso País. Era o aparte
que tinha que dar a V. Ex•
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O SR. ITAMAR FRANCO·- Muito obrigado, nobre
Uder Senador Fábio Lucena. V. Ex• tem razão. Se este
"negócio~•- vamos chamâ-Jo de negócio- for reatizarlo, o Governo Federal está na obrigação de detalhá-lo e
explicar à opinião pública por que se pretendeu entregar
por 80 milhões de dólares a Ferrovia do AÇo ao Grupo
Antunes.
E veja V. Ex• que é a própria Rede Ferroviária que diz
que com 150 milhões de dólares- evidentemente. não
dentro do projeto inicial, que se estabeleceu para a Fer-

·rovia do Aço, colocá-la em funcionamento. Anotamos
que para atender às necessidades de expansão da oferta
de capacidade da RFFSA em lO MTU fano, a curto prazo no triângulo Belo Horizonte/Rio de Janeiro/São
Paulo, a alternativa de investimento mínimo solicita USS
150 milhões, assim discriminados:
- Infra-estrutura USS 12 milhões
-Superestrutura USS 85 milhões.
Veja, Senador Fábio Lucena, que tudo indica, salvO
melhor interpretação, que vão Ser aplicados os 80 miR
lhões de dólares do Grupo Antunes, exatamente, na superestrutura.
O Sr., Carlos Lyra- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com todo o prazer, Senador.
O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador, ouvi atent.amente a exposição de V. Ex• Na realidade, são números ater-

radores: 4 bilhões de dólares serem assim vendidos por
8b milhões. Eu faria uma proposição a V. Ex• para que,
na maneira em que for evoluindo o negócio, nós convoquemos aqui o Ministro, que é, aliâs, um colega nosso, o
Ministro dos Transportes que ê o Senador Affonso Camargo. Acredito que o Presidnete José Sarney não tomará uma decisão maior sem um maior conhecimento num
assunto de tama[J.ha importância, conforQie os dados
que V. Ex~ expõe. E eu proporia a V. Ex• que~onvocasse
aqui o Ministro para que, na hora oportuna,-s: Exf expticasse à Casa o motivo pelo qUal vái alienar um patrimõnio desta Nação de 4 bilhões de dólares, por 80 milhões de dólares. Na realidade, V. Ex• fez muito bem em
trazer a esta Casa esse relatório sobre a Ferrovia do Aço.
Era o aparte que gostaria de dar a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Carlos Lyra,
vamos aguardar o pronunciamento de S. Ex• o Minsitro
dos Transportes, nosso colega Senador Affonso Camargo. Pelo que leio, hoje, nos jornais, S. Ex• teria uma reuniãocom o grupo Antunes. Vamosentenderquenoregime democrâtico quando se fala na democracia, quando
se fala no regime participativo, quando se fala em informações claras, a sociedade brasileira deverâ ser devi9amente informada para esse tipo de transação. Evidentemente pode até ser que o Mínistr-o dos TranSportes tenha
8
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sequer pensar que, por maior que seja o desejo de o Governo privatizar empresas, possa essa proposta ter guarida no <Jtual Governo, que é um Governo sério, exercido
por um homem probo, como o Presidente Sarney. Por
isso é que não ac-redito, recuso-me mesmo a admitir, que
-0 Senhor Presidente da República possa acolher uma
_proposta dessa naturez.J, que é leonina e, sobretudDt nociva aos interesses legítimos do povo brasileiro. Se faêmos a desapropriação, para atender aos interesses do povo, das redes ferroviãrias, do serviço de fornecimento de
luz e energia, não podemos agora recuar, porq~e seria
um recuo, para priviltizar empresa de serviço p6blico ou
parte dela. como é o caso de que V. Ex• cuida, nesta hora, de maneira vígilante, para evitar que se consuma um
ne&óció- danoso aos in_teresses do País. Portanto, louvo
V. Ex' na sua disp()siçã_o, -nã sua firmeZa· e !10 -~c_::u propôsi to de denunciar a ocorrência de atas qUe venham em
prejuízo do povo brasileiro.
O SR. ITAMAR FRANCO- yeja V. Ex• que eu não
-quis abordar o prejufzo que tem sofrido particularmente
a economia do meu Estado, com a exploração de minérios. Mas o que não podemos aceitar ê que exatamente
quando essa Ferrovia do Aço, ....... não naquela época em
que a combatíamos - mas na fase atual que ela pode
__ tami;»ém transportar o ferro &usa- e veja y. Ex• que no.
tmnsporte do ferro gusa, que interessaria à economia mineira. Aguardamos. nobre Senador Nivaldo Machado, o
que pensa o Ministério dos Transportes, tão bem entregue ao Senador Affonso Camargo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na expectativa de uma análise profunda do Governo
Sarney sobre a Ferrovia do Aço.
Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente._(Muito bem!)
SECRETARIA GERAL DA MESA
(R~ha

das matérias apreciadas de ]9 a 30 de ju~
nho de 1985- art. 293, II, do Regimento Interno)
Projetos Aprovados e Encaminhados à Sanção

- Prnjeto de Lei _da Câmara n"' 31, de 1985 (n"'
4.896/84, na Casa de origem), de iniciativa do Seflhor
Presidente da República, que cria a 13• ·Reg]ão da Justiça
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do TrabaJj:to, institui a cotresPondente Procuradoria Regional do
Ministério llúblico da União junto à Justiça do Trabalho, e dá outras providências.
Sessão: 4-6-85 (extraordinãria)
_ Proieto de Lei da Câmara n"' 5, de 1985 (n"'
-4.729/84, na Casa -de origem), de iniciativa do ~~nhor
Presidente da República, que altera a composição e a arganização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho

:f~~ :~f~~~t;~ d:j~:s~~i~~=~strif~ ~ ~:es~
que menciona. cria cargos. e dá outras providências.
própria Rede aplicar 150 milhões de dóalres depois do
Sessão: 4-6-85 (extraordinãria)
Governo ter.aplic<ido 4 bilhões de dólares.
-Projeto de Lei da Câmara n"'_.28, de 1985 (n.,
Evidentemente, os números que nós fornecemos, hoje,
5.3&5/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
poderão ser contestados ou não pela Rede Ferrciviãría -e
-Presidente da Repúb1ica, que cria cargos no Mini$~ério
pelo próprio Ministério dos TranspOrtes. Mas não acre-da Reforma e do Desenvolvimento Agrârio- MIRAD,
ditamos, Já o disse, aqui, e repito a V. Ex•, que no início ---e -dá outras providências.
fomos contra a Fêrrovia do Aço mas, neste momento em
Sessão: 4-6-85 (extraordinária)
que a Rede pode terminã-la com 150 milhões de dólares,
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 166, de 1984 (n'i'
evidentemente sem a parte de sinalização, sem a eletrifi- '
1.769/83, na Casa dr..: origerri), Je -irliciatfva do Senhor
cação, entregâ-la a um determinado grupo, exigfrâ maioPresidente da Repúblici, que autoriza ã reversão, ao Esres explicações. O que nós esperamos ê que o Ministro
tado de Mato Grosso, do terreno que menciona.
Sessão: 5-6R8_5 (extraordinãria)
dos TranSportes esCute os seus profisSionais, esCu"te-3. su-_PrOjeto de -Lei da Câmara n'i' 238, de 1984 (n9
pervisão da Rede Feàoviâria e examine atentamente,
porque isso não pode acontecer logo no início-doGover1.770/8~, na Casa de origem), de iniciãtíva do--Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao Mono do presidente José Sarney.
Mas, Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronuncianicípio de Jacarezinho, Estado do Paranâ, do terreno
mento.
·
que menciona.
- -Sessão:· 18-6:85 (extraordinlria)
O Sr. Nivaldo Machado - Permite V. Ex• um aparte?
-Projeto de- Lei da Câm3r3 ··n'~' 46, de 1985 (n9
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer.
5.345/85, na Casa de origeffij, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
O Sr. Nivaldo Machado :_ Seriadot Itamar Franco,
a transpor recursos para implementação e funcionamencusto a crer que alguém sequer tenha pensado e, muito
to dos Ministérios que especifica, e d_â outras providênmenos, pr~posto um negócio dessa natureza~ Porque se o
cias.
Goven10 investiu 4 bilhões de dólares, e V. Ex• prova
Sessão: 19-6-85 (extraordinária)
esse fato, aqui, não só com documentos, mas prov~ pela
-p-rojeto de Lei da Câmara n"' _251, de 1984 (n"'
sua idoneidade pessoal de ~o~~m sérío, que jamais tra4.517/84, na Casa de origeni), de iniciativa do Senhor
t1a à Casa urita denúncia que não tivesse fundamento; se
Presidente da República, que altera a estrutura da Cateo Governo gasta essa importância, não se pode admitir,
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goria Funciónal de Assistente Social, do Grupo-Outras
de N.ív~I Su~or, e dá outras providências.
Sessão: 20-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n"' 47, de 1985 (n9
5.462/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a_ abrir créditos suplementares até o limite de CrS
23.507.600.000.000 (vinte e três trilh,ões, quinhentos e
sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros), e dá outras providências.
Sessão: 20-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n' 42~ de 1985 (n'
4.982/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de Técnico de Co"branc;;a
e Pagamentos Especiais, Código NS-944 ou LT-NS-944,
e dã outras providências.
Sessão: 20..6-85 (extraordinária)
:At~~id~de_s

-Projeto de Lei da Câmara n' 21, de 1985 (n9
4.212/84. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
PTesidente da República, que concede pensão especial a
Josa Pedro Tiradentes, trineto de Joaquim José da Silva
Xavier~ o Tiradentes.
Sessão: 25-6-85 (Extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n' 32, de 198.5 (n9
4.981/85, na Casa de origem), que reajusta os valores de
vencimentos. saJãrios e· proventos dos servidores da Câmara dos Depu~ados. e dá outras providências.
Sessão: 25-é-85 (ex,traordinâria)
-Projeto de_Lei do Senado n~ 180, de 1985-DF. -qu~
reajustã os vencimentos, salários, soldos e proventos dos
servidores civis e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e dos servidores
do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dos respecR
tivos Ministérios Públicos, e dâ outras providências.
Sessão: 25-6-85
-Projeto de Lei da Câmara n' 44, de 1985 (n"'
5.539/85, na ClJSa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera o prazo para pagamento do imposto de renda devido por pessoas jurídicas.
Sessão: 26-6-85 (extraordinária)
~-Projeto de Lei da Câmara n'l' 50, de 1985 (n'
5.777/85. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta os vencimentos,
salários e soldos dos servidores civis e militares da União
e dos Territórios' Federais, dos membros do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios, do
Tr~bunal de Contas da União, bem como revê proventos
e pensões e dá outras providências.
Sessão:· 26-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n~> 48, de I 985 (n"'
5.684/85, na Casa de origem), que estabelece normas
para a realização de eleições em 1985, dispõe sobre o
alistamento eleitoral e o voto do analfabeto e dá outras
providências.
Sessãp: 26-6-85 (extraordinãria)
- Projeto de__ Lei da Câmara n9 57, de I 985 (n"'
4.504/84. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a execução do
~ 4., d-º-----artigo. 176 da Constituição ·Federal e dá outras
"
providências.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
-Projeto_ de_ Le_i da Câmara n' ~3, de 1985 (n.,
~.973/85, na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor
Presidente da República, que altera o valor do vencimento dos cargos que especifica e -dâ outras providências.
Sessão: 27-6-8i (extraordinária)
__ -Pr_t;)jeto _d_e J~~ da Çâmara I]9 _37, de 1981 (n'l'
(795/79, na Casa -~e orige~). que acrescenta parágrafo
ao artigo 6.S: da Lei n"' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
9ll:e dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá Qutras_ providências.
Sessão: 27-6R85
- pr_oj_eto de Lei da Câmara n9 52, de 1982 (n"'
I:97§/79, na C~sa de o_rigem), que veda novas inscrições
no Quadrç dePt:_Q_visionados da Çh:de~ do~ Advogados
do Brasil e. mediante alterações da Lei n9 4.215, de 27 de
abril de 1963, assegura, aos atualmente inscritos nesse
'Quadro, o amplo direito de e~ercfcio da_ profissão de advogado.
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Sessão: 27-6-85
-Projeto de Lei da Câmara n~' 103, de 1984 "(n~'
281/79, na Casa de origem), que dâ a denominação de
uAfonso Pena" ao aeroporto de São Jo~ dos Pinhais,
Estado do Paranâ.
Sessão: 27-6-85
-Projeto de Lei da Câmara n~' .SI, de i98S- (il"
3.990/84, na Casa de origem), de iniciativa 00 "Senhor
Presidente da República, que altera o artigo 71' da Lei n~'
1.649, de 19 de julho de 1952, modificado pelo Decretolei n" 531, de 16 de abril de 1969.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
__
-Projeto de Lei da Cãm"ara_n~' 1_64. de Í984 -(nl'
3.001/84, na Casa de origim),-aC-irlíciativa do Senhor
Presídente da República, que autoriZa a reversão ao Município de Ourinhos, Estado de São PauiD, do terreno
que menciona.
Sessão:- 28-_6-85
-Projeto de Lei da Câmara n" 20, de 1985 (n'l'
4.984/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, -turístiCo e paisagístico, assim
como a qualquer outro interesse difuso, e dá outras providências.
Sessão: 28-6-85 (extraordinária)
Projetos aprovados e

~nviados

à promulgação

-Projeto de Decreto Legislativo n9" 27, de 1984 (n'1
65/84, na Câmarii dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Cooperação no Campo da Ciência e da
Tecnologia entre o_Gõveiilõ da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão, concluído em Tóquio, a 25
de maio de 1984.
Sessão: 4-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n'1 1_, de 19?5, de autoria da
Comissão Diietofa, quedispõe sobre a incorporação aos
proventos de aposentadoria de servidores inativos do Senado Federal, da Gratificação de Nível Superior, e dá
outras providências.
Sessão: 5-~85 (extniOidinária)
-Projeto de Decreto Legislativo nl' IO, de 1985 (n"'
103/85, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no
período compreendido entre os dias 11 a 14 do mês de
agosto de 1985, em visita-õficial à República Oriental do
Uruguai.
Sessão: 19-6-85 (extraordinária)
-Projeto de D_ec_reto Legislativo n~' 9, de 1984 (n"'
97/81, na Câmara-dos Deputados), que aprova o novo
texto da_Convenção Internacional para a Proteção dos
Vegetais, assinada em Roma, a 6 de dezembro de 1951.
Sessão_:_ 20-6-85 (e:'-traord~nária)
-Projeto de Resolução nY IS; de 1985, que autoriZa o
Estado de Santa Catarina a elevar em CrS
30.371.297.614 (trinta bilhões, trezentos e setenta e um
milhões, dÚzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada.
Sessão: 27-6-85.
-Projeto de Resolução n' 19, de 1985, qUe-autoriza o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em
Cr$ 252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e
cinqUenta mil, duzentos e dez cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Sessão: 27-6-85
- Projeto de Resolução n' 20, de 1985, que autoriza o
Estado de Minas GerãíS-a elevar em CrS 75.338.274.815
(setenta e cinco bilhões, trezentoS e trinta e oito milhões,
duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e
cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 27-6-85
-Projeto de Resolução n• 21, de 1985, que autoriza o
GoverhO do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
15,800,000.00 (qriif:t:ze milhões e oitocentos mil dólares
americanos).
Sessão: 27-6-85 ·
-Projeto de Resoluçà,o nl' 22, de 1985, que autoriza o
. Governo do Estado do Amazonas a realizar operação de

emprêstimo externo, no valor de USS I00,000,000.00
(cem milhões de dólares americanos), destinada ao programa de obras viárias e de saneamento na cidade de
Manaus.
Sessão: 27-6-85
- Projeto de Resolução n'1 24, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação
de emprêstimo externo, no valor de USS 66,500,000.00
(sCSsenta e seis milhões e quinhentos mil dólares americanos).
Sessão: 27-6-85
:- :.._ Projeto de Resolução nY 25, de 1985, que autoriza o
-=-uovern:o d-O-Estado -de São Paulo a prestar gãraritia à
Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO)
em operação de crêdito no valor de Cr$ 96.291.000 (noventa e seis milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros).
Sessão: 27-6·85.
-Projeto de Resolução n'~' 26, de 1985, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a elevar, temporariamente, ·em
Cr$ 517.422.174.898 (quinhentos e .dezessete_ bilhõ_es,
quatrocentos e vinte e dois milhões, cento e setent?- e
quatro mi1t oitocentos e n~venta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 27-6-85
Projeto de Reso~:Jção nY 28~ de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Araputanga, Estado de Mato
Grosso. a contratar operação rle crêdito n9 :vª_lor de CrS
640.315.909 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e
quíriZ<_:, mi!_, _n_<!v~entos e nove cru~iros).
SesSão; 27-6-85
--ProjetO de Resolução nY 29, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crêdito_ no v_alor de CrS
30.817.1'75. (trinta mil_hões, oitocentos e dezessete mil,
cento e setenta e cinco cruzeiros).
Sessão: 27-6-85
::::...PI-OjefO êleR.eSolução n"' 40, de 1985-, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
-USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares
americanos).
Sessão: 27-6-85
-Projeto de Resolução n"' 50, de 1985, que autoriza o
GoVernO do Estado do Rio Grande do Norte a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USJ
8,177,000.00 (oito milhões, cento e setenta e sete m_il
dólares americanos).

Sessão: 27-6-85
-Projeto de Resolução n~' 30, de 1985, que autoriza- a
Prefeitura Municipal de Cdtia, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor de CrS
10.720200.0QQ (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos mil cruzeiros).
SeSSão: 27-6-85_ (extraordinãiia)
Projeto de Resolução n"' 31, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de lbiúna, Estado de São Paulo, a
cõritnltar operação de áêdito no- valor dt! Cr$
5.360.100.000 (cinco bilhões, trezentos e sessenta milhões
e cem mil cruzeiros).
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n"' 32, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de São Paulo a prestar garantia à
Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO)
em operação de crédito no valor de CrS 51.868.928.114
(cinqUenta e um bílhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e vinte e oito míl, cento e quatorze cru~
zeiros).
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolu_ção nl' 33, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo,
--a contratar operação de crédito no valor de Cr$
7.952.8QZ.:QOO_ (sete bilhões, novecentos e cinqOenta e
dois milhões, oitocentos e dois míl cruzeiros).
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n' 34, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado d.e Goiás a realizar operação de em- prêstimo externo no valor de USS 25,000,001J.OO (vinte e
cinco- milhõ~ de dólares americanos)
Sessão: 27-6-85 ( extraordí~ária)-
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- Proj~tQd_e_R~lução n"' 35, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
28,800,000.00 (vinte e oito milhões e oitocentos mil dólares americanos).
Sessão: "27-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n"' 36, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de
emprêstimo externo no valor de USS 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões de dólares americanos).
__ Sessão: 27-6-SS.(ex.traordinária)
-Projeto de Resolução n'~' 37, de 1985, que autorizá o
Governo do Estado de Santa Catarina, a realizar ope~
raç-ão __ de__ empréstimo externo, no valor de US$
- 15,000,000.00 (Quinze milhões de dólares americanos),
destinada ao Programa de Investimentos do Estado.
Sessão: 27-~-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n'l' 38, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado do Ama_zonas a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de USS 79,000,000.00
(setenta e nove milhões de dólares americanos.)_
Sessão: 27.06.8~ (extraordinária)
.....:.. PrOjeto-de-ResoluçãO Õ"' .39, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
11,000,000.00 (onze milhões de dólaies americanos).
Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução nCJ' 41, de 1985, que autoriza a
PrefeitUra Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São
Paulo, a realizar operação de emprêstimo externo novalor de USS 4,000,000~00 (quatro milhões de dólares americanos).Sessão:- 27.06.85 (extraordinária)
. . .:. . Projeto de Resolução n"' 42, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Pau- lo, a realizar operação de empréStimo externo, no valor
de USS 20,000,000.00 (vinte milhões ded_ólares americanQs).
Sessão: ~7.06,85 (extraordinâiía)
-Projeto de Resolução n"' 43, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
30,000,000.00 (trírüa milhões de dólares americanos).
Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
-Projeto de Resoluçã9c n9 44, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de Sergip~ ~ contrata~ operação de
crêdito no valor de CrS 5.487.433380 (Cinco bilhões,
quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e
trinta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros).
Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
-Projeto de ~esolução n'l' 45, de 1985, que autoriza o
Governo- do Estado de Pernambuco a realizar operação
de empréstimo externo, nO valor de USS 25,000,000~00
(vinte e cinco triilhões de doláres americanos)
Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n'146, de 1985, que modifica a
redação do artigo 1', da Resolução n"' 135, de 6 de dezembro de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a realizar ope-ração de empréstimo externo no valor de USS
20,000,000.00_ (vinte milhões de dólares americanos),
destinada ao Programa de Investimento do Município.
Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n'147, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado do Maranhão a rea_lizar operação
de empréstimo externo, no valor de USS 55,000,000.00
(cinqUenta e cinco milhões de dólares americanos) destinada ao Programa Rodoviário do Estado.
Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n'148, de 1985, que autoriza o
Estado do Acre a contratar operação de crédito, no valor
de Cr$ 13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e quatro milhõ~. seiscentos e setenta mil cruzeiros).
Sessão: 27.06.85 _(extraordinária)
- Projeto de Resoluçã_o n_Y SI, de 1985, que autoriza o-Governo do Estado de Santa Catarína a reafizar" ope-ração de ~mpréstimo externo no valor de USS
197,600,000.00 (certto _e noventa e sete milhões e seiscentos mil dólares americano~).
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Sessão: 27.06:85 (ex:traordiriãria)
-Projeto de-Resolução n"' 52, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado da Paraíba a ~r operação de
~mpréstimo externo no valor de USS !30,000,000.00

(cento e trinta milhões de dólares americanos), destinada

á financiar o Plano de Ação do Governo daquele Estado.

Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n'~ 53, de 1985, que modifica a
redação do artigo 1"', da Resolução n11 108; dC 5 -de de·
zembro de 1984, que autoriza o Estado do Espírito Santo
a realizár operação de empréstimo externo nó valor de
US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinada ao Programa de infra-estrutura rural daquele Estado.
Sessão: 27.06.85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n"' 54; de 1985, que autoriza o
Governo do Estado do Piauí a "re3.lizar operação de em~
Préstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (SesSenta milhões de dólartes americanos).
· Sessão;'28.U6.85 (e;rs.traordinária)
-Projeto de Resolução n'i' 55, de 1985, que autoriza o
Governo dó estado do RiO-de Janeiro a elevar em CrS
65.956.369.973 (sessenta e cinco bilhões, novecentos e
cinqüenta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil,
novecentos e sessenta e t~ cruzeiros) o montante de sua
dívida consolida.
Sessão: 28.06.85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n' 56, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal áe Jacare1, Estado de São PaUlo, .ã
contratar operação de crédito no valor de Cr$
5.301.868.000 (cinco bilhÇes, trezentos e um milhões, oi~
tocentos e sessenta e oito mil cruzeiros).
Sessão: 28.06.85 (extraordinária)
- Projeto de ReSoluçãõ n•i 37, de 1985 que autoriza a·
Prefeitura "MuniciPal de Ferraz de Vasconcelos, Estados
de São Paulo, a contratar operações de crédito no valor
de CrS 7.146.800.000 (sete bilhões, cxmto e quarenta e
seis milhões e oitocentos mil cruzeiros).
Sessão: 28.06.85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n"' 58, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis mi-

!hões,-r.:ovecentos e sessenta-e--eitc mil-cruzeiros).Sessão: 28.06.85 (extraordinári!!)
-Projeto de Resolução n' 59, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crêdito no valor de CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros).
Sessão: 28-6-85 (extraordinâria.)
-Projeto de Resolução n"' 60, de 1985, que autoriza·a
Prefeitura Municipal de Mambaf, Estado de Goiâs, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 33.221.139
(trinta e três milhões, duzentos e vinte e-Um mil, cento e
trinta e nove cruzeiros).
Sessão; 28~6~85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n' 61, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vitória- da ConqUista, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.947.932.813 (um bilhão, novecentos e quarenta e sete
milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e treze
cruzeiros).
Sessão: 28~6~85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n9 62, de 1985, que autoriza a
Prefeitura- Municipal de lndaiatuva, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito_ no valor de Cr$
5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentOs e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros).
Sessão: 28~6-85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n"' 63, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jundia1, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor de CrS
10.720.ÍOO.OOO (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos mil cruzeiros).
Sessão: 28-6-85 (extraordínária).
- Projeto de Resolução n"' 64, de 1985, que autoriza a
Municipal de Bragança Paulista, Estado de
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São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de
CrS 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta_e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros).
Sessão: 28~6-85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n~" 65, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito, no valor de Cr$
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros).
Sessão: 28~6-85 (extraordinária).
......;.. Projeto de Resolução n' 77, de 1985, que autoriza o
Governo do Distrito Federal a contratar operação de
crêdito no valor de Cr$ 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sessenta e_ quatro mil,hões, quatrocentos e vinte
e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros).
Sessão: 28~6-85 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 10, de 1985, que altera a Re~
solução n9 62, de 28 de outubro de 1975, que dispõe
sobre operações de crédito dos Estados e Municípios,
fiXa seus limites e condições.
Sessão: 28-b-85 (exttaordináiia).
-Projeto de Resolução n' 66, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campo Grar'de, Estado de
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e
quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e duzen~
tos e seis cruzeiros).
·
Sessão: 28--6-85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução nt 67, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS
67.000.000.310 (sessentã. e sete bilhões e trezentos e dez
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 28~6-85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n' 68", de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, a contratar .operação de crêdito no valor de CrS
3.976.401.000 (três bilhÕes, novecentos e setenta e seis
milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros).

Sessão:- 28~6~~:(~xtr~e~iná-ria)-.- Projeto de Resolução n'i' 69, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, a
contratar operação de crédito no valor deCrS 88.421.771
(oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros).
Sessão: 28-6~85 (extrao_r!=linária).
- Projeto de Resolução n'i' 70, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de São Paulo promover a relocall~
záção do empreendimento aprovado pela Resolução n~"
343~ de 30 de setembro de 1983.
-_~essao:-_2?-§_~S:S (extraoidinária).
-Projeto Cie ResOlução n"' 11; de 1985~-que autoriz~ o
Governo .do Estado da Bahia a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.144.701.308 (um bilhão, cento
e quarenta e quatro milhões, setecentos e um mil, trezentos e oito cruzeiros).
Sessão; 28~6-85 (extraordinária).
,..,._Projeto de Resolução n~>72, de 1985,.que autoriza o
Governo do Estado da Bahia a contratar operação de
crédito no valor de CrS 752.09&.032 (setecentos e cin~
qUenta e dois milhÕes, noventa e oito mil e trinta e dois
cruzeiros).
.Sessão:: 28~6~85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n'i' 73, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Mu_nicipal de Jundiaí, Est_ado d_e São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor de CrS
2.103.497.275 (d_ois bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e cinco
crUZeiros).
Sessão: 28~6~85 (extraordinâria).
-Projeto de Resolução n'i' 74, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pancas, Estado do Espírito San~
to, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
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159.089.613 (cento e cinqiienta e nove milhões, oitenta e
nove mil, seiscentos e treze cruzeiros).
Sessão: 28~6-85 {extraordinâria).

-=-

Projeto de Resolução n9 75, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nobres, Estado de Mato Gros-so, a Cmlti'alar operaÇão de crédito no valor de Cr$
I.327.244.778 (uril -bilhão, trezentos e vinte e sete mi~
lhões.. duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e se~
tenta e oito cruzeiros).
Sessão: 28~6~85 (extraordinârla).
-Projeto de Resolução n"'76, de 1985, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito San~
to, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões,
duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros).
Sessão: 28~6~85 (extraordinária). ·
-Projeto _de R~soluç_~o n_"' 78, de 1~85, que autoriza o
Governo do Distrito f!'ederar a realizar operação de empréSti.flo extei-no, no valor de FF. 38.800.000 (trintã e·
oito milhões e oitocentos mil francos franceses).
Sessão: 28-6-85 (extraOrdinária).
-Projeto d~ Resolução n'i' 79, de 1985, que autoriza o
Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$
339.561.810.000 (trezentos e trinta e nove bilhões, qui·
nhentos e sessenta e um milhões, oitocentos e dez mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Sessão: 28~6-85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n' 80, de 1985, que modifica a
redação do artigo I"~ da Resolução n'l' 70, de 24 de no~
vembro de 1984, que autoriza o Estado da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólareS americanos).
Sessão; 28-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Decreto Legislativo n"' 14, de 1984 (n"'
47/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
dos Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal Universal (UPU), negociados no Congresso do Rio
de Janeiro, de 1979.
Sessão: 28~6-85 (extraordinária)
Projeto~

Promulgado Pelo Presidente do Senado

F~e_!'~_

-Projeto de Lei do Senado n"' 114, de 1985- Complementar - que dispõe sobre a instalação de Municl~
pios, e dá outras providências.
Sessão: 27~6-85 (extraordinária)

Projetos Aprovados e Enviados à Câmara dos Deputados
- Piójet.O de Lei dõ- Scinad.õ- n9 184,· de 1984, de autoria do Senador Mauro Borges, que altera dispositivos da
Lei n"' 5.682, de 21 de julho de 1971, modificada pelas
Leis n"'s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5. 78 t, de 5 de ju~
nho de 1972, 6.444, de 3 de outubro de 1977, e 6.767, de
20 de dezembro de 1979, e dâ outras providências.
Sessão: 4-6~85 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n'i' 303, de 1980, de aUtoria do Senador Itamar Franco, que dá nova redação ao
item IV do artigo 49 da Lei n~ 6.226, de 14 de julho de
1975.

Sessão: 5~6-85 (eXtraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n"' 228, de 1979, de autoria dO Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao artigo 39 da Lei n~> 5.107, de 13 de set_embro de
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dâ outras ProvidênciaS.
Sessão: 11-6-85. textraordiõária)
-Projeto de Lei do_S~ado n9 331, de 1980, de autoria do Senador PassOS Pd!to,-que erige em monumento
nacional a cidade de São Cristóvão, no Estado de Sergipe.
Sessão: 12~6-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n'i' 191, de 1984, de auto~
ria do Senador Carlos Chiarem. que dispõe sobre exercf~
cio da profissão de Economista Doméstico· e dá outras
providências.
Sessão: 12-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n~> 341, de 1980, de autoria do Senador Franco Montoro, que altera o artigo I"'
da Lei n9 5.589, de 3 de julho de 1970, a fim de permitira

I
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autenticação, mediante chancela mecânica, dos documentos finnados pelas instituições financeiraS.
Sessão: 18-6-85 (extraordinãria)
- Projeto de Lei do Senado n"' 83, de 1985, de autoria
do Senador Itamar Franco, que prorroga a vigência da
Lei n"' 7 .069, de 20 de dezembro de 1982, que estabelece
Jimite ao reajuste de aluguéis residenciais.
Sessão: 18-6-85 (extraordinâria)
- Projeto de Lei do Sen_ado nll 96, de 1985, de autoria
do Senador César Cals, que determina o enquadramento
das cooperativas de condutores de veículos automotores
na categoria de grande consumidor.
Sessão: 19-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei d_o S~nado n• 153, de 1985, de autolia dos Senadores Nelson Carneiro e outros Senhores Senadores, que introduz modificações na Lei n' 7 .232, de
29 de outubro de 1984, que dispõe sobre a Política Nacional de lnfonnãtica, e dã outras providências, e no
Decreto-lei nl' 288, de 28 de fevereiro de 1967, que altera
as disposições da Lei n'~ 3.173, de 6 de junho de 1957. e
regula a Zona Franca de Manaus.
Sessão: 20-6-85. (eXtraorOínária) ·
- Projeto de Lei do Senado n9 86, de 1985, de autoria
do Senador Virgílio Távora, que restabelece principias
da Política Nacional de Informática cstatuídos pelo Projeto de Lei n'~ 10, de 1984, do Congresso Nãcional, par:..
cialmente vetado pelo Poder Executivo, ao promulgar a
Lei n' 7.232,"de 29 de outubro de 1984.
Sessão: 25--6-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n'~ 5, de 1983- Complementar - de autoria do Senador Odacir Soares, que altera a redação do artigo 18 e revoga o artigo 29 da Lei
Complementar n' 41, de 22 de dezembro de 1981.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senad.o n'~ 197, de 1985, de autoria dos Senadores Murilo Badaró e Humberto Lucena,
qu"e dispõe sobre o horário gratuito no rádio e televisãO
para eleições de 1985, e dâ outras providências.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n'~ 24, de 1985, de autoria
do Senador Alexandre Costa, que dispõe sobre alienação
de imóvel residencial de propriedade da União e do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília- FRHB, e dá outras providências.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n~"99, de 1985, de autoria
do Senador José Lins, que siS-tematiza as ações-do Governo Federal, no N ardeste, no que tange aos problemas
das águas, e dá outras providências.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1985, de auto.ria do Senador Nelson Carneiro, que declara de utilidade
pública o Instituto Internacional de Cultura.
Sessão: 28-6-85 (extraordinária)
Projetos Aprovados e Encaminhados à Comlssio de Redação
- Projeto de Lt;i do Senado n9 93, de 1980, de autoria
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em cinema, rádio e televísão, da
· História do Brasil ou de seus vultos.
Sessão: 5-6-85 (extraordinária)
.:__ Projeto de Resolução n9 2, de 1985, apresentado
pela~Comissão Especial, que aprova o Relatório, a Conclusao e Recomendação da Comissão Especial destinada
a examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Polónia. ·
Sessão: I9-6-_85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado_nl' 122, de 1980, de a~:~to
ria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a
aplicação da correção monetãria em depósitos judiçiai_s.
Sessão: 20-6-85 (extraordinária)
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-Projeto de Lei do Senado n"' 212, de 1981, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a compe-tência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar
dissídios oriundos das relações de trabalho entre trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços.
Ses_são: 25-6-85 (extraordinária)
-~ SubstiÍ~o da Câmara dos Deputados ao -Projeto
de Lei do Senado n" 118, de 1977 (09 3.228/80, naquela
Casa), que dispõe sobre o cheque e dâ outras providências.
Sessão: 26-6-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n'~ 45, de 1982, de autoria
do Senador Passos Pôrto, que institui o .. Dia Nacional
da Conservação do Solo... a ser cornemorad_o, em todo o
Pais., no dia 15 de abril de cada ano.
Sessão: 26-6-85 (extraordinâria)
- Projeto de Lei do Senado n"' 2, de 1980, de autoria
·do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino
superior.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1979, de autoria
do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafos
ao artigo 517 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 28-6-85.
Projetos Prejudicados e Encamlnbados ao Arquivo
-Projeto de Lei da Câmara n9 90, de 1984 (n'~ 305/79,
na Casa de origem), que modifica o artigo 3~" do Decretolei n'~ 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a
verificação judicial de insalubridade e periculosidade e
dá outras providências.
Sessão: 19~6-85.
-Projeto de Lei do Senado n~" 18, de 1979, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a aquisição de imóveis- funcionais pó r seus ocupantes, e dá outras providências.
Sessão: 27-6-85 (extraordinária).
Requerimento Prej_udlcado e Encaminhado ao Arquivo

-Requerimento n9 58, de 1985, de autoria dos Senadores Gastão M_üller e Moacir Duarte, de urgência, artigo 371, ..c" do Regimento Interno, para o Oficio S/8. de
1985, do Prefeito Municipal de Anápolis.
Sessão: 27-6-85.
Proposições Retiradas e Encaminhadas ao Arquivo

- Requerimento n9 57, de 1985, de autoria dos Senadores Gastão Müller e Moacir Duarte, de urgência, artigo 371, _..c'_'_ do Regimento Interno, para Oficio S(2, de
1985, do Governo do Estado do Rio Grã.nde do N arte .
Sessão: 27-6-85.
-Projeto de Lei do Senado n9 157, de 1985, de autoria do Senador Fâbio Lucena, que altera a redação do
item VI do artigo 7~" da Lei n'~ 7.232, de 29 de outubro de
1984.
Sessão: 28-6-85.
Projetos Encaminhados ao Arquivo, nos termos do Artigo
278 do Regimento Interno

-Projeto de Lei da Câmara n9 143, de 1984 (n"'
365/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão dos direitos e vantagens da Lei n~" 1.234, de 14 de no·
vembro de 1950, aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n'~ 5.452, de 19 de maio de 1943, nas mesmas condições.
Sessão: 25-6-85.
Projetos Rejeitados e Encaminhados ao Arquivo

- Projeto de Lei do Senado n9 340, de 1980, de ãutoria da Senadora Eunice Michiles, que acrescenta parágrafo único ao artigo 373 da CoJJ,so1idação das Leis do

Trabalho. facultando ã empregada com prole o direno à.
jornada de trabalho reduzida, com remuneração proporcional.
Sessão: 18-6-85.
-Projeto de Lei do Senado n9' 18, de 1980, de autoria
do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aposenta·
doria especial do m6sico.
Sessão: 18-6-85.
~ensagens Aprovadas

Relativas à EscoJba de Autoridades

-Mensagem n'~ 207, de 1984 (n9 418/84, na origem),
de 12 de novembro de 1984, pela qual o Senhor Presidente da Rep6blica submete à deliberação do Senado a esco~
lha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Castro,
Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à Rep6blica Democrática Popular do Iêmen.
Sessão: 18-6-85 (extraordinária).
- -Mensagem n"' 101, de 1985 (n' 247/85, na origem),
de 6 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presi·
dente da Rep6blica submete à deliberação do SenadO a
escolha do Dr. Luiz Philippe Vieira de Mello pará exer~
cer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a magistrado da Justiça do Tra~
balho, decorrente da aposentadoria do Ministro Pajeh6
Ma~do Silva.
Sessão: 18-6-85 (çx.traordinária).
Requerimentos de Couvocaçio de MiDistros· de Estado
Aprqvados

-Requerimento n"' 66, de 1985: de autoria do Senador Cêsar Cais, solicitando, nos termos do art.418, item
I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Mi~
nistro de Estado do Interior, Doutor Ronaldo Costa
Couto, a fim· de preSt3.r,- p"eratlte -o Ptenârio dÕ Senade,
esclarecimentos sobre os Decretos n9s 91.178 e91.179, de
1"~ de abril de 1985.
Sessão: 24-6-85.
-Requerimento nl' 141, de 1985, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 418,
item I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor
Ministro de Estado das ComunicaÇões, Doutor Antônio
Carlos Magalhães, a fim de, perante o Ptenârio do Senado, esclarecer os ternas abordados em entrevista concedida por aquela autoridade em 12 de junho de 1985 e atinentes à estabilidade político-institucional do País.
Sessão: 24-6-85.
Projetos Aprovados em ]9 Turno

- Prójeto de Lei do Senado n~" 53, de 1983, de autoria
do Senador Jorge Kalurne, que dispõe sobre a realização
de palestras, nos cursos de 19 e 2"~ graus dos estabelecimentos de ensino do País, sobre personalidades que se
destacaram no plano nacional ou estadual, e dá outras
providências.
Sessão: 27-6-85 •
-Projeto de Lei do Senado n~" 18, de 1984, de autoria
do Senador Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria
proftssional do Contador no grupo de profissõ.es liberais.
Sessão: 27-6-85.
-Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1985, de autoria
do S_enadOr ~el~on <;arneiro,_ que dispõe sobre a Polrtica
Nacional do- PetróleO e define as atribuições do Conse~ho Nacional do Pet~ó_l_eo, institui a Sociedade por Ações
Petróleo BrasileirO Sõciedade Anónima, e dá outras providências.
Sessão: 28-6-8~ (~traordinária).
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1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2 - Leitura de projetas

Srs. Aloysio Chaves, Hélio Gueiros c Nelson Carneiro. Â Comissão de Redação.

!acionadoS ao na"o-comparecimento dos Srs. Senadores ao plenário.

Projeto de Lei da Câmara n' 47/'62 (n"' 1.899/79,
na C;tsa de origem), dando nova redação ao§ 2t do
art. 69 da Lei n9 605, deSde janeiro de 1949, que dis--põe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamenu de salário nos dias feriados e religiosos. Rejeitado. Ao arquivo.

SENA DOR JOSJ! UNS- Defesa do cwnprimento do Regimento Interno, para melhor andamento
dos trabalhos da Casa.

-Projeto de Lei do Senado n' 213/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que revoga dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a não permitir jornadas maiores de oito horas de
trabalho para vigias.

Projeto de Lei da Câmara n• 64/82 (n• 2.452/79,
na Casa de origem), que altera o art. 7' da Lei n•
6.649, de 16 de maio de 1979- Lei do Inquilinato.
Aprovado. Ã sanção.

-Projeto de Lei do Senado n9 214/85, de autoria

Projeto de Lei da Câmara nf 90/82 (nt 3.990/80,
na Casa de origem). que acrescenta parágrafo ao art
l"da Lei nt 6.545, de 30 dejunhode I978,quedispõe
sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais
de Minas (Jerais, do Paraná e Cel~o Suckow da Fon~
seca em Centrais Federais de Educação Tecnológica.
e dá outras providências. AprO't'ado. A sanção.

do Sr. Senador Roberto Saturnino, que atribui à rede
bancária oficial a função exclusiva de arrecadação
dos tributos federais.

1.2.3- Comunicações

De Srs. Senadores que se ausentarão do País.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR ITAMAR FRANCO- Necessidade
de os acordos celebrados entre o Brasil e o FMI serem submetidos ao Congresso Nacional, a propósito
de consenso em contrário dos Líderes da Aliança Democrática.
SENADOR BENEDITO FERREIRA -O proble-.
ma do abastecimento de carne bovina, em face da defasagem do preço do boi.

1.2.5- ComUnicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com- Ordem do Dia
que designa.

!.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n'~ 25/81 (n'~ 6j79, na
Casa de origem) que introduz alterações na Lei n'~
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil, no que se refere à arrematação de bens penhor<:~dos .. Aprovado, após usa~em da palavra os Srs.
Aloysio Chaves, Nelson Carneiro, Hélio Gueiros e
Alcides Saldanha, tendo feito declaração çie voto os

1.3.1- Dlscunos opôs o Ordem do Dlo
SENADOR HJ!L/0 GUEIROS- Interpretação
de S. Ex• sobre dispositivo do Regimento Interno, no
concernente ao pagamento de ·~etons" aos Srs. Senaw
- __ c;iQies.
SENADOR ALEXANDRE COSTA- Comentârios sobre declarações que teriam sido feitas pelo
Presidente do Senado, Senador José Fragelli, a órgão
da Imprensa, sobre o corte dos ..jetons" dos senadores ausentes das sessões do Senado.
O SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos sobre
tópicOs do discurso do Sr. Alexandre Costa, na presente sessão.

SENADOR LVJZ CAVALCANTF- Apoio às
medidas adotadas pela Mesa, com relaçã_o ao comparecimento dos Srs. Senadores ao~plenário.
SENADOR HSLJO GUEIROS. para explicação
pessoal - Esclarecimentos ao orador que o antecedeu na tribuna.

SENADOR OCT",{VJO CÁRDOSO -

Cor.side·
rações sobre noticiários veiculados na Imprensa, re-

SENADOR NELSON CARNEIRO - Entrevista
concedida por S. Ex• a órgão da Imprensa. sugerindo
altera~es no Regimento Interno do Senado Federal.
SENADOR AMJ!RlCO DE SOUZA. como Lrdcr
--:: 1"' aniversário de fundação da Aliança Democrâti·
ca.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Conflitos
niciais na África do Sul. Defesa da paridade salarial
entre funcionários ativos e aposentados.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse do
escritor Marcos
leira de Letras.

Viníciç:~s

Vilaça na Academia Brasi·

SENADOR EN J!AS FARIA -Lançamento, hoje.
do ••Jornal do Congresso Nacionaln.
. SENÀDOR GASTÃO MlJLLER -

Reivindicações da indústria de construção civil do Estado de
Mato Grosso junto ao BNH.

SENADOR MARTINS FILHO-Considerações
sobf'C divergências veiculãd~ na Imprensa entre os
Presidentes da Associação Nacional dos Defensivos
Agrícolas e da EMBRAPA. no concernente ao
problema dos a~otôxicos.
SENADDRMOACYR DUARTE- Projeto Nordeste.

SENADOR C ESA R CALS- Importância ao Serviço de Proteçào ao Crédito -

SPC.

SEN11.DDR JA!SON BARRETO -

. cações dos servidores da Fundação das
ciais. que relaciona.

ReivindiSo-

Pioneir~J.S

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da pr6xima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
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2- ATA DA 130• SESSÃo; EM 7 DE AGOSTO
DE 1985

- Projeto de Lei do Senado nl' 47/80, que acrescenta dispositivos ao art. ·483 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e dã outras proVidências·.
Aprovado, à Comissão de Redação.

2.1-ABERTURA

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sóbre a Mensagem n~> 65/85 (n~> 142/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente_ da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Augusto Buarque Franco Netto, Ministro de
Segunda Classe, da carreira de Djplomata, para exercer a função de_ Embaixador do Brasil junto à Re~
pública de Cabo Verde. Retirado da pauta.

2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Requerimentos
N"' 297/85, de autoria dos Srs. Murilo Baçlaró,
Gastão Müller e Carlos Chiarelli, de urgência para o
projeto de Resolução n"' 23/8$, de autoria da Comis-são de FisCãlização e Controle, que dispõe sobre a
tramitação da Proposta de Fiscalização e ContrOle.

N9 298/85, de autoria dos .Srs. -GaSfão- MllJier,
Virgílio TáVOra e- Carlos.Ch1arelli, de urgência para o
Projeto de Lei da Câmara n~> 55, de 1985, que dispõe
sobre a criação_de_cargos no Quadro Permanente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São .P~ulo
e -dã outras providências.
2.3

~·ORDEM

DO DIA

- Redação Final do Projeto de Lei do Senado nl'
212/81, que-dispõe sobre a competência da Justiça do
Trabalho para conciliar e julgar dissídios oriundos
das relações de trabalho entre trabalhadores avulsos
e· seus tomadores de serviço. Aprovada, à Câmarã dos
Deputados.

Ata da
3~

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n9 127/85, (nl' 307/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República, submete
à .deliberação do Senado o nome do Senhor Celso
Monteiro Furtado para exercer a função de Embaixador do Brasil junto às Comunidades Económicas
Européias. Retirado da Pauta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre_a ..tvfensagem no;. 133/85 (n"' 319}85, na Origeri:J.),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
_à delibex_.ação do Senado a escolha do Senhor Fer·
nando Paulo Simas Magalhães, Ministro de Primeira
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à Delegação
Permanente do Brasil junto à Associação LatinoAmeric~n_~ de Integração. Retirado da pauta.

129'~-

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

2.3.1 -Matéria apreciada apôs a Ordem do Dia
-Projeto de Resolução n~' 23/85, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n~> 297/85, lido
no Expediente. Votação adiada por falta de quormu,
após pareceres das comissões cOmpetentes, tendo
usado a palavra na sua discussão o Sr. Itamar Franco, e ocupado a tribuna no encaminhamento da votação os Srs. Virgílio TáVora, Gastão Miíller e Roberto Campos.

2.3.2 - Comutúcação da Presidência
Referente à prejudicialidade do Requerimento n9
298/85, lido no Expediente, em virtude da falta de
quorum para sua _vQtação.
2.3.3 ...,-,: Designado da Ordem do Dia da próxima
sessão

2.4- ENCERRAMENTO
3 - AT() DO PRESIDENTE
"NO I24, DE 1985

4- MESA DIRETORA
5 -'~UDERES E VICE-UDERES DE PARTI-

DOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 7 de agosto de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Frage!li, Enéas Faria e Hélio Gueiros
ÀS 14 HORAS EJOMJNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Fâbio __ Lucena- Qdacir_ Soares·Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Hêlio Gueiros_ -Alexandre Costa- -Améric_o de Souza - Alberto. Silva
- Helvfdio Nunes- Cesar Cais --José Lins- Virgílio
Távora - Martins Filho - Aderbal_Jurema - Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira
- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Herãclito

""Rollemberg- Ju_tahy Magalhães- Lo manto J1inior·. Luiz Yia_of;l.-_- João Calmon- Nelson C~neiro- Ro. berto--.Saturnino --Itamar Franco- Murilo BadaróAifiidO Cãmpos- Ferna~do Henrique-Cardoso --Be-nedito Ferreira -Henrique Santillo :-:_-_GaSlãõ- Müller
--Roberto Campos- José Fragelli- Roberto Wy- pych - Enéas Faria - Jais_on Barreto --Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides
Saldanha- Octavio Cardoso.

O. SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A lista de pre-sença acusa o çQmparecimento de 44 Srs. Senadores. Haven@ __número _regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protecão de Deus, iníciãmos nossos trabalhOs.
Os Sr. tY-Seéretário irã pro-ceder à leitura do EXpediente.
É lido o seguinte.
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PARECERES
N•s 408 e 409, de 198S
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 49, de 1984
(Projeto de Lei n9 711MB, de 1979, na Câmara dos

DeputadO$) que "institui o passe livre a professores e
seus dependentes, nos transportes urbanos coletivos
de passageiros, e determina outras providências".
PARECER No 408, DE 1985
Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador Aderbal Jurema
De iniciativa do ilustre Deputado Carlos Wilson, vem
a exame desta Comissão, PiO}età de lei que ..isentada tarifa de transportes urbanos coletivos em serviços pllblicos concedidos, os ocup-antes de cargos de magistério, e
dá outras providências".
A proposição, em seu art. )'/e parã_grafo único, estabelece que "fica instituído o Passe livre aos professores de
qualquer nível de ensino, no efetivo exercício do magisM
tério, que os isenta do pagamento das tarifas de transM
portes às empresas concessionárias de serviços públicos".
Parágrafo único. A isenção_ tãi'-ífâría Ck que- trata o
caput deste artigo se estende aos dependentes dos profesM
sares desde que matriculados em qualquer estabelecimento de ensino, nas mesmas condições previstas no art.
29 desta lei.
Muito louvável qualquer iniciativã que vise a prOporcionar aos professores- um nível de vida que lhes dê condições adequadas para exercer, e~ toda plenitude, sua
nobilíssima profissão, cujo valor é inestimâvel.
A isenção pretendida, dada a quantidade de beneficiados com a medida, podeiá causar um aumento nas tarifas, prejudicial ao interesse público, uma vez que se terâ
de levar em conta o transporte gratuito.
O grave problema da deficiência dos salãrios do magistério, não é problema a ser resolvido com a isenção
pleiteada, visto que tem ca.rãter mais abrangente e não
pode ser solucionado com simples medidas isoladas.
Além disso, existem também outras classes com igual
necessidade que encontrariam porta aberta para pleitear
passes gratuitos, como jâ ocorre com os estudantes.
Entende-se que o pr-ojeto poderá causar sérias dificuldades, com o aumento das passagens, pois ê dessa renda
que vivem as empresas de transporte de passageiros.
Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de 1984.- Beneditq Ferreira, Presidente - Aderbal Jurema, Relator
- Affonso Camargo - Marcelo Miranda.
PARECER No 409, DE 1985
Da Comissão df Finanças

Relator: Senador Américo de Souza
Objetiva o Projeto instituif"'•Q passe livre aos professores de qualquer nível de ensino, no efetivo exercício do
magistério, que os isenta do pagamento das tarifas de
transporte às empresas con~ssionârias de serviços públicos", extensivamente ..aos dependentes dos professores
desde que matriculados em qualquer estabelecimeto de
ensino". O beneficio se apliCaria "aÕ transporte urbano
ou interurbano, em vefculos coletivos de passageiros, entre a residência do beneficiâríó e o eStabell:cimento de
ensino em que lecione ou estude, durante o período letivo e nos dias úteis, dentro da jurisdição do município de
seu domicílio". Os professores, reza aj.nda o Projeto,
apresentariam ..a quem de direito, no inte-ríor do veículo,
a sua carteira funcional, emitida pela instituição de ensino com a qual mantêm vínculo empregatício"; devendo,
as carteiras funcionais, ser renovadas anualmente, e os
passes serem ..emitidos pelas empresas concessionárias,
em entendimento com os diretores dos estabelecimentos
de ensino".
O texto em exame erigiria-se de projetOSde-Tiiicfativa
dos Deputados Carlos Wilson e Mendes de Melo, dos
quais constitui Substitutivo, nos termos do PareCer do
Relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Deputado Feu Rosa.

Da justifica~o de ambas as proposições iniciais
infere-se que o seu objetivo ê compensar as deficiências
salariais do magistério, particularmente atingido pelos
efeitos danosos da inflação e de outras causas que lhes
corroeram o poder aquisitivo.
O Projeto, aprovado na Casa de origem, teve parecer
contrário na Comissão de Transportes, COmunicações e
Obras Públicas do Senado,~ qu·e, embOra rêCon.hecendo~
louvável qualquer iniciativa tendente a proporcionar um
nível de vida adequado ao exercício da nobiJíssima profissão, julga que a isenção pretendida poderá causar aumento nas tarifas, além de constituir precedente para a
reivindicação de passes gratuitos por outras classes, ..com·o já ocorre com os estudantes".
Com efeito, a concessão de passes livres a qualquer caM
tegoria profissiona] deverá ser compensada com o repasse dos custos a todos os demais usuários do transporte
coletivo, o que irá forçosamente provocar aumento mais
que proporcional de tarifas, tornando-as insuportáveis
para a grande maioria da população.
Além desse efeito social pernicioso, basta a simples leitura do Projeto para aquilatar-se das dificuldades de
controle, que as empresas concessionárias teriam de vencer, e da sobrecarga de serviços burocráticos que os estabelecimentos de ensino haveriam de suportar. Nessas circunstâncias, o benefício acabari~ por diluir-se, sem grande Vantagem para os interessados.
Não será com soluções como a que se apresenta que se
enfrentará o problema dt? aviltamento salarial do magistériO. A classe se tem batido por opções menos complexas e seguramente mais eficazes, como a reposição pura e
simples de seus salários nos níveis de onde há muito vêm
sendo paulatinamente rebaixados, mercê de reajustes
mesquinhos, muito aquém da inflação.
Ex positis, pelas repercussões sociais e económicas negativas que certamente adviriam da sua aprovação, somos pela rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985. -Lo~
manto Júnior, Presidente -_-Américo de Souza, Relator
-C~ Sampaio- José Lins- Alcldes Saldanha- Jorge Kalume, com voto favorável ao projeto e contrário ao
parecer- Jutahy Magalhães- João Castelo- Albano
Franco.

PARECERES
N•s 410 e 411, de 198S
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n\'1105, de 1983
(n\'1 2.693~8, de 1980 na origem), que "dispensa do
pagamento de multas e penalidades os cidadãos que
deixarem de providenciar, em tempo hábil, os doeu~
mentos que menciona."
PARECER N• 410, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hélio Gueiros
O Projeto sob exame, originário da Câ.mara dos Deputados, de iniciativa do ilustre Deputado Maurício Fruet,
dispensa do pagamento de multas e penalidades, por um
ano, os cidadãos que deixarem de providenciar, para si
ou para seus dependentes, em tempo hábil, registro civil
de nascimento e óbito, alistamento eleitoral e alistamento militar.
2. , Na Justificação, aduz o Autor: .. por força das
--mais diversas razões, milhares de brasileiros, particularmente oS que vivem nos mais remotos rincões deste País,
deixaram de efetuar ates de importância como o registro
civil de nascimento, casamento ou óbito e o alistamento
eleitoral e militar" (grifos nossos).
Como cortseqiTêncía, ••referidos cidadãos, hoje,
~tornaram-se autênticoS párias ... não têm, em última
análise, existência legal, sendo-lhes vedado o acesso a
empregos regulares. A situação configura um verdadeiro
cfrculo vicioso: a pessoa não dispõe dos documentos e,
assím, não consegue colocação; por não conseguir emprego, nunca dispõe de dinheiro suficiente para arcar
com o pagamento das multas cabíveis, por não haver
piõyiderieiado a documentação em tempo hábil. Pois,
como solução de emergência para a espêcie e que irâ beneficiar milhares de -brasileiros em situação iregular, propoinos que haja, pelo prã.zo de um ano, -isenção de todas
as multas e demais penalidades incidentes sobre os cida-
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dãos que deixarãm de providenciar, na época oportuna,
óf-<i.tõs- a:u documentos aqui enumeraQQS".
3. Em suã. tramitação pela Câmara dos Deputados,
foi o Projeto examinado pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que o- considerou constitucional ejurfdi~
co. Assim, descabe reapreciarmos esses aspectos.
Quanto ao mérito, a Proposição é das mais oportunas,
por dar aos que se encontram em situação irregular
quanto às exigências legais de registro civil de nascimento, casamento e óbito, alistamento eleitoral e militar,
oportunidade para que possam regularizar-se com dispensa das penalidades previstas.
A longa transcrição que fizemos na Justificação, que
contém argumentação sólida e praticamente exaustiva
do assunto, evidencia que há uma defasagem entre o que
o Projeto pretende e a redação em que está vazado ago·
ra. De fato, o que se pretende não ê beneficíar os que dei~
xarem (para o futuro), de cumprir as exigências legais
mencionadas, mas os que, à data de entrada em vigor da
futura Lei, tenham deixado (no passado, até então) de
cumpri-las. ~ como, aliãs, constava, corretamente, do
Projeto original, o que restabelecemos nas Emendas
adiante oferecidas. E o prazo para isso serâ de 1 (um)
ano, a partir da vigênCia da Lei.
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por oportuno e conveniente, com as seguintes
Emendas:
EMENDA No I -

CCJ

Substitua-se, na ementa, a expressão: ..que deixaram
de providenciar ... ", pela expressão: ..... que tenham deixado de providenciar ... ".
EMENDA No 2 -

CCJ

Substitua-se, no art. J9, a expressão: •• ... que deixarem
de providenciar ... ", pela expressão: " ... que tenham deixado de providenciar ... ".
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. -José
Fragelli. Presidente em exercício- Hélio Gueiros, Relator- Octávio Cardoso- Jutahy Magalhães- Morvam
Acayaba- Moacyr Duarte- Aderbal Jurema- Carlos
Chiarelli.
PARECER No 411, DE 1985
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Américo de Souza
Trata-se de proposição, de autoria do ilustre Deputado Maurício Fruet, apresentada na Câmara dos Deputados em 19 de março de t 980, que visa a dispensar do pagamento de multas e penalidades, pelo prazo de um ano,
aqueles cidadãos que hajam deixado de providenciar em
tempo hábil, para si ou seus dependentes, registro civil
de nascimento, casamento e óbito, alistamento eleitoral e
alistamento militar.
- 2. No âmbito do Senado Federal, vem de ser ouvida
a douta Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
pela aprovação do projeto por oportuno e conveniente,
com duas emendas por ela oferecidas para restabelecer a
real intenção de seu Autor, claramente dirigida a regularizar eventos pretéritos e não a proteger situações futuras, consoante se verifica nos termos da Justificação então apresentada na Casa de origem, como bem salientou
a referida Comissão.
3. Resta-nos, agora, opinar quanto à imediata ou remota innuência que tal matéria possa vir a ter ..na despesa ou na receita pública, ou no patrimônio da União"
(Regimento Interno, art. 108, VII).
4. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Finanças ac-ompanhou, à unanimidade, o voto favorável
do Relator, no sentido de que "a conversão em lei desta
iniciativa irâ resolver problemas de milhares de brasileiros, principalmente do interior, sem qualquer ônus para
as finanças públicas".
5. Certo ê qUe o exame da matéria, à época, esteve
voltado para a hipótese de virem a ser dispensadas de pagamento as multas e demais penalidades aplicáveis a cidadãos que, no prazo de um ano, deixassem de providenciar os mencion_ados registras civis ou alistamentos eleitoral e militar. Hipótese que- a prevalecerem as emendas propostas pela Comissão de Constituição e Justiça

2528

Quinta-feirã 8

desta Casa, que temos por inteiramente procedentes- é
bem diversa da ora examinada, aliãs mãis fiel à intenção
do Autor do projeto, co~o acima ficou dito (item 2).
6. Entretanto, do ponto de vista estritamente finan~
ceiro, a nossa conclusão não poderá ser divergente, de
vez que, se transformado em lei, o projeto não imj>licará
perda de receita pública, nem ônus patrimonial à União,
e, quanto à despesa pública, ao invés de acarretá-la, irâ
até reduzi-la, ainda que não consideravelmente, pois os
beneficiados deixarão de acionar, por desnecessário, funcionários e autoridades normalmente envolvidos.
7. É que, conlo consta da Justificação e vem sendo
continuadamente lembrado, a futura lei virá beneficiar
milhares de cidadãos brasileiros reconhecidamente
pobres, .. autênticos párias" que, ..não dispondo de documentos( ...), não têm, em última análise, existência legal, sendo-lhes vedado o acesso a empregos regulares";
..por não conseguir emprego, (a pessOa) nunca dispõe do
dinheiro suficiente para arcar-com o pagamento das multas cabíveis, por não haver providenciado a documentaç_ão em tempo hábil".
8. Ora, pela legislação vigente, esses pobres brasileiros já são dispensados do pagamento de tais multas
(quando existam), bem como dos próprios einolumentos
para registras civis e certidões respectivas, taxas e títulos
ou certificados de alistamento; desde que comprovem
perante as repartições competenteS-o estado de pobreza.
Se não, vejamos os dispOsitivos aplicâveis, a par de outros correlatas:
Lei n"' 6.015, de 31-12-73- .. Dispõe sobre os registras públicos e dâ outras providências".
Art. 30. determina que nif.o se cobre emolumento, pelo registro civil e respectiva certldio, "das pes-o
soas comprovadamente pobres, à vista de atestado de
autoridade competente";
Art. 46. condiciona a-prévio .. recOlhimento de
multa correspondente a 1/10 do salário mínimo da
regiif.o" (ou melhor, do valor de referênCia da região, confoi"ine art. 2"' da Lei n9 6.205, de 29-4-75),
bem como a despacho do Juiz competente do lugar
da residência do interessado (dispensãvel se o registrando tiver menos de 12 anos), o registro de declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo
legal:
§ 29 dispensa do pagamento dessa multa a parte
pobre (art. 30);
Art. 50. --estabelece que todo o nasc_imento
ocorrido em território nacional deverá ser dado a
registro no lugar da ocorrência do parto, dentro do
prazo de 15 dias, ampliando-se até 3 meses para os
lugares distantes mais de 30 km da sede do cartório;
§ 21' possibilita aos me_nores de 21 e maiores de
18 anos requererem, pessoalmente, e isentos de multa, o registro de seu nascimento;
§ 3"' faculta aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requererem, Isentos de
multa, a inscrição de seu nascimento;
Art. 52. indica as-Pessoas obrigadas -a fazerem
declaração de nascimento.
Obs.: Não foi enContrada cominação de mult_a.s
ou ou_tras penalidades para as hipóteses de não se
haver providenciado em tempo hábil o registro civil
de casamento e óbito (cf. arts. 70 a 76 e 77 a 88, respectivamente).
Lei n"' 4.737, de 15-7-65 - "Institui o Código
Eleitorar•:
Art. 7"', § 2~" dispõe que os brasileiros eleitores,
sem prova de estarem alistados, não poderão praticar certos atas relacionados no § l"';
Art. 81' comína com multa de 3 a lO% sobre o
valor do salário_minim_o_d_a._r_egião (ou melhor, sobre
o "valor de referência da região", cf. art. I~> da"Resolução TSE n'110.0_54, de 20-7-76, c.c. art. 29 da Lei
n~" 6.205(75), imposta pelo Juiz e cobrado no ato_da
inscrição eleitoral o não alistamento no prazo legal:
Art. 367, § 39 determina que o alistando, ou o
eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de
pobreza, ficará isento do pagamento de multa.
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Lei n9 4.375? de 17-8-64- "Lei do Serviço Militar":
Art. 45. d!spõe que as multas estabelecidas
nesta lei serão aplicadas sem prejuízo da ação penal
ou de punição disciplinar que couber em cada caso;
Parágrafo único. ·estipula a muUa mínima em
1/30 do menor valor de referência vigente no País;
Art. 46. comina a multa mínima para quem não
se apresentar, quando completar 18 anos de idade,\
pa:ra fins de sel~ão ou regularização de situação rriilitar (art. 13); for considerado refratário (art. 24) etc.
Art. 48. cOillina multa correspondente a 5 vezes_ a mínima para o refratãrio que não se apresentar
à seleção pela segunda y_ez_ c_ em_ ca,da uma das demais vezes;
Art. 53, parágrafo único. isenta do pagamento
de taxas e de multas aqueles que provarem impossibilidade de pagá-las, na forma da regulamentação da
lei (" ... mediante a apresentação de atestado de
pobreza, real ou notória", cf. art. 225, do Decreto n"'
-57.654, de 20·1-66).
9. Ademais, com o advento da Lei n~" 7.115, de 29 de
agosto de 1983 (posterior à data da proposição), mais fácil ficou comprovar o estado de pobreza, presumipdo-se
verdadeira a declaração firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante (art. I9).
1O. Entretanto, se o escopo maior do projeto sob
exame for, como parace afinal, o de mobilizar, por via
educativa e promocional, a imensa massa de brasileiros
sofridOs, pobres e desinformados de seus direitos, para
que r~ularizem no prazo de um ano suas situações básicas de natureza civil, eleitoral e militar, não hã como
negar-se-lhe aprovação, acompanhando o parecer da
douta Comissão de Constituição e Justiça, até porque,
consoante ficou claro, inexiste- repercussão na perda da
receita, no acréscimo de despesa ou na variação do património líquido, razão por que somos favoráveis ao projeto nos termos da
EMENDA No 3-CF
Ao art. 21', onde se lê:
"contado da vigência desta lei",
Substitua-se por:
"contado da data da publicação desta lei."
É o parecer.

Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente- Américo de Souza, Relator
-JOrge Kalume- José Lins- Hélio Gueiros- Roberto Campos - João Calmou - Jutaby Magalhães Martins Filho.
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pregados, situação vexatória e desumana, subordinada a
jornada de trabalho de quatorze horas diárias, sem direito a qualquer contraprestação acessória.
Do ponto de vista que incumbe ao exame deste órnão
técnico, julgamos a proposição em condições de merecer
acolhimento, uma vez que, a rigor,já não se pode distinguir, nos- dias _de hoje, entre serviços prestados em estações ferroViãrias das capitais ou do interior, dado ovolume e complexidade das tarefas atribuídas a ambas as
situações.
Assim sendo, o nosso parecer ê pela aprovação do
projeto sob exame.
Sala da Conifssão, em 24 de novembro de 1983.- Jntahy Magalhães, Presid_ente- Gabriel Hermes, Relator,
- Hélio Gueiros -- João Lúcio - Iris Célia.
D~

PARECER No 413, DE 1985
Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas

Relator: Senador Alberto Silva
De iniciativa do ilustre Deputado Mendes Botelho,
vem a exame desta Comissão, Projeto de Lei que "revoga -o- artigo -243 da Consolidação das Leis do Trabalh_o,
aprovado pelo Decreto-lei nl' 5.452, de I"' de maio de
1943, que dispõe sobre o horário -dos ferroviários de estações do interíor".
Justificando a Proposição, seu ilustre autor esclarece
que se trata de sugestã-o do Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Ferroviárias da Zona Paulista, por ele encampada, por considerá-Ia de maior Justiça, fazendo-se
necessária para reparar situação que, hoje em dia, não se
coaduna com a atual realidade ferroviária.
A determinaÇão expedida pelo Departamento Nacional de Estr_adas .de Ferro - DNEF, já extinto, distinguindo as estações em ..principais., e de ••interior", não
pode ser mais concebida, nos dias de hoje, uma vez que o
inteÍ"ioÍ" -se desenVolve em ritmo semelhante ao das grandes cidades, e a denominada estaÇão de tráfego intermite~te ou de "interior", na qual os ferroviários, ali lota- .
dos, são subnie1:idos- a estafantes jornadas de trabalho de
até quatorze horas diárias, sem direito à percepção de
hÕras extras, o que fere o princípio constitucional da
igualdade de todos perante a lei, deixa de ter razão de
existir.
A Proposição, composta de 2 (dois) artigos, estabelece
em seu artigo I"' que: "Fica revogado o art. 243 da Con-solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n"' 5.452, de l"' de maio de 1943".
Considerando que a matéria é justa c oportuna, nada
vemos, no âmbito desta Comissão, que possa obstaculiZar o Projeto sob exame.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.- Alexandre Costa, Presidente- Alberto Silva, Relator- Lenoir Vargas- Aderbal Jurema- Jorge Kalume.

PARECERES

PARECER

Nos 412, e 413, de 1985

No 414, de 1985

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~"213, de 1983,
que "revoga o artigo 243 da Consolidaçio das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 1"'
de maio de 1943? que dispõe sobre o horário dos ferroviários de estações do interior".
PARECER No 4!2,.DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
O lh.Jstre D"eputàdo Mendes Botelho ê o autor do presente projeto, que revoga o art. 243 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de
1~" de maio de 1943.
O referido preceito legal estabelece que, para os empregados de estações do interior, cujo serviÇo Seja de natureza intermitente ou de pouca inte~sidade, não se aplicam os preceitos geraís sobre duração do trabalho.
Assim, o eminente autor do projeto esclarece que, na
atualidade, já não se justifica a permanência de- disj)Qsitivo desatuaHzado da realidade da dinâmica do sistema
ferroviário nacional, o qual só serve para discriminar no
meio ferroviário, impondo, para certas categorias de em-

Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"'
de 1979

~6,

Relator: Senador Martin~ Füho
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Lei do Senado n~' 26, de 1979, que acrescenta pai-ãgrafos
ao art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de agosto de 1985. Lenoir Vargas, Presidente - Martin' Füho, Relator Américo de Souza.
ANEXO AO PARECER No 414, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado IJI' 26,
de 1979, que acrescenta parágrafos ao artigo 517 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O Senado Federal decreta:
Art. 1~" O aitigO 517, da ·consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de li' de
maío de 1943, passa a viger aciescido dos seguintes§§ 3'1,
49, 59, 6"' e 7"':
••Art. 517.

§ 3'~' Os sindicatos que instituírem· delegacias
promoverão a eleição dos delegados sindicais, simultaneamente com a eleição para os cargos da direteria e do conselho fiscal.
§ 4~>
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Os delegados sindicais concorrerão na

mesma chapa que disputar a eleição para a diretoria
e o conselho fiscal do sindicato.
§ 59 O número de delegados sindicais obedecerã à seguinte proporção:
a) em empresas com atê 100 (cem) empregados,
serâ eleito 1 (um) delegado;

b) em empresas com mais de 100 (cem) e atê
1.000 (mil) empregados, será eleito 1 (um) delegado
para cada grupo de 200 (duzentos) empregados;
e) em empresas com mais de 1.000 (mil) e até
2.000 (dois mil) empregados, será eleito 1 (um) delegado para cada grupo de 300 (trezentos) empregados;
d) em empresas com mais de 2.000 .dois mil) empregados, serã eleito 1 (um) delegado para cada grupo de 500 (quinhentos) empregados, até o número
tp.ãximo de 12 (doze) delegados.
§ 6~' São atribuições dos delegados sindicais:
a) representar o sindicato e os trabalhadores da
categoria junto à empresa;
b) fiscalizar as condições de trabalho na empresa, comunicando irregularidades à sua direÇão e ao
sindicato;
c) sugerir, à empresa, modificações nas condições de trabalho, higiene e segurança, assim co~o
melhorias salariais;
d) transmitir ao empregador as reivindicaçOes
dos em pregados.
§ 79 Aplicam-se ao delegado sindical as normas
contidas no artigo 543 desta Consolidação".
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se o artigo 523 da Consolidação
das Leis do Trabalho e as demais disposições em contrãrio.

PARECER
N• 415, de 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 2, de
1980.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação final do_ Pr_ojeto de
Lei do Senado n~> 2, de 1980, que ãispõe sobre a escolha e
a nomeação dos dirigentes das fundações de Ensino Superior.
Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de agosto de
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Martins Filho, Relator - Américo de Souza.
ANEXO AO PARECER N9 415, DE 1985
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n9 2, de
1980, que dispõe sobre a escolha e a nomeação ~os dirigentes das fundações de Ensino Superior.
O Senado Federal decreta:
Art. 1"' A Lei n9 6.733, de 4 de dezembro de 1919,
não se aplica à escolha e à nomeação dos dirigentes das
Fundações de Ensino SuperiOr.
Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 416, de 1985
Da Comissão de RedaÇ-io
Redaçio final· do Projeto de Lei do Senado n'l 45,
de 1982.

Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão_ apresenfa a redação final do Projeto de
Lei do Senado n" 45, de 1982, que institui o .. Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser comemorado, em
todo o País, no dia 15 de abril de cada ano.
Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de agosto de
1985. - Lenoir Vargas, Presidente - Américo de Souza,
Relator - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N• 416, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 45,
d(!: 1982, que _institui o uoia Nacional da Conseryação
do SoJÔ'' â ser comemorado, em todo o Pais, no dia
15 de âbril de cada ano.
O Senado Federal decreta:
Art. )1' b instituído o "Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser comemorado, em todo o Pais, no
dia 15 de abríl de cada ano.
Art. 211 OPoder Executivo tomará as medidas acessórias à execução desta lei,
Art. 31' Esta Ieí entra effi vigor na data de sua publicaçã-o.
· Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 417, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o ofi~
cio "S" 21, de 1984 (:57/84 -- PjMC, de 17~10-84,
na origem) Hdo Presidente do Supremo Tribunfl:l f:ederal, encaminhando ao Senado Federal cópias das
notas tsquigrãficas e do ac6rdão proferido pelo STF,
nos autos do Recurso Extraordinário n9 101.955-7, do
Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei nl' 7.266, de 17-10-73,
daquele Estado".
Relator: Senador Luiz Cavalcante
O Senhor Preside_l)te do Supremo Tribunal Federal,
para os fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas
e do acórdão proferido por aquela Çolenda_ Çortc., nos
autos do Recurso Extraordinário nl' I0f.955-7, do Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 21' da Lei nl' 7.266, de 17 de outubro de
1973, daquele Estado.
Narram .)S autos que,__originalmente, foi interposta
ação drdinâria contra o Estado do Rio de Janeiro, pela
qual o autor postuJo~ a revisão de p"roventos de aposentadoria do cargo de Escrivão de Polícia do Quadro Permanente da Segurança daquele Estado.
A sentença foi favorável ao autor, seÍ1do, todavia, em
gn.u de apelação, reformada parcialmente para excluir
as parcelas referentes ao risco de vida ~ saúde.
lrresignado, o &tado do Rio de Janeiro interpôs reCI,lfliQ extraordinário, com fundamento nas alíneas a e d
do permissivo constitucional, sob a alegação de que o
acõ:rdão impugnado violo_u o_ art. 102, § li' da Constituição FederaÇberri como o-art. IS da Lei Complementar n\" 20/74.
_Jna_dmitido o recurso, agravou o recorrente,-cujos autos, devidamente provido o agravo, subiram à Suprema
Corte para melhor exame.
Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro Aldir
Passarinho, após citar numeroSos julgados daquela
Egrégia Corte, reconheceu que a jurisprudênâa tern-se
firmado_ no sentido de serem incompatíveis com a Con!!_tituição o estabelecimento de equiparação ou vinculação
de qualq~er natureza. Considerou revogados os dispositi~os da legislação ordinária que contenham normas permanen~es de equipa1ação ou vinculação no âmbito do
funcionalismo público, e inconstitucionais os dispositivos que, de igual modo, fixem esse critério de vinculação
OU equip3ração.
Concluiu seu voto, conhecendo do recurso e lhe1ando
provimento para julgar improcedente a ação, ao declarar
inconstitucional o art. 2"' da Lei n"' 7.266, de 17 de outubro de 1973. do Estado do Rio de Janeiro.
Em síntese, coerente com seus próprios julgados, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional pretensão individual ajuizada sob a égide óe leis equiparadoras
de proyentos que não se amoldam ao preceito estabelecido pelo_ art._ 98!_ §_ ~!,.t:la ~rta Magna.
Effi~Sessiio P1enár1á"-ae-fdejUnho d~ 1984, o Supremo
Tribunal Federal, por _decisão unânime, declarou a inconstítucionalidilde do art..29 da Lei nll 7.266, de 17 de
outubro de 1973, do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão publicado no Diário da Justiça, de 6 de setembro de
1984, com a seguinte ementa.

Equiparação de proventos e vencimentos de funcionários em atividade. Proiblçio consdtuclonal. Art. 96
da Constituição de 1967, atual art. 98, § 29 da EC n"
I.
Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que, após a Carta Magna de
1967, em face do seu art. 96, atual art. 98, § 29 da EC
n\" 1(69, não põde ser fixada norma legal que estabe-leça equiparação ou vinculação em carãter permanente entre os_yencimentos de funcionã_rios da ativa
e os proventos de_(Imcionãrios aposentados. Assim,
não pode prevalecer a regra do art. 21' da Lei n\"
7.266, de 17-10-73, que fixou norma permanente de
atualização entre ativos e inati_vos.
À vista do exposto, observados.os ditames regimentais
e conª~i.tucionais pertinentes, notadamente o preceituado
no art. 42, VII, da carta Magna, formulamos o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 83, DE 1985
Suspende a e"ecução do art. 29 da Lei n9 7.266, de
17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de Janeiro.
G Senado Federal resolve:
A ri. único. _E suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Fe,~rfil, pnl[erjda em 7 dejul]"ho de 1984, nos autos do
Recurso Extraordinário n~' 101.955-7, do Estado do Rio
de Janeiro, a execução doart. 2~> da Lei n97,266, de 17 de
outubro de 1973, daquele Estado.
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985. --José
1gnácio Ferreira, Presidente -Luiz Cavalcante, Relator
-Hélio Gueiros - Roberto Campos - Octávio CardoSO
...... Severo Gomes - Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro - Américo de Souza.

PARECERES N•s 418 e 419, de 1985
SObre o PrOjetO de Lei do Senado n~> 250, de 1983,
que ·~Itera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho para o fim de garantir imunidade aos diri·
gentes sindicais".
PARECER N• 418, DE 1985
Da Comissão de COnstitulçio e Justiça
Relator: Senador Pedro Simon
Com o projeto que passamos a examinar, seu ilustre
autor, o Senador Nelson Carneiro, renova proposição
anterior, arquivada por força do art. 367 do Regimento
Interno do Senado. Em ambos os projetas, insiste-se na
necJ:SSidade _de se a~segurar o dirigente sindical contra o
arbífrf?_ -d~ prisões injustas, proibindo sua detenção
..salvo flagrante de crime inafiançável ou ordem escrita
da au~oridade judicial co~petente".
ComÕTegÍstra a }UstificãÇãõ;· tâfdireito já deveria ser
reconhecido pelas autoridades em face do texto vigente
·do caput desse art. :534, onde estã dito que p empregado ... "não poderá ser impedido do exercício de suas
funções sindicais ... ". Ora, prender significa impedir o di~
rigente sindical de exercer suas atividades sindicais, mas
não é outra coisa o que faz a repressão policiiii em quaisquer ~ovitl!entos g_r_~~ÍS!a.J~~·-_
O projeto é constitucional, jurídico e está elaborado
em boa técnica legislativa. Merece pleno apoiamento in~
clusive quanto ao mé_rit~.
Tais são ãs'raZ&S qÚe me levam a opinar por sua
aprovação.
Sala da_ Comissão, 9
de maiO
de
1984. ..:_ Murilo Badaró, Presidente. -Pedro Simon, Relator.- Martins Filho- Aderbal Jurema- Hélio Gueiros - "P&ssos PÓrto - Amaral Furlan - Carlos Chiarem
"""":' Fernando Henrique CardOso - Octavio Cardoso Marcondes Gade1ha.
PARECER N• 419, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social

ReJat~r: Se_nádor Jor8ê K!Jiu!te
.
_
O artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho,
ao djspor sobre as garantias para o exercício do mandato
sindical, estabelece que o dirigente ..não pode ser transw
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ferido para lugar ou mister que lhe dificUlte ou torne impossivel o desempenho das suas- atribuições sindicais''.
Com base nessa disposição, o eminente Senador Nelson Carneiro propõe, pelo presente Projeto, a inclusão
no texto da proibição de que o dirigente sindical seja preso, salvo se em flagrante de delito inafiançâvel ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente.
Sustenta o Autor, na "Justificativa", que "tal direito
jâ deveria estar reconhecido pelas autoridades, em face_
do texto vigente desse artigo 543, onde estâ dito que o
empregado não poderia ser impedido do CKerc;.icio de
suas funções sindicais". "Ora, prender significa impedir-o dirigente siridical de exercer suas atividades sindicais,
mas n&o é outra coisa o que faz a repressão poliCial em
quaisquer movimentos grevistas".
Consideramos pertinentes as razões_titadas. Realmente, o dirigente sindical, pelas próprias características de
sua atividade, especialmente nos movimentos reivindicatórios da c_ategoria que representa, envolve-se, freqUentemente, em conflitos de rua, às portas das fábricas, em
concentrações etc., resultando, por vezes, a sua detenção
de forma ilegal e abusiva.
O projeto, desse modo, ao limitar a detenção do líde_r
sindical aos casos de flagrante de crime inafianÇáve1 ou
em conseqUência de ordem judicial; dá a exata medida
do preceito do artigo 543 e de seus parágrafos, que precisamente dispõem os direitos, garantias e prerrogativas
dos dirigentes sindicais.
Ante estas considerações, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 1985. _Gabriel Hermes, Presidente. --Jotge Kalume, Relator.
- Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães - Álvaro
Dias - Albanq Franco.

PARECERES
N•s 420 e 421, de 1985.
Sobre o PrQjeto de Lei do Senado n'i' IO'i, de
1982, que Hacrescenta parágrafo único _ao artigo 99,
da Lei n'i' 6.708, de 30 de outu_bro de 1979, assegurando a integração do aviso prévio indenizado no
tempo de serviço do empregado para os fins que especifica".
PARECER N9 420, de 1985
Da Comissão de Constituição e Jusüça
Relator: Senador Aderbal Jurema
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Itamar Franco, acrescenta parágrafo único ao art. 9Y" da
Lei n9 6.708, de 30__d~outubro de 1979, c_om o objetivo de
estabelece que. na hipótese do empregador preferir pagar
o aviso prévio ao empregado despedido, ao invés de
mantê-lo a seu serviço pelo prazo e nas condições especificadas na legislação trabalhista, o período referente ao
cumprimento do aviso prévio em atividade serâ, obrigatoriamente, incorporado ao tempo de serviço prestado à
empresa, para fins do câlcuto da indenização.
Justificando a medida assinala o Autor que, "dúvidas
têm surgido no meio forense quanto à integração do
período_ relativo ao aviso prévio indenizado no tempo de
serviço do empregado para os fins de percepção da pecúnia assegurada no artigo 99 da supra referida lei", o que
tem provocado o prolongamento dos dissídlos, por isso
que "empregados e empregadores permanecem num estado de insegurança e incerteza jurídica' absolutamente
incompatíveis com o fim colimado por qualquer ordena~
menta jurídico".
Deferida a apreciação do mérito à douta Comissão de
Legislação Social e como inexistem óbices quanto ao as~
pecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela aprovação do projeto.
_- _
- _
Sala da Comissão, 12 de setembro de 1984. -HeMdlo
Nunes, Presidente.- Aderbal Jurema, Relator._-_ ~orw
van Acayaba - Enéas Faria - Passos pôrto - HéliO
Gueiros- José Fragelli- Moacyr Duarte.

PARECER No 421, DE 1985.
Comissão de Legislação Social

D~

Relator: Senador Jutahy Magalhães
Em exame, o Projeto de Lei indicado na epígrafe, de
autoria do nobre Senador Itamar Franco, objetiva acre~- __
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centar ao artigo 99 da Lei n9 6. 708, de 1979, o seguinte
parágrafo:
"Parágrafo único. O prazo do aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço do empregado
para os fins- da iridenização prevista neste artigo."
A rnçdida proposta, segundo se depreende da justifi·
cação apresentada pelo Autor, visa a pôr termo à controvérsia, ainda presente no âmbito da Justiça do Trabalho,
so.bre a legitimidade da integração do período de aviso
prévio indenizado no tempo de serviço do empregado,
para fins de percepção da indenização adicional criada
pelo artigo 99 da precitada Lei n9 6.708, de 1979.
Entendem uns, conforme assinala o Autor, "que o
cômputo do pré-aviso, em tal caso, redundaria em ampliar, para 60 (sessenta) dias, o prazo que a legislação específica. limitou em JO (trinta)". Já a corrente op-osta,
para admitir a viabilidade da integração do questionado
período, invoca o preceito genérico, contido no § }9 do
artigo 487 da CLT, segundo o qual fica ••garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço".
O referido artigo 99, oportuno é enfatizar, garante ao
enipregado dispensado sem justa causa, nos 30 (trinta)
-dias antecedentes à carroção salarial, o direito à indenização adicional equivalente a um salário mensaL
A iiltegração pretendida, como se vê, irá pacificar, de
vez, a controvérsia, porquanto propiciarâ, ao empregado
imotiVadamente despedido, a percepção das "indenizaçõês" e- do aviso prévio a: Que faça juS, atualizados se~
gundo os índices da correção salarial, juntamente com a
mencionaOa indenização adicional.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, não vis~
tum brando óbices de índole jurídico-constítucional contrários ao Projeto, manifesta-se pela sua aprovação.
No mérito, a Proposição, segundo -pensamos, se mostra igualmente em condições de prosperar.
Com efeito, nos termos do§ J9 do artigo 487 da CLT,
..a falta- de aviso prévio por parte do empregador dá ao
empregado o direito aos salários correspondentes ao
pra:zo do aviso, garantida sempre a integração desse
período no seu tempo de serviço" (grifamos).
Demais disso, a Súmula n'i' 5 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho estabelece, igualmente ferindo o tema, que .. o reajustam_c;nto salarial coletivo, determinado
no curso do aviso prévio, beneficia ao empregado préavisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salâdos correspondentes ao período, que
integra o seu tempo de serviço para todos os efeitos le-.
gais" (os grifos também são nosSos).
A medida preconizada, portanto, encontra vigoroso
respáfáci-leSíslativO ejurisprudencial, convindo salientar,
áíndà, que-a corrente hoje predominante nos prétórios
trabalhistas é aquela que, admitindo a integração do
periodo de aviso prévio indenizado no tempo de serviço,
reputa legítima a percepção cumulativa da pccúnia instituída pelo artigõ 99 da Lei n'i' 6. 708 com as demais parcelas (indenizações e aviso prévio) que a legislação assegura ao empregado despedido sem justa causa, nas condições atrás referenciadas.
o-nossQ pareter; em síntese, atendendo à Súmula e à
jurisprudência dt3.das, é no sentido da aprovação do
Projeto de Lei em exame;-.
Sala das Comisssões, 20 de junho de 1985.- Gabriel
Hermes, Presidente, em exercício - Jutahy Magalhães,
Relator - Nivaldo Machado- Jorge Kalume- Álvaro
Dias - Albano Franco.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
-SObre a mesa, projetas de lei que vão Ser Jidos pelo Sr.
t 9-Secretário.

São lidos os seguintes
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Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

A alínea "b", do art. 62, CLT, consagra preceito nitidamente-discriminatório e injusto, e, pois, deve ser revogada.
Com efeito, tratando o art. 58, CL T, que encabeça o
capítulo concernente à jornada de trabalho, de estabelecera proibição de jornadas maiores de oito horas, não se
compreende que aos vigias, graças a pretendida peculia~
ridade da atividade, se possa exigir jornada maior e mais
desgastante.
Aliás, tal peculiaridade, se existir realmente, deveria
favorecê-los e nunca prejudicá-los.
Na verdade, a exceção da alínea "b", do art. 62, CLT,
tem significado na prática um muito maior esforço tisico e mental dosexercentes da atividade de vigia, geralmente
em troca de salários iguais aos que trabalham apenas
oito horas.
Impõe-se, pois, a revogação.
Sda das Sessões, 7 de agosto de 1985.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 5.452. DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

.....

-~·-·

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

Art. 62:-- Não se compreendem no regime deste Capítulo:
a) os vendedores pracistas, os viajantes e os que exercerem, em geral, funções de serviço externo não subordinado a horário, devendo tal condição ser, explicitamente. referida na Carteira de Trabalho e Previdência Social
e no livro de registro de empregados, ficando-lhes de
qualquer modo assegurado o repouso semanal;
b) os vigias, cujo horário. entretanto, não deverá exceder de dez horas, e que não estarão obrigados à prestação de outros serviços, ficando-lhes, ainda, assegurado
o descanso semanal;
c) os gerentes, assim considerados os que, investidos
de mandato, em forma legal, exerçam encargos de gestão
e, pelo padrão mais elevado de vencimentos, se diferencie-m d-Õs demais empregados, ficando-lhes, entretanto,
assegurado o descanso semanjlf;
_
_
dJ oS que trabalham nos se-rviços de estiva e nos de capatazia nos postos sujeitos a regime especial.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)

.. PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 214, de 1985
Atribui à rede bancária oficial a função exclusiva
de arrecadação dos tributos federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 COmp-ete ao Banco--do Brasil S.A., ao Banco·
do Nordeste S.A., à Caixa Económica Federal, aos Bancos dos Estados e Regionais e às Caixas Económicas dos
Estados a função exclusiva de arrecadação dos tributos
federais de qualquer natureza.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentarã esta lei no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de
sua publicação, quando vigorarã a medida prevista no
artigo anterior.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 213, DE 1985
Revoga dispositivo da Consolidação das L~is do
Trabalho, com vistas a não permitir jornadas maiores
de oito bQras de trabalho para vigias •
O Congresso Nacional decreta:
ArL J9 t revogada a alínea "b" do art. 62, da Consolidação das Leis do Trabalho.

O sistema de arrecadação dos tributos federais existentes antes do regime que se instalou no País a partir de 19
de abrH de 1964 processava-se por intermédio das Recebedorias e Coietorias Federais, regidas pelo Código de
Contabilidade Pública da União, repartições essas sujeitas a inspeções regulares, além da exercida pelo Tribunal
de Contas da União.
Entretanto, a partir dos idos de 1964 a função arrecadadora foi transferida à rede bancária, com a extinção
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das Exatorias, ficando os bancos ~em sua maioria privados - transformados em gestores públicos, com atribuição não sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas
da União.

Criou-se, assim, a esdrúxula situação de transformarse estabelecimentos privados de crêdito -contribuintes
comuns - em órgãos arrecitdadofes fazendãríoS.
A partir de então, a rede bancâria particular passou a
arrecadar quase toda a receita da União. Tomerrios, p-or
exemplo, o IPI. Quinzenalmente, as empresas recolhem

aos bancos particulares vultosas importâncias, que pertencem aos cofres públicos, as quais, entretanto, perma-

necem nos bancos, como um en~:aixe rotativo (porQue n-a
quinzena seguinte serã renovado o- recolhimento) para,'
no prazo de cerca de dez dias, ser transferido o crédito
correspondente ao Banco do Brasil, este na qualidade de
Caixa do Tesouro Nacional.
Generalizado esse processo em todo o País, o que se
verifica é que toda a volumosa massa de haveres perten~
cente ao Erãriõ Público, que deveria, portanto, estar à
sua ordem e disponibilidade, em estado de liqUidez im~
diata, fica, ao contrário, em poder dos bancos particulares.
Trata-se de uma autêntiéa sangria a que se submete o
Tesouro Nacional, constituindo~se numa das principais
causas_do aumento do déficit p(tblico e do agravamento
do processo inflacionário, que sonierite beneficia aos
banqueiros e a uma pequena minoria de aproveitadores
solertes.
É sabido que os bancos aplicam os referidos dinheiros
públicos em investimentos como o open e o over-nlght,
auferindo enormes lucros às custas dos contribuintes e
da Nação.
Impõe-se, por conseguinte, corrigir-se essa grave -anomalia, o que pretendemos com esta proposição, que preconiza que a função arrecadadora dos. tributos federais é
exclusiva dos estabelecimentos oficiais de crédito.
A medida, que deverâ entrar em vigor dentro do prazo
de cento e oitenta dias, será altamente benéfica à economia nacioõ.al; colabo!ando decisivamente para a diminuição do déficit público e -dã Própria ,inflação.
Assinale-se, _por derradeiro, que i propositura
inspirou-se em sugt!stão que nos foi formulada pelo Sr.
Paulo Coriolano Túnis Viana, antigo delegado da Receita Federal no Estado do Rio de_Janeiro.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 1985. ~Roberto
Satumino.
(Às Comissões de Constituição i! Justiça e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE- (Josê:-Fragelli)- Os projefós lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
-- ·· -·
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
l f-8ecretário.
São lidas as seguintes
Excelentíssimo Senhor
Senador Guilherme Palmeira
Digriíssimá Piimeiro Vice-Presidente do Senado Federal
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir do próximo dia 12, para,
devidamente autorizado pelo Senado, acompanhar a Comitiva Presidencial que visitará o Uruguai.
Saladas Sessões, 6 de agosto de 1985. -JoSé Fragelll.
Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir do próximo dia 12, para,
devidamente autorizado pelo Senado, acompanhar a Comitiva Presidencial que visitará o Uruguai.
Sala das Sessões, J9 de agosto de 1985.- Jorge Konder Bornh:ausen.
Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senado Federal
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Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir do próximo dia 12, para,
devidamente autorizado pelo Senado, acompanhar a Comitiva Presidencial que visitará o Uruguai.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1985. :..:.._ Amaral PeiXõto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As comunicações lidas vão à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÁO DO
ORADOR. SERÃ .PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O Slt. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes._ (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O _Sr. Moacyr: Duarte- Sr. Presidente, e1,1 declino da
pã.favra em virtude da exigUidade do tempo de que disponho.
OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. EX• pode-rá usar da palavra depois da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, por cessão do Senador Helvídio Nunes até às 15:30
horas.

_ _<r SR; o-I!:NEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro_nunda o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Volto, hoje, Sr. Presidente, a enfocar o problema da carne, o problema da agropecuâria. E, erri largas pinceladas,
Sr. ~residente, porque sei da exigüdade do prazo, eu gostariã de prender a atenção do Senado para verificar, mais
uma vez, que nós es_ta_mos Vivendo no Brasil uma situa_ção realmente curiosa. Curiosa, pÕrque fala-se muito,
hifllma verdadeira orquestração em apontar erros de um
pretérito recente, vale dizer, dOS governos anteriores, e
nós verificamos, lamentavelmente, que essa orquestração e esse realejo têm objetivo político-deitoreiro e
que em nada está beneficiando o povo~- Pelo contrário o
vem, prejudicando sobremodo.
E tantO é Verdade, Sr. Presidente, que, em março de
1985, foi:assinado um voto do Conselho Monetãrio,pelo
ex-Ministro Delfim Netto, para a compra e estocagem de
so· mil toneladas de carne. Isto coordenado pelo CIAP e
estocado pela CO BA L. E ainda um estoque de 400 mil
bois gordos, o que corresponderia a mais 100 mil toneladas de carne, controladas pelo Governo, vale dizer, 150
mil tone_ladas. Mas nesse vai não vai, nesse faz não faz da
Nova República, resultou tão-somente em lO mil toneladas de carnes. E essas mesmas só vieram a ser compradas
agora em junho, isto é, em plena entressafra. E o que é
pior, não repassaram os recursos para o Banco do Brasil
na época certa e, por esta razão, não se tem noticia de nenhum boi gordo estocado vivo.
~ Fãiã-se, agOra, -na iffiportação de carne uruguaia e argentina. E nós sabemos que, se autorizada tal importação irá resultar em· sérios e, ta vez, insanáveis p-rejUizos
aos produtores que~ mais do que exautos, em verdade,
ag~ra CQmeçam, e'!l face da recuperação do preço real,
começam a vislumbrar al;guma perspectiva nova na pecuária, de modo particular na pecuária de corte que CO·
meça a ter um novo alento no setor.
E por outro lado esfiiria o Governo, mais uma vez, a
exemplo do pretérito, favorecendo os especuladores, os
que- nada produzem, mas sempre beneficiários dos atas
Governamentais, porque possuem em seu favor os misteriOSOs meios de fazer pressão.
O que essa gente especUla, Sr~President"e, o que ganham em cima do produtor e do consumidor, com a cupidez governamental, ê simplesmente impublicável, e o
que é pior, fazem~ no com recursos públicos, com o tristemente famoso dinheiro que não pagaram a COBAL. E
nem vão pagar, nós estamos cançados de saber!
O Sr. Alcldes Saldanha- Permite-me V. Ex• um a par-·
te?
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Com muito prazer, nobre Senador Alcides Saldanha.
O Sr. Alcides Saldanha - Nobre Senador, apenas
para alguns escla_recimentos: o estoque regulador pode
não ter sido feito nas condições que os criadores haviam
pedido, devido à discordância entre o pessoal do Centro
e do Sul quanto ao tipo e às quantidades do estoque. Enquanto discutiam isso- ê verdade, V. Ex• tem razãochegou o período da entressafra. O Rio Grande do Sul
ficou com cerca de 100 mil boís que no inverno irá liqui·
dar. Mas neste caso não há propriamente culpa direta do
GovernO. Agora, a verdade é que os criadores tiveram
uma compensação erri: que o preço do boi vivo no Rio
Grarldt: do Suf saltou dC: 1.600 para 3.400 cruzeiros, de
junho para cá. E o Governo teve também que tomar cer·
tas medidas porque ele não podia assistir iinpossível O
salto que houve dessa maneira. Eu culpo atê o pessoal da
SEAP por não ter feíto todo o estoque úgulador e que
estaiia agOra controlando os preços. Mas, nós não vamos transformar em tragédia - e V. Ex• sabe que eu
tambêm sou criador, s~ndo insuspeito para falar, eu
comi uma ótin1a carne que ~e forneceu V. Ex• de presente; Ontem:.- m_as o preço saltou de 1.600 para 3.400 cru·
zeiros e deve ir a 4.500 cruzeiros. O Governo tenl, evidentemente, que tomar algumas medidas para impedir
que as coisas continuem nessas condições. Agora, o
problema foi de estoque e a disputa entre o pessoal do
Centro e do Sul do País - e V. Ex• está a par disso quanto às quantidades, quanto à forma de fazer o estoque e que depois o Governo chegou a tomar a solução
face as pressões - e V. _&_,_ tem razão, tem gente com
muita força na área do criatófio neSte Pais. Quanto ao
boi em pê, o estoque tem que terminár, pois ele não existe n~te Pais. Têm pessoas que invernam aqui no Centro
do País, quase 100 mil bois. O Governo precisaria de
toda a frota de helicópteros da Amêrica do Sul para saber realmente se o cidadão está estocarido o boi, porque
o Banco do Brasil está fornecendo dinheiro. Vamos fazer
estocagem de carne fria e deixar os criadores, como nós,
cuidarem de seus próprios bois. A Nação não pode financiar o boi em pé.
O SR. BENED.fTO FERREIRA - L&mento consignar o aparte de V. Ex• e ao mesmo tempo, o recolho. até
de certa forma como um argumento para aquilo que já
tenho lamentavelmente trazido a esta Casa. Veja bem V.~
Ex•, como rtós os criadores, como nós os produtores laboramos em equívocos: eu vou demonstrar a V, Ex•,
através de números insofismáveis- sabe V. Ex•que não
há hermaneuta que mude a realidade dos números que o boi ainda está aquêm do preço real. E V. Ex•, que é
também criador, está iludido, achando que o preço atual
é o preço real. O que não é Excelência?
O Sr. AlcidesSaldanha- Como o salário do operário
devia ser de_ novecentos mil_ cruzeiros. ~ um problema
que todo o País tem que enfrentar, Excelência.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não. V. Ex• labora em equívoco.
O Sr. Alcides Saldanha-bum problema que todos
temos que enfrentar.
O SR-:- BENED~TO FERREIRA- Mas, se o produto
não alcança o preço real não há como o produtor pagar
o seu assalariado, aquele que contribui para a produção. ·
Veja bem: nós pagávamos dois vaqueiros, até quatro meses atrás, antes do novo sal_ário entrar em vigor, nós pagávamos dois vaqueiros com o dinheiro de um bezerro.
Hoje precisa-se de um bezerro e meio para pagar um sa~
lâriol
Então, quando eu disse desta tribuna, que nós os fazendeiros usamos chapéu grande não ê para nos proteger
do sol, mas para esconder o tamanho das nossas orelhas,
porque realmente somos uns burros, somos uns idiotas
fantasiados de ricos, gostando de ostentar uma prosperidade que não temos. No entanto, vem V. Ex' agora em
socorro desta tese, isto é, o preço do boi está muito alto.
Não está não, Excelência, e vou mostrar, comparando
com o dólar; com o .lndice Geral de Preços e com ·a
ORTN que o preço ainda está aquém da realidade. E o
que ~ mais grave, o preço atual não está beneficiando o
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criador, está beneficiando o invernista ciu os especuladores. Nós tivemos um exemplo doloroso um dia desses em
São Paulo. A televisão noticiou que um cidadão lá ganhou em duas ou três manobras 60 bilhões de cruzeiros,

vale dizer, mais do que tudo aquit~ que os goianos, que
entregam dois milhões de bois aos consumidores brasileiros, por ano, não tiveram esse lucro.
O Sr. Alcldes Saldanha - Infelizmente. atravessar ê
uma das características do capitalismo, e é muito dificil
de controlar isso, Excelência!

O SR. BENEDIDO FERREIRA -

Não, Excelência.

Essa estória de confundir capitalismo com outro regime
qualquer, eu não sei como; porque hã capitalismo de Estado e capitalismo privado. No capitalismo de Estado
eu não sei se V. Ex' o defende- o que nós verificamos é
que além de fila, além dos preços dos alimentos estarem
em altas hâ realmente racionamento.
maneira que,
acho que o problema não é nem regime. de ser capitalisR
m.o privado ou capitalismo estatal, pois o que estã faltanR
do é seriedade governamental. Lamentavelmente, eu reR
gistro isso, como registrei nos governos que eu tinha a
obrigação e o dever de defender aqui. E eu estou sendo
coerente. Se V. Ex• compulsar os Anais do Senado, ou
compulsar os Anais da Câmara de hâ vinte anos atrás,
verificará que este, hoje homem da Oposição, quando no
Governo não teve uma postura diferente. Logo, se eu
trago dados e números, eu solicitaria de V. Ex' um pouR
co de paciência para que nós chegássemos aos mesmos.
Sr. Presidente, eu prossigo, reiterando aqui como é
bom ser especulador neste País da especulação, lembrando aquilo que foi notiCiado pela imprensa - ainda há
pouco eu comentava - os 60 bilhões de cruzeiros gaR
nhos numa especulação, numa jogada de bolsa, ocorrido
na Bolsa de Cereais de São Paulo, ou na Bolsa de Mercadorias.
No entanto, vejam V. Ex•s, numa desfaçatez inominável, quando na entressafra, na escasse2:, o preço_ do boi
vai se recompondo, isto é, vai melhorando um pouco,
mas nunca atingindo o preço real, como eu vou demonsR
trar aqui, surgem as ameaças de importilção para provocar quedas no preço interno.
Vejamos, Srs. Senadores, a realidade quanto aos
preços do boi.
Aqui estão, como anunciei, Os preços efetivameilte paR
gos, mês a mês e a sua relação com o dólar, com a
ORTN e., finalmente, com o Indice Gerar de Preços._
R

oe

Tenho aqui um quadro, Srs. Senadores, que retrata o
preço do boi a partir de 1978:
Em 1978 custava o boi Cr$ 516,20, por arroba, preço
médio daquele ano, o que correspondeu a USS 20,92 e a

1,62 ORTN.
Errí 1979, o boi atingia CrS l.OS1,20, a preço nominal,
ele equivaleu a USS 24,72 e a 2,24 ORTN.
~m 1980, ele atingiu CrS 1.650,90 o dólar já custava
Cr$ 65,50, ele atingiu USS 25,20 por arroba, e a ORTN
que custava Cr$ 706,70, correspondeu a 2,34 por arroba.
Em 1981, começa o período das vacas magras, começa
a cair, vem caindo até atingir, em 1982, USS 16,25 e 1,50
ORTN.
Em l983,jã em face da escas,sez, ele_ reage atinge USS
19,22 por arroba, com o preço nominal de Cr$ 18.916,00
por arroba, correspondendo a 2,70 ORTN.
Tomando o pico da alta do preço de 1984, quando
atingiu 55 mil cruzeiros por arroba- o dólar a dois mil
trezentos e vinte e nove cruzeiros -ele correspondeu a
vinte e três dólares e sessenta e dois centavos, óu 3,4
ORTNs. Em junho agora, vejam bem Srs. Senadores; ele
já correspondia a _8_ dólares e trinta e ci_nco centavos, e
1,12 ORTN por arroba.
O SR. PRESID~l'ITE (Enéas Farias)- Eminente Senador Benedito Ferreira, são IS horas e 30 minutos, hora
destinada ao Expediente. Todavia, a Mesa, com base no
§I"' do art. 183 do Regimento Interno, submete ao Plênario a decisão de prorrogar por mais quinze minutOs.
Havendo concordância, contíiiuà V. Ex~ na tribuna
até o encerramento do seu horârio.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, tenho sido cumulado nesta Casa, de uma consideração, de
um apreço tamanho pelos meus colegas, que não sei

comO-pOssa expressar, através do verbo, o meu reconhew
cimento. Mas o meu muito obrigado a V. F.x• e a todos
quantos concordaram com essa prorrogação. Sei do rigor e da preocupação da Mesa em fazer com que se observe o Regimento.
Mas, Sr. Presidente, prossigo, mostrando que agora,
em agosto, quando sabemos que todo invernista está eritregando o boi jâ emagrecido, hoje, ele atinge a 130 mil
cruzeiros a arroba, posto em São Paulo. Mas, mesmo
com esse preço aparentemente absurdo, vale dizer, quase
duplicou de julho até agora, e foi o que assustou S. Ex• o
nobre Senador gaúcho porque, realmente, impressiona o
fato de ter subido abruptamente.
Vejamos aqui, nobre Senador: 130 mil cruzeiros, correspondem, hoje., não aos 25 dólares e 20 centavos de
1980, não às 3,4 ORTNs de 1983, mas pura e simplesmente a 2,63 ORTNs e a 19 dólares e 90 centavos.
O Sr. Alcides Saldanha -- ~ uma questão de valorização do dólar, Ex•, que é constante.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mas estou trazendO a ORTN também.
O Sr. Alcides Saldanha- Que é dolarizada!

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mas é ORTN ou,
então, é unia rlientfra govenlamental, ori a Obdgação
Reajustável do Tesouro Nacional corresponde aos índices reais, ou, então, temos que admitir que estamos menR
tindo para o povo, como Governo.

O Sr. Alcides Saldanha- Que é dolarizada!
O SR. BENEDITO FERREIRA- Não! V. Ex• tem
que se posicionar; ou é uma mentira oficial contra os
índices de inflação, porque a O RTN tem que corresponder, a não ser que haja mentira nos números que se estão
publicando, e o valor dela é irreal. Mas V. Ex• tem razão
em pôr em d6vida; eu também tenho minhas dúvidas,
mas tenho que conceder o benefício da dúvida ao Governo até que haja prova em contrário.
O Sr. Alcldes Saldanha- V. Ex• está fazendo cálculo
em dólar.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Não! Estou fazendo em ORTN, Ex•
·
O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex• se referiu a dólar.
O SR. BENEDITO FERREIRA -

ORTN é dólar?

O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex• começou falando em
dólar.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Nãol Citei dólar e
ORTN. Se V. Ex• admite que ORTN não é falsa, que os
números são verdadeiros, estou demonstrando que, em
84, a arroba de boi correspondia a 3,4 ORTN e, hoje,
em que pese o absurdo da elevação, que induziu até V.
Ex•, como criador, achar que é um bom negócio, na realidade corresponde a 2,63, isto é, menos de 3 ORTN,
pouco mais de 2,5 ORTN. Tem aí V. Ex• como, realmente, fica mais -do que justificado, fica extremado de dúvida, quando eu aqui disse que nós, fazendeiros, nós, criadores, usamos chapéu grande realmente para taspar o tamanho das nossas _orelhas.
O Sr. Alcides Saldanha- Se se produz carne, é para
vender para alguém. O mercado interno vem ca:indo por
falta de condições de compra de carne. Isso tem que ser
reconhecido, Ex~!

O SR. BENEDITO FERREIRA- Não! V, Ex•labora em equívoco novamente. Vínhamos enfrentando a
competição da França, no frango. A França resolveu nos
tomar o mercado ârabe de frango. O Governo brasileiro,
através da CFP, vinha subsidiando os grãos para alimentação do frango, para não perdermos a condição de competir no mundo ârabe. Hoje, Ex•, I quilo de frango custa
bem mais caro do que 1 quilo de carne. Por quê? Porque
foi tirado o sUbsídio. Mas a verdade, a grande verdade é
que no Brasil se fala em reserva de mercado- reserva de
mercado para capital alienígena. Estamos, aí, com reserva de mercado de automóveis: e o automóvel sobe todo
dia. Ninguém fala em importar automóvel do Japão, que
custa menos da metade dessa pouca-vergonha que é pro-
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duzida no Brasil e que chamamos de automóvel; ninguém fala em importar medicamentos, que custariam
1/3, lá no exterior, -porque vai prejudicar os laboratórios
nacionais.
O Sr. AJcides Saldanha- Senador Benedito Ferreira,
sobre importação eu não ouvi nada de parte do Governo. Vi o Presidente da Associação de Criadores de Bovinos, aqui do centro do País, não sei se de São Paulo ou
de Goiás, me falha a memória, ontem, no jornal, dizerS. S• não tem nada a ver com o Governo, é Presidente de
uma Associação de Criadores- que concordava com a
importação de carne do Uruguai, mas não concordava
com a importação do Mercado Comum Europeu. Mas
essa é opinião de um cidadão que preside uma entidade
de criadores. De parte do Governo, oficialmente, não sei
nada, Ex'

O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Exo estâ coberto de razão e nem eu falei aqui: eu disse que, se ocorrer
fui muito claro, V. Ex• que não entendeu ou eu não consegui me fazer entender por V. Ex• - eu disse, inicialmente, que se ocorresse essa importação, que já estão
alardeando, iria favorecer os especuladores em prejufzo
dos produtores. Eu não disse que o Governo autorizou;
estou tra.zendo minhas apreensões a V. Ex's e esperando
em Deus que elas cheguem também ao Ex.ecutivo, para
que tal não ocorra; estou mostrando as razões por que
não pode o Governo autorizar mais essa especulação em
cima áo exausto produtor rural brasileiro. Neste ponto,
não temOs como divergir.
Mas, eu queria,- mais um vez, chamar a atenção de V.
Ex•,- vou encaminhar à Taquigrafia os dados e ela irá
reproduzir- quero mostrar mais uma vez, para não deixar dúvidas, que um boi, que dava, em 84, por arroba,
3,4 ORTN's, hoje, Cm que pese a esse preço nomlnal
aparentemente muito elevado, corresponde a 2,63
ORTN's, vale dizer, menos de 3 ORTN.
. Sê iião- bãstàsse isso Ex•, tenho aqui outro Quadro que
é o lndice Geral de Preços, onde deixo claro e isto vai
servir de orientação para quem, realmente, quiser saber
até onde será justo o preço do boi, para corresponder aos
preços do ano anterior, ou para corresponder ao anobase de 83. E vou além: trago aqui um quadro comparativo do lndice Geral de Preços.
Veja V. Ex• que o boi, em setembro deste ano, para
corresponder aos mesmos 19 mil, 916 cruzeiros, de 1983,
que foi o ano médio, lembro a V. Ex• que peguei o preço
do pico da alta de 84 e, agora, pego o lndece Geral de
Preços, o preço médio que vigiu em 83: 18 mil, 916 cruzeiros por arroba. Aplicando-se o lndice Geral de
Preços, chegamos agora em agosto a 121 mil cruzeiros.
Vale dizer, como preço médio nacional, está ótimo, porque, em Goiâní<i., está a 110.000; em São Paulo, estâ a
130.000; no extremo norte, na minha região, está a
115.000; 120.000, vale dizer que o preço médio de
121.000, seria mais ou menos o que realmente retrata o
· Indice Geral de Preços, embora em São Pauto, hoje, se
fale em 130 mil cruzeiros por arroba. Mas, em setembro
agora, para corresponder ao preço mêdio, tomando-se
em conta o Indice Geral de Preços, o boi terá que valer
145 mil cruzeiros a arroba, atingindo, em outubro, 162
mil cruzeiros por arroba, começando a declin~r para
161.000, em novembro, e 140,547, em dezembro.
V. Ex•, que é criador, sabeqtie-a partifdedêzembro as
pastagens já começam a oferecer .condições para maior
-:bundância de bois gordos.
Mas, como se vê, Sr. Presidente, a incúria governamental se repete; e repete no curso desses 20 anos em que
venho batendo na mesma tecla. Não hã fato novo. Há,
simplesmente, uma preocupação em se dizer que estava
tudo errado, mas se continua incorrendo nos mesmos erros.
Vou demonstrá-lo agora:
Na Nova República, não compraram na hora certa de
estocagem para beneficiar o críador, os quais, em face da
mais que crônica crise financeira que sofre, que os visita,
que com eles reside, venderam os seus bezerros a "preço
de banana" para os invernistas, e estes, mais bem situados financeiramente, estão se beneficiando do preço
atual juntamente aos especuladores, enquanto os criado~
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res tiveram que matar milhões de matrizes, matrizes no~
vas, para fazer face aos seus compromissos.
Apesar da bem orquestrada onda e da máquina pub1í~
citária, em apontar erros das administrações anteriores,
vejamos como a Nova República vem atuando para cor~
tejar, para bajular, mas para bajular os que gritam, para
bajular os poderosos, os que têm acesso aos meios de comunicação..
--

Além de estocar muito pouca carne, como já vimos, 10
mil toneladas, perfazendo cerca de 30 mil, com as 20 mil
que existiam jâ no estoque, estão entregando o pouco

existente., 30 mil toneladas, ou seja, dois meses de consu~
mo numa cidade como São Paulo. Mas, alé:m de estocar
muito pouca carne, eles estão entregando essa carne, 30
mil toneladas, aos grandes supermercados de Brasflia e
do Rio de Janeiro somente.
Ora, sabem V. Ex•s que o Brasil é alguma coisa mais
do que Brasnia e Rio de Janeiro, sabem que os benefi.
ciários desse preço barato deveriam ser os da periferia,
os de menor poder aquisitivo. Mas, não, na periferia de
Brasflia, o quilo de carne custa 16 mil cruzeiros, no su.
permercado do centro do Plano Piloto, custa 8 mil cru·
zeiros, e, no entanto, esse é o Governo voltado para ';) social, é o Go"Vemo que promete não realizar coisa alguma
porque está preocupado com o social. t;: um governo distributivista. Mas está distribuindo para quem? Para
aqueles que têm acesso aos meios de comunicação, para
aqueles que gritam, para aqueles que falam mais alto,
como se o resto do Brasil não existisse. S ase o aspecto,
Sr. Presidente, realmente preocupante, porque a mania
de se cortejar, de se bajular e, sobretudo, atender àqueles

que fazem maior alarido é uma constante neste País, em
qualquer forma de regime, em qualquer sistema de Go·
verno, seja o Chamado autoritário, seja esse chamado de
liberal desta Nova Rep6blica que af está.
O SR.PRESCDENTE (Enéas Faria)- Lembro a V.
encer~ar o selJ tempo_. _

Ex• qu_e tem três minutos para

O SR. BENEDITO FERREIRA- Concluo Sr. Pre.<idente.
Antes porém, queria invocar aqui não só os Anais do
Senado, mas o testemunho daqueles que comigo vieram
para cá, sobre esse meu posicionamento, que não e. de
cdtica pela crítí~, Sr. Presidente. Realmente, o que me
angustia, o que me preoCupa - e sei que 6 a preocu-,
pação de:; todos os homens responsáveís desta Casa...:.. é
que tudo pode acontecer no Brasil menos a fome, menos
o racionamento. no entanto, graças à preocupação de
bajular o homem urbano, graças à preocupação de cortejar os que votam, os que elegem, estamos caminhando,
Sr. Presidente~ não para ser o celeiro do mundo, mas um
Pafs que caminha celeremente para viver em ftlas para a
compra de alimentos, no entanto, constatamos o quanto
de dinheiro, o quanto de recursos suados do contribuinte
brasileiro tem sido canalizado para os órgãos governamentais encarregados do abastecimento.
Sr. Presidente, lá no meu Go.iãs, lã no meu interior, o
nosso caboclo tem pela sua experiência, pela sua sabedoria, pela sua vivência do dia·a·dia, certos preceitos, cer·
tos provérbios, certas sentenças que se aplicam lamenta- •
vc::lmente à situação que verificamos, hoje, no Brasil; e
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uma delas, Sr. Presidente, é aquela que diz quC quando·
muda o governo, "trocam-se as coleiras, mas os cachorros são os mesmosn. E o quadro a que estamos assistindo, o quadro que estamos constatando, outro não é se-não a repetição daquilo a que vimos assistindo no Brasil
nesses vinte anos. Urge mudar, Sr. Presidente, urge mu·
dar a política de abastecimento, de estocagem, a política
da distribUição, mas urge, sobretudo, iniciar uma poUti- ·
ca de amparo ao produtor. Antes de se falar em distri-,
buir terra, que haja a preocupação de se criar uma pollti· i
ca agifcola. Porque não adianta, Sr. Presidente, entregar
terra sem que seja dado àquele que vai recebê--la, uma remuneração justa, pelo seu produto, isso de nada adianta, .
porque continuarão vindo para a cidade. Sabe V. Ex• c
sabe a Casa que hoje, se as nossas cidades incharam, se
temos as grandes favelas outros não são os habitantes
que não aqueles roceiros, aqueles que, expoliados pela
gula insaciâvel da cidade, vi~am para as âreas urbanas...
O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias - Fazendo soar

a campainha}- Está encel'!ada a HC?ra_do

O SR: BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
concluo.
Era o que tinha a dizer e o faço encaminhando à Taquigrafia os demais números que tenho c que gostaria
fossem vistos pelos Srs. Senadores. (Muito bem!}

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BE- '
NEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO:

PREÇOS DA ARROBA DO BOI GORDO EM DEZEMBRO DE CADA ANO - EM Cr$
I

Preço p/ Arroba

Valor do USS

Valor em USS

(em Cr$)

p/Arroba

A.'IOS
(em Cr$):

E~dien~~

O Senador "Benedito Ferreira tem o amparo do§ 4• do
art. 183, para continuar a su8 oração após a Ordem do·
Dia.

EM USS E EM ORTN
Valor da ORTN
(em Cr$)

Valor em ORTN
p/ Arroba

20,92

24,67

318,44

1,62

1-051,20

42,53

24.72

468,71

2,24

1. 650,90

65,50

25,20

706,70

2,34

1978

516,20

1979
1980
1981

2-517,90

12 7,80

19,70

1-382,09

1,82

1982

4-107,10

252,67

16,25

2.733,27

1,50

1983

18-916,00

984,00

19,22

7.012,99

2,70

1984 (Set. l

55.000 ,o o

2.329,00

23,62

16.169,61

3,40

1985 (Junho)

47-000,00

5.630,00

8,35

42.031,56

1,12

1985 (Julho)

70.000,00

6.180,00

11,33

45.901,91

1,52

I

I

1985 (Agosto J

PREÇOS DO BOI GORDO PTABATE VIGENTES
EM !983 POR ARROBA (JS KGS) E COM BASE NO
I.P.G. DE l9S3fl98S -Preços pagos pelos Frigorífico~ e expectativa (ou
Projeção) de preços em 1985 com base no I.G.P. e em relação aos preços vigentes cm 1984 e 1985.
Mês

Ano 1984

Ano 1985

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

104.500
98.100
90.800
88.000
100.500

88.620
79.100
68.700
65.200
61.700

19 ,ii' O

6.530,00

130-000,00

Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
DezembiO

Ano 1984

99.800
103.700
109.200
119.500
121.700
111.200
100.800

Ano

I~S

68.600
90.000
121.000
145.000
162.000
161.000
147.540

N:B.·:•.- Õj!reço.nomiiiàl)..agÓpelo.Boi em 1983
foi de CrS 18.916,00 P/ Arroba.

49.396,88

COMPARECEM

2,63

MAIS OS SRS. .SENADORES;

Raimundo Parente - Alcides Paio - Moacyr Duarte
--Carlos Lyra - Albano-franco - Amaral Peixoto -Amaral Furlan - Severo Gomes+- Mauro Borges Bened_i~o Canelas - Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidõncia
coiivoCa sessiio extraordinária a realizar·se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias;
- Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 212,
de 1981;
~Projeto de Lei do Senado n' 47, de 1980;
-Mensagens n~'s 65, 127 e 133, de 1985, sobre a est4r
lha dos Srs. ~ernando Augusto Buarqoe Franco Netto,

· 2534
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Celso Monteiro Furtado e Fernando Magalhães para
chefes das missões diplomãticãS que esj>eciftca;-- ---

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Pas~aMse

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 25, de 1981 (n~' 6/79, na Casa de origem),
que introduz alterações na Lei n'i' 5.869, de II deja~
neiro de 1973- Código de Processo Civil, no:Quese

· refere à arremataçãO de bens penhorados, tendo
PARECERES, sob nos 589, de 1983, e 199, da
ComisSão
-de Constituiçilo e Justiça, )9 Pronunciamento:
·fav_oráYel ao projeto; 211 Pronuncianae-nto: con~ ..

trãrio ·à einêndá de plenãfio.
Em votação o projeto, que tem preferência i'egíritental

O Sr. Aloysio chaves- Sr. Presidente, pe~;o a palavra
p3.ra encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ené~ Faria)~ Concedo a palavra ao nobre SenadOr Aloysio Chaves, para· enêã:ml~ ·
nhar a votação.
·

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO Q()E. ENTRE{i.UE À REV!SAO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE8IQRMENTE.
O SR. NELSON CARNEIRO Presidente.

Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDE~TE (Enéa_s faria)~ Conced~ a pa~ .
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encami~ _
n~ar a votaçã().
O .SR. NElSON CARNEIRO -(I~J"_Para encaminhar
a votação. Sem revisão _qo o~;ador.)- _Sr. Presidente:
Quéro trazer um depoimento exatamente sobre esse
aspecto, sobre a possibilidade de o Senado emendar 9U
não um t~xto da Çâmara.
Quando aqui se discutiu o projeto que se converteu na
Lei do Divórcio, nuina tumultuada sessão que ãcabou na
madrugada do dia 5 de dezembro de 1977, a grande discussão se travou em torno da redação do art. 38,-que era
tão. defeituosa que at& os. sê:Us partidãrias·, a-dvertidos
pela minha crítica con(undérite, foram ao Presidente da
Sessão, o Senador Petrônio Portella, e o 'mesmo, numa
decisão queestã nos Anais, não pôde ate'nder ao Senador __
J~bas Passarinho, que era o intérprete dos que foram à
sua procura, dizehdo que a redaÇã.o da Câmara não Podia ser objeto de emenda pOr uma--deliberação do Pie.
nãrio; ou; eritão, o Projeto teria que voltar à Câmara
para que a Câmara o aprovasse. No caso, como o proje.
to jã tinha vindo da. Câmara· e tinha sido oriundo do Se-~~
nado, ou se aprovava o texto no Senado ou~ então, se
aprovava o texto na Câmara.
Nessa contingência, Sr. Presidente, por 21 votos a 19,
fui derrotãdo, e na Lei do Divó_rcio figura esse monS:.
truoso alj:. 38 conte~ o qual se levanta a consciência jurídica do País. Com essa referência hiStórica, Sr. Presidente. esse antecedente. quero mariifestar niinha solidariedade ao ponto de vista sustentado pelo nobre Senador
Aloysio Chaves, de que o Senãdo_ não pode fazer uma
emenda de rcxlação desde que, com essa emenda, dê por
concluída a tarefa legislativa. Feita a Emenda, o Projeto
terá que voltar à Câmara.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O Sr. Hélio Guelros --Sr. Presidente, peço a paliwfa__._
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo~ palavra ao n_obre Senador Hélio Qu(:iros, para encaminhar
a votação.
·O SR. lffiLIO CUEIROS (PMDB- Pi\.. Para encaminhàr a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi..
dente e Srs. Senadores:
O Senador Aloysio Ch_avesjâ Dl()_$trou que esse detalhe da troe~ do artigojã foi admitido pela ComisSão que
estudou a ~enda de S._ Ex•. Ent~·- jâ ~tá ~~statado

que houve um erro de datilografia, porque todos os avulsos publicados ·se referem· ao :ii't. 686, não há a menor
d!Svida; 'o que há é uma troca de números, única~ exclusivamente. Más a matéria toda foi discutida, levando-se ·
em conta o aVulso pertinCnte, adequai:to. Citou-se o artigo ex.ato dQCódigo de Processo Civil; apenas na hora de
o datílógrafo, ou quem quer que seja, bater, colocou 7 ao
inVés de 6. Agora, por causa de uma alteração facilmente
expliCável e corrigível, não vejo por que se embrulhar
tudo e mandar de volta para a Câmara dos Deputados,
por Um detalhe minúscUlo dessa natureza.
Assim, Sr. Presidente, entendo que a Comissão deRedaçãO é sufici~ntemente competente para corrigir, tanto
mais quantó está apontado no parecer da Comissão e, o
:Pl.~nâ~io desta Casa aprova este Parecer. evidentemen~e
terâ que ser_ f~ita a _çQrreção. Ainda admito que se os intérpretes máximos do Regimento da Casa entenderem
que isso importa ~ devolução à Câmara dos Deputad'!)S, que se faça isso depois de a Mesa estudar a questão.
Nãp_,_vejo -por que um problema ~e lana~caprina como é
esse, de uma simples troca de números, vã embaraçar
tudo e fazer voltar o processo à <;:ãmara dos Deputados.
Entêndo que o projeto é interessante, ê adequado, é
oportuno e visa facilitar as execuções de processos no
Br8sil. EssR$ execuções, quando se trata de quantias -que
recebenl na penhora até um bem de pequeno valor, ficam
errifiaraçadas porque a publicação dos editais lev'a todo o
valor d() bem -penhorado. Vem agora esse projeto e faz
- corri q"ue se dispense a· publicação de edital, desde que ele
seja afixado nos foros onde se realizam as hastas públicas.
- ~
Portanto, Sr. Presidente, entendo que se o Senado Fe~
dera_! aprOVar a matéria como veio, pre-parada e instruída, das c'omissôes técnicas da Casa, esse projeto estarã
em condições de seguir traflqUilamente os seus trâmites
restantes, bastando apenas que a Comissão de Redação,
'ao invés de fazer referência aoart. 687, faça referência ao
art. 686.
_
Era o que eu tinha a dí:Ger, Sr. Presidente.
O Sr. Alcides Saldanha - Sr. Presidente, ~o a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE '(Enéas Faria) - Para enCãminhar a v'otação, concedo a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SAWANHA (PMDB- RS. Para
encaminhar. a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, não propriamente para encaminhar,
·mas para dirimfr OUtra-dúvida. Vejo aqui no avulso que,
quando vem a primeira parte da Çâmara~ se refere evidentemente com incorreção, ao art. 687, depois, se refere
ao 686 mas, no corpo diz: ""O'Congresso Nacional decre-_
ta·
'o art.-686'da lei 5.869, etc. "'Mas, lá em cima, no avul~ ·
so, está:- ~·Acres_centa parãgr8.fo 3"' ao art. 689." Outro
~_rro de impressão. Ficam três artigos do Código de Processo Civil. ~ apenas uma pergunta.
·

à SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Mesa esclarece, atendendo a V. Ex•: o aut_ógtafo remetido ao Senado pela Câmara dos Deputados faz referência, traz no
seu texto o art. 687. Essa mesma questão foi percebida e
analisada na Corrii.Ssão de Constituição e Justiça do Seniido Federal. E a Comissão de Com~otituição e Justiçado
Senado Federal, então presidida pelo Senador Murillo
Badaró, tendo coino relator o .Senador Hélio Gueiros, e
com voto favorãvel dos Senadores Aderbal Jurema.
Marcondes Gadelha, Carlos Chiarelli, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Simon, Passos Pôrto e Amaral Fui"lan, decidiu textualmente o seguinte.
Nestas condições, somos pela manutenção .do
texto anteriormente consagrado pela Comissão de
Justiça, com a modificação, apenas graças à descoberta do nobre Senador Aloysio Chaves - de que o
projeto de lei pretende emendar o art. 686 do Códig'o de Processo Civil e não o art. 687 com'o enganaclaramente consta deste processo, correção esta a ser
feita pela Comissão_ de Redação.
O Slt. ALCIDESSALDANHA- Estou-me referindo
ãgora, Sr. Presídenie, ag fato de que aqui em cima, quando_~e_ diz o que v_ai modificar, se alude ao art. 689. ~sta é
a minha- pergunti: houve 9_utro erro talvez de impressão
m;lS a verdad~ é q!Je no projeto -que vamoS votar está:

Agosto de 1985

"Emenda n~' I Substitutivo ao Projeto de Lei da
Câmara n9 25. Dê-se ao projeto a seguinte redação:
·•Acrescenta. parágrafo 3Q ao art. 689" _e a disputa
era entre 686 e 687. O que estou dízendo é que, na
_em_e_nta, apareceu outro artigo. Esta é a pergunta
que estou fazendo, para que evitemos enganos inclusive na redação final.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Sr. Senador,
em verdade o documento oficial é este que está em poder
da Mesa. Os avulsos po.dem ter produzido erros de numeração de artigos mas, em verdade, todo o trabalho se
referiu a determinada matéria que estâ no art. 686.
Não havendo contestação do plenário, a Mesa vai-se
orientar pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Em votação.
O Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Aloysio Cbaves- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE ( Enéas Faria) -Concedo a palaVra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para uma declaração de voto.
~ OSR.'ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REV!SAO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOMENTE.

O Sr. H~iio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
para Uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros para uma declaração -de__ Yoto.

O SR. HtLIO CUEIROS (PM D B - PA. Para dec1aração__de voto_sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
SrCSefiadOres:
Gostaria apenas de: deixar registrado o meu entendimentoi-essa. _qUestão_de precedente quem estã abrindoairosãmente, acertadamente é o_Senado da República. Um
erro flagrante, terrível, tremendo, facilmente descoberto
não _tem- por -que perinanece~. O precedente que daqui
por diante vai vígor~r não é ó do ano passado, do ano
atrasado, da legíslatura passada, mas sim o de agora.
Quando um erro for facilmente indentificãvel, corrigível,
não hã por que o Sendo Federal não proceder a sua correção.
· Sr. Presidente, essa _é a declaração que desejava fazer
para j_ustifícãr o prOcedimento da, Comissão de ·constituição e Justiça. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Enéas Faria)- Foi aprovado
o projeto que tem preferência regimental, ficando prejudicada a emehd~ do Plenãrio.
O Sr. Nelsoó Cani~iro - Sr. Presidente. peço a pala. vra para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma declaração de voto.
O SR- NELSON CARNEIRO (RJ- Para uma declaração_ de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi_dente.
Srs. Senadores:
A minha i_nterve:nção, ao trazer o antecedente a esta
Casa, não foi no sentido de modificar o entendimento da
Comissão _de Constituição e Justiça, mas apenas lembrar
. que não era a Primeira vez que o fato ocorria n-esta Casa.
Na hipótese, o projeto não era de tal urgência, como
bem acentuou _o Senador Aloysio Chaves,, que não pudesse voltar ao reex.ame da Comissão da Câmara dos
Deputados. Se fosSe um proJeto de interesse nacional
imedialo,- talvez a or.ic;ntação seguida pela douta Comis~
são de Con§tituição e Justiça tivesse esse respaldo, que o
interesse público justificasse. Mas na hipótese, trata-se
apenas de uma alteração no projeto relativo ao Código
do ProceSso Civil e que estã DR: Câmara dos Deputados
desde .o ano de I981. Portanto, quatro anos depois, wna
alteração e· a devolução à Câmara dos Deputados não
importa necessariamente em maior prejuízo. Se houvesse
esse prejuizo, esse projeto teria chegado aqui muito an·
tes.. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Fad~) - Aprovado o
projetu fica prejudicado o substitutivo, indo a rnatéríã à
Comissão de Redação por recomendação da Comissão
de Constituição e Justiça.

É o seguinte o projeto aprovado:

PARECER. FA VORÃVEL, sob no 625, de 1983,

d~ Comissão ~de Constituicão e Justiça.

dos. (1'-Jusa.)
Aprovado.
O projeto irã à sanção.

(N~'

E o seguinte o projeto aprovado:

6/79, na Casa de origem)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 64, de 1982

Introduz alterl\ÇÕes na Lei n~> S-869, de II dejadei~
rode 1973- Código de Processo Civil, no que sere-.
fere à arrematação de bens penhorados.

(N"' 2.452f79, na Casa de origem)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O art. 687 da Lei n9 5.869, de l..l de janeiro de

Altera o art. 7'1 da Lei n? 6.649, de 16 de maio de
1979 --Ui do Inquilinato.

1973 - Código de Processo' Cívil, com as alterações da
Lei"' .5.925, .de 111 de outubro de 197:3, fica acrescido_ do
seguinte parãgrafo:

O Congresso Nacional decreta:
Arl. l"' O art 7~' da Lei n"' 6.649, de 16 de maio de
-f9í9, p<issa a vigorar com a seguinte redação;
-

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

__ -~Art. 7'1 O contrato de lOcação ajustado pelo

"Art. 687.

§ I'
... ··········~~·'·'···.-c, ....
§ 2'
......•....•..... "=···"·'····-"·
§ 39
••••••-- • .,·--~~.-<-=.:-v---··--'•"".._~,."~-~-··
§ 41' Quando os bens penhorados não excederem o valor correspondente a vinte vezes o maior sa~
lá rio mínimo, conforme o art. 275 desta lei, será dispensada a publicação de editais, não podendo, neste
caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação."
Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art.

3~>

u.sl.!.frutuário· ou _fiduciário termina CQII_l __a extinção
do -usUfruto ou- fideicomi:sso, salvo se com ele anuiu,
por esctito, o nu-proprietário ou o fideicomissário,
ou se a propriedade se consolidar em mãos do usu"frutüãriO- ou do fiduciário."
Art. 2<~
cação.
Art. 3'1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câ~ma~ n<~ 90, de 1982 (n~' 3.990/80, na Casa deori~
gem), que acresenta parágrafo ao art. li' da Lei n'1
6.545, de 30 de junho de 1978, que ...dispõe sobre a
transformação daS Escolas Técnicas Federais de
Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonse..
caem Centrais Federais de Educação Tecnológica, e
dá outras providências", tendo

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) • Item 2:

PARECERES, sob n9s 505 e 506, de 1984, das
Comissões
- de Saúde, favorável; e
-de Legislação Social, contrário, com voto vencidodo Senador Hêlio Gueiros, e Voto vencido, em
separado, do Senador José Ignâcio Ferreira.

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 919, de 1982,
da Comissão -de Educação e Cultura.
_Em votação o projeto, em turno único.
Qs_ Srs. Seri:á.dores que o aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sànção.
É o seguinte o projeto aprovado:

Em votação o projeto em turno tíniCo:
Os Srs. Senadores que aprovam, permaneçam sentatios. (Pausar)
__
Rejeífado.
O projeto vai ao arquivo, feita a deVída comunicação à
Câmara dos Deputados.

Acrescenta parágrafo ao art. 1~> da Lei n"'6.54S, de
30 de junho de 1978, que "dispõe sobre a transforM
maÇãO das Escolas Técnicas Federais de Minas Ge-rais, do Paraná e Celso SuCkow da Fonseca em CenM
trais Federais de Educação Tecnológica, e dá outras
providências.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'~ 47, de 198l
(nl' 1.899/791 na Casa de origem)

O Congresso Nacional decrei-a:
Art. 1"' O§ 29do art. da Leí n9605, de 5 de janeiro de
l949, passa a vigorar com a seguinte redação.
''Art. 69

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. }'? O art. 1'1 da Lei nv6.545, de 30 de junho de
1978, que "dispõe sobre a transformação das Escolas
Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso
Suckow da Fonseca em Centrais Federais de Educação
Tecnológica, e dá outras providências", passa a vigorar
acrescido de um parágrafo, numerado como§ 2<~, constituindo seu atual parágrafo único o§ lt, na forma seguinte;_=_

§ I•
................. _.•••·~ ............. § 29 A doença será comprovada mediante ates-

~·.,-

Esta

Le} ent~a em v_igor na d_at~ de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Item 3:
Votação, em turno único, do Pr_qjeto de Lei da
Câmara nt' 64, de 1982 (nl' 2.452/79, na Casa de origem), que altera o art. 7~ da Lei n' 6.649, de 16 de
maio de 1979 - Lei do InquiHnato, tendo

·············~-..-·~-~-·······--~---

§ jo
............................... , ...
§ 21' Ao Centro Federal de Educação Tecnológica sediado na cidade do Rio de Janeiro ê conferida
a denominação de Centro Federal de Educação Too- nológica Celso Suckow da Fonseca.

tado mêdko, fornecido por médico legalmente habilitado para o exercício da profissão, ou por
cirurgião-dentista, quando a doença for na sua área
de atuação.
Art. 2t
cação.
Art. 3~

o_-..,.Arc·"lq

.

·-·~-·-·

.. ·-

Art. 2"'
cação.
A_rt. 3'1

~-

~..-.,..:.__,.

.. .,................

-~-.- ··~,..

de ordem.

O SR. H~LIO GUEIROS (PMDB- PA. Paca uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa tem falado muito sobre o problema de fal~
ta de quorum no Congresso Nacional e tem cobrado das
Mesas das duas Casas providências e medidas para pôr
cobro a essa situação.
Sr. presidente, inkialmente, sinto-me a cavaleiro para
tratar do problema porque, sem querer fazer nenhuma
vanglória de qualquer espécie. sou um dos que diária e
permanentemente comparecem ao plenário desta Casa.
Mas, estou tomando conhecimento de que a Mesa da
Câmara se reuniu e- tomOu váriis providências. E há
quem queira cobrar da Mesa o corte dosjetons dos Srs.
Senadores faltosos. Estou de pleno acordo com as medida:f moralizadoras, mas entendo que deva ser feito de
acordo com o Regimento. Até que o Regimento seja mudado, não há alternativa para a Mesa senão cumpri-lo.
Com relação a presença, diz o Regimento no seu art.
89:
Art. 8"' O Senador deve apresentar-se no edificio do Senado à hora regimental, ...

Então. a obrigação regimental do Senado_r, é comparecer às- dependências do Senado da República. Dessa
obrigação ele não pode fugir.
Mais adiante, diz o art. 13:
Art. 13. A parte variável do subsídio só será
percebida pelo Senador após a posse.
§ J9 Ao Senador que deixar de comparecer às
sessões ordinárias do mês não será devida a parte
variável do subsidio a elas correspondentes, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 42.
Para este parágrafo peço a atenção da Mesa:
§ 2~> Cons~dúa-se ausente, para os efeitos do
parágrafo- anterior, o Senador que, nas votações,
deixar de responder à chamada (Const., art. 33, §
3').
··o Senador que, nas votações, deixar de respon~
der à chamada."

Então, verifica V. Ex~ que só existe no Regimento a
punição de perda de jeton quando se tratar de sessões ordinárias a cuja votação o Senador deixar de responder.
Porque, mais adiante, o Regimento diz, no art. 42:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 90, de 1982
(N'1 3.990/80, na Casa_ de origem)

É o seguinte o projeto rejettado:

Dá nova redação ao§ 29 do art. 6'1 da lei n'1605, de
S de janeiro de 1949, que ~•dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias
feriados ci'lís e religiosos".

as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Item 4:

Revogam-se as disposições em contrário.

Votação, em turno úriico~ do -Projeto de Lei da
Câmara n947, de 1982 (n9l.S99f79, na Casa de origem), dando nova redação ao§ 29 do art. 61' da Lei
nl' 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o
repouso semanal remunerado e pagamento de salário nos dias feriados e religiosos tendo

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam~se

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria}- Concedo a palavra uo nobre Senador Hélio Gueiros para uma questão

Em votação o projeto em turno únicO.
O Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam senta-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 25, de 1981

Quinta-feira 8 ,2535

--

Esta Lei entra em vígor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Volta-se à lista
de oradores.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a paJãvra
para uma questão de ordem, com basenosarts. 8, 13 e42
do Regimento Interno.

Art. 42. Considera-se ausente o Senador cujo
nome não conste das listas de comparecimento.
Então, Sr. Presidente, entendo que, pelo Regimento
da Casa, de acordo com o texto atual, o Senador é considerado presente, desde que penetre nas depedências do
Senado da República. E! desde que o nome dele conste
nas listaS de comparecimento, é considerado presente, e
só poderã ter descontado o seu jeton na sessão ordinária
a cuja votação ele_ não responder presente.
Sr. Presideote, minha questão de ordem ê para que,
antes que aconteça o que está sendo anunciado que vai
acon_tecer, essa punição para os Senadores, que a Mesa
int~rprete esses três artigos que acabo de mencionar.
O Sr. Ale:xandre Costa- Permite~me V,
te, nobrt: Lider?

E1t~

um aparM

- .O_ SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O Senador
Hélio Gueiros está propondo uma questão de ordem.

O SR. HtLIO GUEIROS em ouvi-lo.

Eu teria muito prazer

O Sr. Alexandre Costa- Então, eu me inscrevo para
outra questão de ordem.
O SR. H.tLIO GUEIROS- Eu gostaria que a Mesa.
antes de tomar qualquer atitude punitiva, interpretasse
esses três artigos que acabei de citar: primeiro, o q·ue
considera presente o Senador que penetra no edíficio do
Senado Federal; segundo, que só será considerado ausente quem não constar na lista de presença; e terceiro,
que só pode haver punicão de perda de jeton ao Senador_
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que, na sessão ordinária, deixar de responder à chamada.
Sr. Presidente, quero, com a questão de ordem, levantar o problema apenas de que hã necessidade, antes de se
tomar qualquer medida, de se estudar o Regimento Interno e apresentar soluções de emenda do Regimento.
Porque, seja como for, certo ou errado, injusto ou não
injusto, o Senador s6 é obrigado a cumprir o que estâ no
Regimento Interno. Agora, como a imprensa, talvez não
muito bem informada, começa a fazer muita ''onda" a
respeito da presença dos Srs. Senadores em plenário, tenho medo de que haja algum risco em se tomarem medidas que não estejam dentro do Regimento da Casa.
~ preciso que a Mesa também atente para as circunstâncias, já muito debatidas_ e ressaltadas nesta Casa, de
que o Senador, como o Deputado, não têm somente o
plenârio; há os que preferem, como eu, o plenârio, mas o
Senador é __obrigado a c_omparecer ás comissões. Agora
mesmo, Sr. Presidente, para falar no dia de ontem, na
mesma ocasião havia uma sessão aqui em hornena~m,
muita justã, ao jOrnal O Globo; havia quase na mesma
hora, uma reunião da Comissão éle Reforma Agrária, e
uma reunião da Bancada do PMDB todas atividades pri~
vativas do Senador, e ele tem que estar presente a todas,
e natur;dmente faz sua preferência: ir ao plenário ou ir á
Comissão de Reforma Agrária, etc. Mas ele está cumprindo o seu mandato. Exatamente por causa dessa confusão que se estabelece pelo Regimento é que as nossas
Comissões Mistas constituídas, de Deputados e Senado~
res, praticamente não se reúnem mai::;, exatamente por
causa da confusão que os Senadores e os Deputados não
sabem à qual comparecer: se comaprecem a plenário, se
comparecem a essas Comissões Mistas.
Então, Sr. Presidente, eu, respeitosamente, e abusando
já um pouco da benevolência tradicional e da elegância
de V. Ex•, desejo apenas pedir a interpretação da Mesa
para estes três artigos citados: com relação à presença do
Senador e com relação à punicão, com a perda do jeton,
que, no meu entender, de acordo com o Regimento, só
pode acontecer nas sessões ordinárias.
O SR. PRESID~NTE (Enéas Faria)- Senador Hélio
Gueiros, a Mesa recebe a sua questão de ordem para
analisar, deliberar e votar no momentó própiió; respondendo a V. Ex•
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para uma questão de ordem.

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS - !>fA. Para
uma questão de ordem.)- Sr. Presidente, o assunto é o
mesmo. Claro que desejo abreviá-lo. Não vou entrar no
mérito neril defender absolutamentejeton de que01; falta
ou dC quem estâ presente.
O que eu não posso aceitar, Sr. Presidente, como fre~
qUentador permanente do Senado da Repüblica, é a en~
trevista do Sr. Presidente da Casa, publicada pelo Jornal
do Brasil de hoje, quandg_diZ: .. Fqtgelli corta diária ejeton de quem faltar."~ragelli diz que Senador ausente
vai perder jeton"; .. Vai cumprir o Regimento e a Constituição, custe o que cUstar".
Sr. Presidente, esta é a Casa Revisora do Legislativo
brasileiro. E a minha concepção é de que, para o cumprimento do seu Regimento Interno e da Constituição, não
é necessária entrevista affieaçiuldo os Srs. Senadores.
Acho que só devem perceber sessões aqueles que as freqUentam. Mas, antes, é preciso que Se coloque o bedel à
porta, o apontador de sessões, que redundará naturalmente da verificação da presença do Senador nas dep~n
dências da Casa, como bem disse o Líder Hélio Gueiros.
Fico satisfeito, Sr. Presidente, absolutamente satisfCito
com o cumprimento das normas, porque não creio haja
aqui um só Colega que não deseje ver o Senado funcíO~
O:ando; todos que estão aqui, no cumprimento de man~
dato cOnferido pelo povo, desejam que a CaSa funcione,
que estejam presentes os Senadores e que estes cumprem
o seu dever, votando as leis apresentadas nesta Casa ou
originárias da 'Câmara Federal.
Agora, através de entrevista, tratar esta Casa como
uma escola primârla, com a meças, através da imprensa,
de que vai cortar, porque para o cumprimento do seu dever, para que haja ordem, para que sejam cumpridas as
leis, temos o nosso órgão próprio - que é o- Diário do
Congresso Nacional- temos o Regimento Interno. Não
creio - a não ser que- o Presidente da Casa declare aqui,
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agora, que deu essa entrevista - que o Presidente José
Fragelli tenha sido capaz de cometer ou de trabalhar
contra a estabilidade desta Instituição·.
Isso é uma violência, Sr. Presidente. As leis devem ser
cumpridas, todas elas. Nessa entrevista, aparece o Grupo Unidade - aliás, ainda não foi comunicado oficial~
mente aos Srs. Senadores quem o compõe, neni eu os conheço, teria atê grande satisfação em conhecê-los. Mas
não será o Grupo Unidade que virá impor a ri.ós, Senadores da República, a moralidade que esta Casa deve ter.
Nem aceito esses delegados Senadores, mesmo porque,
se aqui alguém falta, ninguém pode se eximir ou levantar
a mão e dizer "eu nunca faltei".
Sr. Presidente, sair o Senado da República nas televisões; na imprensa saírem os Srs. Senadores- como respon_sâveis por receberem jetons de sessões às quais não freqUentaram, não me parece, partindo do Senado, uma
medida que venha a atender à moralidade e ao bom an~
damento dos trabalhos desta Casa. Da minha parte, não
posso aceitar; não sou menino de colégio; nem vim aqui
para -receber carão, nem da Mesa nem de alguns dos
meus Colegas, principalmente quando se trata de morali~
dade e de cumprimento do dever.
Acho que a Casa deve cumprir. O Regimento exige
que a Mesa Diretora cumpra o seu dever, aplicando a lei.
Mas, não conheço nenhum artigo do Regimento que determ"iile-que- O Presidente da Casa deve dar à imprensa
brasileira declarações que são verdadeiras ameaças aos
seus Membros, Senadores.
Assim sendo, Sr. Presidente, as medidas são fáceis, o
Regimento é claro: só recebe quem freqUenta; pelo efeti~
vo comparecimento ê que o Senador recebe ojeton constante _da !ei.
E tem mais, Sr. Presidente, V. EX:• poderá cumprir, é a
própria Contituição que diz: -o Senador que faltar a um
terço das sessões perde o seu mandato; quer dizer, um
terço faz perder também a ajuda de custo. Se estamos
tratando de penalidades, se a Casa virou um tribunal, se
aqui se-desejâ aplicar puniÇões, que se aplicjue no todo.
P-ena que as atheaças só ·estão para os Srs. Senadores,
quando de_viam ser para toda a Casa. Porque hã também
furicioriádOs públicos desta Casa que não_ freqUentam
um só diil, mas recebem sessões extraordinárias, acrescidos de horas extras que os Senadores não perCebem; não
perdem o mandato, não há entrevistas nos jornais os
ameaçando, não hâ punição alguma para isso.
A minha questão de ordem é: se a· Mesa vai cumprir as
leis, que o faça no todo; não pode cumpri~las em parte;
que as cumpra para os Srs. Senadores, que coloque o
apontador à porta e que faça "perder o ponto" e, como
conseqUênCia, a freqUência; que casse ·mandatos e corte
jetons. Mas que o faça no cumprimento de todas as leis,
nem todas respeitadas no que diz respeito ao funcionário
público do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs. Senado~
res, tenho que dar uma explicação, e até solicitaria ao
nobre Senador me enviasse essa pseudo entrevista que
concedi. Não c_oncedi ao Jorlial do BrJJSil nenhuma entrevista nesse sentido, nem a nenhum dos seus corres~
pondentes ou repórteres.
- Aí se fala numa reunião do Grupo Unidade no qual
teria sido discutida essa matéria. Aqui estão inúmeros
Srs. Senadores que participaram dessa reunião e sabem
que o assunto dessa reJ+nião, não do Grupo Unidade,
porque um grupo de Senadores aqui jamais se considerou como Grupo Unidade. E todos os Srs. sabem, a começar pelo nosso ilUstre líder em exercício, que não discutimos a questão de jeton na reunião de ontem. O Repórter, pelo que eu soube, colheu de algum Senador,
com certeza, uma referência a que esse aSsunto -de jeton
teria sido debatido, e não fOi. ~ a primeira informação
que tenho que dar a V. Ex'.
Nós não iríamos, num grupo de senadores, estar dis~
cutindo este assunto. Poderíamos sim, em bancada, firmar uma posição, ou tentar firmar uma posição relativamente à _questão - primeiro, da presença dos Srs. Senadores para que os trabalhos da Casa se processassem
com a normalidade desejada. E, depois, estudar até _a
questão de c_ortar ou não osjetons. Mas, a verdade é que
nem em reunião de grupos de senadores, nem em reunião
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de bancada tratamos disso. Testemunhas sãO todos os
Srs. Senadores da. Bancada do PMDB.
Tive a preocupação, no reinício dos nossos trabalhos,
neste segundo semestre, justamente tendo em vista que
há eleições em muitos Estados, alguns dos Srs. Senadores comprometidos, naturalmente, c_om o pleito eleitoral
nos _seus Estados e poucos até como candidatos, como
acontece com- ilustres colegas nossos, alguns presentes
são ~candidatos, eu quis discutir, e discuti hoje com os
Srs. Líderes de bancada as medidas que deveríamos tomar e que poderiam ser tomadas, ouvindo os Srs. Senadores, para que déssemos presença, no correr de cada
mês, o cporum necessário para que fossem aprovadas as
proposições'que viessem ao debate, à decisão nesta Casa,
tanto nas Comissões como no Plenário. Com isto
decidiu-se que procuraremos; através das nossas banca~
das, fazer um esforço concentrado na primeira e na terceira semanas de cada mês, para dar número nas terças,
quartas e quintas-feiras, afim de que as Comissões e o
Plenário possam trabalhar de maneira a esgotar a pauta
dos seus traba:Ihos.
Nessa reunião com os Srs. Líderes e com os Srs. Senadores, que tenho tido, não debatemos a questão do jeton.
O nobre Senador deveria compreender, e deve ter acompanhado na imprerisa, a isistência da imprensa neste
ponto, se se vai ou não cortar jeton dos Senadores que
não comparecem. Não foi um problema levantado por
mim, Presidente, não foi; nem foi uin problema levanta~
do por qualquer dos Srs. Senadore.o;, embora muitos, es..
pontaneamente, como V. Ex• agora, disseram que se podia cortar o jeton. Mas tenho esta opinião - acredito
que a Maioria tenha- de que, para que a Casa dê vazão
aos seus comPromissos de trabalho, não ê preciso que
seja cortadO o jeton, sobretudo num ano eleitoral como
este e como será o próximo.
Eu me recordo, Sr. Senador, e V. Ex' conhece isto me~
lhor do que eu, porque tem sido Congressista há mais
tempo do que eu, que, por exemplo, no periodo em que
fui Deputado, de 55 a janeiro de 59, havia o corte dejeton na Câmara dos Deputados, se não me engano, cinco
ausências eram consideradas justificadas automatica~
mente, além disso ojeton era cortado. Mas, V. Ex• sabe,
como sabem todos os Congressistas, que, com a transferencia Para Brasflia, esta prâtica deixou de ser aplicada
nas duas Casas do Congresso Nacional. Então, aquela
disposiçãÇJ regi!Tiental do corte do jeton nunca mais_ foi
aplicada e não seria eu quem, por deliberação própria,
iria tornar urria méâida como essa, sem ouvir os meus
companheiros nesta Casa e, possivelmente, até em entendimentos com os dirigentes da Câmara dos Deputados.
Então, Sr. Senador, não dei essa entrevista, mas, estoU
certo de que, na matéria, não consta a afirmação de que
dei a entrevista, é verdade que vêm entre parênteses as
palavras "quem fálüu-leva falta e não recebe o jeton".
Nunca, jamais~- em tempo a!,guqt fiz essa afirmação, e os
meus companheiros que estiveram ontem reunidos comigo sabem que sequer se tratou desse assunto. O mal da
Imprensa é esse, se estivesse escrito, aqui, sem ser entre
aspas, seria uma dessas coisas que o correspondente es~
creve, mas colocar entre aspas é um abuso, teria que ter
ouvido isso de mim, o que não ocorreu. Soube que um
dos Srs. Senadores, saindo de lá talvez até joco.samente,
tenha dito: ••o Sr. José Fragelli disse que se alguém faltar
vai cortar o jeton." Então, puseram entre aspas aqui,
como se fosse declaração minha. Saí daquela reunião
com vários dos meus companheiros e nenhum deles me
ouviu fazer declarações à Imprensa, pelo contrário, ouviw
ram que não quis fazer nenhuma declaração ao sair daquela reunião - estão aqui todos os Srs. Senadores que
lá se encontravam.
Assim, Sr. Senador, não prestei essas .declarações e
mUito menoS as -prestaria ~m tom de ameaça aos Srs.
Sendores. V. Ex• me conhece muito bem e o meu procedimento nestes quatro anos e meio nesta Casa não permitiria que V. Ex• ou qualquer outra pessoa fizesse ojur.:
zo de que eu poderia proferir ameaças contra um Sena~
dor com um simples corte de jeton a Cr$ 112Il00,00 jJof-dia. Eu não faria uma coisa dessa.
O Sr. Alexandre Costa- Mas eu fiz a ressalva e disse
que queria ouvir de V. Ex•
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- E V. Ex• estâ
ouvindo. E aqui fala~se: "Fragelli fez a declaração a I l
Senadores, a maioria do grupo unidade". Então, todos
os Srs. Senadores precisam que não fiz declaração e, digo

mais, repito e insisto, nem essa matéria foi tratada nessa
reunião. Foi tratada apenas uma questão de bancada,
exclusivamente de bancada, que nada tinha que ver com
este assunto.
Quero aproveitar a oportunidade para dizer justamente ...

O Sr. Luiz Cavalcante - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex• me
permite, Senador Luiz CaValcante, logo concederei a palavra de ordem a V. Ex•
Quero dizer que todas as minhas conversações com os
meus colegas, troca de idéias, foram no sentido de que
nós estamos empenhados em, pelo menos nestes dois meses, agosto e setembro, dar inteiro cumprimento às pautas dos nossos trabalhos. E, disse mais aos meus companheiros, que acho justo que afrouxemos o nosso compromisso no mês de outubro, porque nós sabemos que, se
não todos, quase todos os Srs. Senadores estarão profundamente empenhados na campanha eleitoral. E eu acabei de dar uma entrevista à televisão, dizendo que é preciso que se compreenda que o trabalho do homem público, do político, não se restringe as suas atividades dentro
deste Congresso. É preciso compreender que o trabalho
do político, do homem público, do Senador, do Deputado, é um trabalho totalizante, global. E eu considero que
um Senador, um Deputado, está trabalhando, mesmo
quando não nesta Casa ou neste recinto~ quando está fazendo política no seu Estado, junto as suas bases, acompanhando os seus camaradas políticos na sua luta. A democracia é isso, sobretudo num vasto País como este em
que nós nos deslocamos com facilidade e, quando o fazemos, temos que passar algu_~ t~mpo em nossas bases
políticas pira fazermos o nosso trabalho. Se esse não for
um trabalho solidário, de companheiros, de camaradas,
um político está condenado a ser eliminado da sua agremiação partidária. É assim que eu entendo política, e ê
nesse sentido que eu estou procurando levar as decisões
desta Casa, num sentido de nós darmos cumprimento
aos nossos deveres aqui no Senado Federal, trabalhando
com eficiência nas ComisSões e no plenário desta Casa.
Assim fica, de uma vez por todas, esclarecida a maneira como nós estamos procedendo durante estes dias. Eu
não preciso insistir, porque cada um dos Srs. Senadores,
, com os quais eu conversei, e poucos foram os que não
tive oportunidade de falar, como não tive oportunidade
de falar com o Senador Virgílio Távora, com o Senador
Octávio Cardoso, mas com a maioria eu tive de tratar
desses assuntos. Eu estou~me referindo ...
O Sr. Virgílio T~vora - V. Ex• não precisava, pelo
menos, tratar com dois Senadores que mais comparecem
a este plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Mas é preciso
que haja urna consulta, Sr. Senador, e uma troca de ideias. Essa satisfação ê que eu tenho dado a cada um e a. todos dos nossos colegas.
Concedo a palavra, pela ordem, ao ao"bre Senaãor
Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL. Pela ordem.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Começo por pedir desculpas ao eminente colega do
Paraná, Senador Hêlio Gueiros, por discordar de S. Ex.•
quando vê, nessas tentativas do Presidente de trazer mais
Senadores ao plenário, não uma atitude moralizadora expressão do Senador Gueiros- e, sim, uma atitude punitiva. Acho que não. Acho que a atitude é eminentemente moraii'zadora. As mordomias estão na ordem do
dia, nas páginas de todos os jornais. Tenho consciência
de que vou ser antipático para muitos dos meus colegas,
mas a verdade é que nós usufJ1.!ímos aqui talvez a mais
antipática de todas as mordomias, que é a mordomia do
absenteísmo. Digo-o com todas as letras, Sr. Presidente:
mordomia do absentefsmo, já que fazemos agora uma
autêntica lavagem de roupa suja. Considero um verda-.
deiro ultraje àquele homem que trabalha na enxada, de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

sol a sol, para gariliã.r cinco-ou dez mil cruzeiros por dia,
que um Senador que passe todo um mês auseote deste
plenário _e desta Casa, no fim do mês, receba o seu cont~a
_cheque com a mesma quantia que recebem o Senador
Hélio Gueiros, o Senador Gastão MUller, o Senador Nivaldo Machado, o Senador Virgílio Távora i outros
constantemente presentes nesta Casa. Portanto, Sr. Presidente. eu acho oportunas, oportuníssimas, tardias mesmo, as medidas que a Mesa está tentando tomar para
manter o plenário menos despovoado. Quem sabe se Q
- exemplo não será imitado pela Casa congénere?
Sr. Presidente, peço perdão, não levantei nenhuma
questão de ordem, mas não ficaria bem comigo, com a
minha consciência, se eu não dissesse essas bobagens.
(Não apoiado!) Muito obrigado. (Muito bem!)
O Sr. Octávio Cardoso- Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Hélio Gueiros - Sr. Pfesidente, eu invoco o Regimento __e _solicito a palavra, por ter sido citado de uma
maneira que eu considero incorreta.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• me
permite, Senitdor Octávio Cardoso, eu concederei a palavra ao nobre Senador Hêlio Queiras.
O SR. HilLIO GUEIROS (PMDB - PA. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, cu falo incorreta - não pelo procedimento de S.
Ex• mas incorreta com relação ao que ele entendeu, coisa
que eu não disse.
Sr. Presidente, de maneira alguma, aqui, me insurgi ou
censurei medidas moralizadoras, de maneira alguma. Fiz
uma ressalva inichtl de que eu estava de acordo com todas as medidas nesse sentido. O Senador Luiz Cavalcan~
te devia não estar presente, porque jamais poderia ter
ouvido essa expressão que ele me atribuiu. Não falei aqui
que achava a Mesa com hipocrisia, não usei nem de leve
uma ins!nuação 4essa natureza. Eu fal,ei exclusivamente
sobre o que a imprensa estava sugerindo com relação à
punição de ~enadores que não comparecem ao plenário.
V. Ex• tem razão em esclarecer a opinião piíblica - e
nós dependemos da imprensa - porque aqui nós estamos corlinados. Não fossem os 10 segundos da Voz do
Brasil, isto aqui seria um confinamento completo. Então, eu frisei que a imprensa - e disse bem, talvez não
bem i!lf~rmada - estava levando para o público a imPressão de que isto aqui é uma Casa de malandros que
não fazem nada, a não ser receber jeton no fim do mês.
Isso não é verdade, é uma injúria, é uma ínfâmia, V. Ex•
sabe muito bem disso. E V. Ex• na sua explicação, deu
bem as razões do seu convencimento a respeito do trabalho dos Senadores.
h preciso notar- e é isso também outra coisa que eu
desejo frisar- que esta Casa não está aqui somente para
· votar leis e Ordem do Dia. V. Ex• nobre Sena_dor José
Fragelli, já pensou a calamidade que seria, no Brasil,
on9e já existe uma piracema de leis, este Senado, todo
dia, votar 40 ou 50 projetas de 1ei? Seria um absurdo, seria o caos. Então, o problema do Senado não é saber que
estã presente aqui na Ordem do Dia para votar esse ou
aquele projeto. E eu frisei bem que o Senador, aqui, na
mesma hora em que é obrigado pelo Regimento a comparecer às votações, no outro dia ele é obrigado a comparecer às Comissões Mistas, Ç obrigado a comparecer,
como citei ontem, à Comissão de Reforma Agrãria, à
reunião da Bancada. Essas são atividades privativas do
Senador e do Deputado.
Nobre Senador Luiz Cavalcante, em nenhum mo 'Dento me insurgi contra a rnoratízação, até porque eu acho
que não temos este problema aqui no Plenário do Con~
gresso nacional. V. Ex• pode fazer uma verificação, neste
momento, aqui na Casa, e verificará que todos os Sena~
dores que compareceram e deram o seu sinal de presença
na list_a, quando entrou &qui, todos eles ou estão nos seus
gabinetes, ou estão nos gabinetes de liderança, ou estão
aqui, ou estão na Câmara dos Deputados ou estão no
edificio do S~ado Federal. O que frisei foi quC, pelo Regimento, o Senador estâ presente quando penetra nas dependêllcias do Senado da. República. É do Regimento.
Se querem acabar com isso que modifiquem o Regimento, mas n~o se acene que o Senador tem que ficar aqui de
castigo das duas e meia. da tarde até às seis e meia, por-
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qu'é Se-nãõ fiZer is.so elC Dão e5tará cumprindo com o seu
dever. E eu disse, Sr. Presidente, que estava a cavaleiro
para tratar do assunto, porque gosto do plenário, prefiro
o plenário, mas eu não óbrigo os meus companheiros a
terem esse mesmo pensamento. Hã quem goste de parti..
cipar de comissões, há quem goste de tratar de proble-mas nas lideranças, hã quem goste de trabalhar nos Ministérios, há quem goste de reivindicar coisas para os
seus Estados, para os seus Municípios, aqui em Brasília,
r eles têm ess~ direito, direito não, têm esse dever, têm
essa obrigação.
Forisso; nobre Senador Luiz Cavftlcante, que eu fa_ICí
aqui, nesta Casa, levantando simples e exclusivamente
um problema de interpretação do Regimento, só e exclusivamente, _Não trat~ de_problema moral, de problema
de êtica, nada disso, Sr. Presidente. Tratei de problema
de interpretação dos art. 89, 13 e 42. Porque, pelo Regimento da Casa e até que ele seja modificado, o Senador
está presente quando penetra nas dependências deste Senado e só pode ser punido com perda dejeton, na sessão
ordinária, quando ele não responder à votação. Só neste
caso pode haver punição.
Então, no meu enteder, se a Mesa vai cumprir o Regimento, e deve cumpri o Regimento, não pode fazer qualquer tipo de ameaça com relação a essa perda de jeton
como os jornais têm insinuado. Os jornais, com o desconhecimento do problema, querem dar a entender que V.
Ex• é um compadre nosso e que isso aqui é um clube fe-chado onde todo mundo passa a mão na cabeça uns dos
outros. Isso não é verdade.
A Mesa tem de se guiar pela bíblia da Mesa que é o
Regimento.
Isso de alguém achar que deveria haver mais gente
aqui, 69 cidadãos no Plenário, toda hora, de duas e meia
às seis e meia é Um absurdo.
Isso pode ser justo para quem está dizendo, mas V.
Ex• sabe que em nenhum parlamento do mundo existe isso.
Conversando com o nobre Senador Luiz Cavalcante,
eu dizia que nos Estados Unidos o Congressista acompanha o Plenário da Casa dele, no seu gabinete, através de
uma televisão, e sabe tudo o que está acontecendo no
Plenário. Mas, quando vai haver votação, 15 minutos
antes, o Congressista é advertido pela televisão de que
dentro de 15 minutos vai se proceder ã votação. Então,
lã o Congressista, tendo esse prazo, ele comparece ao
Plenário.
Aqui não, Sr. Presidente. Por erro do Regimento, se
diz que não há niímero para votar, para então convocar
os Srs. Senadores.
Então, eu frisei a S. Ex• que isso tem de ser modificado, e, antes de se declarar que não hã número para votar,
tem-se que advertir aos Senadores: de que haverá votação.
Sr. Presidente, era essa a observação que eu desejava
fazer, com todo o respeito ao nobre Senador Luiz Cavalcante, porque acredito que S. Ex• não ouviu a minha
questão de ordem. Não toquei, não falei, não insinuei
nada de moralidade ou imoralidade. Falei, única e exclusivamente, com relação à interpretação de três artigos no
Regimento. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Luiz Cavll)cante- Senador Hélio Gueiros, eu:'
lhe peço perdão por não ter interpretado corretamente
suas- palavras.
O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, eu havia solicitado a V. Ex• a palavra pela ordem. S~ V. Ex• não me
concedesse eu invocaria o dispositivo regimental de haver sido citado e honrosamente por V. Ex.•.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. pela ordem,
por 10 minutos.

O SR. OCTÃV/0 CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PREsli>ENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza. como
Lfder.
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O SR. Gastão Müller- Pela ordem, Sr. Presidente~
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Com a palavra V. Ex~.

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB-MT. Pela ordem.
Sem revisã-o do orador.) -Sr. Presidente:
Quero, rapidamente- e jã me concedeu esse direito,
muito gentilmente, o Senador Américo de Souza-; quero testemunhar, não com a autoridade de estar na Liderança do PMDB, mas como simples Senador.
Participei, ontem, de várias reuniões com V, Ext e hoje
de manhã, também- está af o testemunho também, do
Senador Roberto Saturnino - e não se falou, em nenhum momento, sobre o problema do jeton, falou-se
sobre outros problemas, entre os quais a escolha do
Líder pro tempore do PMDB, enquanto o Senador Humi berto Lucena não retorna; e também hoje, de manhã,
falou-se sobre o esforço concentrado, que já foi mais ou
menos delineado, mas nunca V. Ex• se referiu, nem ninguém se refeiíllaPfõblema de cortar, diminuir ou fazer-qualquer sanção contra os parlamentares em função do
seu modesto jçton.
Desse modo, eu queria, como simples Senador, testemunhar esse fato em defesa de V. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) pelo depoimento de V. Ex•

Obrigado

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo á
palavra ao nobre Senador José Lins, pela ordem.

O SR. JOSE LINS PRONUNCUDlSCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO OR.ADOR:·
SERÁ PUBLICADO POSTER/ORMF;NTE. ~
.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pda.'fNl, pela Ordem.
O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli)- Concedo a_
palvra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pela ordem. Sem
revisão ·do orador.) -Sr. Presidente:
Pedi a palavra a V, Ex•, dada a tolerância com que V,
Ex• está atendendo, justamente, aoS comentários tecidos
em torno do Regimento.
Eu pretendia ocupar o tribuna desta Casa para debater o· que escrevi no dia 21 de julho de 1985, publicado
pelo jornal Folha de S. Paulo, e que hoje encontrou
apoio em declarações do Líder Senador Fernando Henrique Cardos-o.
. A Câmara possui 479 Deputados, e nós temos apenas
69 Senadores. Sessenta e nove Senadores que reduzem a
pouco mais de 50, porque 7 fazem parte da Mesa e os
Líderes não são membros das comissões ou não podem
comparecer constantemente às comissões.
Neste artigo de 21 de julho, dizia eu que rião basta votar uma nova Constituição ·que sOmente vigorarã-em
1988. Urgente, urgentíssima é a revisão dos Regimentos
das duas Casas. E dizia: "Não há como se possa dividir
os amais 69 Senadores em 18 comissões técnicas, algumas com 17 membros, e comissões mistas, especiais e de
inqt.iéiito, Como faz a Câmara que possui 479 Deputados, além das demais funções.
Sr. Presidente, estou convencido de que uma reforma
profunda está a reclamar o Regimento:_ acabar com as
dezessete comissões permanentes que temos, e criar três:._-_
comissões, apenas. Uma: comissão que examine os vários
aspectos legais do projeto, outra o_s aspectos económicos
e outra os aspectos sociaís.-.Os Senadores seriam divididos, apenas nessas três grandes comissões, e todas poderiam funcionar no mesmo dia, sem colisão, sem que um
Senador tivesse o eilcargo de comparecer a trés ou quatro comissiões. Fazer essa refOrma profunda no Regimento, atendendo o que não devemos copiar a Câmara
que teml479 Deputados e que pode designar um membro
para cada comissão, sem haver essa duplicidade ou triplicidade de atribuições, seria muito maiS útil.
Por que não reunirmos, por exemplo, a Comissão de
Economia, a CorriiSsão de Finanças, a Comissão de
Agricultura, a Comissão de Ind6stria e Comércio numa

só grande Comissão? Poderia essa Comissão ter até três
presidentes alternativos, mas três comissões apenas resolveriam o problema do Senado, ao invés de dezessete
ou dezoito comissões. E a cada dia criamos mais comissões técnicas e as distribuímos entre cinqUenta e poucos
Sen-adores. Porque não aprofundamos aquela mesma
opinião que demos na Comissão de ConStituição e JuStiça, para o que diz respeito à Legislação do Trabalho,
nesse mesmo parecer?
Acredito que o erro grave estã af no número enorme
de comissões, quando bastariam três grandes comisSões,
nesta Casa, para resolver o problema das atividades, e
então, só teríamos que levar em conta li Senadores para
as Comissões Especiais, as Parlamentares de Inquérito
conjuntas, além das Comissões Especiais e de Inquérito
do Ser:ado Federal.
_
Tudo isso, Sr. Presidente, é a conclusão do artigo que
divulguei no dia 21 de julho de 1985, na Folha de S. Pau~
lo, e sobre o qual queria ocupar a tribuna da Casa, mas,
o debate antecipa o meu promunciamento. Sugiro que a
Mesa p_ense nisso. Ao invés das dezessete comissões, vamos reduzi-las a três grandes, sendo uma para aspectos
legf!.is, uma para económicos e outra p~ra os sociais. As~
sim quem participar de uma Comissão não precisará
participar de outra e teremos os projetas encaminhados
com maior celeridade e sem a duplicidade de pareceres
repetitivos que vêm aqui.
Isto Sr. Presidente, é o que sugere a minha experiência.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza, como
Líder do PFL.
O SR. AMtRICO DE SOUZA (PFL- MA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem reViSão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Irei falar sobre a comemoração, hoje, do l'>' aniversário da formação da Aliança Democrática. Antes, porém, permito-me fazer referência ·a V. Ex• que, como
Presidente do Senado Federal, tem se portado de modo a
merecer a admiração de todos nós. Sobre a eQtrevista
concedida por V. Ex•, publicada em jornal carioca, devo
dizer a esta Casa que V. Ex•, momentos antes depronuriciamc;:nto feito, nesta Casa, a respeito, declarava não ha~
ver dado qualquer entrevista e muito menos pensava deacordo com o que ela continha. A minha homenagem,
portantO, a V, Ex~. Sr. Presidente.
Srs: Senadores, hã um ano, exatamente a 7 de agosto
de 1984, eminentes homens públicos brasileiros se reuniram para assinar um documento que foi denQminado
"Compromisso com a Nação". Os signatários daquele
documento, representando o Partido do MoVImento Democrático Brasileiro e um agrupamento de políticos, sob
a denominação de Frente Liberal, objetivanao a consolidação das instituições democráticas, o desenvolvimento
ecõhômicÕ do Brasil e a realização da justiça social, deliberaram constituir uma aliariça democrâtica aberta aos
Partidos políticos e demais forças democráticas, para
eleger o Presidente da República e o Vice-Presidente às
eleições qile ·se aproxiinavairi, e instituir· um GOVerno
que -promov-esse -o encontro do Estado com a. sociedade e
concretizasse o bem comum. Fundamentou-se essa
aliança democrâtica em diversos piincípios, entre os
qüais o entendimento que selavam naquele momento
que era o primeiro passo para a constituiçãO de tnna _
aliança, que veio a se tornar vitoriosa na--eleição que se
realizou em novembro daquf:le ano.
Ao formalizar aquele entendimento, os signatários
conclamaram os Partidos p~lí~icos_ e as demais ~o~~as
políticas democráticaS .da Nação a se irmanarem em_ um~
caminhada de fé e de esperança do povo brasileiro. O
pactO político ei1lão assiriã.do propugnava a conciliação
entre a sociedade e o Estado, entre o povo e o Governo,
sem ressentimentos, com os olhos volta~os pa_ra o futUro
e sem qualquer preocupação com reVanchismOs.
O pãcto político propugnava o congrassamento nacional baseado na liberdade, na igualdade, sob a lei, no escrupuloso respeito pela coisa pública, na justa participação de todos nos frutos do progresso, na solidariedade
nacional capaz de propiciar, em clima democrático, as
mudanças que a Nação então reclamava.
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Propugnava ainda uma nova Constituição que se fizes:s·e, através de uma constituinte, a erradicação da miséria, dever do Estado, e fixava, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alguns compromissos fudamentais que, a êpoca, -pareciam até utópicos.
Mas, o que vemos hoje, Sr. Presidente? t que mesmo
com o falecimento do Presidente eleito, Tancredo Neves,
o vire-Presidente que assumiu, o eminente conterrâneo
José Sarney, e então companheiro de todos os Senadores
desta Casa, é que Sua Excelência, cumprindo rigorosamente os compromissos fundamentais, assinados a 7 de
agosto de 1984, os está cumprindo à risca, tal como irei
mencionar.
Temos entre estes compromissos fundamentais as
eleições di retas, o restabelecimento imediato das eleições
di retas - dizia o documento assinado àquela épocalivre e com o sufrãgio universal, para Presidente da República, para Prefeitos das capitais, dos Estados, Municípios considerados estâncias hidrominerais e dos declarados de interesse da segurança nacional, e propunha
a representação política de Brasília, meta, Sr. Presidente,
já atingida no atual estâgio; propunha ainda a convocação de constítuinte, livre e soberana, em 1986, para
elaboração da nova Constituição; propunha o restabelecimento da independência e prerrogativas do Poder Legislativo e Judiciário, que certamente irâ se consubstanciar na nova Constituição que o novo Congresso haverâ
de votar, O fortalecimento da Federação e efetiva autonomia política e financeira dos Estados e Municípios, a
reforma da legislação eleitoral de modo a possibilitar a
formação de novos Partidos, permitindo as coligações
partidárias, assegurando às agremiações políticas o aces~
so democrático ao râdio e à televisão, propunha a retomada e reorganização do processo de desenvolvimento,
como opção fundamental da sociedade brasileira, tema
que foi abordado pelo Eminente Presidente José Sarney,
em seu pronunciamento do dia 22 do mês passado, pelas
rádios e televisões. Reprogramação global das dívidas
externas em condições que preservem o povo de sacrificios insuportáveis e resguardem a soberania nacional.
A respeito, Sr, Presidente, o comportamento do eminente Presidente José Sarney tem sido irrepreensível.
Ainda há pouco, quando muitos nl'lo acreditavam que
Sua Excelência conseguisse sucesso, jã lemos nos jornais
de hoje a concordância dos credores em prorrogar por
mais 90 diaS o acordo sem assinatura. Isto, Sr. Presidente, é uma vitória das mais importantes, porque o Presidente José Sarney estã conseguíndo os seus objetivos em
relação à dívida externa, sem comprometimento danosa
soberania.
E mais, o fortalecimento da Federação, a reforma da
legislação eleitoral e a retomada e o reordenamento do
processo de desenvolvimento e ainda o combate à innação, através de medidas que considerem não apenas a
origem financeíra mas, sobretudo, o seu caráter priori~
tário e social, o saneamento financeiro interno e a redução do _cu_sto do dinheiro.
A reforma tributária, Sr. Presidente...
O Sr. Nivaldo Machado- Permite um aparte V. Ex•?
O SR. AMtRICO DE SOUZA- Pois não, com ~ui
to prazer.
O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Américo d!!
Souza, na oJ:iOftunidade em que V. Ex' lembra o trans- ·
curso do primeiro aniversário da Aliança Democrática,
que selou documento da maior importânCia histórica
para os destinos do País, ê oportuno, também, que se
lembre que todos QS compromissos nele consubstanciados estão sendo rigorosamente cumpridos pelo atual
Presidente da República. Esse docwnento, firmado por
homens da· maior envergadura, da maior dimensão política, entre os quais o Presidente Tancredo_Neves, de saudosa memória, O a tua! Presidente, o Ministro Aureliano
Chaves, o Senador Marco Maciel e o Presidente do
PMD~,_'()eputado Ulysses Guimarães, ~se documento
está sendo honrado pelo Presidente José Sarney, e é uma
alegria para nós, cjue formamos ao lado dessas lideranças expressivas da vida pública do País, verificamos ·
que estamos rigorosamente fiéis àqueles compromissos,
cujo cumprimento é uma questão de honra para os seu_s
signatários, que se não propuseram à solução definitiva
dos problemas, e nem poderiam fazê-lo, sob pena de negar a realidade das coisas, tomaram o compromisso de
realizar aquilo que ê fundamental. dentro das diretrizes
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aH consubstanciadas, sob testemUnho do povo, que ha~
verá de, amanhã, aplaudir a atitude de todos quantos,
naquele momento hist6rico, decidiram abrir caminho

para o reencontro do Estado coni-a Nação para a retomada do processo democrâtico, enfim, para a implantação de: um regime que sintoniza com a alma popular,
da democracia, sob cuja êgide deseja, por vocação, viver
o povo brasileiro. De maneira que, nesta oportunidade,
quando V. Ex~ relembra esse fato histórico, quero aqui
manifestar tambêm a minha alegria por estar sendo honrado pelo Governo, o compromisso firmado pela
Aliança Democrãtica. A reorganização institucional do
País na busca de estruturas que correspondam aos dia_s
que vivemos, é uma imposiÇão da hora presente. Temos
que reformar, temos que mudar, temos que proceder à
modernização de estruturas já ultrapassadas e que, por
isso, não respondem às necessidades do mo1nento. Não
poderemos dar solução a problemas que vêm se eterni~ .
zando com instrumentos que já se mostraram defasados
e inaplicãveis. No momento, o de que precisa a Nação é
de um instrumento como uma Constituição, votada por
uma Constituinte que será escolhida da maneira mais li~
vre, para agir soberanamente, tornando-se um espelho e
um reflexo da situação do País. A elaboração da nova
Constituição não deve preocupa'r-se com modelos que
não refletem a nossa realidade. Deve representar um ins~
trumento capaz de promover o processo de desenvolvi~
menta económico e social desta Nação, baseado na jus~
tiça social. Os princípiOs furldamentais, que poderíamos
resumir em desenvolvimento, justiça social, democracia
e liberdade, serão e estão sendo cumpridos pelos que as-sumíram a responsabilidade dos destinos desta Nação.

O SR. AMtRICO DE SOUZA - Senador Nivaldo
Machado, agradeço a V. Ex' o oportuno aparte que me
concedeu.
Mas a reforma agrária é o-utro iteii que -Co1iti1lha
aquele documento, que d~va explicitude ao tema, como
execução de política agropecuária que assegure a fixação
de preços mlnimos realistas e a formação de estoques reguladores adequados. Reforma agrâria, inecliari.te-o CUmprimento do Estatuto da Terra e melhoria das condições
de vida do homem do campo; a reforma tributária, como
instrumento básico de realização dos !)bjetivoS de pOlítica social e econômica; a corretão_ das desigualdades, regionais e pessoais, de renda; a prioridade para o Nordes~
te, que é o reconhecimento de sua capacidade oa formulação das soluções mais adequadas ao resgate da dívida
nacional para com aquela Região.
A fome e o desemprego, pela adoção de medidas de
emergência contra a fome e o desemprego.
A descentraliozação do poder.
Pela desconcentra~ do poder e descentralização do
processo decisório.
~
ApoiO à livre iniciativa"' Fortaleci,m_eptQ das empresas
nacionais: -Tratamento favorecido às pequenas e médias
empresas.
Revisão da política salarial. Com eliminação do pro-cesso de compressão do poder aquiSíHVo dos trabalhadores, dos servidores públicos, e da classe média. G~ú~an.tia
de autonomia e liberdade sindicais e do dii-eito de8:reve.
Educação fundamental para todos. Fortalecimento da
universidade e efetivação da sua autonomia.
Defesa do patrimônio- histórico, artístico e ctiitural
brasileiro, com a adoção de um Plano Nacional de Cu!~
tura.
Combate a qualquer espécie de discriminação e preconceito quanto à religião, sexo e raça.
Direcionamento de recursos e estímulos para o aumento substancial da oferta dos bens e serviços indispen~
sáveis à satisfação das carências bâsicas da população no
campo e nas cidades.
Proteção do meio ambiente. Defesa da Amazônia.
Política urbana. Melhoria da qualidade ~e vida e das
condições de segurança individual.
Reestruturação da Previdência Social e do Sistema Financeiro da Habitação, com adoção de medidas que lhes
propiciem condições de estabilidade e fidelidade aos objetivos soçiais.
Política externa voltada para a preservação da soberania dos Estados, segurança e justiça internacionais e busca da paz.
Estabeleceram, assim, Sr. Presidente·;;- Srs. Senadores,
os signatários daquele documento, Ulysses Guimarães,
como Presidente do PMDB; Tancredo Neves, então GO-
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vernador do Estado de Minas Gerais; Antônio Aureliano Chaves, então Více-Presidente da República; e Marco
M:a,çiel, Senador pelo Estado de Pernambuco.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este compromísso com
a Nação, na verdade, mais parece um documento feito e
assinado nos dias de hoje, não como uma pretensão de
realizações,.objetivos, ou aspiração a _se realizat:~ massim
como contando _a história de fatos pretéritos e aí, Sr, Presidente, a importâiida do documento e, mais ainda, a fidelidade do_ exercício da Presidência pelo eminente PreSidente José Sarney.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V.
permite um aparte?
·

Ex~

me

O SR. AM€RICO DE SOUZA-,- Com o maior pra·
Zer, nobre Senador Vir8í1iõ Távora.
O Sr. Virgnio Távora-- Ouvimos, com respeito e em
silêncio, a enunciação dessas boas intenções, da qual foi
intérpfete V. Ex~ Apenas, diria a V. Ex• que estaria com~
pleto seu discurso se dissesse que, no completar de um
ano, hã a reafirmação dessas intenções, porque, passado
pouco mais de cem dias da Nova Reptlblica, ainda não
podemos dizer, de sã consciência - e aqui procuramos
fazer tiina oposição construtiva, sem ser apaixonada que tenha sido atingido um desses objetivos. Desde nos-sa sofrida Região qt•e, por maior que seja a inteligência
de V. Ex• e dos demais Líderes da coligação hoje_ dominarite, ·não poderá ainda admitir a idéia de ter sido escolhida como prioridade, a não serem intenções, porque fatos ainda não estão a abalizá-la. Até a própria estrutur_<!ção da dívida externa que hoje não tivemos oportuni~
dade de tocar pelo draconianismo existente hoje, na condução da Mesa desta Casa, quando se trata aqui de asM
suntos econômicos. Mas amanhã esperamos que esteja
aqui presente o elenco de pessoas que hoje iniciaram a
discussão do discurso de Itamar Franco, para também
V. Ex• vir, que muito ~uitíssimo, ainda hã de ser feito.
Fazemos votos para que o Governo que teve como base
esta- Carta de Intenções consiga transformá-la em reali- ·
dade.

O SR. AM€RICO DE SOUZA -

Nobre Senador

Virgílio Távora, nesta Casa, é feliz o orador que, ao pronunciar um discurso, recebe de V. Ex• contribuição.
Entretanto, nobre senador, eu gostaria de dizer a v.
Ex• que esta Carta de Intenção foi uma Carta de Intenção para urfi período completo de governo. Em que
pese ter sido par~ um período completo de go_verno, e na
nossa Constituição (!:SSC p~ríodo é de 6 anos, já -temos todos os tópicos atingidoS por medidas eficientes, eficazes
e objetivas do atual Presidente José Sarney. Sabemos,
ninguém pode ignorar, que a prioridade do Nordeste
tem sido um fato. Ninguém pode ignorar a reforma
agrária proposta pelo Presidente e j_á votada por este
Congresso; ninguém pode ignorar as eleiç_ões diretas,
sobre as quais todos nos manifestamos- e hoje é uma
realidade- já com os candidatos nas ruas. Além de outros tópicOs q-ue aqu( foram men-cionados.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, permitame· dizer que não pusemos em dúvida as boas intenções,
apenas fazemos votos que elas se consubstanciem em
realidade. Não ia, no momento, interromper o discurso
de V. Ex', mas por favor, não faça uma afirmação tão
categórica quanto essa de que o Nordeste foi eleito prioridade, e esta prioridadejã mantida. Ao contrário. Compare as providências tomadas em relação ao Sul e ao
Centro-Sul, na presteza, na rapidez, no volume do montante de recursos com aquilo que clama o Nordeste.
Agora mesmo, numa função muito Prosaica, mas V. Ex',
<::amo nós, sabe perfeítamente que ·a política não só vive
_dos pronunciamentos brilhantes como os de V. Ex' aqui
no plenário.. :
O SR. AM€RICO DE SOUZA- Obrigado a V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora- ... vive também do dia-a~dia,

e estivemos nós em todo o interior do Estado, um Estado
como o de V. Ex', um ~tado nordestino, que foi sujeito
a cinco anos de seca, um ano de razoãvel inverno e depois outr_Q de uma calamidade sem par, de uma cheia impiedosa que devastou, praticamente, todo o nosso sistema rodoviário e grande parte, a não ser os das maiores
bacias, dos nossos reservatórios hídricos. Pois bem, pasM
se V. Ex~ no Nordeste-_ e aqui _tnria ~rítica Constr-utivae verificará O-que foi para o-Nordes~e. Foi prometido
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que, em 18 meses, esse tempo, eminente Senador, sabe V.
Ex', me permita lhe recordar, um ano e meio, jâ e_ra_tem~
pode ter existido outro inverno, outra seca e, talvez, outro inverno, seria recomposto com a quantia de 1 trílhão
e 7()0 milhões, da ~ahia,_até a terra de V. Exf, toda essa
infra~estrutura atingida. Até agora, o que foi para o Nordest_ç,_eminen_te Senador? Muito pouca coisa. Para o nosso Estado, dizem os órgãos oficiais serem necessários 573
milhões, só para a restruturação da malha rodoviária.
Lá, chegaram só 27 milhões. E as cidades inundadas,
com grande parte dos seus subúrbios, ruas, avenidas, carecendo de um tratamento, no mínimo humanO, estão a
esperar recursos que ainda não foram. Naturalmente,
acreditamos que, passa_da essa época de dificuldades primárias que o Governo_ tem_, nesses 100, 120, 150 dias, aí,
vamos começar assiStir, não por enunciação de inM
tenções, mas pela ida real, objetiva, palpãvel de recursos.
Aí sim, o_ Nordeste estará sendo a prioridade mãxima do
Governo, como prome_tido, aliás, parece-me, por todos
os candidatos â Presidência da República. Muito obriga-

do,
O SR. AM€RICO OE SOUZA- Muito obrigado a
V. Ex'
Apenas, fari::t um_l.!_ ob_se_r~ação: que os 583 bilhões neces_sãrios à recuperação da malha viãria do Ceará, certamente que esse valor não ficará disponível de imediato,
porque o serviço não poderá ser concluído imediatamente._ Deverá ter um -eronograma físico e financeiro, onde
as obras dever-lo acompanhar as liberações dos valores e
vice-vcrsa._

O Sr. Virgílio Távora - Sr. Senador, só como um
adendo, sem abusar, fizemos uso apenas das palavras
das autoridades estaduais, que são muito insuspeitas, até
porque, pertencem o Governador ao PMDB, o Secretário de Obras .ao PFL. De maneira que uns e outros é
que_ afirmam da inconformidade, da pequeniza, da insignifidincia dos recursos mandados para tal fim. Fazemos
votos para que justamente as afirmações de V. Ex.' -sabe, eminente Senador Américo de Souza, quantos anos
de amizade nos ligam, portanto, não vá julgar ironia o
que dizemos- não sejam iguais àquelas quanto as eclusiS~do ·rucurUL
O Sr. AJddes Saldanha- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ~AMllRICO DE SOUZA- Ouço V. Ex•, com
muito prazer.
O Sr. Alcicies Saldanha- Acho absolutamente oportuno V. Ex• lembrar hoje esse documento hístôrico. Foi
dele, foi da unidade dos homens capazes de terem competência política. de entenderem um determinado momento histórico., mesmo adversários anteriormente se
unirem para afastarem do País a nOite Oegra do autoritarismo, porque esta era a vontade do povo brasileiro, que
V. Ex' relembra esse fato e que traga também as realizações que, nestes cento-e trinü e poucoS dias aí, o Governo da Aliança jã conseguiu fazer. Por sorte, o povo
brasileiro, a quem o·regime anterior deixara apenas o direito à esperança, parece que esperava da Aliança maior
rapidez - eu concordo - na solução de p~obiemas que
se arrastam por muitos anos. Veja o ilustre Senador pelo
Cearâ, com a permanência com que f~. reiterando suas
críticãs sobre o Governo da Aliança, principalmente
r~fe~ndo-se_ ao _s!!.U Nordeste, que todo Brasil é preocupado com ele, e eu diria que essa preocupação deveria ser
aprofundada. O problema do Nordeste tem de ser enfrentado, não apenas com as verbas; tem de ser enfrentado inclusive nas distorções da distribuição da riqueza,
que todos nós conhecemos desde os bancos escolares;
tem de ser atendido globalmente, como todo este Pais.
Mas parece que querem atribuir aos homens que dirigem
9 Governo, e que são os homens da Aliança, o dom do
milagre, isto é, de conseguirem transformar, em pouco
mais de 4 meses, todo um panorama nacional quejã nãO
era bom e que foi agravado, nos últimos20 anos, de uma
maneira toda especial, principalmente pelos governos
que o ilustre Senador sempre teve a honra de, com o brilhantismo raro que possui, defender nesta Casa e nos ou~
troS postos que ocupou.

O SR. VIRG!UO TÁVORA- E sempre me honrei
disso!

--_0 Sr. Alddes Saldanha- Mas é até lisonjeiro, acharem que os homens da Aliança são milagrosos, É sinal de
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que nem tudo estã perdido. _E reitero_ aqui, Senador,
aquela estranheza do homem já na meia idade e que jã
assistiu muitos governos se suCe-derem, e governos em
que oposição ganhava eleição. A crítica era aquela _que
logicamente é correta; dizia-se ao Governante novo qUe
entrava: ..Yocê esta Errado, quem fazia certO éramos
nós, que antes éramos governo." Pois bem, as críticas
que tenho ouvido reiteradamente, nesta Casa, na_gmaf"d dos Deputados, por todo Brasil, em cima da Aliança
são difefentes: ..Vocês não consertaram ainda os erros
que cometemos nos últimos 20 anos." Esta tem sido a
crítica pernlãnCnte para a Aliança, e isso é altamente lisonjeiro. Sinal de que esse pacto de intenções de homens,
que fo1 a criação da Aliança, haverá de ser cumprióo.
Não tanto pela excelência desses homens que compreenderam um momento histórico;-are para: §e re_cic~are~.
mas principalmente pela vontade do povo brasileiro, que
entendeu que era chegado o momento de se modificarem
as coisas.
O Sr. Virgtlio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AMltRICO DE SOUZA -Com muita honra,
nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgllio Távora- Eminente Senador, permitame apenas, num contra-aparte, dizer que justamente não
estamos reclamando que consertem pelo menos aqui de
nossa boca nunca se ouviu neste plenário, o que os Senhores supunham ou diziam errado. Mesmo porque a
Aliança Liberal, Aliança- Renovadora, Aliança o nome
que tiver aí, é feitã de pessoas co-partícipes jUstamente
desses 20 anos de governo, que justamente tiveram os
mais altos postos, quando na administração passada, e
queimaram. Na realidade, nossa intervenção, junto ao
diSCUrso do eminente representante do Maranhão, tinha
por finalidade apresentar os votos, os desejos, as esperanças de que essas intenções se transformassem em realidade o que adoraram, e estão adorando, às vezes, alguma coisa que queimaram. Não cobramos que, em 4 me·
ses, transformassem o Nordeste na prioridade um, em
termos absolutos, mas que fossem dado provas cabais de
que realmente não se tratava de palavras, não se tratava
de intenções; tratava-se de, realmente, realizações, Não
as vimos ainda.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Nobre Senador Américo de Souza, V. Ex• já ultrapassou, em
quinze minutos, o tempo. Peço a V. Ex• que conclua a
sua oração,

O SR. AMlCRICO DE SOUZA- Concluo, Sr. Presi·
dente, lendo um dos tópicos desse acordo, dessa aliança
que bastante me agrada e que diz: ..Acordaram os signatãrios qUe ó candidato à Presidência -da República seja
proposto pelo PMDB, que indica o Governador Tancredo Neves e o candidato à Vice-Presidência, da República
seja apresentada pela Frente LiberaJ, que indica o Senador José Sarney".
Muito obrigado a V. Ex• (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gu-eírOs) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NElSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os Anais não podem deixar de consignar, mais uma
vez, o repúdio do Senado Federal à política do apartheld,
somando sua voz, não só à do Governo brasileiro, através de seu ilustre Chanceler, mas à de todas as nações livres do mundo, justo nesta hora em que um cruel estado
de emergência aumenta a segregação da maioria negra
daquele país.
Na sessão de23 de maio de 1972, ocupava eu estamesma tribuna para protestar contra o propósito, não efetivado, de ser aberta em Pretória. uma agência do Banco
do Brasil, invocando "a reprovação universal que se manifesta na ONU, a unanimidade da África contra a Áfri-ca do Sul, e os sentimento do provo brasileiro".
Dois anos depois, apresentei à Quinta Conferência da
Ordem dos Advogados do Brasil moção em que, depois
de criticar as medidas ainda vigentes na América contra
os homens de cor, escrevia essas palavras, ainda agora e
desgraçadamente oportunas: -''Mais grave, por~m. é a
escravidão do negro no continente negro, por minorias
de brancos, que se tornaram, pela força e pelo poder,
seus senho,res e tirªnos... São escravos em su(!. pátria e
continuarão escravos, enquanto as nações Civilizadas
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transigirem- com governos eScravistas". Ao aplaudir a
decisão brasileira de repulsa ao governo da Rodésia,
pedi fizesse o mesmo com a África do Sul, "inclusive suspendendo relações diplomãticas, Nem por omissãO a democracia racial brasileira pode transigir com os Estados
escravocratas".
- - Os mortos e os presos da resistência Contra a brutalidade sul-africana clamam, não só uma palavra de solidariedade, mas a unanimidade do protesto das nações livres contra a inominável opressão sul-africana.
Outro assunto, Sr. Presidente:
Com a Nova República, não diminuiu, antes aumentou sen§iy~lmente, a correspondência que recebemos de
centenas de funcionários públicos aposentados, reclamando contra a duplicidade de tratamento que ocorre
quanto ao nível de vencimentos, entre os inativos e os
que permanecem na atividade,
_ __
Essa distorção parece revelar a existência, no serviço
públiCO, de uma preocupação nada lOuvável, qual seja a
de punir os aposentados ou considerã-los numa situação
privilegiada, depois de três decênios, no mínimo, de trahal_ho, quando não vítima_s de incapacitação fisica ou
pstquica.
Principalmente estes, forçados a aposentar-se por
doença, precisariam de um tratamento mais humano,
tanto mais quanto a invaHdez geralmente os impede de
procurar outro meio de subsistênciã ..
Inválidos ou não, os servidores aposentados precisam
receber remuneração equivalente à do pessoal da ativa,
recebendo, igualmente, os beneficias propiciados pelos
diversos tipos de reajustamento salarial que contemplam
o pessoal em atividade.
Já é tempo de estabelecer-se a paridade de vencimentos entre serVidores ativos e inativos, beneficiando-se os
aposentados quando haja saltos de referências, tão comuns no serviça público.
Essa paridade já existe para o pessoal do Poder Legislativo, Recentemente, pela Resolução n9 5, de27 de maio
de 1985, a Mesa_Diretora da Câmara dos Deputados estabeleceu a paridade de vencimentos entre funcionários
ativos e aposentados, medida também adotada pelo Senado e que vem facilitar a renovação dos quàdros funCiõnais, incentivada a aposentadoria dos servidores mais
antigos, que aguardavam a compulsória, temerosos dos
prejuíZos de vencimentos decorrentes da imitividade.
Essa regra e esse modelo devem ser seguidos pelo Poder Executivo, onde as empresas estatais complementam
o pagamento do INPS, para que os seus servidores não
Sofram redução de vencimentos.
_ Esperamos que o Ministério da Administração, superiormente dirigido pelo ex-Deputado Aluísio Alves, conclua a tarefa que se propôs de iniciar a reforma administrativa e que entre os seu-s prec-eitós se inclua o da paridade salarial entre funcioná_rios da ativa e aPosentados.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
A posse de Marcos Vinícius Vilaça na cadeira n~' 26 da
Academia Brasileira de Letras (ABL), em substituição
ao seu conterrâneo Mauro Mota, representou, basicamente, o reconhecimento e a consagração desse festejado
escritor como um dos valores exponenciais da inteligência, do talento e da capacidade cultural da intelectualidade brasileira.
Alêm de conquistar a imoitalidade acadêmica aos 46
anos de idade, Marcos Vinícius Vilaca demonstrou, ao
longo de sua fulgurante trajetória nos domínios da criatividade intelectual e da atuação politica, a vocação e as
potencialidades de um homem de pensamento e de ação
Predestinado para os mais altos destinos, a serviço de sua
terra e de sua gente.
Ã semelhança de Mauro Mota, também Marcos Vinfcius VilaÇa saiu de Nazaré da Mata para se incorporar à
plêiade dos seus conterrâneos como Austregésilo de
Athayde, Barbosa Lima Sobrinho ~ João Cabral de
Melo Neto - para mencionar apenas aqueles que, no
momento, analtecem e dignificam a presença atual de
Pernambuco na Casa de Machado de Assis.
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Marcos Vinícius Vilaça depois de exercer importantes
cai"goS de- natux;eza põ1ítico-administrativa, assumiu a
presidência da Academia Pernambuca de Letras, que logrou instalar, com a ajuda do saudoso ex-Govefriador e
ex-Senador Paulo Pessôa Guerra, em um prédio condigno.
Deslocando-se para Brasilia, Marcos Vinícius Vilaça
revelou-se um administrador excepcional, capaz e em-- preendedor, quando implantou o programa dos Centros
So~;iais Urbanos, como Diretor da Caixa Econômica Federal e posteriormente, na Secretaria de Cultura do
Minstêrio da Educação e Cultura, levou a efeito ilin notável desempenho de natureza técnico-adminstrativo e
cultural.
Na Secretaria de Cultura do MEC, Marcos Vinícius
Vilaça desenvolveu uma fecunda gestão, conseguindo
viabilizar o reconhecimento, pela UNESCO, da Cidade
de_Olinda, como Patrimônio da Cultura Mundial, dando
prosseguimento às iniciativas e programas educativoculturais do insigne Aloísio Magalhães, prematuramente
desaparecido no apogeu de sua capacidade empreendedora.
Engajado na execução de múltiplas e intensas atividades em um dos mais complexos setores da Administração Federal, o jornalista, poeta e ensaísta pernambucano ingressõu na Academia Brasileira de Letras {ABL)
levado pelo imenso prestigio de seus livros, dentre os
quais se destacam as pesquisas literárias e sociol6gicas,
consubstanciadas em trabalhos de valor perene, como
"Coronel, Coronéis" e a "Sociologia do Caminhão".
Nada mais precisaria ·acrescentar à guisa de justificação deste breve pronunciamento.
Convêm, no entanto, realçar as circunstâncias especialíssimas que caracterizaram a sua posse.
É que, pela primeira vez na história da Academia, cou~
be a um Presidente da República, igualmente acadêmico,
fazer a sau._Qação oficial do novo imortal.
E foi, precisamente, o que aconteceu quando, ern eloqiieJ?te discurso, o Presidente José Sarney se desincumbiu da missão de receber, em nome da Academia Brasileira de Letras, o renomado homem de letras e também
político atuante, Marcos Vinícius Vilaça,
Raras vezes terá ocorrido uma solenidade semelhante,
quando se reuniram, acompanhando o Presidente daRe~
pública, quase to'dos os Ministros de Estado da Nova
República, além da multidão dos convidados especiais,
altas autoridades e personalidades representativas do
mundo p~ítico, cultural e social do país, evidenciando o
indiscutível e merecido prestígio que Marcos Vinicius Vilaça granjeou a golpes de talento e de muito trabalho.
O Presidente José Saney asseverou - na saudação que
proferiu, com rara _sensibilidade: ... ••Mas, se a política e
as letras aqui se innanam convém acentuar que a política
só abre caminho a esta eminência se traz consigo a impregnação das letras. Perguntemos a Joaquim Nabuco,
porque chegou até aqui. E a João Neves da Fontoura. E
a José Américo de Almeida. E a José Carlos de Macedo
Soares.
TodoS eles tiveram para com as letras a sensibilidade,
adequada" -disse o P_residente José Sarney,
Vale a pena transcrever como documentos de valor pe-.
rene, os dois discursos então pronunCiados - o do Presidente da República e o do seu Assessor Especial recêmempossado, motivos pelos quais solicito a sua incorporação ao texto deste conciso pronunciamento. São depoimentos admiráveis de personalidades que se realizaram, nos planos da Cultura e da Política, como expressões magnificas da inteligência brasileira. (Mui to bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE·
NA DOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DIS·
CURSO:
ESTE É O DISCURSO DO PRESIDENTE JO.
SÉ SARNEY:
uEm nome da Academia, Sr. Marcos Vinlcios Vilaça,
dou-lhe as minhas saudações de chegada, em nome da
casa, maior do que todos nós, e em nome de todos nós,
passageiros da glória e do sonho de Machado de Assis.
O discurso de recepção _deve ser generoso, ensina nossa tradição, mas não ümtO que não comporte algumas
alfinetadas, coisa leve, feita para despertar sonolentos e
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chamar à colação do sentimento da humildade, nesta
noite em que tudo sào luzes e brilhos.
Tem sido assim, mas hoje não setã._ Começ.o_ por defender Marcos Vilaça ao afirmar que seu convite para-recebê-lo data de alguns meses anteriores a 15 de
março •..

Não vem de artes de adivinho, mas dos largos ríos da
amizade. De gosto comum pela política e pela Hteratura,
pelas minhas raízes pernambucanas de que tanto me orgulho, da gloriosa e forte mãe do semi-árido, terra entre
a Mata e o Sertão, de Correntes, Bom Conselho, Cabrobó, que povoaram minha infância, na história da família
pobre.. Dali ela partiu no sofrimento dos retirantes em
busca dos vales verdes do Maranhão.
E é como acadêmico que o venho saudar, no momento
em que o Sr. recolhe a glória de seu amigo e conterrâneo
Mauro Mota, para ser o continuador das glórias da Cadeira, por onde também passaram Gilberto Amado, Ribeiro Couto, Constâncio Alves, PaUlo Barreto e Guimarães Passos todos eles sob o pálio dos lauréis de Laurinda Rabelo.
Marcos Vinícios Vilaça é um político e um homem de
letras. É seu o gosto da renovação por inquietação criadora, e o gosto da tradição, pelo cuidado em estabe!ecer
a ligação natural entre o pao:;sado e o_ futuro, de modo
que não haja solução de continuidade na teoria de- valores do patrimônio nacional.
O gosto da renovação o impele à Política, como processo contínuo dos novos temeos a_ melhoria das condições sociais e individuais no Inundo em transformação
- enquanto o gosto da tradição o leva a buscar nas
obras representativas de nossa cultura a própria essência
da nacionalidade._
Todo homem, por força de sua condição social, é necessariamente um político, tanto por querer influir na
comunidade a que pertence quanto por defender essa comunidade. Ninguém se dissocia desse modo_ de ser, tão
antigo quanto o próprio homem. É consubstancial à natureza humana.
A ordenação politica ê uma luta permã.nente entre
duas tendências~ a tendência que leva â ordem pela disciplina autoritária e vigilante, e a disciPlina que freqUentemente se rompe, para que o processo social se revitalize,
buscando formas de existência e afirmação, Uma, restringe a liberdade;_ a outra tende a ser caudal que abre a
barragem e inunda o chão em seu redor.
A melhor solução é a conciliação da disciplina com a
liberdade. Com a liberdade de romper a sociedade organizada, pela sincronia dos opostos, sem prejuízo de plenitude da liberdade - a liberdade de opinião, da renovação, da proposta, da experiência válida,
consonância com as aspirações nacionais.
Diz-me a experiência que ninguém deve aspírãr ao
no exercício da atividade política sem leVar em conta estes dois elementos básicos: a palavra enunciada, parã
conduzir o processo social, e o sHêncio acolhedor, para
recolher a opinião e a advertência, que se incorporam
aos instrumentos desse processo, como afluentes de
grande rio.
Poucos escritores foram tão políticos quanto o primeiro presidente desta casa. Realmente, toda a vida de Machado de Assis é uma fina ur~idura política. Porque ao
escritor não cabe_ apenas realizar uma obra - cumpre·
lhe também realizar uma vida.
Certa vez, indeciso um colega sobre se deveria aceitar
ou não um alto posto administrativo, nosso confrade
Afonso Pena Júnior sussurrou-lhe ao ouvido:
-Aceite, vai lhe dar trabalho. Mas melhora a biografia.
A Presidência da Academia não constituiu, na vida de
Machado de Assis, uma homenagem ao romancista de
Dom Casmurro ou ao poeta das Crisálidas. Foi o reconhecimento de sua liderança. De uma lideranca política,
capaz de aglutinar companheiros, levando-os à mesma
direção que culminou com a criação desta Casa.
Outras tentatívas tinham sido feitas, ao longo do tempo, com igual aspiração, mas nasceram com "J chamado
mal de sete dias: despontaram, fizeram algum ruído, e
desapareceram. Só esta vingou, venceu o tempo_e nele se
enraizou. E por quê?
Porque encontr.ou o seu líder, na hora própria, que lhe
deu normas, que lhe deu estatutos, que lhe deu espaço
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para reunir-se, que lhe insuflou a vida perdurável. A
constituição da Academia é, assim, um ato político, realizado por um grande líder.
Não é por outra razão que os acadêmicos passam, levados pelo tempo, e o nosso grande e querido Austregê·
silo de Athayde permanece, na cadeira da presidência,
com esses cabelos bran~os, esse ar perenemente presidencial.
Se me perguntarem qual foi a alegria mais clara, o único momento da minha vida em que a vaidade me fez pecar, eu direi que foi o dia em que fui eleito para esta Ca~
sa.
Aqui é a glória que não passa.
- Aqui não existe dívida externa e nem interna.
Mas, se a política e as letras aqui se irmanam, convém
acentuar que a política só abre caminho a esta eminência
se traz consigo a impregnação das letras. Perguntemos a
Joaquim Nabuco por que chegou atê aqui. E a João Neves da Fontoura. E a José Américo de Almeida. E a Josê
Carlos de Macedo Soares. Todos eles tiveram para com
as letras a sensibilidade adequada.
As academias, lembrou Mauro Mota ao recebê-lo na
Academia Pernambucana de Letras, não inventam, não
fazem e~cr:ilores menores ou maiores. Os escritores sim, ê
que inventaram.
E fechou: as academias nada além a dar-lhes além do
reconhecimento dos valores e dos poderes do convívio.
No seu caso, estou inclinado a crer que o Sr. foi trazi~
do à Academia pelas duas vertentes, harmoniosamente
conjug~das: a das letras e a da política.
A das letras, com os estudos que lhe deram preeminência em sua geração, no plano dos ensaios históricos e sociais, onde despontam Coronel, _Coronéis, que Barbosa
Lima .Sobrinho diz.ser modelo de observação e realismo,
e em torno da Sociologia do Caminhão, saudado por
Adonias Filho pelo que representa de significativo em inflexão literária e inVestigação científica.
·
A da política, com seu gosto de en~ontrar a concordância onde outros encontram as divergências. E ainda
por esse modo arraigado_d~ pensar brasileiramente o
Brasil, no discurso, na tese, no artigo de jornal, na vasta
obra. com que marcou sua presença, depois de Rodrigo
Melo Franco de AndraQe e de Aluísio Magalhães, no
zelo e na restauração de nosso patrimônio histórico e
artí~tico.

Dir-se-ia que a inspiração de Rodrigo e a operosidade
de AluísiO se fundiram na sua pessoa, e daí a obra que
realizou.
Impressiona também a visão mo9~rna que o Sr. soube
dar a tudo em que tQcou, como bem reconheceu Francisco_ de Assis Barbo~a ao prefaciar seu último livro: Cultura e_ Estado.
Pertencemos à mesma geração - aquela que, em plena adolescência, assim como ouviu os clarins da vitória,
ao fim da Segunda Guerra Mundial, tambêm ouviu,
ap~eensiva, a explosão da primeira bomba atómica,
abrindo um novo ciclo na história da humanidade.
Cumpre-nos redobrar de esforço para prosseguir no
Sentido da paz definitiva, que permitirá ao homem concentrar a sua inteligência nos valores eternos- os valores que refazem a cada momento o nosso itinerário atê
Deus.
Andei a ler o Memoria, livro com o qual seu pai, António Vitaça, recompôs a sua experiência existencial,
para ao fim de dizer, tomado de compreensivo orgulho,
que, como filho, o Sr. é a sua realizaçã-o mais destacada.
Permita-me recai-dar aqui um pequeno episódic risonho da vida de Alexandre Dumas, ocorrido na noite de
estréia de uma das peças de Alexandre Dumas Filho.
O velho romancista, gordo, efusivo, instalara-se perto
do palCo. Dali, num dos intervalos d<> representação,
pôs-se a aplaudir com entusiasmo, levantando-se.
Um de seus confrades, ao vê-lo tão expansivo,
pergUntou-lhe;
- t o senhor o aut_or dâ peça?
É o grande Alexandre.
--Mais do que isso amigo. Sou o autor do autor.
Como autor do autor, o nosso bom ami;;o Antônio
Vilaça tem razões redobradas para o aplaudir, Marcos
Vinícios, ao longo da vida, sobretudo nas glórias e luzes
desta noite.
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Aq_ui alcança o Sr. a culminação de sua vida, no plano
da merecida apoteose, Não se diga que tenha conquistado esta culminância por um favor da fortuna. Não.O Sr.
soube vencer etapas sucessivas, notadamente a que o le·
vou à presidência da Academia Pernambucana de LeliaS.-Fóriá o companheiro e o realizador.
Quando o Sr. chegou, a Academia era uma; quando
lhe deixou a presidência era outra a gloriosa casa de Joaquim Maria Carneiro Vilela.
Mais rica, mais acolhedora. Instalada no seu palácio.
E a tudo soube dar o toque de seu bom gosto pessoal.
Gilberto Freyre, que tanto o admira, cunhou uma frase
que define bem esse raro talento de administrador: ..Tão
jovem e tão presid~nte...
No p:efácio a um de ~eus livros, O Tempo e o Sonho,
eu tíve opOrtunidade de escrever estas palavras: ..Marcos
Vilaça tem pago a sua província natal um comovente tributo. Grande escritor, de nível nacional, sua dedicação a
Pernambuco não teria_ dado tempo de ocupar o lugar que
lhe pertence no País. Sua terra ê para ele mais do que tudo. Porque tem sido fonte permanente de inspiração e
devoção.
Be!Tl sei o que signifi~a esse apego à terra berço. Dela
jam<...is nos desprendemos. Quando a deixamos, ela nos
acompanha- está a nossa volta, a seguir nossos passos.
i:: o prato eletivo de nossa mesa, é o livro preferido de
nossa estante, é a cantiga que cantamos, é a saudade que
floresce dentro de nós.
Certamente, o Sr. sente aqui a presença dos rios que
lhe acompanham a vida: o Tracunhaém e o Capibaribe,
onde o menino _em homem se transformou;_dos dons de
viola dos tocadores da feira de Limoeiro; do cheiro do
sapoti e da manga de Itamaracá, fruteiras do quintal da
casa no bairro do Encanta-Moça.
Nosso confrade Ataulfo de Paiva costumava dizer que
entrara para a -~_cademi? por unanimidade de votos e
mais um. Esse um -corréspondia ao voto de Rui Barbosa,
que pouco antes se havia agastado com a Academia,
esquivandO-se de participar de nossos pleitos. Mestre
Ataulfo,_ hábil, jeitoso, trouxe para a sua eleição o voto
esquiVo, depois de amaciar Rui Barbosa.
No seu caso, Sr. Marcos ViníCios Vílaça, ocorre também uma partic~!aridade, que igualmente singulariza a
sua escolha. O Sr. foi eleito também por seu antecessor.
Nos~osaudoso Mauro Mota, ao sentir que se ia aproxilji_8.ndo .a _indc!sejada das gentes do poema de Manuel
Bandeira, não se limitou a pô"r em- ordem a sua vida<;_ os
seus próprios p8.péis IiterárfõS. fez sentir que gostaria de
tê-lo c_omo seu sucessor nesta casa.
No passado de nossa instituição, como sabe o Sr. desejos análogos já haviam ocorrido. Mas sempre terminaram malogrados: o candidato al~m de ter perdido o voto
e o amigo, perdia também a eleição, visto que, nesta casa
de imortais, ao contrário do que outrora acontecia em
nossos pleitos politicas, os mortos não votam.
Mauro Mota, nosso grande amigo, não se limitou à
lhe falar sobre seu desejo: transmitiu-o outros confrades. Estes, que jâ iam sufragar o seu nome, acrescentaram à justiça·-do votei a -consideração e o carinho pelo
saudoso companheiro.
Seu competidor, uma das mais altas figuras da inteligência brasileira, o quao:;e meu conterrâneo, pelas raízes
maranhenses: o professor Cândido Antônio Mendes de
Almeida. Sua vitôria foi fácil.
O primeiro foi o senhor que chegou. Mas ficou na
Academia, conforme nos aconselhou Machado de Assis,
por intermédio de uma carta a Joaquim Nabuco, o compromisso de ir buscar lá fora, no momento próprio, a outra alta figura de escritor e homem de ação e pensamento,-.à altura desta instituição.
Esta noite é sua, Sr. Marcos Vinícios Vilaça. Estas luzes se tornaram mais profusas em sua homenagem. Há
aqui gente de tod~ as partes, mas é saudável o acento
pernambucano desta noite em que ao seu lado participa
de tudo Maria do Carmo, a "Baronesa de Limoeiro" do
poema de Odylo Costa Filho. Maria do Carmo e os filhos.
Creio que se passou com Laurinda Rabelo, patrono de
sua cadeira, o pequeno episódio que vou relatar. O poeta, pouco depois de estrear um traje elegante, viu-se convidado a comparecer a uma feSta. Imaginando que o
convite era dirigido não ao poeta mas ao Dandí, ao ele-
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gante, Laurinda ficou em casa e mandou, em seu lugar,
-numa bandeja, a roupa -nova.
Ninguém aqui se lembraria de repetir o gesto boémio
do poeta cuja glória o abriga na Academia. O fardão,
que tanto estimula o talento dos_ chargistas, associa-se
para sempre a nossa tradição de acadêmico. Quer raçafrio, quer faça calor, é ele que nos encaderna, dando o ar
vistoso e dourado com que neste momento o admiramos.
Por ocasião de um incêndio na Embaixada francesa,
em Tóquio, aá-tempo em que era ali embaixador o grande Paul Claudel, acadêmico e poeta, o criado japonês
correu ao seu encontro, radiante_ em _meio à confusão do
fogo dominado, para lhe dizer:
-Salvei o que Vossa Excelência tem de mais precioso
- o seu fardão.
E exibia-lhe o fardão acadêmico, saltitando, rindo.
Esse fardão, Sr. Marcos Vinícios Vilaça, é o lado decorativo da condição acadêmiCa. Está na tradição da casa.
Vem dos velhos tempos de Paulo Barreto e Medeiros e
Albuquerque como a indumentária própria de nossa
condição.
Mas é um adorno externo, que não influi nas riOssa.s
idéias. A Academia Brasileira de Letras é uma irisfi~
tuição aberta a todas as correntes_de arte e pensamento.
Que outros companheiros fãçam da criação pura o seu
teatro, o seu conto, o seu romance, a sua novela. O Sr.
optou pelos estudos sociais e políticos e deles nos deu os
mais altos testemunhos de aplicação e competêilcia. Sua
obra não lhe basta. O Sr. colocou sua vida pública a ser~
viço da cultura brasileira. Foi assim que o julgou Eduardo Portella: .. Marcos Vinicios VHaça sabe combinar harmoniosamente espírito público e impulso intelectual, que
nele se desdobram ao longo de pelo menos duas virtualidades dignas de serem grifadas- competência e serventia societâria".
Rejubilo-me de saudá-lo em nome desta Academia.:;-~
éramos bons amigoS, antes de sua chegada. Agora, c;eremos companheiros pelo resto da vida, lado a lado, fraternalmente, como convém a uma casa de confrades.
Eça de Queiroz, na página famosa sobre Antero de
Quental, na Notas Contemporâneas, diz-nos que o poeta,
no simples ato de rasgar papel para atirá-to ao cesto,
obedecia a uma disciplina e a uma ordem: dobrava a folha em duas, depoiS em quatro, depois em oito, e por
fim, com uma faca afiada, dava dois golpes, convertendo
a folha em retângulos, que ia amontoando a um canto da
mesa, antes de atirá-los ao lixo.
Tudo quanto o Sr. realizou, Sr. Marcos Vinícios Vilaça obedeceu a uma ordem. O Sr. é homem do método.
Da hierarquia de valores. Ninguém compôs com tanto
acerto a sua eleição para a Academia quanto o Sr. mesmo. Tudo a seu tempo. Tudo na sua seqUência natural.
Por fim, esta noite enfeitada de amigos.
Estou a me lembrar de um poema de nosso Mauro
Mota, Domingo na P:aça, em que nos diz; ''Na praça,
este domingo não é de hoje: é antigo".
Estive inclinado a _r_e_c_o_nhecer que também -estã noite
não é de hoje: é antiga--;--mas logo concluí que não._ Tudo
aqui, embora preparado, tem o toque de improviso afetuoso, que só as amizades sabem urdir, para tudo dar
certo.
____ _
__
Um dos seus biógrafos (porque também de sua vida já
há biógrafos), o cordi!lista José Costa Leite, depois de celebrar em versos populares a sua vida e os seus feitos,
deu ao cordel este rem_a_te de seresteiro inspirado: "Leitores, peço desculpas· se eu não souber escrever do jeito que
merecia".
Não posso terminar sem duas invocações: de Gilberto
Amado, a quem devotei grande estima, e a Mauro Mota,
meu amigo, fraterno, inesquecível companheiro, ambos
ocupantes da cadeira que hoje pertence a Marcos Vilaça.
Com Gilberto Amado trabalhei nas Nações Unidas
em I96l. Foram quatro meses de ·um convívio diârio,
rico de longas conversas. De uma não esquecerei. Foi um
domingo, em Nova Iorque. Domingo vazio, daS grandes
metrópoles. Nas ruas, um silêncio cortante, espaçado,
frio. A 1solidão toma conta das pessoas, num desespero
sem tréguas.
Estávamos havia longas horas no bar do Blackstone
Hotel, onde Gilberto falara de sua vida. De Piitheiro
Machado, da gratidão que lhe devotava, pelo apoio recebido quando esteve preso. Do Rio do seu tempo. De sua
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obra. Reminiscências. Amarguras, aquela força da natu~
_reza, agressiva, fluente, cáustico, sem falar de sua proverbial e bendita vaidade, que ele administrava com
grande charme.
De súbito, ficou tomado por uma crise de possessão, e
desabafou:
-A Juventude do Brasil não conhece Gilberto Amado. Isso é uma injustiça. Ninguéill mais lê Gilberto Amado.
Repliquei, delicadamente, que não era assim. Todos
conheciam Gilberto Amado. O problema da leitura entre
os jovens tinha outros aspectos.
À Marly que estava presente, ele foi direto:
-Você já leu Gilbe-rto Amado?
-Não, embaixador, confesso que não li.
Pensei, conhecendo o seu temperamento, que íamos
romper uma amizade de muitos anos. Gilberto era agressivo~ imPrevisível. Disse com meus botões: "serâ que vamos ter urna cena de pugilato, num domingo, num bar,
logo com nosso deus Gilberto"?
Ele parou. Ficou calado e depois replicou.
~Pois Marly, quero muito bem a você. Você tem que
ler Gilberto Amado. E vai ler.
Subiu ao seu apartamento e voltou com dois volumes
de suas memórias: Minha Infância no Recife e Presença
na-Política.
. - Amanhã vou lhe telefonar para saber em que pãgina você está. E assim fez, com gr-ande assiduidade.
Depois, aliviado do incidente, ouvi de Gilberto um
hin9 ag Brasil, e foi surpresa para mim ouvir, repetido,
aqui neSta casa. No seu discur:so de posse, o que ele mesmo me disse naquela tarde: "A palavra Brasil ressoará,
ressoará na sua voz pelo infinito ... Um Brasil de problemas resolvidos, economia organizada, riqueza bemdistribuída, saúde, ordem interna assegurada e aceita na
sati1>faç_ão popular, justiça social efetiva, -pObres
tornando-se ricos, ricos contribuindo para a prosperidade geral, tudo certo, tudo equilibrado, tudo num grande
ritmo, dentro da grande luz ... Imagens e- visões que povoaram a nossa vida".
Fo"i assim Que ele terminou o seu discurso de posse.
De Mauro Mota guardo a afeição de irmão mais novo. Cheguei ao Recife em 1947. la participar do Salão de
Poesia do Recife. Levava uma carta de Bandeira Tril;mzi,
apresentando-me a Mauro Mota, que dirigia o Suplemento Literário do Diário de Pernambuco, onde passei a
colaborar. Desde então ficamos amigos, amigos de toda
a vída. De carta e conversa.
Inteligência extraordinária, personalidade incomparável, poeta dos maiores na língua portuguesa. O soneto
prospera em épocas de renascença, dizem alguns críticos
ingleses.
_
No futuro o progresso não serâ medido por índices
econômicos, mas pelo soneto. Assim não serão Keines
ou Stuart Milt, mas Petrarca, Camões, Baudelaire, Bilac..•
A si::r assiln, a época vitoriana de Perriambuco será de
Mauro Mota.
As Elegias são eternas. Daqui a mil anos, sempre haverá alguém que repetirá, na tristeza da morte, mãos cruzadas da esposa, "As mãos, beijei-as nas alvas conchas e
nos dedos finos. Mãos, pássaros voando nos violinos",
Senhor Marcos Vilaça. Esta é sua grande noite. Hã no
salão evocações de Olinda, flor~s do Encanta-Moça, o
deus Gilberto Freyre, areias de Boa Viagem e o altar da
_
Igreja de São Pedro.
E como sons de eternidade os versos de- Manqe:I__Bandeira, orquestrados numa banda de pífaros de Nazaré da
Mata, de farda nova e alegrias nos olhos: "Com dez anos
vim para o Rio. Conheci a vida em suas verdades essenciais. Estava p1aduro para o sofrimento. E para a poesia".
EIS O DISCURSO DE MARCOS VINICIOS
VI LAÇA:
"Nazaré da Ma~a. Mauro Mota. Na realidade, se o
início de tudo é o mais difícil, eu falaria da dúvida do iní~
Cio, a-"dúvida constante", de que cuidou o poeta batano,
a "-quanta iitdecisão", de que tratou o vate mineiro. Vacilo, procuro, entre os nomes, um nome: o nome da cidade ou o nome do poeta?
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O dono dos grandes sertões- João Guimarães Rosa
- socorre-me com uma palavra mágica: Cordisburgo.
Cordisburgo abre e fecha o seu discurso de- posse. Faz
dezoito anos. Faz e não faz dezoito anos, porque é hoje
que Guimarães Rosa acende em meu espírito não a palavra Cordisburgo mas a palavra Nazaré. Em verdade,
Nazaré da Mata. Chamo Nazaré da Mata e chamo, em
seguida, Mauro Mota. Mata e Mota. Por que tal ordem?
Porque, quando eu pronuncio Nazaré da Mata, sem dú~
vida que digo Mauro Mota e, de uma certa forma, eu
também me digo.
"Cordisburgo"- escreveu Rosa- '_'era uma pequena terra sertaneja, trâs montanhas, no meio de Minas
Gerais". Digo eu: Nazaré da Mata é uma terra entre ca~
naViais, na parte norte e doce de Pernambuco. lã, viveu
o poeta Mauro Ramos da Mota e Albuquerque. Lá,
coincidência; nasCi eu, filho de Evalda, nazarena astuta,
perspicaz, e de Antônio, agre-stino, dos bons de coração.
Nazaré da Mata: engenhos de açúcar; a ritata substituída pelos canaviais; as bandas de música apelidadas
Revoltosa e CapaKbode, Epaminondas de "seu" Alfredo;
Laurindo, de Criméia; Laurinda, de Japaranduba;
Maçu, do Hotel; Sinhozinho, de Pedra Furada, a escola
de Atice e Dom Vieira; as farmácias de Artur Neves e de
Joel de Ljma; Joca Progresso; Cordeiro, contando mentiras; ''seu" Quintino, o italiano; Nanci, de doutor Fernando; Célia e Vanda; a troça carnavalesca Doutor Pisada; o cinema Lux, a praça da Catedral, Aguiar, dentista,
coronel Vitor Vieira de Melo; Alfredo Coutinho e o engenho Pedregulho; a rua do Bom Jesus; Papi; o centro de
prosa de Eugênio Pimenta; Virgínia Simplícío; Paulo
Guerra- vaqueiro e governador, mandacaru e Violeta;
Arquimedes, de Babilônia; Quincas, de OratórrO, a Ruado Juá, a "Gazeta de Nazaré"; Dona Amélia, mãe de
Dom Ricardo Vilela; as sentenças do Juiz de Dire-ito
Djalma; a parteira dona Dedé; "seu" Martins, cozinheiro; Alcides Preguiça, motorista; Ãdani Filipe, !Uxicando,
Nazaré de ontem e de hoje, Nazaré que não mudou nas
mudanças.
Evoco outro poeta pe-rnambucano, Marcus Accioly,
que em sua louvação a Mauro Mota, diz:
"Em Nazaré da Mata (Pernambuco)
Um poe-ta viveu sob um menino
(Como a semente vive- sob o fruto)"
Qu-ando vai para o Recife, Mauro leva e guarda consigo Nazaré o tempo todo. Se está no bar lero-Lero,junto
ao "DIÁRIO DE PERNAMBUCO", ou no Restaurante Dom Pedro, em frente ao ..Arquivo Público" lembre-ie que do "Diário" e do Arquivo foi diretor Nazaré estâ junto. Na1.aré, o tempo todo.
Nas "peladas" do Bl:tby Futebol Clube, em frustradas
tentativas de ser goleiro, nas aulas do Salesiano quando
o Pe. Nestor lhe ensinava a fazer versos, oitde conheceu
o colega~irmão Alvaro Uns e onde foi aluno de Oscar
Mendes, o que Mauro sentia no sapotizeiro do pátio do
colégio era o cheiro de mel de engenho nazareno.
"Vinha dos banguês a doçura dos ares, pregões de cocada, alfenim, caramelo".
Ele juntou o Recife a Nazaré. Os bairros flutuantes em
mar e rio, do Recife, boiavam nas águas do Tracunhaêm,
o rio que molha Nazaré.
Ele não negava isto. Na sua trajetória pelo jornalismo,
seja noS jorriai:Ziflhos escolares - "O Colegial", ..0
Lírio", "Altos Coqueiros"- ou em "A Pilhéria" e no
"Diário de Pernambuco" é facil encontrar a impressão
da marca nazarena.
-Mais tarde, vemos que o jornalismo foi nele a sobrevivência imediata, depois impoSs!vel de "abandonar. E aí
cumpriu, no Suplemento Literário do Diário, um papel
transcendental de apoio aos novos. Novos, como já foram novos Edson Regis, Edilberto Coutinho; Virginius
da Gama e Melo, José Sarney, Carlos Pena Filho, Renato Carneiro- Campos e até eu mesmo, quando ali publiquei um artigo -SObre Jubiabá, felizmente nunca do conhecfmehfo de JOrge Amado. O Suplemento era, de uma
parte, um coração de mãe, de outra, uma peneira seletiva, mas tudo de forma harmoniosa, nada conflitante.
Dessa capacidade de produzir uma triagem eficiente
se-a época de- redação, e que, no "DiáriO",
dos textos,
não mais se falava do tempo desta forma:
"Imenso e imóvel o azul foi invadido de nuve-ns alvadias que o eclipsaram soberbamente. Afiada como uma
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(âmina de aço, passeou a lua, a noite, através dos campos
sidérios."
E mais: aos redatores e _repórteres, Mauro Mota dava
a sua Iíção: bispo é bispo, não é respeitável prelado; médico é médico, não conc_eituado esculâpio: menino é me~
nino, não é interessante petiz; f:lca é faca, não é instrUmento cortante; Fritada de caranguejo é fritada de ca-

ranguejo, não é fritada_de crustáceos acéfalos.
A picardia de Mauro Mota, tão comum na sua prosa,
ao contrário dos versos, tão no formato da dor,
consubstanciava-se - e para isto chamou a atenção de
todos o presidente Austregésilo de Athayde- em absoluta seriedade nos editoriais.
Foi um praticante da dermatologia literária: tira as
manchas do fraseado, remove os chocalhos da adjetivação.
Perdoem-me que para mim o tempo agora pára, suspende o seu vôo, como no verso de Lamartine. Por isso,
desajeitado, eu tento pegar o pássaro, tento escrever a
elegia que seria a de n9 11, a elegia de Nazaré da Mata.
Mas não é a elegia de que preciso. Preciso de Mauro
Mota vivo, aqui, ao meu lado:
uTua lembrança chega
esta noite
Depois de percorrer lon~
gos caminhos do espaço
Rompidos pelas músicas
da distância",
Ele disse:_
uMeus amigos, vou-me
embora".
Ele disse, mas não se foi, Mauro Mota nunca se vai,
Mauro é o que fica.
Ele não estã lá, está aqui. Ele, que falou do navegante
Gilberto Amado, é 04 0 menino vestido de marujo" - e
eu diría mais: ê o menirio vestido de mar - como Alfonsina, na canção.
Ele, que escreveu os Epitáfios, que viu "tudo nos seus
espaços/ o mundo e o carrossel", mereceria o seu autoepitáfio:
"Fique a lembrança do
pastor Fugace,
Que foi pastor só para que
ficasse
Nas colmas a músrca da
flauta".
Pastor Fugace, poeta maior, ..poeta poetíssimo" como disse Gilberto Freyre- Mauro foi um lírico desalentado e "o seu canto de desalento" -diz José Lins do
Rego .. transformou-se em imagens e ritmos de um grande poeta" ...Não sei versos brasileiros"- aponta Valdemar Cavalcanti- "onde se encontre tão nítido o sentido
do patético. Tem ai a sua poesia um acento de prodigiosa
ressonância". Retirando o verso do sangue" - aogra é
Adonias Filho quem observa - "a conversão poética
surgindo com espontaneidade, retoma uma espécie de
romantismo heterodoxo porque, ao invés de pensar, o
que faz sentir a poesia".
Aí estã a grande diferença dos poetas, poiS há um Poeta que faz e um poeta que sente. Fernando Pessoa falaria
dos graus da -poesia lírica, que vai do poeta ..monoc:órdio
de emoção" até o .. poeta que vive". João_ Cabral de
Melo Neto fala do ato de ..aprisionar a poesia no poema" e de elaborar a poesia em poema.
.f.yema do mundo que se rn.__
Em outra linguagem, teríamos o poeta "possesso" e o
poeta "artífice". Mauro foi um poeta possesso, possuído
por todas as musas.
.Quando Hermantine Cortez fica - apenas pelos fios
castanhos dos cabelos - presa à vida, ele se desespera
em dez elegias, talvez as mais belas escritas em nossa
·língua. Elegias de "sombra, perfume, ressonância, imagem".
Ele se desespera na "desesperada solidão", nos "passos incertos sobre as lajes frias" e busca o "fantasma
dançando a valsa lenta".
Ele arranca da morte a vida, prende a "brisa da tarde"
e canta a canção que as mães cantam, mesmo apesar de
mortas, "para embalar os pequininos filhos".
Josué Montello chama a atenção que, .. de repente, seu
nome cresce e irradia-se. Como Leopardi, a morte foi o
Ceflagrador instantâneo de sua genialidade evidente. Atê
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então Mauro Mota era o intelectual, quase que circunsCr1tó-ao renome pernambucano. A morte da companheira, ocorrida de modo tão atordoante,_ leva-:~ a seguir à
ris_ca o conselho de Goeth -_transformando a sua dor
em poesia".
Thomas Mann, fazendo o elogio do efémero, havia
dito que é ele ~·que cria o tempo, e o tempo é, ao menos
enrp-otencial, o dom supremo, o mais útit, aparentado
por essência e mesmo identificado a todo elemento criador e ativo, a toda mobilidade, todo valor, todo esforço,
toda progressão no sentído de um plano maís alto e melhor. Onde não existe o efémero, nem começo nem fim,
rienl nascimento nem morte, o tempo se abole - e _a
atemporalidade é o nada permanente, absolutamente
desprovido de interesse".
O efêmero é elemento motivador de seu contrário:_a
pere-nidade. É através dele, por seu intermédio e pelo receio do perecível e pela busca que o homem tem de permanência e duração das coisas, que o efémero toma importância e se revela como a forca propulsora dos movimentos para a eternidade.
Mauro Mota havia escrito em seu livro de Aforismo:
"Precisamos morrer para saber se somos imortais". Aí
parece estar resolvida a dialética do efêmero e do eterno,
do que fenece e do que perdura. Através de sua obra, onde, a princípio, os tPmas são fugazes, fragmentos do cotiR
diano ou da memória, cenas_ da vida nordestina. Mauro
vai construindo sua definitiva e duradOUra obra, rompe
a linearidade das coisas de desprezível interesse, secciona
e estanca o tempo para nos dar a beleza e a imortalidade
da _sua produção.
Adonias Filho falou do sentimento e do sJ~.ngue em
Mauro Mota. Eu falo do Mauro Mota possesso, ou seja,
do que possui o sentimento do sangue ou o sentimento
no sangue.
A- poesia cai bem sobre esta noite,_ sobre esta casa.
!~A- casa inverte a missão domiciliar, sai da rua
A casa agora mora no antigo habitante."
Escreveu Mauro Mota e, novamente inverte-se a missão domiciliar: O antigO habitante;_Mauro Mota, mora
nesta casa que morou nele, nesta casa-academia. Por isR
so, compreendo este sentido da imortalidade, o antigo
habitante volta a habitar o tempo, volta a habitar a casa
de Machado de Assis, que é também a dos senhores.
Ao contrário da Irene, de Bandeira, ao chegar ao Céu,
_-entro aqui pedindo Jic:ença.
Pedindo licença, é certo, mas também fazendo uma
oferendã, pois trago na alma, para esta convivência,
além do Capibaribe, meu rio, _"_espelho do meu sonhar",
meu rio do Recife e de_ Limoeiro, os
''Guararapes, montes Sagni.dos dos pernambuca~
nos,
Germinais da nação, Çenário mais antigo que
compomos
Para ser o que somos.''
Tenho a impressão de que não chego a esta casa, para
merecer a honra de vossa companhia, nem muito cedo,
como o que aqui c~egou aos vinte e cinco anos, nem
muito tarde, como o que bateu à vossa porta depois dos
_oitenta.
Dir-se-ia que, para alcançar esta eminência; escolhi a
idade em que as Husõesjâ-estão sujelt'as ao reativo da experiência .
Chego em circunstância singular, C9mo sabeis, desde
que um pernambucitno, meu compadre, meu padrinho
de casamento e amigo, me trouxe atê à entrada desta
~Acedemia.

Vede bem que digo: à entrada desta Academia. Sentia
ele a vida declinar, por uma emboscada da má fortuna, e
queria que fosse eu o seu sucessor. Entretanto, e eu o sabia, esse tipo de escolha não era próprio dos critérios.que regem o interesse nesta instituição.
E disse-lhe:
- Meu amigo. se eu vier a entrar para Academia, o
importante para mim é o seu voto, que já tenho, não a
sua vaga, que não penso ter.
Mauro Mota, como sabeis, era uma alma lírica e um
espírito brincalhão. Nunca se podia saber quando o
espírito brincalhão- se- misturava à alma lírica porque
Mauro conservava, por trás de seu bigodinho branco (o

dos liltimos anos), a mesma gravidade bem composta, o
mesmo ar sisudo com que dissimulava, por vezes, o seu
riso e as suas alegrias.
Então, segurando-me pelos ombros, a olhar-me de
frente, ele me disse:
· -Compadre Vila, estou falando sério.
Preferi mudar de conversa. Por que insistir em imaginar_a glória desta casa, associando a imortalidade acadêmica a perda de um dos meus melhores amigos? O tempo
correu _e Mauro não deixava de insistir no seu apelo, que
me perturbava e me comovia.
Com a sua morte, perdeu a língua portuguesa um de
seus mais altos poetas, perdeu Pernambuco um seu grande filho, perdeu o Brasil uma das grandes expressões.de
sua cultura, enquanto, nós, os seus amigos e conterrâneos, perdíamos o companheiro querido, de tão grato e
inesquecível convívio.
Eu poderia ter adiado a idêia de- transpor a entrada
desta instituição, qu-e reúne tão altos nomes da inteligência brasileira. Mauro trouxera-me atê ela. Competia-me
subir-lhe os degraus. Foi o que fiz, graças a vossa generosidade. E tenho, assim. oportunidade de fazer nesta
noite, que me comove, o elogio de Mauro Mota: celebrando o homem, realçando os valores de seu feitio e
de sua condição, repassando o amável itinerário de nossa
amizade fraterna, destacando o poeta e o escritor, fazendo incidir sobre a sua incomparável figura humana a luz
do elogio acadêmico.
b da tradição, na Academia, que o escolhido sempre o
ê por unanimidade, descontando naturalmente o voto de
seu predecessor. No seu caso, posso dizer que Mauro
Mota tambêm votou. E votou não só em mim, votou
para que Maria do Carmo, MafcantoniO, Rodrigo Otaviano e Taciana CelíHa pu!fessem ver o que para tanto
contribuíram no carinho do apoio e da animação, sem
pressa e sem descanso.
Falou, como sabeis, a alguns de seus confrades,
pedindo-lhes que sufragassem meu nome, na hipótese de
seu. desaparecimento. Talvez alguns votos resvalaram na
urna da Academia em decorrência desse compromisso
sentimental. E é por isso que vos _digo que Mauro Mota
tambêm se associou à unanimidade que me elegeu à
glória acadêmica.
- Pericumá e Capibaribe Aparto nesta casa, senhores acadêmicos, trazido por
meus amigOs~ Todos. E, como se os sufrágios não basta_ssem, destes-me o remate da amizade, para a solenidade
desta noite, fazendo que me recebesse na Acadêmia, em
vosso nome, outro fraterno amigo, acadêmico Josê Sarney, sem ignorar, atê mesmo o fato de que ele tem uma
metade pernambucana. acorrentada por dona Kiola mãe dele - pernambucana de Correntes, pertinho de
Lajedo, onde meu pai nasceu.
Ligam-me a ele laços de forte afeição, na-a-mizade que
entrelaça as nossas famílias, sob as ternas lideranças de
Taciana Cecilia e Roseana.
Para Taciana ele escreveu esse ••galope", onde, nos
exageros, vê-se como pensa que somos: da família dos
Boagentes, consangtlíneos dos Bonsdeuses;
"Quando nasceu Taciana/no reinO do rei Vilaçaje da
rainha Maria,fdo Carmo também chamada,fo povo
todo sabiafque a menina era dotada/das belezas que trazia/dessa rainha Maria/e grandes dotes de graçafdos
sangues do rei Vilaça. Agora aqui tá chegando/das terras do Maranhão/gente que vem presentearfbonduras
do coraçãojpara homenagem da ninafda terra pernambucanafdoce e bela Taciana(a quem devo_devoçãojden.J.ro dos Céus e da lei,fdessa família ó escravo,;o contador. José_ Samey" .
Devo confessar-vos que, se_houvesse um signo ef~tivo
e objetivo para presidir as vidas humanas, a minha teria
por signo a amizade. Ouso alterar a frase de filósofos que
tanto influiu em minha geração, para dizer-vos que, ·ao ·
tango da vida, nada mais tenho a reconhecer que as amizades. Alegro-me em reconhecer que as amizades nunca
me faltaram. Por isso, nesta hora, enche-se de amigos
i=sté sa1ão. Amigos _Qe ~od~ a vida.

_ - Menino da nan-catarineta MaÜfo Mota não foi um menino de engenho. Foi ''O
menino -debaixo dos cajueiros" da cidade interiorana.
Há uma diferença grande entre o menino de engenho e o
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menino de cidade do interior. A poesia de Mauro Mota
revela esta diferença.
O menino de engenho canta o aberto e o menino da cidade do interior canta o fechado. Mauro Mota se fecha
em seu canto e canta.~ preciso ler o Capltlo de Fandango para entenda-to, ~ preciso entrar nas boticas e ver "O
tempo sem remédio na farmâcia".
~ preciso olhar o simples, o cotidiano. ~preciso ver o
que ninguém vê, para vê-lo. Ele está por trás, por dentro,
nas dobras, nas mangas: Ele é a mágica do mágico. Car-

litos de ..Sapatos soluçantes", de .. Novos itinerários".
Sim - Carlitos - por que não? Quem, não o viu fazendo uma frase feita? Quem não recebeu, pelo telefone, um
trote da sua voZ! Ele foi muitos. ·Ele se multiplicou. Ele
era Mauro Mota e era Ramos de Albuquerque.
Mas era também André Bicalho, Conrado Montezuma, Meneleu Padilha, Suzana Cantuãria, Major Aristarco Gadelha, Mateus Camarim, Dr. Muta, para os famosos trotes, em que sobressaia um talento específico, o da
adequada representação teatral.
Falando ao telefone, tanto podia ser o sacerdote quanto o ministro de estado, o médico ou o comissário de
polfcia, o cobrador quanto o amigo distante, o inimigo
furibundo quanto o admirador inconcidiconal e desconhecido.
Dava-nos a impressão de que não apenas se comprazia
com as suas amizades, divertia-se com elas.
Mauro Mota perdurará, em nossa memória, como a
criatura singular ora angélica, ora diabólica, mas de um
diabolismo específico, mais perto do Céu do que do inferno. Um diabolismo que levava antes à graça divina
que à desgraça da condenação eterna.
De suas brincadeiras fui aprendiz e cúmplice. Da nossa preferência, naquele tempo de espichadas viagens em
aviões de hélice, era promover aniversários de passageiros amigos. Muitas vezes jã embarcávamos com o bolo
camuflado. E minha sogra era a vftima mais freqUente.
Numa dessas ocasiões, inventamos o aniversário da
minha querida comadre Marly Mota- pintora e cronista, esposa exemplar e mãe boníssima. Guardo os versinhos q_ue ele pôs num papel, tio logo acabaram de
sugerir-lhe um ..apaga-vela" para Marly:.
•"Querido Marcos Vilaça,fsua idéia é idéia mãe,fque
Marly mais anos faca,fquero que ela me acompanhe".
Que grãnde contador de histórias foi Mauro Mota. E
o danado ~que a gente nunca conseguia apurar a veracidade delas.
Uma delas: vai dar a aula inaugural no Instituto de
Educação. Ao final. as alunas o cercam. Abraçam-no.
Dizem do prazer de ouvi-lo. Uma das alunas confidencia:
- --Mamãe fala muito no senhor.
"""- Ah ~?ela lê minhas crônicas no Diário ou gosta-das
minhas poesias?
Resposta da estudante:
-Nem uma coisa nem outra. Ela foi sua namorada.
Mais outra: sua tia Yayâ, muitíssimo sui"da, teria sido
aconselhada pelo sobrinho padre, o hoje bispo Dom
Joã.o Mota'\ levar escrito ao confessor, dentro do missal,
a lista dos seus pecados, evitando que os proclamasse.
aos berros - como boa surda - dentro da igreja.
Um dia, eis que Mauro Mota descobre a papeleta econhece os terríveis pecados da dita Yayâ:
••olhei para trás na igreja durante o Santo Sacrificio
da Missa;"
Sâbado deixei de rezar o Oficio de Nossa Senhora";
E encerrando, sensacionalmente:
4
Tentativa de mau pensamento".

-O fino tecelã~ da poesia social Nele con~iviam o chfste e ã SCriedade. Impossivel es-.
quecer o Boletim sentimental da Guerra no Recife ou a
poesia social A Teceli:
· ""Para ti nem sOhfâ'ãOffienos um pario preto de l~tO)~ =
Teces toalhas de mesa, e tua mesa vazia".
ou etn a Cantiga-d'õ
CãvaiCâatfsÕb-.iô livro d-e
assentos do Barão de Tracunhaém:
- "Ainda o poãiãrem Volta/com suas-lnteidi"Ç&sjpara
todos os moleques:fmanga de noite é veneno;fabacate
dá sezões;fgoiaba, dor de barriga;jjaca riiole, hidropi..
sia;fpara morrer de repente,ftalhada de melancia".
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Aqui o poeta denuncia dura realidade e se engaja
numa poesia nunca despida a poeticidade da visão est!tica. Mauro optou em A Teceli pela participação e colocou seu nome entre aqueles que fizeram da poesia uma
arma poderosa de acusação contra uma realidade cruel
que cer-ceia e corrompe a dignidade do homem. Ao falar
do "sofrimento têxtil" das moças tecelãs das· tãbricas,,
Mauro deixou por instantes a sua lírica pessoal e entoou
uma poesia de Urica coletiva, se assim podemos dizer.
Gilberto Freyre havia dito que o lírico, em Mauro
Mota, não deixava de ter namoros épicos. O Brasil existe, como totalidade épica, para ele, tanto quanto existiu,
com suas palmeiras e seus sabiâs, para Gonçalves Dias
exilado.
'"Ela não sabe compreender-se, nem como pessoa,
nem como grande poeta que 8, desligado desse Brasil to-

tal."
Se pensarmos que toda a extensa obra de Mauro Mota, constituída de sua prova e verso, bem reflete essa visão plural do Brasil e de Pernambuco, que a sua epicidade se dá em tennos do conjunto que ele tentou globablizar em afrcscos menores que fonnariam um grande painel, é com A Teceli que Mauro Mota mais agudamente
tenta retratar uma realidade desse Brasil épico:
líricofparticular-coletivo.
Essa capacidade de virtuose em operar com o Urico e o
épico sem perder a noção social nas pequeninas coisas
domésticas, circunstanciais. nem perder o senso heróico
até nas configurações humanas de experiências individuais e microcêntricas, ~um dos grandes méritos da poesia maureana.
O épico, aqui, não é tonitruante, reverberante no fazer
do coletivo a personagem e o pano de fundo de sua poesia; o épico é sussurrante, ecos de paixões, _canção fraterw
nal para os humildes, lances heróicos de sua lembrada
gente. Não é propriamente um canto coletivista, mas um
grande mural onde vemos, no drama individual destacado, o drama da multidão.
De outra parte, a fidelidade de Mauro Mota ao seu
circundante,jâ explicou Eduardo Portella, não-deforma
nele o poder de universalização. O regional não é provincianismo. A região se transfigura em nobre e digna dimensão simbólica.
Veja-se no- primeiro capítulo - algemas e alfenins de O Pátio Vermelho- o que Mauro Mota escreveu.
"O alfenim partido, a semente retroativa. Desintegrase, recua, cresce verde. Molha-se no a-çude, enche o vale.
Bois e cavalos, brinquedos e iguarias, furos nos chifres e
cortadeiras, trabalham nesse estágio. A canga e os cambitos. As enxadas, o feitor. Süor no cam:po, cai"ne viva
nas moendas. Os canaviais entram pelas casas da rua, expulsam a gente."
Ai, sem dúvida, estâ uma amostra do seu mundo.
Mundo esmiuçado, um pequeno grande universo de coisas que, do interior, se amontoam no intimo da memória. O canavial entrando pelas casas da rua, expulsando a gente. O menino da cidadezinha olhando a luta do
vento, nas folhas, tudo chega do campo e assalta a cidade.
O ensa(sta de plantio - OCilsafsta em Mauro Mota é fruto da inquietação inteleCtuil. Ai tarribém nele o sentimento encontra a palaVra adequada a sua expressão.
.Muito jâ se anotoU de corno poeSia e prosa se confÜndem em Mauro Mota. O Cajueiro Nordestino é: uma boa
prova de que tem razão Eugênio Gomes ao afirmar que
ele realiza a extrema temeridade de entremear poesia e
ciênci~, tudo dando certq.
EsSê"SUPostO antagoriismo entre poesia e reatidade foi
rejeitado por Unamuno, falando do que havia de poético
cm inventores e engenheiros. E poderia ter lembrado,
como o fe2: Gilberto Freyre, a comunhão oom a poesia
ser passivei até mesmo aos políticos, inclusive aos políticos do tipo britânico de um Disraeli.

--

-

--

Quando Gi_l~rto disse isto, é bom registrar, não havia·
ainda a Nova República, nem muito menos poetapresidente ou presidente-romancista.
A tese de Mauro Mota para acátedrade geografia, no
Instituto de Educação de Pernambuco, mais do que uma
dissertação didática, para ater-se ao rito da conquista. é

um explêndido estudo sócio-cultufal, imprescindívCi
para o conhecimento da re&.lidade brasileira.
E assim acontece'a sintonia da ciéncia com a lírica, da
objetividadc; com o sonho, tudo nO formato da boa lin~
guagem, como em Paisagem das Secas, Geografia Literária, Votos e Ex-Votos, Fitofobia e Dietas, entre outros.
Acontece também ao escrever para a Rádio Tamandaré
·• Peço a Palavra", crónica diária tal como no jornal a
seção "Agenda".
Num dos seus Gltimos livros Pernambucãnia ou Cantos da Comarca e da Memória, tftulos e temas parecem
querer explicar tudo que fez e foi o nosso querido Mau~.
~

.

Há uma trajetória de saudade já que a ••rememoração,
o seu forte"'; hã uma obsessão da morte - a rniie dele,·
dona Neném, nunca tirou O luto da viuvez- onde o que
não morre é assassinado, corno a confirmar o ..tempo
homicida" de que falara Antônio Machado; hâ o choro
que não resvala para o grito de um revoltado; há o humor que Edilbcrto Coutinho chegou a defender ser ele-'
menta estrutural da sua poesia e de sua prosa; há a sua
província, o seu mundo, o Seu vasto mundo.
Pernambucânia aparta bem no binómio (comarcamemória). De um lado, o chão; do outro, a memória individualjcoletiva do homem.
Mauro Mota realiza esse desafio de unir a tradição a
ruptura. Ele ~ renovação e herança.
Misturador do regional com o universo, parte do pe-'
queno Para armar o grande. E consegue.
H a palavras nossas que são apenas dele; alfenirn, compota, guarda-louça~ açúcar-cindi, pilo, realejo.
Não ~ Luciana, ~ele quem brinca com a caixa de letras
e apreende um tempo, assim como se a p.artir do doce na:
compoteira fizesse uma viagem retroativa e o açácar voltasse ao caldo, o caldo A. cana, a cana à terra, a terra ao i
homem.
'
- A cadeira 26, depois de 35 e da 1 Em muitos discursos de posse nesta casa anoto:
lembranças às coincidências das cadeiras tal como houve
- ainda que poucas - nas minhas cadeiras 35, da Academia Pernambucana de Letras, e l, da Academia Brasiliense de Letras. Pois nesta também existem, seja pela
sua nordestinidade nos últimos tempos, pelo que~ significativo de presença do jornalismo ou pelos poetas que
nela se sentaram.
Mas cantarei algo especial para mim: a 3 de outubro
de 1965, ao me receber na Academia, Pernambucana de
Letras, quase cinco anos antes da sua posse na Academia
Brasileira, lembra Mauro Mota, abrindo o discurso:
H Ainda na casa dos vinte, chegais a esta Academia. ultrapassando o estágio academicista. Dele se livraram
bem poucos entre os pernambucanos e brasileiros, hoje
academiados.
Um caso símbolo dos outros, o desse escritor de sete
fôlegos revelados no seu primeiro livro de memórias,
sem estilo castigado e citação, livro de pena solta e do
menino, solto em Itaporanga, ganhando para o romancista, para o ensaísta, o erudito, o congressista, o embaixador na ONU; fazendo dessa aldeia de Sergipe uma cidade universal da literatura; do casa-barris, que lhe mo- .
lha as terras, um portento de geografia fluvial.
Esse caso, sfrnboiO dos outros, inclusive dos nossos, o
de Gilberto Amado.•. Esperou, ou foi esperado um tempo equivalente ao duplo da vossa idade, Sr. Marcos Vinfcios Vilaça. cerca de meio século".
Como imaginar que, ~ais tarde ele substituiria a Gilberto Amado, de quem, certamente, guardais convosco a
lembrança da posse, ao evocar Ribeiro Couto já quase
cego, a·tatear a mesa, à procura do talher, como se tocas-se piano na toalha do mármore.
E corito ima8inar que, agora, seja eu, a me apresentàr aqui, nordestino fanático e pernambucano ortodoxo,'
para ser guardião das glórias de Laurinda Rabelo - patrono da cadeira 26 - de Guimarães Passos, seu fundador, e dos sucessores.
Cada um. dOs tiUCõle aittecedérani, incorporou à tradição da Academia o seu modo de ser, a sua reação diante da vida.
Paulo Barreto, verf."iginoso, todo nervos, deu a impressão de s~r- uma força da natureza. Uma dessas janelas
· por onde se formam as correntes de ar: abre-se a rótula, e
~

i
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os papéis voam, e as cortinas se arrendondam, no Impul-

so do vento que vai entrando.
Ainda está para ser melhor examinado o trabalho dele
na inovação do jornalismo, itas duas primeiras décadas

deste século, aqui no Rio de Janeiro.
O que escreveu, pôs no jornal. Acreditava no jornaL
Lendo~se Alma encantadora das ruas e As Religiões do

Rio, verdadeiras pesquisas no campo da psicologia urbana e da antropologia cultural, é que a gente sabe nada
significarem lembranças polêmicas que deixou no rastro.
Depois dele, Constâncio Alves - o famoso dizedor de
verdades amargas. O que definiu a Carlos de laet como
o jararaca de pátio de igreja.
Em seguida, Ribeiro Couto, o refonnador do conto e
da crônica, que abriu caminho a Marques Rebelo. Foi
ocupante por longo tempo desta cadeira. A sua mensagem transita pelos tempos e dela Carlos Drummond de
Andrade diz ter ..eternidades do minuto" e ocupar ..um
território privativo da nossa poesia".
E é com a plena consciência da significação excepcional desse legado de arte~ de cultura que recolho a honra
da sucessão, nas glórias desta noite.
Não venho suceder ao poeta nem ao grande homem
póblico de que Pernambuco e o Brasil tanto se orgulhavam. Venho zelar por sua memória, na cadeira que ele
elevou de modo tão ir.radiante. Porque é essa também,
senhores acadêmicos, uma das funções da Academia.
No norte da África, ao ver em certa cidadezinha uma
rua com o nome de Flaubert, perguntou Georges Duhamel, ao guia que o acompanhava, quem era aquele Flaubert.
E o guia, para não deixar a pergunta sem resposta:
-Foi urit rei, senhor.
-Talvez alguém diga, no terceiro milénio, que Maurp
Mota foi um rei. Dirá bem, se o disser. Porque, se não foi
um rei, no sentido dinástico ou monárquico, foi certamente um príncipe- no modo de ser, como figura humana, e no modo de afirmar-se; com a singularidade de
seu talento criador.
Andarilho d'e Olinda- para onde me convidava sempre, não para o ''banho de mar" mas para o "banho de
oceano" -dono de todos os bodes e de todos os cajueiros, dono do boi de barro de chifres doces, chifres de
cana caiana, Mauro Mota foi um príncipe, um cavalheiro, uma flor-de-gente,
Agora, à semelhança de ••sel,l" Miguel da banda Euterpina Juvenil, de Nazaré da Mata; não pela rua da Palha,
mas pela Avenida Presidente Wilson; não de clarineta,
mas de flauta; não de farda, mas de fardão, limpo de
temp,o e de areia, Mauro Mota vem permanecer conosco.
Estã tranqUilo: o canário seu Gouveia e o galo~de
campin~ Alcione vão cantar; sua comadre Maria do Carmo fará comida sem cebola; as evaldinas estão no jarro
da janela; os cajus amarelos foram cOlhidos no jardim da
Fundação Joaquim Nabuco, tanto dos seus amores;
Marly fritou agulha e preparou a tapioca de coco; tem ã-.
gua fresca na quartinha e cerveja bem geladinha.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
O SR. ENtAS FARIA (PMDB --P:::::R-.::-Pr~on-un--,ci:-a-o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na presença dos Presidentes do Senado e da Câmara,
de líderes partidários, de dirigentes das duas Casas e de
jornalistas, foi oficialmente lançado hoje o Jornal do
Congresso Nacional, jã em seu terceiro n6mero e que si:.
propõe a veicular fatos alusivos ao Poder Legislativo,
Trata-se, Sr. Presidente. de um veiculo informativo
bem feito, gráfica e editorialmente, lançado pela iniciativa privada e contando com redatores de primeira gran·
deza. quase todos com larga militância no jornalismo
politico.
Independente no seu conte6do e estruturado com a
preocupação de propagar os acontecimentos mais expressivos e atuais da vida política· brasileira.
O Jornal do Congresso Nacional surge num dos momentos mais saudáveis do Pais, exatamente quando, no
início ·da Nova República, muito se espera do Parlamento brasileiro, que haverâ de representar o mais elevado
.baluarte da democracia,
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É, pois, com grande alegria que saudamos o lançamento desse novo jornal, cumprimentando seus dirigentes, na pessoa do jornalista Sílvio Leite, seu editor. Esperamos que esse veículo cumpra a trajetória anunciada,
na certeza de que assim procedendo estará prestando
inestimável serviço à Pátria,
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - t=oncedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller,
O SR. GASTÃO MOLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Venho à tribuna visando a reforçar o pleito da indústria êle construção civil do Estado de Mato Grosso. junto
ao Presidente do BN H. O Dr. José Maria Aragão já deve
ter em seu poder o referido documento.
Os principais pontos da expoSição são os seguintes:
••r - Revisão dos projetas contratados por Mato
Grosso, com antecipação dos desembolsos previstos
para 1986;
2- Autorização para a agência local acatar novos
projetas para futuras contratações, analisá-los e
encaminhá-los às esferas de decisão;
3 - Regularização das aplicações do BNH concernentes aos projetas de obras em andamento, na área habitacional (COHAB e Cooperativas), em Mato Grosso".
Peço, portanto. Sr. Presidente, Srs, Senadores que se
incorpore ao meu pronunciamento toda a exposição que
representa as aspirações mfnimas desse setor básico dessa atividade vital para o progresso e desenvolvimento de
uma tegião.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR GASTÃO MüLLER EM SEU DISCURSO

IIm\' Sr.
José Maria ~e Aragão
MD. Presidente do BNH
Rio de Janeiro - RJ
Senhot Presidente:
A participação democrática da sociedade no processo
de retomada de desenvolvimento econômico do País, implica na consideração das repercussões setoriais e regionais das macro-decisões emanadas do Governo Federal.
Para tanto, aflora, corno elemento imprescindível, o
diálogo franco e responsável entre os segmentos governamentais e empresariais, na busca do entendimento
mútuo, observada a problemática inerente a cada setor.
obj~tivando, sempre, a consolidação da estrutura sócioeconômica nacionaL
Assim é que são plenamente reconhecidas as diiTCuldades que envolvem o Sistema Financeiro de Habitação e,
em especial o BNH, como também o são as limitações
conjunturais enfrentadas pelas autoridades monetárias
para superã~las.
:rodavia, o comprometimento sócio-Polftico de seus
programas, bem como seus efeitos multiplicadores sobre
a economia como um todo, sugere a busca de soluções
$:ºmpãtrveis, mesmo que custa de esfor~os maiores.
-- Na verdade, a reJação di reta entre investimentos do
BNH e oferta de empregos. como também a redistribuição da renda gerada por tais obras entre as indústrias
de suporte e o comércio regionais, induzem a propugnar
pela sustentação de urna política capaz de manter um
ríttno de obras constante e harmônico, Côndizente ..:om
as necessidades comunitárias e a estrutura empresarial
existente.
De fato; em regiões como o Estado de Mato Grosso,
onde a intensidade do nuxo migratório v!'Jienta os indices demográficos, promovendo os maiores registras de
Gr~.ciiil."ento urbano do Pafs, tanto a população, como os
empresários, ressentem-se da imprescindível ativação do
BNH.
-Para_melhor exemplificar torna-se interessente mencioilar estatística da AMEOP - Associação Matogrossense d: Empreiteiros de Obras Públicas a qu1:1t, para um
desembolso por parte do BNH, em janeiro de 1985, de
3.60.427 UPCs, detectou 22 empresas em operação, com
3.190 empregados. sendo que. no- més de maio, para um
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desembolso de I00. _162 U PCs, pôde-se verificar apenas
15 empresas com 1.400 empregados e, caso não seja alte_rado o panorama atuai, em julho, apenas 3 empresas estaião_ operando, com 340 empregados.
O quadro acima exposto agrava-se com a perspectiva
de redução para 30% dos programas da SANEMATCia. de Saneamento do Estado de Mato Grosso, para
1985, e a falta de previsão de novas obras, para os próxi..
mos 60(90 dias, por parte da COHAB(MT.
Ademais, os cortes nos repasses do BNH para Mato
Grosso (aproximadamente 19% em abril e 80% em
maio), tornaram ainda mais grave a situação acarretã.ndo um desequilíbrio em cadeia, na economia local.
Pelo exposto, solicitamos de V S•, a necessária com~
preensão, no sentido de que sejam atendidos os seguintes
pleitos:
I - Revis~o dos projetas contratados por Mato
Gl-osso, com a.Dtecipação dos desembolsos previstos
para 1986;
2- Autorização para a agência local acatar novos
projetas para futuras contratações, analisá-los e
encaminhá-los às esferas de decisão;
3 __:. Regularização das aplicações do BNH concernent.:s aos projetas de obras em andamento, na ârea haOitacional (COHAB e Cooperativas), em Mato Grosso.
Para melhor apreciação de V, S•. encontram-:-se, em anexo, os seguintes documentos:
A - Área Habitacional
I__:. Relação de projetas aprovados no BNH para o
Estado de Mato Grosso;
II - Relação dos projetas em elaboração ou cumprindo exigências;
111- Projetes analisados ejou em análise na agência
do BNH, em Cuiabá, aguardando definição de recursos.
B - Área de Saneamento
.
I - Programa de Investimentos para 1985
~Contratos assinados
. Contratos a assinar
Certos da habitual atenção de V. S• e no aguardo de
sua prezada decisão, subscrevem
Atenciosamente,- Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso: Otacílio Borges Canavarros, Presi-dente - Sindicato das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Cuiabá: Leopoldo Mário Nlgro, Presidente
- Federação das Associações Comerciais do Estado de
Mato Grosso: Antônio Ferraz de Oliveira, Presidente em
Exercfcio -Associação Matogrossense de Empreiteiros
de Obras Públicas: Jorge Pires de Miranda, PresidenteAssociação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Mato Grosso: Fernando Robério de Borges
Garcia, Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. SenadoreS:
O Correio Braziliense, em sua edição de 4 rlo corrente,
à página 11, trouxe notícia de polêmica instaurada entre
o Sr. Presidente da ANDEF- Associação Nacional dos
DefenSivos Agrícolas Marcus Peçanha e o Sr. Presidente
da EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agro~ pecuâria, Dr. Luiz Carlos Pinheiro Machado sobre o
problema dos agrot6xicos.
Segundo a ANDEF, dá-nos notícia o jornal, o Senhor
Presidente da EMBRAPA teria atribuído àquela associação, além de atividade antagônica ao funcionamento
do Centro de Ecotox.icologia de Jaguariuna o desencadeamento de pressões sobre a própria Presidência daRep6blica para impor seus pontos de vista sobre a questiio.
Evidentemente a ANDEF denunciava tais denúncias
para repudiá-las.
O Dr. Pinheiro Machado desmente que tenha assumido tais declarações, e atribui às denúncias da ANDEF a
intenção de intrigá-lo com os altos dirigentes da rep6blica.
Vê-se. pois, que, no fundo, há um calor de polêmica
envolvendo toda a questão. onde fica difícil dizer com
quem está a verdade.
Conhecendo o Dr. Pinheiro Machado bem como o
Dr. Marcus Peçanha, ambos ilustres e competentes,
acredito que ambos estejam com a razão e que existe,
isto sim, muito ruído de comunicação entre as posições
que defendem .

25.-46

Quinta-feira 8

Havendo uma comissão especial no congresso estudando a questão, gostaríamos fosse ela o foro próprio
para se debaterC?m as divergências sobre q~estão tão
séria, não se ~inaO- azõ a_especulações mef!ores.
Estou convicto (iue, ao fin3J, ch-egaremos ã. bom termo
com a plena conscientização de todos os que militam naagricultura dos perigos e dos benefícios que os agrotóxicos encerram.
- - -Na Comissão de- Agricultura do Senad·Ó estaremoS
abertos a qualquer esforço que vise colocar a questão em
seus devidos termos, sem emocionalismos, para queANDEF e EMBRAPA, instituições ambas de maior importância no contexto da vida agrícola brasileira, encontrem
um desaguadourO c_omum de suas preocupações no aperfeiçoamento tecnológico da agricultura brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
•---~--·~----,--

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Jã se disse que os homens públicos nordestinos trazem
inoculado em suas artérias o "sentido da tragédia" trag_êdia da seca, tragédia da servidão, tragédia das crises
-, sem o que nenhuma ~~~eratura política serâ autêntica
nem revolucionâria~ na sua missão de interpretar as correntes subterrâneas da alma do povo, na caminhada para
conquistar o amanhã e a Terra da PromiSsão.
Falar sobre o Nordeste, tem-se de fazê-lo, como dizia
Tristão' de Ataíde, ..com o- coração ferido- e a=o mesniO
temPo com a alma apaixonada". Mas nesta hora, procurarei fazer com que O Ser lúcido ceda lugar ao ser apaixonado, e analisar o problema distante de enfoque populista ou demagógico e do enfoque tecnocrático ou burocrático, mas sob_ o feixe de luz do humanismo e da visão telúrica do homem politico. -- Lembramos, de início, que hã cerca de 3 anos ·a Governo Federal, conjugando os esforços e pesquiSas de
vários Ministérios e órgãos federais, sob a coorden.1ção
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
com a participaçãO-dos Estados da Região, tem se dedicado à tarefa ingente de avaliar as ações do setor público
e a procurar formular uma nova, eficaz e plena politica
de integrar o Nordeste num plano estratégico e revolucionãrio d_e desenvo!vim_ent~ regional. Essa soma de esforÇos o acervo de estudos e planos culminaram com o
delineamento e a elaboração do chamado Proj~to Nordeste.
__ _
_
Ao final da década de 50, sob 3 pressão emocional e,
reflexivamente, política, da seca de 1957/58, invocou-se
o processo de planejamento econômico, com o recUrsO
último -e definitiVo ã -superação do subdesenvolvimento
do Nordeste e das amplas e profundas, violentas e chocantes disparidades observadas em relação-às áreas mais
dinâmicas do nosso País. Uma abordagem centrada no
exame do desenvolvimento desigual inter-regional, da
desigualdade de caráter e de ritmos que poderiam levar a
explosões nos conflitos sociais, pode propiciar o entendimento da natureza dos impasses e distorções económicas
e estruturais que levaram à criação da SUDENE.
Propugnou-se, então, por uma intervenção planejada,
de caráter global, na perspectiva de longo prazo e no
propósito de assegurar a articulação de projetes públicos
-federais e estaduais- e estimular a iniciatiVa privadana Região. Com muito bem explicitam as análíses procedidas pelas equipes envolvidas na c_oncepção do Projeto
Nordeste, uma visão retrospectiva permite concluir que,
de fato, o setor público desempenhou um papel inestimável nas substanciais transformações ocorridas nas duas
últimas décadas, no Nordeste, através de uma intervenção estatal planejada, capaz de recuperar a economia
nordestina, reintegrar a região no complexo harmônico
do desenvolvimento brasileiro, e preservar a unidade nacional e a segurança da Pátria contra a eclosão de possíveis movimentos separatistas. Realmente, o papel fundamental do setor público permitiu a ampliação e modernização da infra-estrutura
econômica e Social e a operação dos serviços básícos; a
expansão das atividades produtoras- especialmente de
alguns1subsetores indu_striais -, beneficiados, direta e
indiretamente, por vãrias modalidades de estímulos fls~
cais e financeiros; a c-onstrução de vasta e valiosa base informacional; a qualificação e capacitação de recursos
humanos e o ajustamento e aprimoramento da estrutura
administratívã, entre outras Conquistas, resultaram da
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atuação governamental racionalmente planejada em
função das peculiaridades, carências e potencialidades
da macro~região.
ln obstante, como- reisãiUun as mesmas diagnoses, os
--reSü]iado·s;aTnda quando positivos, nos termos estritos
do desempenho global da economia, ficariun longe das
pretensões originais, sobretudo nos espaços rurais, onde
os problemas sociais provocados pelas estiagens periódiCas e, por isso, ·previsívefS; asSumem dimensões sempre
mais graves e·iilquietantes. A razão é que, dei 8.cord0 com
os mesmos estudos, alêm da limitação natural da política
adotada e do fato de sua implementação ter sido comprometida por inúmeros fatores, os mecanlsni.os econômicos e de política de governo, no âmbito nacional, alicerçado sempre numa postura autoritária, geralmente
alienada e presunçosamente auto-suficiente, neutralizaram, por diferentes forma, os resultados produzidos.
Por outro lado, a limitação dos recursos próprios das
Unidades .Federadas que compõem a macrorregião, fruto de uma política tributãria'centralizadoramente perniciosa dos recursos na União, a forte dependência em que
se encontram das transferências do governo federal, o
desmantelamento da coalizão política, que se prenunciava nos primeiros anos da dêcada de 60, através da SUDENE- cuja estrutura organizacional e quadros fun_s:iQ!!_ais se -tgrnaram objeto de histêriCa e perVersa pressão político-ideológica; a desarticulação e competição
enrre programas, projetas e instifuições, redUzem bastante o poder e a capacidade de influência das administrações estaduais na promOÇão do desenvolvimento regional e realimentam sua própria debilidade. De modo
geral, porém, a atuação governamental, nas esferas federal, estadual e municipal, tornou-se presentemente ainda
mais necessãria do -que no ano passado, em razão· da
complexidade, do porte e da dinâmica dos agentes so-ciais em jOgo, cuj? lógica e eficiência índividual tem de
ser canalisada em função de uma lógíca e efic-ácia geral.
A forma dessa atuação é que exige revisão ·e reajustes,
tendo em vista uma efetiva coordenação e uma intensificação dos esforços no Nordeste.
Por tudo isso, a política de desenvolvimento regional
definida para o Projeto Nordeste não pode perder o seu
sentido global de integração intersetorial, firmada numa
perspectiVa de longo prazo, dentro da qual se possa racionalizar objetivamente proposituras e ações de curto e
médio-pr-ãZo:- o- ãmesc.jUín&amen:to- -dessa- ViSãO- ea eSse
entendimen~o à simples implementação de um programa
-:-como _garece ser o caso do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural -, por maior prioridade que lhe
possa e deva ser atribuída,_ameaçárâ, necessariamente, a
abrangência e o alcance do Projeto Nordeste, podendo
limitar os resultados colimados, por maiores que sejam
os esforços e melhores as intenç,ões, reduzindo-se a mais
um empreendimento, como tantos outros que o antecederam, cujo objetivo implícito é nivelar a miséria a um
patamar suportâvel.
A FundãçãÕJoão Pinheiro, uma das mais irllportanfes
e conceituadas instituições de estudos político-s, económicos e sociais do País, entidade vinculada à Secretaria
de Estado do Planejamento e_ Coordenação-Geral do
Governo __ ~e Minas Gerais, elaborou, em 1984, quando
era titular daQuela Pasta o atual e eminente Ministro Ronaldo Costa Couto, publicou um judicioso trabalho intitulado "Um Reexameda Questão Nordestina", no qual,
já n_o_capítúlo ae apresentação, fazia uma relevante colocação a que me peimito referenciar. Diz o documeiifo:
..0 problema do subdesenvolvimento do Nordeste, agora -dramatizado pelos terríveis efeitos da estiagem que,
por mais de 5 anos, vitimou a região, exige reexame em
profundidade e urgente ênfase no plano das políticas governamentais. A desigualdade regional numa Nação de
dimensões continentais como o Brasil não deve~ prioritariamente atacada apenas por razões humanitârias,
por impulso de generosidade ou, quem sabe, por consciência de culpa entre os habitantes das regiões mais
prósperas. Uma região sócio-económica do porte do
Nordeste brasileiio representa um imenso investimento
histórico material e não-material, que ê preciso preservar
e utilizar construtivamente, tanto no benefício da própria região, quanto no do País. Ela tem recursos matériais é humanos que podem possibilitar-lhe o desempenfiO de um- papei dinâmico na economia nacional, para
que não continue a ser área subalterna no processo de
desenvolvimento que opera em detrimento de sua população. Ela constitui, também, uma das matrizes básicas_

da cultura nacional, que não pode simplesmente
sacrificar-se, sem que, concomitantemente, isso deixe de
representar uma perda da sociedade como um todo~
Contudo, o enriquecedor pluralismo de subculturas region<liS, não deve correlacionar-se com as estratificâ.ções
Sócio-econômicas, pois, dessa forma, condenar-se-iam
regiões como o Nordeste a serem cenário pennanente de
uma cultura da pobreza. A consolidação da democracia
no Brasil exigenão·só a ampliação da cidadania política,
incorporando crescentemente a população na tomada de
decisões para ela relevantes, mas também a dilatação da
cidadania nas dimensões social e econômica, através da
correção das desigualdades mais gritantes, eliminação da
pobreza absoluta e, no plano geral, ampla difusão dos
direitos sociais e eC'onômic_os para todas as camadas d8.
população. Os direitos da cidadania não comportam
fronteiras geográficas e sociais dentro de um mesmo território. O nordestino não pode ser um cidadão de segunda classe no País que ele ajuda a forjar a essa colocação
não obedece apenas a razões normativas, mas também,
pragmáticas. Uma democracia estável não pode conviver
com extremas desigualdades de renda e bem-estar social
entre~~ JN?~S~~~e ~S_ i-eJPões." _
_
--A- perspectiva na qual os estu"diosos mineiros situam a
questão nordestina em face do contexto nacional, a par-tir da conceituação inicial reproduzida acima, se nos parece alenta e Cuidadosa, profunda e perspicaz, digi1.a de
maior atenção desta Casa, quando na apreciação de matéria atinenfes ão Projeto Nordeste.
Deve--se considerar, em todos os momentos e de qualquer ângulo de análise, o entendimento de que o Projeto
Nordeste ê, essencialmente, uma proposta de polftica
global de desenvolvimento regional inserida numa realidade mais ampla e da qual é, inelutavelmente, uma com-:
ponente- a realidade brasileira e a polftica de desenvol·
vimento na cio na!.
Da análise histórica da experiência nordestina de planej~u:nento, se sobressaem _dois aspectos politicoinstitucionais importantes, quais sejam, a vinculação da
SUDENE à Presidência da República e o carâter de lei
ordinária atribuída aos planos diretores de desenvolvimento regional atravês de sua apreciação e aprovação
pelo Congresso Nacional. A perda desses atributos constituiu o ponto nodal do chamado "processo de esvaziafnentõ" da SUDENE e configurou uma redução do pôder político regional, com reflexos profundos no encaminhamento dado à questão nordestina. A visão estrutura~
da e integrada da problemática regional passou a ter
uma significação meramente acadêmica, sem qualquer
expressão em termos de política aplicada. Deixou de
existir, de fato, uma política para o Nordeste, o que se
tornou mais dramâtica na medida em que o sistema no
poder foi perdendo a capacidade de definir de forma coerente e conseqUente as próprias políticas nacionais. A desorientação e desarticulação da estrutura governamental, que permeava toda a pirâmide políticoadministrativa, do ãpice à base, configura uma constatação de singular importância para a compreensão e interpretação da realidade nacional e regionaL 1:: absolutamente impossível se definir uma política objetiva de desenvolvimento regional, em termos global e setoriais,
sem qúe se disponha de um referencial nacional realmente confiável. Este é um aspecto relevante, cuja discussão
se faz imperativa no seio dos segmentos responsáveiS da
sociedade brasileira.
Ainda num esforço de sumarização histórica do planejamento na macrorregião nordestina ê interessante se
considerar a afirmação, muito difundida, de que a SUDENE, muito embora não tenha resolvido os _graves
problemas regionais, merece ser creditada por uma efetiva contribuição para a redução da pobreza no Nordeste.
Tal afirmação merece reparos e ressalvas, mormente
quando se intenta fazer uma análise crítica do assunto.
Poderá parecer didático, mas é imperativo que se enumere claramente esses graves problemas regionais que permanecem sem solução e apontados como inexeqUíveis.
Não se pode, com efeito, discutir a questão nordestina
no cenário difuso de uma problemâtica indefinida,_ especialmente quando se reconhece sua amplitude, profundidade e diversidade. Sem dúvida, é temerãrio se falarespecificamente do órgão em si, sendo bem mais apropriado se tratar da filosofia poHtica que ele, no âmbito de
suas atribuições, encarnou e instrumentou. O risco temido ê o de premiâ-Io, imerecidamente, ou indevidamente,
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por êxitos coletivos, discriminando outros segmentos e
instituições do corpo social, ou de pcnalizâ-lo, injustamente, por erros e frustrações decorrentes de fatores
alheios â sua competência. Ressalte-se que o perigo

maior, dado o cenário político e sócio-econômico hodierno, é o de simploriamente se responsabilizar a SUDENE pelos dissabores e desacertos passados e por todas as mazelas e impasses do presente, no Nordeste. Por
seu turno, os conceitos de riqueza e de pobreza têm uma
significação substancialmente relativa. Se é mais rico ou
menos rico, mais pobre ou menos pobre, em relação a
um determinado elemento de comparação localizado no
tempo ou no espaço, Na verdade, a pobreza continua a
personalizar a identidade nordestiila, configurando, em
muitos casos, tiinã- Situação de miséria ou pobreza absoluta. O que cabe discutir ê se tal situação se.da agravada
na ausência dos muitos progra~as e projetaS enunciados
para a Região e, principalmente, qual a razão de persistir
a miséria em tais dimensões, apesar de tudo o que foi feito ou se pretende fazer.
O Nordeste, após tantos anos de intervenção planejada, a maioria deles sob a égide de um crescente autoritarismo, permanece sendo uma área-problema. O que se
pode fazer para evitar que essa situação se perpetue, ou
se prolongue indefinidamente?
Estudos procedidos pela equipe de coordenação executiva do Projeto Nordeste, integrada de especialistas da
SUDENE e de outras instituições da maCrorregião, englobados no relatório "Proposta de _Política de Desenvolvimento Regional para o Nordeste", analisam e avaliam o desempenho do complexo nordestino, considerando que a evolução de sua economia ao longo das duas
últimas décadas caracterizou-se por um aceleramento e
por transformações significativas ná sua estrutura produtiva. Entre 1960 e 1980, seu Produto Interno cresceu a
uma taxa anual de 7,2%, um pouco menor que a da economia brasileira que, em igual período, expandiu-se a
7,3% ao ano. Além disso, foi expressivo o esforço de acumulação de capital, registrando, de 1965 a 1980, um incremento de investimentos a um r!t~o de a_proximadamente 12% ao ano. Foi principalmente nos anos70 que a
economia regional expandiu-se com mais intensidade. O
crescimento do Produto Interno Bruto, de quase 10%,
entre 1970 e 1980- mais exatamente 9,7% --foi bem
maior que o brasileiro, que alcançou aproximadamente
8,5%. Sua formação de capital bruto no referido período,
mesmo considerando o declínio oco_rrido em 1980, atingiu a taxa anual de 10,7%. Esta expansão do produto e
da capacidade produtiva foi acompanhada por transformações relevantes na estrutura econômica nordestina. O
peso relativo da sua economia urbana aumenta; a indústria de transformação, ao alargar suas vinculações com a
atividade industrial do resto do País, altera a sua estrutura em favor dos gêneros não tradicionais, voltando-se,
cada vez mais, para a produção de bens intermediários e
de bens de consumo duráveis. Alguns gêneros tradicionais, como o têxtil, ao ampliar sua capacidade produtiva, modernizaram-se e aumentaram significativamente
sua produtividade. A indústria química também sofreu
transformações marcantes ~ partir dos complexos industriais. Processos de expansão e modernização também se estenderam a vários subsetores e ativídades do
terciârio, entre os quais devem ser destacadas a atividade
governamental, o comércio, as atividades financeiras e o
sistema de transportes. Tudo isto ref1etiu-se na estruturação do espaço regional, no qual as cidades maiores,
sobretudo as regiões metropolitanas, concentram parte
importante da produção industrial, da atividade terciária
e parcela expressiva da força de trabalho urbana.
A própria atividade agropecuária, não obstante seu
menor dinamismo, não ficou imune às transformações
ocorridas na economia da macrorregião.
Em que pese a esse bom desempenho da economia
nordestina as condições de vida da maioria da população
mantiveram-se precárias, qiiãnâo não foram agravadas.
Sobre o assunto é oportuno procurar sintetizar o que se
consubstancia no referido relatório. Da força de trabalho ocupada no Nordeste, totalizando cerca de 12 milhões de trabalhadores, 50,4% _está vinculada- ao setor
primário; 15,4% ao secundárío; e 3_4,2% ao terciário.
Apesar da progressiva redução que vem ocorrendo na
participS.ção relativa da agropecuária no e~ prego- entre os anos de 1950 e 1980, decresceu de 72,9% para
50,4%- é ainda este setor o que absorve a maior parcela
da força de trabalho da macrorregião, ou seja, pouco
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mais de 6 milhões de trabalhadores. D_ess_e total, 4,6 milhões, representando cerca de 4/5 (quatro quintos) do total du mão-de-obra agrícola regional, têm reJJda igual ou
inTerior a um salário miníma e, entre esses, 2,6 milhões
têm ·renda iguai ou inferior a meio sal.ârio mínimo.
O processo de proletarização da mão-de-obra rural, a·s
emigmções para as cidades e o tipo de expansão econô·
mi~<~: _l.'erificado ~êm contribuído para o aumento significativo da part_icipação relativa da populaç~o ocupada
em :;1t_ividades predominantemente urbanas. Esta participação aumentou de 26%, em 1950, para 37%, em 1970, e
para 49%, em 1980. Este aumento do número de empregados urbanos expressa, em sua maior parte, características marcantes de subutilização da força de trabalho, intimaiiú~nte associadas às atividades informais. a que correspondem ocupações de baixa renda, de caráter instâvel
e que não dão acesso a benefícios sociais e trabalhistas.
~a realidade, observa-se que cerca de 50% da força de
trabalho ocupada nos setores urbanos ainda têm renda
mensal igual ou inferior a um salário mínimo, representando algo em torno de 2,6 milhões de trabalhadores. E,
dentre estes, 1.1 milhão recebe renda igual ou inferior a
meio salário- minimo. Quanto à regularização da situação de trabalho, constata-se que 1.8 milhão de empregados agrícolas- 94% do total- e 1.7 milhão de em·
pregados urbanos - 43% do total - não possuem car·
teira de trabalho as!:>; nada pelo empregador. Completando esse quadro, assinala o mencionado relatório uma deterrol'ãçãO prOgressiva das condições de reprodução da
força de trabalho: em 1965, o trabalhador em salârio
mínimo precisava de 87 horas de trabalho para adquirir
a ração alimentar bãsica; em 1980, ele necessitava de 179.
horas_ de trabalho para adquirir essa mesma ração.
As migrações de nordestinos, no decênio 1970/1980,
caracterizaram-se predominantemente pelos movimentos ..de população dentro da própria macrorregião e particularmente para as capitais e as áreas metropolitanas,
fixando-se os migrantes, sobretudo, na periferia desses
centros_ urbanos onde exercitam atividades ligadas ao
chamado setor informal. Esta tendência de periferização
do crescimento urbano e metropolitano, absorvendo estratos populacionais menos favorecidos e numa proporção cada vez maior de migrantes de baixa renda,
acentua as discrepâncias na estratificação s6cioeconômica do binómio centro-periferia, com implicações
na deterioração das condições de vida dessa população
carente. Muito_ embora se verifique a dinamização do
processo migratório intra-regional, o Nordeste como um
todo continua perdendo contingentes populacionais bastante volumosos para outras regiões do País- uma perda da ordem de 2.2 milhões de pessoas na última década.
A situação educacional é grave, a julgar pelos dados
do censo de 1980- dos 22 Inilhões de bra$ileiros analfabetos maiores de 10 anos, mais da metade (50,7%) está
no Nordeste; a taxa de alfabetização (53,6%) ê bastante
inferior à do País (74.5%); a sua população em idade ativa (25 milh?~s) exibe um p~rfil educacional precário, a
saber: quase metade (51%) permanece sem nenhuma instrução -ou tem menos de um ano de estudo, refletindo
uma situação mais grave do que a média nacional; somente II% possuem instrução correspondente ao 19
Grau menor (quatro anos de estudo), e apenas 9,8% com
5 a 8 anos de estudo, ou seja, com ~nstrução equivalente
à educação bâsica ou elementar (l 9 Grau), prevista como
obrigatória por lei.
O nível de saúde da população nordestina expressa,
por sua vez, em grande_ medida, os componentes estruturais da morbidade e da mortalidade, além do elevado tributo pago Pela população jovem, em termos de saúde,
especialmente os menores de um (I) ano. Neste cenário
há um predomínio das chamadas doenças de massa, responsável pelo coeficiente de mortalidade infantil de
105,1% em cad~ 1.000 nascidos vivos; por elevada participação no obituário de menores de 5 anos e pelo agravo
à saúde de expressivo contingente populacional de vastas
âreas rurais, através de endemias como esquistossomose,
doença de Chag1:1s e a Leishmaniose.
Este quadro realístico, extraído do citado relatório,
ressalta a constatação mais eloqilente e chocante derivaaa da Observação da evolução recente do sistema nordestino- o apãrente paradoxo do registro de um extraordinádO-OeSempenho da economia regional, acompanhado
de profundas transformações em sua estrutura produtiva, se contrapondo à permanência de uma situação social tipificada pela mesma precariedade das condições de
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vida de sua população, condições essas que, em muitos
casos, se agravaram. Em torno desta constatação angustiante é que se deve estimular o debate da questão nordestina.
Tem sido comum, nos últimos tempos, se tentar justi·
ficar a situação extremamente crítica da Região em
função da crise. brasileira e dos efeitos deletérios da grande seca. Há, no caso, um erro essecial de enfoque, a crise
n:.~cional e a prolongada estiagem constituem relevantes
fatores de agravamento do quandro crítico diagnosticado na apreciação do sistema nordestino, mas não podem, nem devem, ser encaradas como determinantes dessa problemática. Tal postura identifica a busca de uma
ro~a de_fug·a, Caractirizando um posicionamento nitidamente escapista que transfere a responsabilidade do
problema para fora do espaço macrorregional (a crise
ntJcional) ou para os ditames dos deuses (a seca). O
problema nordestino há que ser equacionado em seu
próprio contexto, considerando, evidentemente, a influência de elementos e fatores exógenos e aleatórias, o
que só será possível a partir de uma adequada comp-reensão de sua r_e:alidade, de uma interpretação inteligente e
inteligível de sua evolução histórica e de uma ponderada
identificação dOs componentes envolvidos, o que permitirá o justo equacionamenlo dos problemas e fundamentará a formulação de alternativas de solução, culminando na definição e implementaç~o de uma nova política
global para o desenvolvimento do Nordeste.
O relatório do grupo de coordenação executiva do
Projeto Nordeste, mesmo assumindo os riscos de trabalhar com fa_tos muito recentes, procura fazer uma apreciação dinâmica dos últimos anos. Assim o fazendo, verifica que, no final dos anos 70, a situação nordestina se
torna mais coniplicada quando se sobrepõe ao precário
panorama social uma desaceleração, e até mesmo um
declínio no iníCio dos anos 80, do desempenho da economia regional. E, 1980, a taxa de Crescimento 6.4% já era
bem menor que a registrada no ano anterior (8.8%) e
para 1977 (11.3%). Em 1981, ocorreu um decréscimo neste agregado macro econômico (-10.5%). Tanto esta desaceleração do sistema econômico regional como a redução, em termos absolutos, dos valores apresentados
pelo Produto Interno, são confirmado~ a partir da formàÇãõ -Oiuta· de capital fixo, cujo declínio seguramente
precedeu aqueles dos níveis de produção. De 1978, quando os investimentos fixos cresceram 11.9% em relação ao
ano anterior, para 1979, quando se constatou um crescimento do investimento de apenas 2.7%, a economia nordestina mostrava sinais de desaceleração na sua capacidade produtiva. Ao iniciar a presente década, no ano de
1980, os investimentos públicos e privados, conjuntamente, apresentaram um declínio que se traduziu em
uma taxa negativa de -10%.
O declínio de atividades provocado, de um lado pela
crise econômica e pela política recessiva que alcança com
mais intensidade a economia urbana da macrorregião e,
de outro lado, pela prolongada estiagem, iniciada nos últimos anos da década de 70, incide sobre um mercado de
trabalho no qual estão presentes o subemprego, os baixos níveis de remuneração e uma extremamente assimétrica distribuição da renda. Para que se tenha uma idéia
da dimensão do problema que representa uma desaceleração da ativídade rural e urbana, basta que se destaque
que, no programa de emergência, em 1983, estavam inscritos nada menos de 2.5 milhões de pessoas.
A situação social, já precária em todo o período de expansão da economia regional, se torna ainda mais crítica
nos a!]os recentes, agravada pela redução dos níveis de
salário real, pelas secas prolongadas, pela política de cortes de subsídi_o a bens de primeira necessidade, pela inflação generalizada que atinge, com forte intensidade, os
preços da dieta básica da população e de serviços básicos, como âgua e luz, para não mencionar o custo crescente dos aluguéis ou prestaçõeS do sistema financeiro de
habitação.
Não cabe discutir ou polemizar se no Nordeste ocorreu "bolsões de pobreza" ou se_ a macrorregião é, ela
mesma, um .. bolsão de pobreza". O que é cabível considemr, é que a pobreza, entendida não apenas como a situação decorrente de baixos níveis de renda, mas, sobretudo, como a incapacidade' das pessoas modificarem
suas precárias condições de vida, tem suas manifestações
mais evidentes na fome, mendicância, favelização, marginalização cultural e social, insegurança e violência e
que todas essas manifestações têm crescido, apesar do

2548

Quinta-feira 8

crescimento da economia ter sido frontalmente contrário
ao que se prenunciava e esperava. Essa situação, aparentemente paradoxal, como jâ frizei anteriormentt::, é que
configura o grande problema nordestino. A expansão da
pobreza, enquanto rebaixamento progressivo dos níveis
e condições. de vida, deriva da marginalização política e
sócio-econômica da grande maioria da população do
Nordeste e a reaHmenta. Não se pode esperar do mero
crescimento das ati.vidades económicas uma redução significativa dos níveis de pobreza da Região. Serã preciso
um ataque direto ao problema, que compreende, além
dos aspectos estritamente económicos, aqueles de natureza bio-psíquica, cultural e sóciO~política.
Por tudo isso, me atemoriza e preocupa veto Projeto
Nordeste, concepção maior de uma política global e integrada de desenvolvimento .regional, encon_trar-se
ameaçado de ser reduzid~ a um simples programa de interesse exclusivo do Baru;:.o Mundial. Nada existe ne$le
posicionamento e nesta preocupação que possa significar
restrição ou parti-pris a essa organização internacional.
Antes, pelo contrário, louvo sua clarividência ao alegar o
pequeno produtor rural como objeto principal de sua
atenção e assistência. Recuso-me, no entanto, a aceitar
que o Governo brasileiro restrinja SU:a atuãÇão na macrorregião nordestina às perspectivas que lhe são impostas por tal programação. Todo estímulo e amparo ao
"Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural", objeto de financiamento do Banco Mundial, deverá ser dado, mas que ocorra o enquadramCnto necessário no cOn~
texto de uma po11tica de desenvolvimento regiçmal onde
se considere, sem prioridades excludentes, toda a problemática nordestina.
Peço vênia para chamar a atenção desta Casa para o
fato de que as migrações nordestinas não foram nunca
um fenômeno circunstancial decorrente das cris.es clímáticas, opinião que muito.s pretendem fazer prevalecer,
mas, na verdade, um mecanismo de desafogo e escape da
própria problemática prevalecente na Região. No momento, há indícios de desaceleração dos fluxos migratórios, em decorrência da retração do mercado de trabalho nos centros dinâmicos da economia nacional e nas
áreas fronteiriças. A serem confirmados tais _indícios,
depara-se o Nordeste com a imperiosidade de encontrãr
a saída para o problema da pobreza dentro dos seus limites territoriais.
~ Importante assinalar que, da inexistência de uma
política nacional de desenvolvimento regional, resulta
que o setor público, seja como gercnciador de instrumentos, seja como produtor de bens e serviços, vem contribuindo para a concentração espacial da atividade econômica, mais do que se esperaria do.s mecanismos de mer~
cada. Nesse sentido, a atuação governamental não apenas acelera o processo espontâneo de inte,eração .da economia naci"onal e, portanto, da divisão inter-regional do
trabalho, como lhe acrescenta o componente de dependência das regiões perifêricas, como o Nordeste, ao centro hegemônico que comanda o processo de acumulação
de capital no País. De modo que, como destaca o.G..r.upo
de Trabalho anteriormente referido, o setor público neutraliza, com suas polítícas regionais implícitas, as politicas .explícitas para o Nordeste. E.stas perdem o caráter de
promoção do desenvolvimento e_tornam-se meramente
compensatória e, nesse caso_, coadjuvantes da manu~
tenção do_ quadro social desfavorável observado na macrorregião.
Conforme, ainda, os estudos do Grupo de Coo"rde:nação Executiva do Projeto Nordeste, consideram-se
políticas explícitas de intervenção na Região as que tê.m
como objetivo específico de atenção e alocação de recursos a criação de pré-condiÇões para a expansão da economia e indução de atividades produtoras, seja como
forma compensatória, seja como forma de promoção .do
desenvolvimento, em sentido amplo. O elenco d_e política
do Governo Federal para o Nordeste, se representava
um esforço de disciplinamento da aplicação de recursos,
geralmente não alcançaram seus objetivos. Com efeito,
tratava-se de um conjunto inofgãriico, cujas partes, na
maioria das vezes, nem sempre se ajustavam devidame!lte. As atuais políticas são_rriafcPs indicativos de procedimento, ao contrârio dos Planos Diretore"s, que eram normativos, uma vez aprovados pelo Congresso Nacional e
sancionados pelo Presidente da República. À fragmentação e timidez das políticaS é preciso acrescentar três
outras características: 1) a parcimônia dos recursos
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alocados; 2) a íntermitência da orientação adotada; e
3) a ·deficiência de instrumentalização.
As politicas regionais implícias, segundo os estudos referidos, correspondem àquelas relacionadas com as definições macroeconômicas e a: atividade empresarial do
GovernO, ditadas formalmente pelos interesses nacionais, mas, de fato, projetadas no espaço nacional de
modo bastante diferenciado. Assim, as políticas fiscal, de
gastos públicos, de comércio exterior, cambial, monetária e financeira têm efetivo e gigantesco impacto sobre
a alocação espacial de recursos públicos e privados, e, de
modo geral, revelam-se discriminatórias contra as regiões perifêricas, como o Nordeste, o que implica tratálus com medidas compensatórias. NO conjunto, elas reduzem o efçito sódo-econômico das políticas regionais
explícit<:~s, quando não neutralizam os esforços e definições· "de interesse específico e propriamente regional.
QUalquer que seja a forma de atuação, direta ou indireta, explícita ou implícita, a intervenção do setor público na economia e na sociedade regional reflete a opção
por um estilo de desenvolvimento caracterizado pela supremacia dos grandes negócios, por seus efeitos concentradores- de renda, de capital, de terra e de poder- e
pelo conseqUente estado de marginalização e de carência
a que resulta submetida grande maioria da população regional, agravada pela ausência de significativas polítfcas
sociais. Esse modo de atuação, que é de âmbito nacional,
teria de acarretar efeitos sociais ainda mais graves no
Nordeste, considerando-se a herança históric·a da grande
dimensão da pobreza, a fragilidade da estrutura econômiCa" pré-existente e a forma de intervenção autoritária
inibidora do aperfeiçoamento da organização da sacie·
dade. A integração nacional tardia processada nesse contexto acarretou na Região um processo de ajustamento
que tençle a repercutir negativamente sobre os níveis de
emprego, sobre o nível de atividade de numerosos segm~ntos tradiciçmais, e sobre a infernalização dos efeitos
do crescimento econômico observado. Configura-se, issim, a necessidade.de um novo típo de ação governamental, tanto das políticas explícitas como implícitas, no
qual a diferenciação dos espaços regionais e a especificidade dos grupos sociais estejam bem presentes na con~
cepção, implantação e avaliação das referidas políticas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)
palavra ao nobre Senador Cesar Cais.

-·Concedo~

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, por
iniciativa· da Diretoria do Clube de Diretores Lojistas de
Fortaleza, estivemoS reuniâãs, Senador Virgí_lio Távora
e eu além de váríóS Deputados Federais para conhecermos em detalhes o funcionamento do Serviço de Pro~
teção ao" Crédito e suas vantagens para os consumidores
e para o comércio enl. geral.
Realmente, saíram os presente convencidos de que o
SPC, órgão do CDL sem fins econômicos financeiros ou
lucrativos, alé~ de proteger o comércio contra os maus
pagadores, funciona quase como um avalista anônimo
aos pequenos consumidores que dificilmente teriam
acesso ao crédito, tais as formalidades normalmente exigidas. Os SPC"s facilitam as relações das populações de
baixa renda ao substituir bens ou avais que houvessem
de ser dados em garantia. O que se constata é que mais
de 6.0% das venda no comércio são realizadas com a [nterveniência dos SPC''s, o que vem comprovar sua acei·
t<~ção.

Graças à institucionalização do sistem.a de vendas a
prazo que a indústria brasileira pôde desenvolver-se. A
democratização do crêdítO; que anteriormente era privilégio de poucos, mudou o perfil dos consumidores brasileiros. Tais arg~mentos nos foram apresentados, em detalhes, na referida reunião, ·em função de projetas que
tramitam na Câmara dos Deputados que procuram estatizar os SPC.
Na realidade os motivos apresentados pelos autores
não são reais e eles em suas justificativas fundamentaram
as"' ·razões das proposições em regimento iriterno dOs
SPC em desuso.
Os SPC nãO ameaçam a privaciáade- e funcionam
exclusivamente coino referência comercial e seu acesso
aos dados é privativo do cliente ou· dos usuârios do siste·
ma.
Outra vantagem apontada é a rapidez de situar um
crédito; tendo em vista o sistema telefônico enfre a loja e
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o SPC:, indica que em menos de 5 minutos poderâ ser autorizado um crédito para o cliente. Quantas viagens economizadas entre a praxe antiga e o sistema atuai!
Em 1984, 83.460.074 pessoas que solicitaram créditoJ,
apenas 2,7% do total não concretizaram seus negócios.
Creio, portanto, Sr. Presidente, que é de suma importância que os Srs. Senadores conhecam em seus Estados
o funcionamento dos SP:C para que evitem mais esta'
tentativa de estatização de um serviço que vem funcionando a contento e facilitando o crédito aos consumido·
res de baixa renda, e representando uma democratização
do crédito. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras) -·Concedo a
palavra ao nobre Se'nador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado~
res:_
A Fundação das Pioneiras· Sociais, Instituição
Médico-Assistencial subordinada ao Ministério da Saú~
de, que se caracterizava pelo exemplar serviço que pres~
tava à comunidade nacional, especialmente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília vem ocupando, de cer~
to tempo a esta parte, grande parte do cenário de escãn~
dalos que hOje assoberbam a quase totalidade dos serviços assis.tenciais médicos do Pa1s..
A devastação daquele bem conceituado nosocômio
começou em 1981, quando o Presidente João Figueiredo,
com base no. decreto· lei que transferiU para a Presidência
da República a atribuição de nomear reitores das Universidades e dirigentes de fundações pelo Governo, nomeou para a Fundação das Pioneiras Sociais a figura dó
Dr. Campos da Paz Júnior, lídimo representante do autoritarismo no setor médico.;assisteneial.
Tão logo se viu guindado à direção mãxima da fundação, Cl Dr... Campos da Paz começou, com diligente
malícia, a preparar o caminho que lhe garantiria a centralização·de todas as decisões do órgão, de modo a poder, num crescente, traficar influências e utilizar o organismo para sua própria promoção pessoal. Começou por
ignorar o regimento interno e, em seguída, extinguiu o
cargo de diretor do hospital, por ele açambarcado de
acordo com os princípios administrativos que regiam o
sistema político-adminsitrativo tão oportunamente afastado do poder, em 15 de março do corrente ano, pelo advento dl:l Nova República.
Mas sua senhoria não ficou por aí. Com gradual profi~
ciência, foí extinguindo Setores sobre os quais não tinha
qualquer superioridade técnica, de modo a diminuir a
dependência ou interdependência com os demais setore.s
do complexo sistema ássistencial das Pinoneiras Sociais,
ao mesmo tempo·em que atraía para Brasília, onde está a
sede de seu pontificado, os recursos das demais uriidades
da fundação, de modo a exibir, no centro das decisões
nacionais, que é Brasilia, uma imagem de eficiência ãquàl não fazia qualquer justiça.
Desse amontoado de gestos atribiliários e de exibições
surdas de incompetência resultou, como não podia deixar de ser, a explosão de insatisfação funcional de seu
competente corpo médico que, animado pelos ventos de
renovação da Nova República, trouxeram a público a
reivindicação de fazer retornar o hospital e a fundação
aos princípios humanitários, constante de 4 pontos prin~
cipãis:
·
I. Descentralização administrativa;
2. Reformulação dos estatutos, com a criação de órgãos colegiados;
3. Participação dos funcionários e da comunidade na
discussão dos planos de ação da instituição;
4. participação dos funcionârios na indicação dos dirigentes da fundação.
Essas rei vi ndicaçõ_es visavam a garantia permanente
dos princípios da instituição contra a degeneração que
poderia - como foi - ser provocada pelo advento de
burocratas e oportunistas à direção do nosocàmio.
Mas isto signifíc"ava, ao mesmo tempo, a exposiçaõ
dos maus adminiStradores ao conhecimento público, à
sua punibitidade e eventual perda de prestígio. Por isto a
administração Campos da Paz, indiferente ao espírito
democrático inaugurado em março do corrente ano, co~
meçou a exercer crescente pressão sobre seu quadro de
servidores, culminando com a demissão de diversos mé-dicoS", o que trouxe a crise para as ruas, através de uma
greve que alcança os três hospitais da Fundação das Pio-
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neiras Sociaís em Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

ORDEM DO DIA

A pamlisaçào dos hospitais da Fundação das Pionei-

, ras Sociais não serve a niilguém.
A intransigência obstinada do presidente da FPS, co--

DiscussãO, tiin turno único; da redação final (oferecida
pela comissão de Redação em seu Parecer n"' 205, de
1985), do Projeto de LP-i do Senado n9 212, de 1981, de
autoria do Senador Pedro Simon, que ·dispõe sobre a
competência da Justiça do Trabalho para conciliar e jul·
gar dissídios oriundos das relações de trabalho entre tra·
balhadores avulsos e seus tomadores de serviço.

rajosamente enfrentada ~~!a resi~tência 99s funcionários, conduziu a instítuíção a um impasse, cuja solução só poderá ser encontrada nas instâncias superiores
do poder.
Para tanto os funcionáricis cro-sarah reivíndicain:
l. Nomeação dos funcionáriOs demifidos.
2. Nomeação, pelo Ministro da Saúde, após deJegação de competênCia j:ú:lo Presidente da República, dos
direitores das unidades da FPS.
3. Criação de comissã<? de si!ldi~ância pa!a investigar denúncias feitas pelos fUncionários e propor as pro-vidências cablveis.
4. Sustação de punições.
5. Empenho do Sr. Ministro da Saúde, junto à CO·
.missão de política salarial, para equiparação salarial en·
tre os funcionários da fundação. Cabe ressaltar que os
funcionários das unidades do Rio de Janeiro e Belo l:lo·
rizonte percebem salários inferiores em 40% de seus colegas de Brasília.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

Di-scussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 47, de 1980, do Senador Gastão Milller, que
acrescenta dispositivo ao art. 483 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 895 a 807, de 1981, da,s Comis-sõeS:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade;
-de Legislaçio Social, favorável; e
-de Finanças, favorável

Não há

mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu·
tos, anteriormente convocada, a seguinte

3
-

DisCussão, em turno único, do Parecer da Comissao
_de_Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 65, de 198_5
(142/85, na origem), de 5 de março do corrente ano, pela
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qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Augusto
Buarque Franco Netto, Ministro de segunda classe, da
carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Cabo Verde.
4
Discussão, em turno único, do Parecer. da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagém n9 127, de
I '185 (n"' 307/85, na origem), que submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor Celso Monteiro Furtado
para exercer a função de Embaixador do Brasi! junto às
comunidades econômicas europêias.
5

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores_sobre a Mensagem n9 133, de
1985 (n"' 319/85, na origem), de 20 de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme1te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Paulo Sim as Magalhães, Ministro de primeira classe,
da carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à delegação permanente do
Brasil junto à Associação Latino-Americana de integração.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) rada a sessão.

Estâ encer-

( Levanta·se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)

Ata da 130l.l Sessão em 7 de agosto de 1985
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli.
REQUERIMENTO
n9 298, de 1985

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:_

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Alcides Paio- Odacir -Soares- Aloysio ChavesGabriel Hermes - Hélio Gueiros -·Alexandre CostaAmérico de Souza - Alberto Silva - HelvídiÕ Nunes
- Cesar Cais- José Lins- Virgr1io Távora- Moacyr
Duarte -·Martins Filho - Aderbal Jurema - Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira
-Carlos Lyra- Luiz CaVãiCinte- Albano FrancoLourivai Baptista - Heráclito Rollemberg - Jutahy
Magalhães- ·Lomanto Júnior- (uiz Viana- João
Calmon - Amaral Peixoto ..:.. Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo BadaróAlfredo Campos- Aniaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito FerreiraHenrique Santillo- Mauro Borges- B.!nedito Canelas
- Gastão Maller - Roberto Campos - José Fragelli
- Saldanha Derzi - Roberto Wypych- Enéas Faria
- Jaison Barreto -Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
-Carlos Chiarel!i- Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista depre,
acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta_ a se~s~o.
Sob a proteção de Deus iniciamos noss_<?S trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretârio.

sen~

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
n• 297, de 1985
Requeremos urgência, nOS termOs do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n~>
23, de 1985, de autoria da Comissão de Fiscalização e
Controle, que dispõe sobre a tramitação da Proposta de
Fiscalização e Controle.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1985.- Murilo Bada~
ró - Gastão MUller - Carlos Chlarelll.

Requeremos urSêilcia, nos termos do art. 371, aünea
},__ do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n'l 55, de 1985, que dispõe sobre criação de cargos•
no Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de São Paulo e dá outras providências.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1985. MüUer - Virgílio Távora - Carlos Odarelll.

Gastão

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli)- Os requeri~
mentos lidos serão votadosa,pi)§ a Ordem do Dia, na forma do art. 375, II. do Regimento futerno.
A Presidência determina a retirada de pauta das ma·
térias Constantes dos itens 3 a 5.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 205. de
1985), do Projeto de Lei do Senado n~> 212, de 1981, de
autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a
competêricia da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar dissídios oriundos das relações de trabalho entre trabalhadores avulsos e seus tomadores de .serviço.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é conSiderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

e;

a seguinte a redação final aprovada.

Redação final do Projeto de u;fdo Senado n9 212,
de 1981, que dispõe sobre a competência da Justiça do
Trabalho para conciliar e julgar dissídios oriundos das
relações de trabalho entre trabalhadores avulsos e
seus tomadores de serviços.
O Coft!resso Nacion-al df:creta:
Art. Jl' O artigo 643 da Consolidação das Leis çlo
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de {9 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

TITULO VIII
Da Justiça do Trabalho

CAPITULO I
Introdução
.. Art. 643. Os dissídios oriundos das relações
entre empregados e empregadores, bem como de
trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços,
em atividades reguladas na legislação social, serão
dirimidos Pela Justiça do Trabalho, de acordo com
o presente título e na f'lrma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dispof,ições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-:- Item 2:

DisciiSSà9, em seiundo tur~o, do Projeto de Lei dO Senado n9 47, de 1980, do Senador Gastão Müller, que
acrescenta dispositivo :ro art. 483 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e dá outras providências, tendo
PARECERES', sob n~'s 805 a 807, de 1981, das Comissõef,:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade~
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favoráve:l.
Em discussão o .projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti.(o, declaro·a encerrada.
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Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projetõ vai à Comissão de Redacão.
~ o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO
n~' 47, de 1980
Acrescenta dispositivo ao art. 483 da Coqsolidação
das Leis do Trabalho (CLT), e dá outras providências.
O Congresso N aciorial decreta:

Art. 1~' O artigo 483 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT)- Decreto-lei n' 5.452, de 1~> de maio de
1943- passa a vigorar com o acréscimo da letra h, seguinte:

"Art. 483.

. ....................... ._ .... -

o empregador ou seus prepostos
incumbirem-no de carregar ou transportar valores
pertencentes à empresa, fora do seu local de trabalho, sem que, da respectiva relação empregat[cia,
con~te especificamente tal obrigação."
h)

Art. 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se-a!! disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se passar,
agora, à apreciação do requerimento de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Resolução n• 23/85.
Em votação o requerimento.
Os Srs._Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à
... discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9 23/85, de autoria da Comissão de Fiscalização e Controle, que dispõe sobre a tramitação da
proposta de fiscalização e controle, dependendo de
parecer da Comissão _de ConstituiÇão e Justiça e Diretora.
Solicito ao Sr: Seriador Helv!dio Nunes o parecer da
Comissão de Constitllíção e Justiça.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para emitir
parecer.)
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 23, de 1985, que "dispõe
sobre a tmmitação da proposta de fiscalização e controle".

O Projeto de Resolucão sob exame, de autoria do eminente Senador Roberto Campos, dispõe sobre a tramitação da proposta de fiscalização e controle dos atas do
Poder Executivo, da admiriiStração direta e indireta, nos
termos da Lei n9 7.295; de 19 de dezembro de 1984.
Como se recorda, em conformidade com o artigo 45
da Constituição, surgiu a citada Lei n9 7.295, de i9 de deR
zembro de 1984, regulamentando o processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal dos atos do Poder Executivo e da administração indireta.
Amoldando-se à nova Lei, o Senado Federal alterou o
seu Regimento Interno, atravês da Resolução n"' 8, de
1985, pela qual foi criada a Comissão de Fiscalização e
Controle e estabelecido o seu r~l de competên?ia.
Justificando o projeto, seu autor enfatiZa a neCesSida. de de normatização_ complementadora da mencionada
Resolução n"' 8, de 1985, através de normas de tramitação legislativa.
Corporificado em oito artigos, o proJeto estabelece as
diretrizes procedimentais que nortearão a apuração de
proposta de fiscalização dos atas do Poder Executivo, da
adminis~ração direta e indireta, efetuada por qualquer
membro do Senado Federal.
Cumpre destacar que à Comissão de Fiscalização e
Controle compete examinar a procedência da proposta,
cuja aceitação implicará na designação de Relator para a
matéria objeto da fiscaliz.ação. A proposta rejeitada na
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Comissão será arquivada, cabendo recurso ao Plenário
do ~nad~!:'.eder_aJ n9 prazo çlç oito f!ias.
Ao projeto foi oferecido Substitutivo de autoria do
e~inente Senador José Lins, com 9 propósito de aprimorar projeto original, notadamente por melhor adequá-lo
ao Regimento Interno desta Casa, sem, todavia, desfigurar a Proposição em sua essência. Â vista do exposto, reputando compatibilizados os aspectos jurfdico....;.constitucionais, que o- parecer é, il.os
cumprem apreciar, opinamos favorável à aprovação do
projeto, nos termos do Substitutivo do Senador José
Lins.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer
conclui pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo, apresentado pelo Senador José Lins, nos termos
do art. 442, § 1"', do Regimento Interno.
· Concedo a palavra aQ nobre_Senador Martins Filho,
para proferir o parecer da Comissão Dic~tora.
O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi·
tir parecer.) - Sr. Presidente: O Projeto de Resolução
que passa a ser examinado pretende estabelecer que,
.. nos termos da Lei n~' 7.295, de 19 de dezembro de 1984,
qualquer membro do Senado Federal poderá apresentar
à Mesa ou d_iretamente à Comissão de FiScalização e
Corltfole proposta de fiscalizaçãO doS -~ltõS -dõ Poder
Ex~utivo, da administração direta e indireta".

b o que consigna o art.--1<~, cujo parágrafo únicO prevê
qUe úa Secretaria de FisCalização e Controle informará
de pronto à Mesa, quando do recebimento da proposta
de fiscalização diretamente apresentada à Comissão".
O arL 211 estabelece a imediata distribuição, pela Mesa,
da proposta de Fiscalização à Comissão de Fiscalização
e Controle, que lhe verificará a- pertinêricia. Na hipótese
de ser considerada pertinente, a proposta será encaminhada ao Relator e, se rejeitada pela Comissão, s_erã remetida ao arquivo, cabendo recurso ao Plenário, no prazo de oito dias_. A proposta pode ser emendada.
Pelo art. _39 ,_-_O_ PareCer da COniiss-ão que concluir pela
adoção ·de·medidas IC:gislativas- será incluído na Ordem
do Dia, após leitura, publicação e distribuição em avulso. E o art. 49 manda remeter ao Procurador-Geral da
República, para a competente ação judicíal, o parecer
que concluir pela responsabilidade de gestores da administração e for aprovado pelo Plenário do Senado. O art.
59 atribui à Comissão de FisCalização e Controle a redaçào final do projeto de lei resultante da proposta de
fiscalização.
Ó Piojeto de Resolução em exame é de autoria da Comissão de Fis_cã.lização e Controle, tendo recebido
Emenda Substitutiva do Senador José Lins, assim justificada:

''Cuida o substitutivo ora apresentado de aprimorar o projeto original, conferindo-lhe melhor
qualificação técnica, quando busca adequar os seus
termos ao Regimento Interno do Senado Federal, a
fim de imprimir maior celeridade aos procedimentos adequados à fiscalização dos atos do Poder Executivo, numa dinâmica própria, o que não desfigura, propriamente, a proposição de partido.
Assim, mantêm a inovação do "Termo de Instauração de Fiscalização" e prevê a redução do prazo
de 15 dias para a apresentação de emendas, para
oito dias, no caso de urgência votada pela Comissão."

SUBSTITUTIVO
Dispõe sobre a tramitaçilo da Proposta de Fi:s<=ali-

zaçilo e Controle.
Art. 19 Nos termos do§ 29 do art. 2<~ da Lc:i n" 7.295,
de 19 de dezembro de 1984, qualquer membro do Senado
Feder.al poderá apresentar à Mesa do Senado, proposta
de fiscalização de atas do Poder Executivo, da administração direta ou indireta.
Art. 2~' Lida a proposta no Plenário, nos termos do
item I do artigo 238 do Regimento Interno, a Mesa do
Senado providenciará a sua imediata distribuição à Co_missão de Fiscalização e Controle, que a apreciará quanto à sua pertinência.
§ I~> Considerada impertinente, a proposta será remetida ao arquivo, cabendo recurso ao Plenário do Senado Federal no prazo de 8 dias úteis.
§ 2"' Julgada pertinente a proposta, o Presidente da
Comissão designará Relator para a matéria objeto-da fiscalização.
§ ~9 A proposta julgada pertinente, nos termos do§
2"' deste artigo, ficará à disposição dos membros do Se-nado para a apresentação de emendas, durante 15 dias,
prazo que será reduzido para 8 dias no caso de urgência
votada pela Comissão.
§ 49 As emendas aprovadas pela Comissão serão incorporadas à proposta de fiscalização após o que serã lavrado um "Termo de Instauração de Fiscalização", do
qual coristarã o prazo concedido ao Relator para o cumprimento de sua tarefa. Do Termo de Instauração de Fiscalização serão remetidas, de pronto, cópias à Mesa Diretoca do Senado e ao Relator.
§ 5<~ O prazo a que se refere o parãgrafo anterior poderá ser prorrogado, a critério da Comissão.
-Art. 3~> O Parecer, do Relator, após aprovado pela
Comissão, será publicado e distribuído em avulsos e incluído na Ordem do Dia, com excluSividade, nos termos
do item IX do art. 389 do Regimento Interno do Senado.
§ }9 Resultando da Fiscalização providências que
devam ser objeto de projeto de lei, este terá sua tramitação normal no Congresso.
§ 29 Resultando da Fiscalização medidas apenas
corretivas, estas, depois de aprovadas pelo Plenário do
Senado Federal, serão encaminhadas à entidade fiscalizada.
§ 39 O parecer que concluir pela responsabilidade de
gestores da administração, depois de aprovado pelo Plenário do Senado Federal, por maioria de votos, será remetido ao Procurador-Geral da República, para a competente ação judicial no~ termos da legislação em vigor.
Art. 49 Compete à Comissão de Fiscalização e Controle redigir a !>-daÇãO final do projeto de lei oriundo de
proposta de Fiscalização.
Art. 59 Aplicam-se aos processos da Comissão de
Fiscaliz:ação_ e_ÇQnttole, ~o que não conflitar com os termos desta Resolução, as disposições do Regimento do
S_enado relativos_ ao andamento dos processos das Comissões de Inquérito.
Art. 6<~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçio
Cuida o substitutivo ora apresentado de aprimorar o
projeto original conferindo-lhe melhor qualificação técnica, quando busca adequar os seus termos ao Regimento Interno do Senado Federal, a fim de imprimir maior
celeridade aos procedimentos adequados à fiscalização
dos a tos do Poder Executivo, numa dinâmica própria, o
que não d~figura, propriamente, a proposição de partido.
Assim, mantém a inovação do "Termo de Instauração
de Fiscalização'~' e prevê a redução do prazo de 15 dias
para a apresentação de emendas para 8 dias no caso de
urgência votada pela Comissão.
Pelas razões aqui alinhadas, esperamos que esta iniciativa venha a merecer a aprovação dos nossos ilustres pa-

A dQuta C,omissão de Constituição e Justiça
manifestou-se pela aprovação do Projeto de Resolução,
na forma da Emenda n~> 1.
Na realidade, as modificações introduzidas_ ao texto
original trouxeram-lhe conteúdo que o adaptam à melhor formulaçãoot. técnica.

res.

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Resolução, na forma da Emenda n<~ 1, que passo a
ler.

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - O parecer da
COmissão Diretora é favorável ao projeto nos termos do
substitutivo apresentado.
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Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto e do substitutivo.
O Sr.ltamar Franco- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem revisão do ora-dor.)- Sr. Presidente, a matéria é por demais importante, chega-nos agora ao conhecimento o substitutivo e algumas dúvidas jã começam a se apresentar. b claro que o projeto de resolução sofreu algumas -altCraçõeS face ao substitutivo.
Mas eu s;ostaria de solicitar, por exemplo, aos Srs. Relatores, algumas informações: a Lel n~ 7.295, de 19 de de.
zembro de 1984, dii entre outras Coisas, nas atribuições
dos órgãos de fiscalização, que se·poâe requisitar documentos públicos necessários à elucidação do fato objeto
de fiscalização. Eu gostaria de saber dos_ Srs. Relatores se
isso é mantido no substitutivo apresentadO, porque, evitJentemente, não há tempo material para se examinar
esse substitutivo com essa pressa, Sr. Presidente, e,
tratando-se de uma Comissão importante, desde 1967,
praticamente, o Congresso pedia a regulamentação do
art. 45 e isso se prOcessou através dessa Lei n-~t 7.295.
Creio que essa matéria deveria merecer um exame mais
aprofundado para que certas dúvidas fossem resolvidas,
a não ser que S. Ex•s os Srs~ Relatores pudessem exatamentejá dirimir a primeira aUvida, se nesse substitutivo
que o Senado vai aprovar neste instant~. permanecem as
atribuições da lei, quanto a re-quisitar documentos públicos necessárias à elucidação do fato objeto de fiscalização, providenciar a efetuação de perícias e diligências ...
O Sr. Helvídio Nunes- Se V. Ex• me permite, eu podereí prestar uma informação.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• me perdoe mas,
realmente, eu estou recebendo o substitutivo agora, pode
ser até que eu esteja falando coisa que seria de fácil explicação, mas não está da[ldO para perceber, dentro do
substitutivo, se isso estã enquadrado ou nâo, se a legislação vai ser aplicada na sua totalidade, ou se esse substitutivo está alterando a legislação, o que não poderia
acontecer.

O Sr. Helvídio Nunes- A matériã~ V. Ex• sabe, está
em regime de urgên_cia, e· nós teril:OSque reconhecer a fatalidade do fato. Ao chegar a plenário, como eventual
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fui so-_
licitado a emitir parecer sobre a matéria. Tive o cuidado,
antes de fazê--lo, de conversar com o eminente Senador
Roberto Campos. Procuramos o Senador Josê Lins, autor do substitutivo, mas o Senador viajou na tarde de
hoje para São Paulo. E o Senador Roberto Campos,
diante dos fatos, concordou com a aprovação do su.bstitutivo. A Comissão de Constituição e Justiça, por Óltimo
apreciou apenas a constitucionalidade e juridicidade da
matêria. O mêrito coube à outra Comissão, relatada pelo
Senador Martins Filho,
--

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V. Ex• V.
Ex~. Sr, Presidente, hã de se recordar disso. No primeiro
dia, praticamente da reabertura de nossos trabalhos, solicitei, exatamente, que o Senhor procedesse ao estudo e
à aplicação da Lei n9 7.295. Mas, as minhas dúvidas permanecem se esse substitutivo permitirá requisitar dOcumentos públicos necessários à constatação do fato, objeto de fiscalização. O descumprimento do exposto nos parágrafos anteriores exigirá a aptifação da responsabilidade do infrator, de acordo com a legislação processual
pertinente, quando se tratar de documentos de carãter sigiloso, reserv~do, confidencial, que sera anunc_iado çom
essas qualificações? Ou esse subjetivo elimina essas_ atribuições que a lei. ..
O Sr. Roberto Campos- V. Ex.• me permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não.
O Sr. Roberto Campos- Sr.-Presidente, a resolução
em causa não modifica, nem poderia modificar, um dispositivo legal.
O Sr. Itamar Franco- Evidente.
O Sr. Roberto Campos- A resolução que está sendo
votada é de natureza apenas processualística. Todas as
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atribuições, direitos e deveres da Comissão são os constantes da Lei n9 7.295, inclusive, Obviamente, a faculdade
de requisição de documentos a que se referiu o nobre Senador. É uma resolução complementar, não é substitutiva, E uma resolução, de qualquer maneira, não poderia
substituir um teXTo legal. Gostaria, portanto, de tranqUilizar o nobre colega, de que permanecem em vigor, obviamente, todos os dispositivos da Lei n9 7.295, e apresente resolução ê de natureza à explicitação processual,
trata-se de explicitar certos aspectos processualísticos
que não estavam e não deveriam, normalmente, estar incluídos na legjslação. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, processualisticamente ou não, eu estranho, já no substitutivo,
que se queira dar um ordenamento -já vou encerrar,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José FrageiH)- V. Ex.• tem o
tempo que precisar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou encerrar, Sr. Presidente, lamentando que um assunto dessa natureza seja
t~azida desta forma e com essa rapidez, mas, enfim, tudo
bem.
Vejo que não haveria razão de se colocar no substitutivo o problema da impertinência. Apesar dessa impertinência, pode, quando for remetido ao arquivo, caber reR
curso.
O objetivo da legislação não foi esse. Ao contrário, foi
abrir a ampla fiscalizaç-do aos Srs. Congressistas. Esse
problema da impertinência ,que vai ficar sujeito aO céívo
da Comissão, podendo caber recurso ao Plenário do Senado, no meu entendimento, nós vamos burocratizar
mais e vamos complicar mais.
· Eram estas as observações que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente, (Mui to bem!)
O SR •. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação
súbstitutivo, que tem preferência regimental.
O Sr. Virgffio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, pela ordem.
O SR. VJRGILJO TÁVORA PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGT.JE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller, como Líder.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como
Líder. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Re.qÚeremos, juntamente com os demais Líderes, avotaçã6 mas, agora, estamos sentindo, aqul no PlenáriÕ,
um mal-estar reinando entre os Senadores de todos os
Partidos, em decorrência, principalmente, do substitutivo. De modo que, requeiro o adiamen~o da votação e se
não for possível. regimentalmente_, esse adiamento eu requererci verificação de quorum e jã, de antemão, s_abemos que não haverá número suficiente para votação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - É evidente a
falta de quorum para a votação. Em conseqUência fica
adiada a votação da matéria.-O Sf. Robe-rto Campos- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento·.
-

-0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, para um esclarecimento.
O SR. ROBERTO CAMPOS- (PDS- MT. Para
um .esclarecimento_ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, acredito que se está sobreestimando gravemente o
impacto dessa medida.
A montagem do sistema de fiscalização, montagem reclamada não só por membros do Congresso como por
toda a sociedade, que acredita que o Congresso não tem
exercido a_dequadamente a sua função de fiscalização,
consta de 3 peças.
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A. peça mais fundamental, em relação à qual houve
prolongado debate ao longo de vários anos, e que poderia suscitar_ dúvidas, ê a própria lei, a Lei n-~t 7 .295.
Lembremo-nos de que a lei n9 7.295, de 19 de dezembro de 1984, inlplementa o art, 45, da Constituição,
votado em 1967. TrataMse, portanto, de um atraso de 17
anos na implementação de um dispositivo constitucio-nal. Este seria o ponto controverso: implementar ou não
o dispositívo constitUcional que dá, ao Congresso, amplos poderes de fiscaliza cão. Mas essa batalha está vencida, foi vencida em 19 de dezembro de 1984, através da
votação do projeto do Senador Mauro Benevides.
A segunda peça já é meramente conseqUencial. A segunda peça é a Resolução n9 8, que faz, apenas, adaptar
o Regimento do Senado ao disposto na lei.
_Acontece. que a lei continha provisões que encontravam, seja algum conflito, seja omissão no Regimento do
Senado.
A Resolução n" 8,jâ votada por esta Casa fez as necessárias adaptações.
Agora temos a terceira peça, a mais simples de todas,
meramente regular à tramitação da proposta, Não são os
dispositivos legais fundamentais, não ê adaptação do
Regimento, é meramente como ordenar a tramitação da
proposta de fiscalização, Parece-me um ponto exclusivamente processual. E lembremo-nos de que a comissão
que foi constituída, o seu Presidente, o Legislativo, enM
fim, todos estão sob severa crítica por não se ter até agora dado início à importante tarefa de fiscalização, talvez
a mais importante tarefa de um corpo legislativo, à parte
a votação da Carta Magna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sendo evidente a falta de quórum, fica a matéria adiada para ser votaR
da amanhã. Em conseqUência, deixa de ser apreciado o
Requerimento n9 298, lido no Expediente, que fica assim
também prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Em regime de urgência- art. 371, b, do Regimento
Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
23, de 1985, de autoria da Comissão de Fiscalização e
Controle, que dispõe sobre a tramitação da proposta de
fiscalização e controle, tendo
PARECERES ORAIS, proferidos em plenário, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do· substitutivo apresentado pelo Senador José Lins, nos termos do art. 424, § 19, do Regimento
Interno; e
- Diretora, favorável ao projeto, nos termos do subsR
titutivo apresentado,

2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 245, de 1984 (n9 3.858/84, na Casa de origem),
de inicíatíva do Senhor Presidente da República, que autoriza a transferência da participação da União Federal
no capital da Companhia Nacional de Álcalis, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 209 e 2!0, de
1985, das Comissões:
~ de Economia; e
- de Minas e Energia.
3
Discussão, em segundo turno, do Pfojeto de Lei do Senado n9 18, de 1984, de autoria do Senador Gabriel Hermes, que acrescehta a categoria profissional do contador
no grupo das profissões liberais, tendo
PARECERES, sob n9s9 e lO, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislado Social, favorável.
4
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n<?4 de 1985, de autoria do Senador Nelson CarneiR
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ro, que dispõe sobre a polÍtica nacional do petróleo e de·
fine as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo,
institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sacie~

dade

Anôni~!!

e dá qutras

6

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 158, de 1983, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que r'egula a utilização e a liberação
da_conta vinculada do FGTS, para a construção e aqui~
~iç~o de cas.!.,própria, tendo
. PARECERÊS; s'ob n"'s 65i e 653, de 1984, das CÔmis-sões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, mq mérito, favorável; e
-de Economia, favorável, com enienda que apresenta
de nO? I~CE.

provid~ncJ.as, t~r~:do

PARECERES, sob n~>s 35'3 e 357, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e

- de Minas e Energia, de Ec:oriomla, de MUrih.ifplÕ!, de
Finanças, favoráveis. - --5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 79, de 1980, de autoria do Senador Henrique
Santillo, que dispõe sobre pagamento do repouso semanal remunerado ao empregado comissionista, tendo

7
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 20, de 1984, de autoria da Senador Nelson
Carneirõ, que acrescenta dispositivo à Lei n"' 6.649, de 16
de maio de 19_79, estabelecendo privilégio em favor dos
locatários com mais de 80 anos de idade, no caso de des~
pejo, tendo
-- PARECERES, sob fl9s 597 e 598, de 1984, ·das COmis:..
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucion"alidade e
juridicidade; e

PARECERES, sob n~>s 631 a 633, das Comissões:
- de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade, e, quanto ao mérito,
favorável; :Z9 pronunciamento: favorável ao substitutivo
da ComiSsão de Legislação Social; e
-de Legislaçlo Social, favorável nos termos do subs~
titutivo que apresenta.
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-de Legislação Social, favorável, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra~
da a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 12 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N9 124, de 1985

O Presidente do Senajio Federal, no uso das atribuições que lhe confere O Regime Interno, e nos termos
dos arts. 79, 55 e 512, §59, do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n"' 58, de 1972, com a nova
redação dada pela Resolução n9 57, de 1976, e tendo em
vista o que dispõe o Ato n'i' 18, de 1976, resolve:
Art. J9 Aprovar "ad referendum" da Comissão Diretora, a reformulação do Orçamento Interno do Fundo
de Informática e Processamento de Dados do Senado
Federal- FUNDASEN, para o exercício financeiro d~
1985, de conformidade com as discriminações constantes
dos Anexos I a V.
-Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
'
Senado Federal, 12 de ju!Qo de 1985.- JosF FrageUI,
Presidente.
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO
ANO XL- N• 086

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 1985

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Josê Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 78, DE 1985
Aprova o Relatório, a Conclusão e Recomendação da Comissão Especial destinada a examinar e avaliar os
fatos relacionados com as denúncias do J ornai "0 Estado de S. Paulo", sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Polônia.
Art. }9 São aprovados o Relatório, a Conclusão e Recomendação da Comissão Especial destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias do Jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Polónia.
Art. 2• Serão enviados ao Poder Executivo, para as devidas medidas saneadoras, todos os depoimentos e documentos sobre a disputa entre o Instituto do Açúcar e do Ãlcooi-I.A.A. e a Trading Costa Pinto e o envolvimento da Mapa Comércio e Empreendimentos Internacionais.
Art. 3• A Mesa do Senado Federal editará·o Relatório, a Conclusão e Recomendação, bem como os Anexos referentes ao presente Projeto de Resolução.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 8 de agosto de 1985. -José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
i-ATA DA 13l•SESSÃO,EM8DEAG0Sf0
DE 1985
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da ReptiJIIca
N\'> 162/85 (n' 366{85, na origem), deagradecimen~
to de comunicação.

1.2.2 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n\' 215/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivos
da Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a
aperfeiçoar o mecanismo de funcionamento do Enquadramento Sindical.
1.2.3 --Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURN/NO, como
Lfder- Defesa da remessa à apreciação do Congresso Nacional do acordo a ser finnado entre o Governo
brasileiro e o FMI.

SENADOR HERÁCLITO ROLLEMBERG
Ad uzi ndo novas consideraçÕes ao Projeto de Lei do
Senado nt 202/85 - Complementar, apresentado
por S. Ex• em sessão anterior, que altera o CódigoTributário Nacional.
1.2.4- CoD;J.unicaçio da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.2.5- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nt 216f85j de autoria do
Sr. Senador Gastão Müller, que modifica o caput do
art. 70 da Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966,
para permitir que-an-alfabetos possam obter carteira
de habilitação para conduzir veículo automotor.
I ) - ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n• 23/85, que dispõe
sobre a tramitação da proposta de fiscalização e controle, em regime de urgência. Aprovado, nos termos

d-~ substitutivO, após uSarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Itamar Franco e
Roberto Campos. Ã Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n'
23/85, em regirrie de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
- P_rojeto de Lei da Câmara n\' 245/84 (n'
3.858/84. na Casa de origem). que autoriza a transferência da participação da União Federal no capital
da Companhia Nacional de Álcalis. Discussão encer-.
rada, voltando às comissões competentes em virtude
de recebimento de emenda, após usarem da palavra
os Srs. Moac:yr Duarte e Martins Filho.
-Projeto de Lei do Senado n• 18/84. que acres~·
-centa a categoria profissional do contador no grupo
das profissões liberais. Aprovado, em segundo turno.
A Comissão de Redação.
- Projeto de Lei do Senado fi9 4/85, que dispõe
sobre a política nacional do petróleo e define as atri·
buições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a
Sociedade por Ações Petróli!O Brasileiro So-ciedade
Anónima e dá outras prOVidêRCias. Dlscussilo encer-r
rada, em segundo turno, voltando às comissões com-
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petentes em virtude de recebimento de emenda, após

usarem da palavra os Srs. Roberto Saturnino;
Virgilio Távora, Gastão MUller e Hélio Gueiros, tendo o Sr. Presidente usado da palavra para prestaresclarecimentos ao Plenário.
- Projeto de Lei do ~riado n9 79/80, que dispõe

sobre pagamento do repouso semanal remunerado
ao empregado comissionista. Aprovado, nos terrilos
do substitutivO da Comissão de Legislação Social. Ã
Comissão de Redação.
-Projeto de 1:-ei do Senado n9 158/83, qUe regula
a utilização e, a liberação da conta vinculada do
FGTS, para a~ construção e aquísiÇão de casa própria. Discussão adia'da p~ra ~ sessão do dia 5 de setembro próximo vindouro, nos termos do Requerimento n9 299 f85.
-:- Projeto de Lei do· Senado n9 20/84, que acresCenta dispositivo à Lei n9 6.649, de 16 de maio de
1979, estabelecendo privilégio em favor dos locatârios com m-ais -de 80 anos de idade, no caso de despejo. Discussão adiada para a sessão do dia 5 de S:etembro próximo vindouro, nos termos do Requerimento n9 300/85.
·
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR VIR GIL!O TÁVORA, Como LfderDeficit Público orçamentârio.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Tratamento discriminatório que estaria havendo por parte do
M inístêrio da Fazenda, entre os funcionários a:posentados_e os ativos.

SENADOR GASTÃO MULLER- Telex recebi·
do por S. Ex• da As_sociação dos Produtores Rurais
do Médio Ar_a.guaia e do Sindiçato Rural de Água
Boa~ MT, relatando problemas de invasão de terr;:tS naquelas regiões.

SENADOR NIVALDO MACHADO- Redução,
pelas siderúrgicas estatais, do prazo de pagamento do
açã adquirido pelos revendedores.
SENADOR MURILO BADARO do Dr. Joseph Hein.

_Necrológio

1.3.2- Designaçilo da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA i32•SESSÃO,EM8DEAGOSTO
DE 1985
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Parecer encaminhado à Mesa

-Projeto de Lei do Senado n9 130/82, que acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei n9 5.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).
Aprovado, nps termos do substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça. Ã Comissão de Redação.
2.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n9 55/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n9 301/85,
lido no Expediente. Aprovado, em primeiro turno,
após pareceres das comissões competentes.
- Projeto de Lei da Câmara- n9 53/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n9 302,
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da co~
missãO competente. Â sanção.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

2.4- ENCERRAMENTO

2.2.2 -Requerimentos
- N9 301/85, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9 55/85, que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente do _Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Pau_l_o e dâ outcas providências.
- N9 302/85, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9 53(85, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Educação crédito especial até
o limite de Cr$ 32.332200.000 (trinta e dois bilhões,
trezentos e trinta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros), para o fim que especifica.

2.1-.0RDEM DO DIA
--PrOjeto- de Lei da Câmara n9 29/84 (n9 12_9/79,
na Casa de origem), que determina a inclusão de pa·
rágrafo no art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
1%0- Lei Orgânica da Previdência Social, regulando a iqclusão dos pescadores no regime dessa lei.
Aprovado. A sanção.

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES.
SÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na
sessão de 7-8-85.
-Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferidos na
sessão de 7·8-85.
-Do Sr. Senador Octávio Cardoso, proferido na
sessão de 7-8-85.
-Do Sr. Senador Virgílio Távora, proferido na
sessão de 7-8-85.

-4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 131 tt Sessão em 8 de agosto de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e Martin:; Filho
ÀS 14 HORAS E 3D MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADOR_ES:

-

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimuncto Parente
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros

-Alexandre Costa- Américo de Souza- Alberto Sila -_:-ffefv.ídlo Nunes - César Cais - José Uns Virgílio Távora - Moacyr D1,1arte- Martins Filho -Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado
- Guilherme Palm_eira - Luiz Cavalcante- Lourival
~ptista - Heráclito Rollemberg - Juta!zy Mag::ilhães

- Lomanto Júnior- Luiz Vi?,na- Joilo CalmonNelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco - Murilo Badaró - Benedito Ferreira - Henrique
Santillo- Benedito Canelas- Gastão Müller- José
Fragelli - Enéas Faria - Lenoir Vargas - Carlos
ChiareUi - Alcides Saldanha-- Octãvio Cardoso.

na presidência pelo vice-presideõte eleito dentre os
demais membros.
§ 69 A Comissão de Enquadramento Sindical
-POderá convocar técnicos que a assessorem nas deci~
sões sobre revisão do quadro de atividades e profissões."

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. SenadoreS Havendo número regimental, declaro aberta u sessão~
Sob a proteção de Deus, inicialnos nossos trabalhos.
O Sr. 19 -Secretârio irã proceder à leitura do Expediente.

Art. 2'~ -Esta Jei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. _31' Revogam-se as disposiÇões em contrãrio.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

Justificação

MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

-oS Ob]i:tívos que se querem alcançar com as alterações

De agradecimento de comunicação:
N' 162/85 (o~' .366/85, na origem), de 7 do corrente, referente â promulgação das~R~esoluções n~'s ~9, 2l, 24,_2.5,
31, 32, 34, 37, 38, 42, 43, 45,47, 48, 49, 51, 56, 58, 59, 62 e

63, de 1985.

.

. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
h do vai à publicação._ _
,
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser
pelo Sr. J9Secret.ário.
---

ndo

~ lido a· seguinte.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 215, de 1985

propostas são:
I - que a Comissão de Enquadramento Sindical se
constitua exclusivamente de empregados e empregadores, ·mantendo apenas um t'epitsentante do MTb para
- pr1t~~-~a~e sejarO estabelecidas normas de atuação da
CES, permitindo às partes interessadas ampla defesa de
·seu~ interesses; ·
III- que a CES, embora constituída basicamente de
empfegados e empregadores, possa socorrer-se de têcni-

coi~ _que, enfim~- Sejain fi~ados prazos e condições
--para as partes poderem recorrer das decisões proferidas
pela CES, :acerca· de revisão- do quadro de atividade e
profissões.
Sala das Sessões, em 8 de agosto de 1985.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452,
DE to DE MAIO DE 1984
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

"Altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, com vistas a aperfeiçoar o meca11ismo de
funcionamento do Enquadramento Sindical."

o Corigresso Nacional-decreta:
Art. 19 No capítulo II, do título V da Consolidação
das Leis do Trabalho, introduzanHe as seguintes modificações:
- ...:Art. 575. . . -:-.. :-.-:-.::~ ... _... ,....... ~····-.
§ 19 As entidades sindicais e as empresas poderão dirigir-se à Comissão de Enquadramento Sindical para pleitear a revisão do quadro de atividades e
profissões, devendo o pedido estar devidamente instruído com:
I - qualificação COrii.ftleta do requerente. acompanhada da cópia;
- I I - exposição de motivos do pedido;
III- indicação da ati vida de principal da empresa. relacionando todos os setores de produção;
IV- número aproximado de empregados, em
cada setor da empresa;
V- citação do nome da entidade sindical a favor da qual a empresa vem recolhendo as contribuições sindiciais, tanto dos empregados quanto do
empregador.
. __ _
§ 29 Quer nas propostas de sua iniciativa, _quer
nas de entidades sindicais ou empresas, a Comtssão
de Enquadramento Sindical darã prévia ciência aO
sindicato, federação, confederação ou empresa <rom
interesse- na pretendida revisão, deferindo o prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa.
§ 3" As decisões da CES serão obrigatoriamente tomadas em sessões públicas e imediatamente co;.
municadas à entidade ou empresa interessada, para
fim de recursos, dentro do prazo de trinta dias.
§ 4" A propOsta de revisão será encaminhada'
ao Ministro do Trabalho para homologação.

-
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Art. 576. A Comissâ:Õ (fe'-Emj"uadramento Sin~
dicaJ serã constituída de onze (II) membros, sendo:
I - um representante do Ministério do Traba.

~

-

ii- cinco representantes das categorias econô-

micas; e
III- cinco representantes das categorias profissionais.
§ I 9 Os membros da CES serão designados
pelo Ministro do Trabalho, devendo os representan~
tes das categorias económicas e profissionais serem
indicados mediante eleição conjunta das respectivas
confederações.
§ 59 Em suas faltas ou impedimentos, o representante do Ministério do Trabalho serãsubstituído

!

-·Ã~i: ~:,s~

··o· q·~;dr"d ·d~· ~tt;id;d~ -~ Pr:;ris.sõ~ ·;~rã

revisto de dois em dois anos, por proposta da Com_issão
do Enquadramento Sindicai, para o fim de ajustã~Io às
condições da estrutura econõmica e profissional do país.
~§ fq Antes de proceder à revisão do _quadr_o, a Comissão deverá solis:;itar sugestões às entidades sindicais e
às associaçõ~ pro[issionais.
- § 2T- Á proposta de revisão serã submetida à aprovação do ministro do Traba1ho.
{Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (José F;ag~iii)- O pr~jeto serã publicado e remetido às Cpmissões competentes.
Há oradores inscritos.
,
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, que falarâ como Líder do PDT.
O SR. ROIIERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Lfder, pronu'ncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Li nos jorriais de ontem, que o Governo teria tomado
-a decisão de não enviar ao Congresso Nacional para
uma apreciação final, o acordo que pretende assinar com
o Fundo Monetário Internacional. A ser verdadeira esta
decisão, e s-e não sofrer uma revisão, Sr. Presidente, estaremos-diante de um caso não apenas extremamente la~ntável, mas decepcionante e a1tamente nefasto para
tOda esta Nação. Trata-se afina] de contas, de um acordo
internacional, de um verdadeiro tratado internaciona1
que irã reger os destinos desta Nação por algumas décadas, inl1uenciando toda a coqduta, toda gçstão de nossa
-política econômica, influenciando, por consegl:Ünte, diretamente, a vida de 130 milhões de brasileiros; ~ata-se
t:!_e um acordo muttíssiino mais imj)õrtante do qui! vários
dos acordos e dos tratados internacionais que o Senado
tem apreciado.
Não creio, Sr. Presidente, que V. Ex~ na quãfíilaà.e de
Presidente desta Instituição e defensor responsável que é
pelo resguardo da soberania da Instituição e das suas
prerrogativas, não creio que o Presidente José Fragelli
aceite estã decisão do Governo Federai, que tira do Congresso esta respons~bilidade que é dele e que é, particulaimente, do Senado que é a Casa encarregada de analisar e de aprovar ou não Os tratados internacionais do
Brasil.
=-Não c~eiÕ mesmo q~e os Se~hores que aqui têm assenta, e particularmente aqueles que compõem a bancada
do Governo hoje~ Senadores do PMDB e da Frente Li-

beral concordem com esta decisão. Do contrário seria
um_ desmentido de tudo que disseram das tribunas desta
Casa _durante os ítltimo_s anos, quando sempre reclamaram que os acordos com o Fundo tivessem o respaldo, tivessem a aprovação, tiyessem a homologação do Senado
e do Congresso Nicíonal. Creio qUe seria urita desmoralização que nos atingiria a todos, de todos os partidos,
por tudo que dissem_os n_os últim_«;>s anos, aqui nesta Casa, em defesa da Instituição, em defesa deste direito, que
ê um direito do senado, de analisar e de aprovar ou não
os acordos com o Fundo Monetário Internacional.
Não quero, Sr. Presidente, que se diga amanhã pelas
ruas coisas a respeito do PMDB, um partido ao qual pertenci, que teria mudado tão frontalmente a sua postura.
que caíría na deSmoralização a ponto_de ser comentado
pela rua, pelas expressões populares: ..PMDB, quem te
viu quem te vê". Porque, uma vez no poder, estaria negando, estaria desmentindo tudo aquilo que pregou, enquanto era um partido de Oposição, companheiro noss_o
na luta, não só pela redemocratização do País, mas pela
mudança dos rumos da política econômica, do modelo
econômico e, partiCularmente, peta revisão desses acordos com o Fundo Monetário, pela revisão da política de
gestão desta dívida externa e por conseguinte. não poderüi este partido, agora, adotar uma posição diametralme~te opqsta.
- A razão que estaria presidindo esta decisão do Governo é a de .que sente o Governo que não teria essa aprovação, que o Congresso Nacional com a sensibilidade
política que tem, com o cantata maior e mais íntimo com
o povo; de vez que os Congressistas estão sempre realimentando esta sua representatividade através do diâlogo, com a sociedade brasileira de um modo geraJ, o CongresSo itão aprovaria nada que fosse realmente lesivo aos
interesses nacionais. E o que nós estamos vendo jã ê wn
processo de submissão cada vez maior às imposições do
Fundo Monetário, e estamos assistindo de um lado a in·
fiação retomar o seu crescimento, de outro lado a economia criando progressivamente, no mesmo paço em que
se encontrava. quando ao tempo a política de Delfl.m
Netto.
As indicaçõeS são claras, s~ não vê quem não quiser
ver, que a inflação retoma o seu vigor e que a economia
perde o seu vigor, jã apontando hoje - a Imprensa já
publica - os resultados do IBGE. mostrando que o crescimento industrial cai. de mês para mês, e neste ritmo,
o~viamente. Mas, estágritanteffiente claro que não terem_os nem _o crescimento de5%, que já em si é muito baixo
-e que o Presidente Sarney anuncia como sendo meta de
Governo.
O desemprego no Brasil tem características de calamidade crôníca e precisa, exigindo taxas de crescimento mais
elevadas do que 5%. Mas, a continuar a política imposta
pelo Fundo Monetário que está sendo executada crescentemente peJo Governo. nem esses 5% vão ser ãtirigidos, porquejâ o l~" semestre- se a tax.a média decrescimento industrial foi de 6% e o setor industrial é o mais
dinâmicO
nOSs-a eConomia- ê óbvio que não é a agri~
cultura e nem o setor de serviços que irão sustentar essa
taxa ao nível em que o Presidente fixou. Vamos ter novamente uma onda de recessão profunda com o desemprego, com todo O rosáiio de dificuldades e de angústias
para o povo trabalhador, e isso aliado a um crescimento
com a inflação que obviamente reflete a franqueza e a
debilidade da economia, que tem sua causa na terrível
sangria que sofre a economia brasileira com os pagamen·
tos de juros, comissões, spreads e amortização da dívida
externa.
cDe forma, Sr. Presidente, que este ê o assunto crucial
.na etapa que estamos vivendo. Antes de tudo é preciso
que tenhamos uma economia minimamente sadia, do
contrário serão frustrãdos todos os esforç-os de redemocratização do País. E para isso é preciso que o Congresso
se afirme exigindo a apreciação dos tratados com o Fundo Monetário Internacional, que constitui um prerrogativa nossa, indiscutivelmente, não aceitando, por conseguihte;-como creio que--o Presidente não aceitará, a decisão do Governo de não submeter a esta Casa os referidos
. acordos_._

ae

O Sr. Fiíbio Lucena- V, Ex• me permite um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer.
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OSr. Fábio Lucena- Nobre Senador Roberto Saturní-iiô, como de sempre, de hábito ~ de costu':"e, ~ pronunciamento de V. Ex• é oportuno, e sensato, e sâbto por
excelência. Tem toda razão V. Ex.• eu ~credito que o Senado Federal em peso estã solidário" com V. Ex• como
solidárias também estâ a Câmara dos Deputados. Eu
não tenho a menor dúvida, Senador Roberto Saturnino,
porque os tempos são Outros. Há um ano atrã_s era p~~si
vel que o Presidente da República ~_zes~e uma afirmativa
dessa natureza e essa afirmatiVa se ~aterializass~.a_tr~v~
de atas concretos, atos írrev_ersíveis, como nó~ nos habttuamos a assistir da parte dos governos no periodo do
autoritarismo. Agora; todavia, o Chefe do GQverno haverá de entender com toda ce_rteza que os_tempos mudaram e que o Congresso__ não-aceita decisões do Govern?
dessa ordem e_dessa natUI:eza; que o Congresso não acetta, sobretudo, desacato ao ar..t. 44 da Co_nsd~uição ~ede
ral, que determina a aprovaç_acr p_elo C~ngresso N acaon~
dos atas e tratados jnternactonats, assmados pelo P~est
dente da República, ou por delegaçãD do Presidente, por
meio de MiniStrO-de Estado.
Convém recordar, nóbreSenador, que_ V. 1?-_~foi o pr~
meiro e, se não me e-ngano, o único parlamentar brasdetro que advertiu no--início dos anos 70, para~ ~hoque do
petróleo, e V. Ex~ indicou medidas ao GoVC::I'_rt~_da época
que, por não terem sido tomadas, n~ oportum_dade certa
que era aquela. conduziram o Brastl a essa sttm~.ção. de
semicatástrofe em que nos encontramos. Meus parabens
a V. Ex• meus sinceroS cumprimentos a Nação, de fat~,
está mais uma vez de parabéns, porque V. Ex~volt_a à trtbuna do Senado, com esta felicidade, dando. mats uma
aula a todos nós e tranqtlilizando assim a Nação, QO SÇ!1~
tido de que _o Congresso irâ ~eagir .de_?tEo da lei,_de~tro
da Constituição para que a Constttutçao e a let s.eJam
cumpridas. Era o aparte que tinha a dar a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
Senador Fábio Lucena. Eu o parabenizo da mesma for:ma porque com a sua palavra abalizada, c"om a sua palavra respeitada. com a sua palavra sempre anco~ada no
resp-eito à lei, no respeito à Constit~ição, _v. Ex• Dle r~
força a convicção de que o Sena_do nao acettarâ e_sta dectsão se ela for definitivã-. O senado saberá reagtr com a.
palavra de V. Ex' dos nobres colegas, de todos que têm
assento nesta Casa, do nosso Presidente em particular,
que sei, não aceitará tambêm uma decisão-:<Iu~_tire do__~
nado esta prerrog"ativa,_que lhe~ constitu~onalmente de
dire"ito:- De forma que, parabenizo V. Ex• agra_çlect?ndo
suas palavras de reforço ao meu pronunciamento nesta
tarde.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Cçm muito prazer, nobre Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco- Senador Roberto Saturgino,
ainda ontem dizia eu, aqui rio Senado Federal, exalamente isto. O Congresso Nacional, não só pelo seu dever
constitucional, deverá apreciar os ac_ordos internacionais
assinados com _o Fundo Monetário Internacional~ e çom
os bancos estrangeiros. E citei, inclusive, o exemplo do
contrato firmado_com o Banco Morgue e com 243 bancos estrangeiros. V. Ex~ deve. se recordar, ·que tivemos o
prazer de debater este aspecto.
O SR. ROBERTO SATURNINO -

fl verdade,_

O Sr. Itamar Franco- E mais ainda, Senador Ro_berto Saturnino, há um projet.o de nossa autoria, jâ aprovado em dois turnos, por unanimidade, nesta Casa, sUbmetendo ao crivo do Co_ngresso Nacio~al, um parecer do
Senador José Fragelli, determinando esta prerrogativa a
mais do Congresso Nacional. Portanto, estranhamos ontem, no debate com o Líder do P.drtido _da Frent~ Liberal, que o Presidente da República prestaria coõtas aO
Conselho Político. Nós não temos nada contra esse Co_nselho Político do Governo: Ao contrário, formado por
ilustres membros_das nossas lider.ancas~Mas, a verdade é
que Sua Excelência tem que prestar contas ao CongresSo
Nacional, não de acordos futuros, mas dos acordos já as~
sinados que feriram a nossa soberania, que precisam ser
examinados se já pagamos ou não essa dívida. O nó górdio da economia, o nó górdio do desenvolvimento brasi~
leiro está exatamcnte nessa dependência externa. Por isso, eu também levanto neste aparte o meu aplauso a V.
Ex' e na expectativa de um Governo que se diz e que pre-

cisa ser democrático, n'ãc:r pode deixar que o Congresso
deixe d_e apreciar aqUilO _que as Suas prerrogativas constituciQnais__d~tçrminam,
-O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador Itamar Franro. Toda a_ Casa se lçmbra da
discussão que travamos aqui a respeito_do projeto de V.
Ex• Um projeto, exatamente, que obrtga que todas as
operações de crêdito externo sejani aprovadasp;!? Sen~a~
do. Se as operações dos Estados e dos MumctplOs sao
aprovadas, por que as operações que envolvem todo o
futuro cambial do País, toda a situação do nosso balanço
de pagamento, não devem as operações ser avalizadas e
executadas pelo Governo Federal? V. Ex• está de par~
béns também pelo seu pronunciamento de_ ontem e precisamos fazer aqui, isto sim, uma verdadeira frente de preservação das prerrogativas do Senado e dos interesses
desta Nação, que este Senado hã de saber r~presentar,
como a outra Casa. do Çongresso Nacional. _O Senado e
Câmara, esses sim, o Poder Legislativo, o Congresso .é
quem- iem que dar a palavra final. Exatamente, a última
palavra é do Congresso. Não queremos partic~p_ar d~
negociações prévias. Realmente não cabe a parhctpaçao
do Congresso Nacional em todas as etapas preliminares
de negociação desse acordo. a muito certo que o ~anc?
~Central, que o Ministério da Fazenda, que o próprto MInistério das Relações Exteriores conduzam essas negociações nas fases preliminares. Entretanto, a validade
desse acordo tem que depender da palavra final do-Congresso, como ocorre em todas as democracias do ml:'ndo,
como ocorre em relação a todos os outros tratados mternacionais que o Brasil firma com outros p~í~es. En~ão,
na hora em que o Brasil, o Governo ~rasd~~ro asst~ar
um tratado internacional com uma entidade mternactonal, c_omo_é_o Fundo Monetoârio, um tratadQ; conio dis. se vai" influenciar os destinos desta Nação_ pelas próxim~s décadas então, nessa hora o Executívo firffia um
-""acOrdo soiíriho sem ouvir_ o Congresso Nacional? Não.
A palavra .final é do Congresso. b de dire~W. ~-é c~:mstitu
cionalmente de direito e haveremos de ex1gtr tsso. Todas
ãs bancadaS a-qUi em unidade~ favor desta posição, cfue
é uma posição de preservação -das nossas prerrogativas.
O Sr. Itam..- Franco --Se V. Ex• permite, o PMDB
não pode ter uina face quando_é Oposição, e uma outra
quando é Governo.

O SR. RÓ BERTo SATUimlNQ -,
Ex• t~m_ to~a r~ão.

N;ãõ podo. V.

O Sr. Virglllo Távora- V.Ex• concederia um aparte,
nobre Senador Roberto Saturnino?
- u-sR. ROBERTO SATURNINO - Ouço V, Ex•
com muito prazer, nobre Senado~_Yirgflio Távora ..
O Sr. Virgílio Távora -

Nobre Senador Roberto Saum apelo_a V:._~x~ Hoje vamo~__falar
justamente sobre o mesmo assunto, ontem não pudemos,
no sentido de que V. Ex• esteja presente tão logo S._Ex•,
o Sr. Presidente desta-Câmara Alta, se_dignar nos dar a
palavra, para continuarmos aquele colóquio que foi in- terrompido pelo recesso, parece· que em tão boa hora
para uns; e pàra ·tristeza nossa.
turiiino;faffamo~

O SR.ROBERTQSATIJI!l'IINO -,E daJSação.
O Sr. Virgt:1io Távora --Segundo, para dizer a V._ Exf
de que deve ficar absolutamente explicitado o pensamen·
to de Sua Excelência - nós abordaremos sobre esse assunto- o Senhor Presidente da República, porque-ao
ouvirmos-aS palavras do eminente Líder do PFL, aqui,
nesta Casa, tivemos uma outra versão ao lermos as declarações do Sr. Presidente da Casa. Antes._de mais nada,
pelo menos os porta~vozes das decisões presidenciais, di·
gamos, falem a mesma linguagem e sobre essa mesma
linguagem, nós vamos, então; oferecer os reparos. Mas
só queremõs" lembrar a v~ Ex•, preliminarmente, para
dar um pouco de pimenta ao seu discurso, porque, infelizmente, só agora dele tomamos conhecimento, pois
chegamos atrasados a esta sessão, é de que estâ parecendo que. a Nova República, com os seus procedimentos
perante o FMI, como daqui a pouco vamos ver, está
mais_ do _que absorvendo tudq o_ que_ fez a _Antiga República. Aqui não há duas palavras e nem três para seca~
ract_erizar o _mesmo fato. Quando, depois de restabelecido, espenurros que S. Ex', o no-bre Senador Gastã·o

,.
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MUller que, agora, é o Lrder do PMDB, portanto da
facção maior que apoia o Governo, nos der a versão que
vamos tomar como aquela versão oficial, então, sobre
ela vamos discutir daqui a pouco. Era a proposta que
fazíamOs a V. Ex• e para mostrarmos, realmente, daf
para diante a nossa discordância sobre o que porventura
esteja retratando a opinião oficial e que contradiga todo
um passado de partidos que, aqui, nesta Casa deixaram
se~ pensamentos bem inserid~s nos Anais.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador. Aceito o convite de V. Ex• e estarei ·aqui
na oportunidade do seu pronunciamento airida hoje. Lamento dizer que V. ex• tem razão, isto é, a Nova República repete__ os mesmos. procedimentos, tem um discurso diferente, vamOs reconhecer. A retórica é um pouco diferente, mas os procedimentos, os atas concretos at~
agora estão sendo repetidos.
O Sr. VirgOio Távora -

Permita~nos ...

O SR-:- PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo s-oar a
campainha.)- V. ·Ex,_ teril. um minuto e pediria que não
_ultrapassasse o tempo regimental.
O SR. ROBERTO SATURNINO - E não ultrapaS'
sarei, Sr. Presidente. Peço só licença para, neste minuto,
ouvir o nobre Senador Gastão Maller.

-sr.

-U
GaStãO M'Uner - Senador Roberto Satumino,
eu participei, comO-Líder em exercício do PMDB, da última reunião do Conselho Politico. E transformaria as
palavras de V. Ex•, o seu último raciondnio, no meu racioncínio. Q_que mal entendi na reunião, é que o Presi·
detne José Sarney. disse o seguinte: que essa parte inicia~
de negociiições preliminares, em que o Banco Central e
os Mini~tros con:ipetenies V~O fazer e estão fazendo, seria
impossíVel comunicar permanentemente ao Congresso
para este tomar decisões. Então, seria comuriiclido ao
Congresso essas preliminares através do Conselho, ou
melhor, dos líderes. Agora, as decisões definitivas serão
.toiriadas pelo Congresso.
O Sr. Roberto Satumino --Muito bem!
O Sr. Gastão Miiller- De modo que, isso é que mal

entendi, na reunião do Conselho. Nenhuma decisão definitiva ser'â tomada neste País sem ser ouvido ,o Congres-so NacionaL E _o PreSidente-José Sarney, ao afirmar isto,
não está fazenao mais do que respeitar a ConstituiÇãO
que ele tem bem à sua frente, sobre sua mesa. De modo
que essa é a versão que éu eri.tendi, como participante
desta última reunião· do Conselhn Político.
O SR.I{OBJiRTQ SATURNINO- Muito agradeço,
nobre S_enado!-.Gastão Maller, os esclarecimentos de V.
Ex• E Veja, sr:-PreSidente. que is ta mos todos tranq Uili-zados. Deve ter havido um equív'oco do noticiário da Imprensa, e »- verdade é restabelecida pelo nobre Líder do
PMDB, o maior partido do Governo, o partido que tem
mais responsabilidade, tranqUilizando-nos e. gararltindo
que o pensamento do Presidente é de realmente submeter
ao Congresso Nacional o exame final, depoís de proces. sadas as negociações. o projeto de acordo ser subJpetido
ao Congresso Nacional, que o que n6s desejamos.
Sr~ Presidente, agradeço a benevoléncia de V. Ex• e encerro minhas palavras, tendo dito tudo que queria observar esta tarde, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Heráclito Rollenberg.
O SR. HERÁCLITO ROLLENBERG (PDS.SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SenaM
dores;
O Brasil continua de pé, aguardando as mudanças
prometidas ao seu povo nas praças públicas. Mudanças
que são como a,~pirações nascidas de uma realidade que
todos os brasileiros, independentemente da condição e
da legenda pa~tidãria, sabem sentir. Sensível aos acenos,
crédulos às vozes e aos discursos dos políticos, o povo
brasileiro deposita as suas mais sinceras esperanças na
realização de um governo inovador, democrá.tico e aci.
ma de tudo justo.
E justiça é o retorno legal e verdadeiro do federalismo,
p3:_ra que o Estados possam crescer harmonicamente,
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possam participar do grande e· inadiável esforço de de~
senvolvimento, possam enfim projetar um futuro justo
para os brasileiros de todas as partes do Brasil.
O Governo da Nova República preconiza uma s_ociedade capitalista, liberal, contemporânea e tornará esta
idéia clara no primeiro PND que está, agora, em elaboração. A tarefa governamental, que certamente passará
pelo Congresso para receber respaldo do debate e~
nome da sociedade brasileira, impõe, pela sua própria
natureza - capitalista, líberal, contemporânea -, a
mais urgente das questões nacionais: a reforma tributária.
Como sistema de oportunidade, o capitalismo insere
em seu contexto o crescimento global do Pafs, para evitar que regiões permaneçam atrasadas e dependentes,
·obrigando o Estado a adotar políticas para atender aos
carentes que formam a população marginalizada do
Pafs.
A Nova República não pode: repetir comportamentos
que já demonstraram ser inúteis, não podendo, canse~
qüentemente, nem tornar o Estado um empresário, muito menos contornar as falhas do modelo económico com
medidas paliativas e de efeito meramente compensador.
Reside justamente na indefinição de uma ordem económica justa, ainda que seja capitalista, a atrofia do Execu~
tive que faz da União um imenso caixa, a bancar suas
prioridades, seus programas, mesmo quando eles não refletem as necessidades nacionais, nem são destinados

como remédio eficaz contra as disparidades regionais,
estas sim, conseqüências nítidas da injustiça praticada
contra Estados e Municípios.
o" federalismo foi uma conquista da Repóblica e deu
aos brasileiros a idéia de uma Pátria, com toda a capacidade de crescer, enriquecer e dar felicidade ao seu povo.
No entanto, por motivos os mais diversos e mais fúteis,
alterou~se a Lei Maior, rasgou~se a Constituição,
concentrou-se um poder com elefantf.u:se fiscal, cada vez
mais voraz, eliminando fontes de receitas dos Estados e
dos Municípios, sob a promessa vã de que seria possível
eliminar a injusta reaHdade nacional.
O"iempo provou que a Concentração Dão deu certo,
enquanto cresceu a- idl::ia do federalismo que devemos,
sem temor, retomar para tornar possível a existência da
República. O Movimento Militar de Março de 1964 produziu, logo nos primeiros tempos, uma .refor~a tribu~
tária, justamente para corrigir todas as distorções apontadas pela realidade brasileira. Foi, sent dóvida, a Refor~
ma de I 965 a que mais fielmente revelou as intenções do
Governo Federal, ou seja: a diminuição do déficit de caixa da União, que se constituía num dos prinçipais focos
inilacionârios.
~Como·· 6 pOssíVel Observar. a União agiu para regido
próprio. sem levar na devida consideração o esvaziamento dos Estados e dos Municípios que deixaram de contar,
em suas receitas, com o produto Çe 12 impostos, vigorantes desde a Constituição de 1946 e pela Emenda
Constitucional n'~' 5, de 1961, ficando apenas com 4: o
ICM e o ITBI do Estado, o IPTU e o ISS do Município,
depois da vigência da Emenda Constitucional n'~ 18, de
1965, em janeiro de I967.

· Por conta da alteração -constitucional foi aprovada a
Lei n9 5.172, em 25 de outubro de 1966, o Códig~ Tribo~
tário Nacional, objeto de alterações para as quais~ atra~
vês de projeto de lei complementar, pretendo o apoto dos
nobres Senadores. ~ uma tentativa de fazer reverter,. se
não o quadro anterior, ~elo menos sustar~ progressiVO
empobrecimento das umdades da Federaçao e com elas
as células da organização naéional que são os Municf.,i os.
Trago ã -cdnsidêração de- V. Exfs estC assUnto, tamo
por representar uma contribuição desta Casa, a uma
questão fundamental do Brasil, como para fazer ecoar,
neste Senado, o pensamento municipalista que, através
da Associação Brasileira de Municípios - que honrosa~
ment~ presido - e defensora das comunas brasileiras,
traz ao debate a realidade adversa patrocinada pela
União, com repercussão cada vez mais danosa na vida e
na organização econômica e soCial do País.
O Sr.· Gastão Müller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG -Com muita
honra concedo o aparte ao nobre Senador Gastão
MUller.
O Sr. Gastão MUller - Nobre Senador H~ãclito
Rollemberg, no início do discurso de V.
eu tivça impreSsão de cjue V. Ex• estava sendo injusto com a Nova
Repóblica. V. Ex• catahgou uma série de falhas, de er~ ·
ros, que não representam de fato culpa da Nova Re~
pública. Poderíamos considerar esses erros naturais, hu~
manos, pois to~os somOs hum?nos, da Velha República.
P~o a V._ Ex• somente q_1:1edé um prazo à Nova República. Ainda é cedo. a meu ver, embora respeite a posição
de V. Ex•, para fazer cobranças maiores à Nova Re~
pública. Temos 120 dias de fato de um novo Governo.
De mOdo que são erros, como V. Ex• mesmo cita, acu~
mulados em 21 ~mos, que vamos corrigindo aos poucos.
Tenho absoluta certeza que o Presidente Sarney! com o
apoio nosso, do Congresso Nacional, atingirá esse objetivo: corrigir os erros passados e colocar, pelo menos na
nossa opinião, as coisas no seu devido lugar.

Ex•.

Q SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Agradeço o.
aparte de V. Ex•. No decorrer do meu pronunciamento
V. Ex• irã verificar que procuramos colocar as coisas nos
devidos lugares. Mas, convém, neste momento, recordar
a V. Ex• que o eminente Presidente José Sarney recebeu
os prefeitos brasileiros, hã pouco tempo, aqui em
Brasília, e asseg!Jrou_~ll~es que, dent~ de 30 dias. daria
uma_s_olução relacionada com a reforma tributâria. Sen~
tindo que era realmente dificil que essa solução saísse tão
de imediato é que a Associação Brasileira de Municípios
marcou entrevista com Sua Excelência e entregou à sua
assessoria, como subsidio, um projeto nosso, apresentado aqui no Senado, de reformulação do Ç-6digo Tributário, por achar que seria uma solução mais imediata
aquilo que Sua Excelência o Presidente da Repóblica desejava fazer, por entender que uma reforma tributária
mais ampla, naturalmente, virã com a Constituinte. O
que significa rlizer que os Municípios brasileiros terão
que esperar atê 1987, quando irão vigorar as modificações de uma reforma constitucional ou a Constituinte.
Mas quero agradecer as palavras de V. Ex.• e espero que,
atentamente, V. Ex• verifique o continuar do meu pro~
nunciamento, onde colocaremos as coisas nos seus devidos lugares.

Pi"onunclamentos, os mais diversos, de eminentes líderes brasileiros, como o saudoso Presidente Tancredo Ne~
.ves e o atual Presidente José Sarney, dão a mais clara
noção de consenso sobre o Tema da Reforma Tributária,
presente pela sua atualidade na pauta dos debates do
Pa_fs. No entanto, urge tornar viável uma reforma, com a
urgência de que a nação precisa. O caminho, enquanto
não ê votada e instalada a Assembléia Nacional Constituinte, forum de todas as mais importantes questões bra·Sileiras, penso ser o da modificação que o projeto de lei
introduz no Código Tribuntário Nacional.
Creio que este modo mais rápido, conquanto não seja,
na expressão mais ampla, a Reforma Tributária que o
Brasil precisa, é um pass_o que pode até ser arrolado
como daqueles que purgam do contexto legal do País as
anomalias e injustiças deiX.adasj ao longo do tempo, nas
normas vigorantes. Chamo a atenção desta Casa para
esta possibilidade concrt::ta de antecipar uma justiça tri~
butária, em nome dos Estados e dos Municípios, através
do conjunto de modificaÇões proposto no bojo do projeto de lei que tenho a mais grata honra de submeter à consideração de vossas excelências.
Move~me o mesmo ânimo pela construção de uma sociedade fraterna, liberal, contemporânea, capaz de con~
duzir o Brasil ao lugar destacado que pela qualidade do
seu povo, pela capacidade de trabalho, pela potência de
sua riqueza, está por conquistar. Considero oportuno o
momento, principalmente levando em consideração que
as populações municipais dos centros mais abertos e po~
Htizados do Brasil, as capitais, estão sendo mobilizadas c
organizadas para a eleição de 15 de novembro, que resta~
belece a autonomia política.
Ao lado da automatica política, urge que as capit.:lis,
como de resto os municfpios brasileiros, restituam ao
Pais o espírito liberal da federação, pa:ra produzir um de~
senvolvimento harmonizado em suas metas e especial~
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mente em seus efetos e resultados. Fiz; Para melhor e
mais amplo esclarecimento, longa justificativa ao projeto
que apresentei à consideração de Vossas Excelências.
Nela estão relacionados todos os pontos que fortalecem
a intenção legislante, nela Vossas Excelências encontra~
rão, lado a lado, a justiça s_ocial antevista na justiça fiscal, o que representa clara sintonia com os postulados
que virão a públic_o no primeiro PND que o Governo da
Nova República elabora para o Brasil.
Qe qualquer forma, o projeto de lei complementar antecipa, de forma objetiva e prática, aquele assunto que,
de modo completo, virã a ser, com a Constituinte, objeto
da mais variada contribuição.

FUNDAMENTOS DO PROJETO DE LEI
DO SENADO FEDERAL
(Complementar) n"' 202, de I 985
l -Necessidade de medidas imediatas na área tributária, em especial no- que concerne à receita estadual e,
principalmente, municipal, ante a notória situação de
inadirnplência desses entes públicos.
_
2- Viabilização de uma rápida reversão do atual
quadro financeiro estadual e municipal, atravês de medidas que, em boa parte, vêm dar eficácia a princfpios gerais de direito ainda não atendidos pelo sistema, e
lastreiam~se, sua maioria, no pressuposto de contrapartida para os beneficias sugeridos, na negação de medidas
de cunho meramente partenalista e demagógico que vêm
em detrimento da autonomia polrtica estadual e municipal, na criação de incentivos à produção e ao crescimento económico (ex: Fundo de Compensação Tributâria).
3- Necessidade de rever a presunção por muitos
aceita de ter a grave questão da insuficiência financeira
dos estados e municípios de ser equacionada essencialmente ao nfveJ simplista do aumento das transferências
(de receitas e também de competências) ou, em sentido
inverso, da assunção pela União de encargos hoje arcados pelos estados e municípios. Encargos hâ que, pelas
peculiaridades dos s-erviços e atividades a que se' referem,
convém se mantenham na órbita municipal, em que pese
os ônus financeiros que acarretam, por traduzirem-se
freqfierttemente em divide.ndos políticos. a nível de poder
local. De resto, a magna questão da definição dos cocar~
gos das três esferas de governo c-ertamente ainda ocupará
as autoridades competentes por longo período de tempo.
4 - Limitação estrutural de uma crescente partici·
pação dos estados e municípios na receita tributária da
União, mantido o '"tual sistema. Bem pouco mais poderã
ser feito nesse sentido, ante a dominante escassez de recursos e o espantoso déficit público, a inviabilizar utn
comportamento de progressivo aumento de transferên~
cias.

O SR. NIV ALllO MACHADO- Permite-me V.~Ex•
um aparte?
O SR. HERÀCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO- Senador Herâclito.
Rollemberg, V. Ex• aborda com propriedade conheci~
menta de causa- porque foi prefeito da capital do seu
Estado - um problema que é, sem dUvida alguma, da
maiOr importância, o da distribuição de renda entre as
diversas_ e~~eras do poder, a Unjão,.,_ ~ ~ta~o ~ os Mu~
nicfpios. Ei1tre- nós, infeiízmente, no que toca à distn'buição
da receita pCtblica, a Federação funcio:-ta de cabeça para baixo, porque os Municípios recebem um mínimo insuficiente
para manter os serviços essenciais ~ exi~ências básicas para a vida da comunidade. Depois,' os 'Estados se
apropriam de um percentual bem maior e fica com a
tliJ,ião a parte mais importante dessa arrecadação.
dando~ lhe a condição de doadora de quinhões, doad.ora
de benesses - pode-se a~é assim considerar - aos M unicípios, que vivem,- praticamente, em situação. de indi..
gência financeira. Essa tese que V. Ex• defende, de uma
melhor distribuição da receita ptlblica, ela ê acolhida
pelo Senado, ela é acolhida pela consciência nacional,
po_rque só assim teremos oportunidade de assegurar aos
municípios cOndições para que possam atender às populações que residem no interior do País, nas suas neces.si-
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'dades bâsicas no que toca aos serviços ·públicos. Quero;
entretanto, trazer a V. Ex' a informação que me foi forM
necida pelo Presidente do Senado, Senador José Fragelli,
de que o Governo encaminhará ao Congresso Nacional,
at6 o fim deste mês, segundo o Ministro Sayad, emenda
que englobaria as propostas consubstanciadas na Emenda Sandoval. De maneira que, dentro da capacidade financeira da União, ainda este mês, serâ encarhinhada,
conforme informação, repito, fornecida pelo Ministro
João Sayad a_o Presidente desta Casa, Mensagem propondo uma melhor distnÕuição da receita pública, e nós
teremos oportunidade de debatê-la, de emendá-la se for
o caso, de melhorar os percentuais nela contidos. O Se~
nado dará a contribuição que lhe compete para que essa
distribuição da receita pública seja mais jUsta e Possa
atender aos municípiOS que sofrem fiais- do que qualquer
outra esfera do poder, porque a sua capacidade de arrecadação pelos tributos que lhe são destinados pela Constituição é_red~da. _Es_ta.__ê a_jn_formação que quero trazer
a V. Ex•, que tem interesse no assunto, que foi prefeito,
que sente esse drama, que sente essa problemãtica, e que
aqui haverá, em conseqüência, de trazer a contribuição
da sua capacidade e da sua experiência para o encaminhamento desse problema.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Agradeço o
aparte de V. Ex•, Senador Nivaldo Machado. V.
é
um profundo conhecedor do problema, homem que tem
uma vida p6blica brilhante no Estado de Pernambuco,
somos colegas, V. Ex• é o Presidente da Assembléia de
Pernambuco, eu o Presídente da Assembléia de Sergipe,
é conhecedor dos problemas da área municipal; portanto, fico muito feliz em ·ouvir o seu depoimento, transmitindo as palavras do Presidente José Fragelli de que atê o
fim deste mas teremos novidades nesta Casa, relacionadas com a reforma tributária. Isso acontecendo, estaremos aqui para apoiar, pirá ã.plaudir as decisões do Governo. Nós, da ABM, estamos juntos com o Governo
neste propósito, tantO que iiidicamos para participar da
Comissão de Reforma Tributária, criado no Planejamento, o Prefeito de Guarapuava, o Secretãrio da ABM,
o Dr. Nivaldo Krieger e que, jU.nütmeD.1C C-om osmembros do Governo, estarão estudando uma solução
que eu espero venha como- bem disse V. Ex•, até o fini
deste mês. Agradeço 'as palavras de V. Ex•

Ex•

O SR. AMI!:RICO DE SOUZA- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG '---Com muito
prazer.

O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Herál:litp
Rollemberg, estamos ouvindo o discurso de V. Ex• com
a atenção devida e queremos dizer que o assunto trazido
a esta Casa é da maior importância; entr~àn\4, gostaríamos de aduzir ao seu pronunciamento info~ações que
trouxemos ontem, quando pronunciamos- um discurso
referente ao priméiro · ã.niverSáCíõ - da formação da
Aliança Democtâtica, quando dissemos dos ·objetivos
que esta Aliança pretendia atingir quando chegasse ao
Governo e desses mesmos objetivosjá_atingidos. E nessa
ocasião, tivemos . oporturi.idadc de mencionar a reforma
tp.butâria. como Sendo um dos objetivos mais importan-.
ies que deseja atingir o' Presidente José Samey e sabemos, nós e muitos ou_tros eminentes Senadores, que Sua
Excelência, o Senhor Presidente, já tem estudos bastante
.adiantados a respeito e muito breve pretende mandar à
colisideração do Senado Federal. Parabéns a V.

Ex•:

j) SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG Eu que
agradeço as palavras de V. Ex•, e a exemplo do que disse
ao Senador Nivaldo Machado, estamos todos juntos
' neste Senado, aguardando essa notfci~ alvissareira para
os Municípios e Estados brasileiros, tão esperada no ·decorrer de tantos anos. Muito obrigado.
Continuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
5 - Inconveniência de se cogitar de novas emendas à
constituição jâ às vésperas da constituinte - que pOsSivelmente'refonnularã o sistema- aliada à circunstânCia
de várias medidas, na área tributária, ultimamente propostas através de emenda constitucional, prescindirem
do suporte constituCional devendo, na realidade, ser objeto de norma legal ordinária ou comp,lementar.

6- Necessidade de inserir no código as laterações legais posteriormente ocorridas, bem como, e principalmente, de reproduzir na norma legal própria as dispo~
sições acessórias contidas na constituiçãO, em matéria
tributária, permitindo-lhe, assim, na constituinte, assu~
mir sua condição de carta de princípios na qual, no que
se refere ao sistema tributário, poderá liinitar-se a discli~
minar os tributos, a titularidade da competência e da re-ceita tributária.
7 - Possibilidade e Ieiítimi"dade da iniciatiVa parlamentar em matéria tributária (extensiva, inclusive, à matéria financeira, no que conCerne a lei complementar).
OBJETIVOS 00 PROJETO DE LEI N• 202

1 -Fortalecimento das finanças estaduais e munici~
pais, com um mínimo de perda de receita para a União.
2- Fortalecimento do decorrente poder político das
esferas menores de Governo.
_ -3.- Criação de novas fontes de receitas para as três
esferas de Governo.
4--:- Reformulação do CTN e de suas alte~ções, c_om
a utilização de instrumentos que dêem maior funciOnalidade ao sistema, com vistas ao aprimoramento global e
harmônico deste.
5 - Implementação de amplo leque ·de medidas efetivamente possíveis e obteníveis, em cafãtef imediato, no
atual quadro político-econômic-õ- do pais, sem introdução de alterações drásticas que impliquem no rompimento do sistema vigente, eventUalidade a ser examinada
a nível de constituinte.
6- Obtenção de maior unidade sistémica. pela
adoção de princípiOS gerais tributários Cfinanceiros ã Serem observados pelas três esferas de Governo, Paralelamente ao efetivo inCremento de receita estadual e municipal decorrente do somatório das medidas propostas.
E é por entender que devemos estar ansiosos pelas mudanças, que solicito aOs nobres senadores o exame desta
-matéri.:i ielevatite que tenho a oportunidade de trazer ao
debate.
Tellho consCiência de qUe interpreto Os sentimentos
-mais_~laros de justiça, propondo já uma mudança legal,
para Que dela se produzam os mais inequívocos beileficios a estados e municípios brasileiros. Confio que este
tema, a reforma tributária, faça desta Casa uma vanguarda transformadora, a serviço da paz social, da felicidade_ do povo brasileiro, que começa com uma justa distribuição do bolo tributário nacional.
Submeto, pois, à consideração de y. Ex's o Projeto de
Lei Complementar que altera o Código Tributário Na-cional.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alcides Paio - Carlos Lyra - Albano Franco Amaral Peixoto - Alfredo Campos - Amaral Furlan
-Mauro Borges- Roberto Campos._ Saldanha Derri - Roberto Wypych - Jaison Barreto.

O SR. PRFSID~TE (José Fragelli)- A PreSidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos; destinada à apreciação do Projeto de
Lei da Cân!~a n' ~9, de _1984ce do Projeto de Lei doS~
nado nt 130, de 1982.
-OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
Projeto de lei do Senado que serã lido peÍo Sr. 1"'Secretãrio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
n9 216, de 1985
MOdifica OCtipuido art. 70 da Lei n9 5.108, de_2:_1
de setembro ~e 1966, para permitir que analfabetos
possam obter carteira de habilitação para conduzir
veículo automotor.
O Congresso Nacional decreta:

Art. lt O capot ~o art. 70 da Lei n'i' 5.108, de 21 de
setembro de 1966, passa a viger com a seguinte redação.

..Art. 70. A habilitação para conduzir veículo
automotor apurar-se-ã através da realização dos
exames prescritos pelo Conselho Nacional de TrânSito, reQUerfda -pelo candidato que tenha completa~
do 18 (dezoito) anos de idade, independentemente
de saber ler ou escrever, à autoridade de trânsito de
qualquer Unidade de Federação, mediante a apresentação da prova de identidade expressamente reconhecida pela legislação federal."
art. 2' O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Estabelece o art. 176 da nossa Carta Magna que a educação é um direito de todos e dever do Estado. O cumprimento desse dispositivo, por inúmeras razões, tornouse inteiramente inoperante, visto que, hoje, segundo as
estatbticas, um contingente· de mais de 17.300.000 cidadãos brasileiros poderiam ser beneficiados se a medida
constante do projeto se transformasse em lei.
Na realidade, as dificuldades para os analfabetos não
estão somerite no nível semântico. O dia-a-dia representa
enormes obstáculos, desde o recebimento do ordenado e
movimento de contas bancárias, até o rigor que impede o
cidadão de exercer determinados direitos e deveres, inclusive de serVir a Pátria, jã que somente por falta absoluta de efetivo que o iletrado poderá -ser aproveitado nas
Forças Armadas.
Trata-se, portanto, de um segmento bem ponderável
~e nossa sociedade, inteiramente marginalizado e violentado que vive na condição de sob-cidadão, uma vez que
o_ caráter elitista do nosso modelo sócio~econômico não
beneficia, de nenhuma forma, os que não Sabem ler e escrever.
Os analfabetos fonnam, seguramente, a classe dos
brasilei_ros que mais sofre as conseqUências da crise econômici por que -passa o Brasil, desde vários anos. O mercado de trabalho é, para eles, extremamente escasso, o
que, muitas vezes, leva-os a viver de maneira não condigna. O presente projeto tem, assim, o escOpo de suavizar o
problema dessa gama sofrida da população brasileira,
ainda inaCessível à educação e à cultura.
Há muítos an-alfabetos que podem conduzir, com eficiência, qualquer tipo de veículo, pois esta é uma ativídade que não exige nenhum tipo de especialização, e, com
ela, muitos iletrados podem prover o próprio sustento.
--AsSim; tõi'rfa.:se-inléiramente conVeniente a concessão de
carteiras de habilitação para esses brasileiros sacrificados, fato que evitaria, também, ainda que parcialrilente,
o problema do grande êxodo existente para grandes cidades, pois cerca de 85% desta parcela vive no interior e,
norma_mente, faz_ parte da grande legião_ de trabalhadores rurais do País.
Esperamos que nossos ilustres pares votem pela aprovação da Proposição, colaborando, assim, para atenuar,
em parte,_ esta enorme dívida social.
Sala das Sessões, em 8 de agosto de 1985. - Gastio
Müller.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto serã publicado e remetido às comissões permanentes.

O SR.

PRESD~DENTE (José Fragelli)E~pediente. passa~se à

Esgotado o

tempo destinado ao

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 1:

VOtação, em., turno único, do Projet~ de Resolução n' 23, de 1985, de autoria da Comissão de Fiscalização e Contiole, que dispõe-Sobre a tr8.mitacã0
da proposta de fiscalização e controle, tendo
-PARECERES-ORAIS, profefidos em ple-nário, das Comissões:
-de Constituiçil.o e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo apresentado pelo
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Senador José Lins, nos termos do art. 442, § I'i', do
Regimento Interno; e
-

Diretora, favorável ao projeto, nos termos do

substitutivo apresentado.
A matéria constou da sessão extraordinária de ontem,
tendo a discussão encerrada e a votação adiada por falta
de quorum.

Nós levamos desde I 967 - e o Senado há de se recordar disto- para regulamentar o art. 45 da Constituição.
_E essa regulamentação se proc_essou através da promulgação, pelo Senador Lomanto Júnior, jâ que o Senhor Presidente da República não quis nem sancionar
nem vetar o projeto, a promulgação se deu, repito, através do (9 Vice-Presidente do Congresso Nacional.
O Sr. Murilo Badaró- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votação do
substitutivo que tem preferência regimentai.
--

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encami·
nhar a votação.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--Ninguém desconhece a importância desta Comissão,
tanto assim que ontem recordava, na Sessão da noite,
que fui o primeiro Senador, tão lOgO os nossos trabalhos
foram reabertos, a solicitar a regulamentação da Comissão de Controle e Fiscalização.
Mas, num exame ontem à noite, ainda que superficial,
jâ que recebi o substitutivo naquele momento, chamoume a atenção no substitutivo, jã que na idéia inicial art.
29, era muito pior da regulamentação que se pretendia, o
seguinte:

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Murilo Badaró.

O Sr. Murilo Badaró- Estou acompanhando o _ra~
ciocíniO de V~ l~xfQ-U::if seda-a fórmula para aprimorar a
redação do§ 19? V. Ex• tem uma sugestão? Ou seria o
caso de se adotar a redação constante do§ 2'>', da proposta original?
O SR. -ITAMAR FRAN~CO-- Veja, V. b-x' sê refere
ao § 2'>' do art. 29?
O Sr. Murilo Bad;aró -

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas veja que aí hã uma
diferença, Senador Murilo J;!:adaró. Veja que o art. 29 é
mais grave e o substitutivo tentou atenuar isso. O que diz
o art. 2'>', referido no § 2~> que V. Ex• me argui? Aqui,
quando V. Ex' levanta essa questão, ficaria muito pior,
porque julgada a pertinência não havàia nem recurso.
Seria mais srave. Quando se diz no§ 29: ..a proposta rejeitada." Mas a proposta depois de examinada, não a
proposta iniciã1 da pertinência. Veja V. Ex• queestã bem
claro:
..A Mesa providenciará a imediata distribuição
da proposta de fiscalização à Comissão de Fiscalização e Controle, de modo a permitir sua apreciação quanto à pertinêilcia." -Veja V. Ex'

"A Mesa providenciará iniediata distribuição da
proposta de fiscalização à Comissão-de F'iscalização
e Controle, de modo a permitir a sua apreciação
quanto à pertinência, na primeira reunião subse- qUente à apresentação, aplicando-se o mesmo procedimento às propostas apresentadas diretamente à
Comissão."

Aqui era inconcebível que aceitássemos esse art. 2'1'
proposto na regulamentação. Eis que o substitutivo do
nobre Senador Martins Filho tenta melhorar quando
diz, no art. 2<? do seu § 1<?:
"§ I~> Considerada iffipúiinente, a proposta serã remetida ão arquivo, cab-endo recurso ao Plenário do Senado Federal, no prazo de 8 dias."
Ora, Sr. Presidente, a lei foi abrangente. A lei, realmente, permitiria, como hã de permiHr, porque o substitutivo não pode alterar a lei e nem sequer a argumentação poderia ter essa ousadia. Mas, veja V. Ex• que nessa argumentação, considerada impertinente, - a impertinência é um critério multo subjetivo, sr. Presidentequando se fala que tem que ir à Comíss_ão de Constituição e JuStiça, tudo bem ....... Se undamenta em normas
do Direito. Mas, eu dizier: impertTnentC C-abefã ao .Presidente e ao Relator dizer, num requerimento que faço a
V. Ex•, pedindo a fiscalização na a~ministração direta
ou indireta, essa ímpertinência ::__ Quai Sed.? É a impertinência de ter olhos verdes ou azuis ou de ter o terno
branco ou o terno preto? Isto se torna muito vago. Portanto, nós entendemos que esse§ I~> não pode ser mantido porque, volto a afirmar, a impertinênéia terâ seinpre
u.m carâter subjetivo.
É claro que, hoje, a presidênte está com o Sr. Senador
Roberto Campos e, amanhã poderá estar com outra pessoa. Portanto, creio que esse assunto, pela sua importância, merece ser melhor debatido e melhor estudado.
Veja, Sr. Presidente, que a lei é de uma abrangência e a
nossa argumentação pcderia ser mais simples. A lei vai
mais alêm, quando diz:
..Solicitar1 por escrito, informações da administração direta e indireta sobre matéria sujeita à fisca~
Uzaçâo."
Não tem nada de pertinênciã-_ou impertinência, qllan~
to a eu solicitar as informacões devidas.
"Requisitar documentos públicos, necessários à
elucidação do fato, objeto da fiscalização e providenciar a efetuação de perícia e diligência."

Exato.

''Na primeira reunião subseqUente à apresentação, aplicando-se o mesmo procepimento às propostas apresentadas diretamente à Comissão.
-ACena a pertinência- ~~a-V. Ex• que é grave- pel_~
_Comissão. E se ela n~o for aceita? Se essa pertinência
não for aceita, a matéria não é levada à Comissão.
Agora, o que diz V. Ex~ é diferente. Já o§ 2' diz: "Se a
pertinência for aceita, a proposta entra em ~ame." Aí,
sim, se a proposta ê rejeitada, cabe o recurso ao Plenário.

-

o_·sr~ MUíflo Badãló- É irrepreensivaa lógica da peroração de V. Ex~. Apenas uma ponderação.

O SR. ITAMAR FRANCO - É uma lógica de Engenheiro e não. de Advogado.
_O Sr. Murilo Badaró- A lógica de Engenheiro é insuperâvel. _Eu nilo d_i_ria dialética, mas a lógica,
O SR. ITAMAR FRANCO bém às vezes erra.

Mas, a clialética

tàm-

O Sr. Murilo Badaró- Às vezes erra~ Mas, só para assinalar o seguinte: de certa maneira, isso corresponde a
uma necessidade de, na primeira assentada da Comissão,
ao examina r uma proposta, julgar se ela está_ ajustada
aos propósitos da Comissão se ela está eiÍquaârada nos
termos do projeto de resolução e da propria lei que criou
as comissões.~ aí que se fala em pertinência ou impertinência, sem sequer entr'!_r no_ mérito. Veja bem o recurso
-aO Plenário, permite ao Plenário devolver à Comissão o
exame da matéria por ela julgada impertinênte. O Plenário é Uma instância superior para julgar da pertinência
ou da impertinência.
O SR. ITAMAR FRANCO-:- É exatamente o que nós
queremos evitar, e o substitutivo tentou exatamente ate~
ntw:r isso. Porque, cOmo estava no projeto original, era
muito mais diffcil. O que tentou o Senado, Martins Fílho? Atenuar, porque antigamente nem da pertinência V.
Ex~ poderia recorrer a Plenário. Se V. Ex' Ie!, com a devída atenção, e eu vejo que o fez, da pertinência nem era
possível recorrer ao Plenário. Agora, com o substitutivo
apresentado, sim. Mas, aí é que eu volto, não dentro de
uma dialética, nem dentro de uma lógica, mas evidenteir(enre -dentro de um critério. A impertinência, "!V. Ex•
que é um jurista sabe,_ é muito difícil de julgar critérios
subjetivos. tclaro que foi tomada na Comissão de Cons-
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tituição e Justiça.. V. Ex• jâ a presidiu irrepreensivelmente aqui no Se"nado da República. Normas do Direito,
tudo bem. Mas critér_iQ ~b~.~enJ!.d9!. MurilQ _Dadaró, ê muito "difícil que nós, legisladores, possamos nos
basear ou ater~nos nos critêi'ios subjetivOS.
Portanto, Sr. Presidente, V. Ex• me chama a atenção,
já vou encerrar o meu pronunciamento, dizendo que esta
matéria é realmente fundamental e importantíssima,
quando se trata da fisca1ização do Congresso Nacional.
Eis, Sr. Presidente, que não me canso de dizer que é o
ca'io, por exemplo, do orçamento. V. Ex• sabe,_ mais do
que riós, o Cong-resso Nacional só julga. só analisa o
orçamento fiscal: não analisamos o orçamento monetário nem o orçamento das empresas estatais.
Portanto, quando se pretende aplicar esse poder de fiscalização não é através dessa regulamentação que nós
vamos cercear o dire,ito do Congressista. ta razão pela
qual eu levanto esta dúvidas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -V. Ex•, o
nobre Senador Roberto Campos, pode usar da palavra
para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, lamento
não ter podido dàr o aparte ao Senador Roberto Campos. Has vamos esperar que a sua inteligência possa
aclarar as nossas dúvidas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, para encaminhar a votação,

O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNClA O
DISCURSSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLlCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em votação o
substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Itam~ Franco cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

OS&:PllllSIDENTE- (Josê Fragelli)- Serâ feita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Itamar Franco.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a Plenãrio.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e42 minutos a sessão é reaberta
às 15 horas e 50 minutOs.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está aberta a
sessão.
O&. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR.ITAMAI! FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:
'!ou pedir a V. Ex• a retirada do pedido de verificação,
de1xando claro que em acorC:o e conversa com as Lideranças elas entenderam as nossas ponderações. Evidenteente o projeto interessa ao Congresso Nacional e, parttcularmente, ao Senado da República. Precisa ser aprovado, mas deve ser aprovado convenientemente.
Acertou-se que-_ vamos proceder às modificações quanto à pertinência e o projeto rejeitado da Comissão terá
recurso <!_O Ple_l_l:~Xio. razão pela qual eu retiro o pedido
de verificação, mas convencido estou de que as Lideranças não vão examinar um critério subjetivo, que seria
o critérfo da pertinência. Muito obrigado a V. Ex•

o:

O SR. PRESIDENTE (José Fra8~Hi) - Retirado o
pedid.J de: verificação, ~tá aprovado o substitutivo e a
matéria .irá à Comjssão de Redação, ficando, em conseqUência, prejuaicado o p['-ojeto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa, redação ftnal que será lida pelo Sr. !'>'-Secretário.
E lida a seguinte
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Art. 79

PARECER N• 422,
DE 1985
Reda~ão

1985

final do Projeto de Resoluç-iio n'i' 23, de
-

Relator: Senador Américo de Sou.za

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 23, de 1985, que dispõe sobre a tramitação
da Proposta de Fiscalização e Controle.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de agosto de 1985.Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, Relator
- Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 422, DE 1985
Redação f'mal do Projeto de Resolução
1985.

n~'

23, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e euiiiiiiiJ
Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento

Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Dispõe sobre a tramitação da Proposta de Fiscalização e Controle.
O Senado Federal resolve:

Art. 111

Nostennosdo§21'doart.2'i'daLein~'7295,

Revogam-se as disposições em __ contráno.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em discussão. A redação final do Projeto de Resolução n9 23, de
1985, que se acha em regime de urgência. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprov-ada.
A matéria vaí à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José

-Item 2

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. J9~'
Secretário.
É lida a seguinte

de 19 de dezembro de 1984, qualquer membro do Senado

Federal poderá apresentar à Mesa do Senado, proposta
de fiscalização de a tos do Poder ExeCutivo, da Administração Direta Ou lndireta.
Art. 29 Lida a proposta no Plenârio, nos termos do
item III, a, do art. 259 do Regimento Interno, a Mesa do
Senado providenciará a sua imediata distribuição à Comissão de Fiscalização e Controle, que a apreciará quanto à sua pertinência.
§ )9 Considerada impertinente, a proposta será remetida ao Arquivo, cabendo recurso ao Plenário do Sen~do
Federal no prazo de 8 dias úteis.
§ 29 Julgada pertinente a proposta, o Presidente da
Comissão designará Relator para a matéria objeto da fiscalização.
_
§ 39 A proposta julgada pertinente, nos termos do§
29 deste artigo, ficai'á à disposição dos membros do Seriado parã a áprCsentaçãO de emendas, durarite 15 dias,
prazo que será reduzido para 8 dias no caso de urgência
votada pela Comissão.
§ 49 As emendas aprovadas pela Comissão serão incorporadas à proposta de fisca1ização após o que será lavrado um "Termo de Instauração de Fiscalização", do
qual constará o prazo concedido ao Relator para o cumprimento de sua tarefa. Do Termo de Instauração de Fiscalização serão remetidas, de pronto, cópias à Mesa Dí'retora do Senado e ao Relator.
§ 59 O prazo a que se refere o pãrágrafo ailtei'ior poderá ser prorrogado, a critério da Comissão.
Art. 39 O parecer do Relator, após aprovado pela
Comissão, será publicado e distribuído em avulsoS e incluído na Ordem do Dia, com exclusívidade, nos termos
do item IX do artigo 389 do Regimento Interno do Sena~
do.
§ (9 Resultando da Fiscalização providências que devam ser objeto de projeto de lei, este terá sua tramitação
normal no Congresso.
§ 2Y Resultando da Fiscalização medidas apenas-cor~
retivas, estas, depois de aprovadas pelo Plenário do Senado Federal, serão encaminhadas à entidade fiscalizada.
§ 39 O Parecer que concluir pela responsabilidade de
gestores da administração, depois de aprovado pelo Plenário do Senado Federal, por maioria de votos, será remetido ao Procurador-Geral da República, para a com~
petente ação judicial nos termos da legdislação em vigor.
Art. 49 Compete à ComiSsão de Fiscalização e Controle redigir a redação final do projeto de lei oriundo de
proposta de Fiscalização~
Art. 59 Aplicam-se aos processos da Comissão- de
Fiscalização e Controle, no que não conflitar com os termos dest~ Resolução, as disposições do Regimento do
Senado relativos ao andamento dos processos das Co'·missões de Inquérito.
·
Art. 69 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Fra~elli)

DisCussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 245, de 1984 (n9 3.858/84, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a transferência da participação da União Federal no capital da Companhia
Nacional de Álcalis, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 209 e
210, de 1985, das Comissões:
-de Economia; e
de Minas e Energia.

Suprimam~se

EMENDA N• I
(De Plenário)
os artigos 29 e 39 do Projeto.
Justificação

Os artigos cuja supressão se propõe estabelecem que a
Coinpanhia Nacional de Álcalis passa à classe de Sociedade controlada pela Petrobrâs Quíniica S.A. que, por
sua vez, é controlada pela Petrobrâs. Isso implica, como
é óbvio, no rebaixamento da Álcalis de_empresa de primeira linha, s~bordinada diretamente-~o Ministério, à
empresa de terceira linha, isto é, subsidiâria de subsidiária de empresa de 'primeira linha. Essa não parece ser
a forma mais coerente para ''ensejar o fortalecimento daquela empresa, que urge providenciar" como se explícita
na exposição de motivos da inclusa Mensagem.
Há de se considerar, ademais, que controlada pela Álcalis, existe a Alcanorte, a eri::tpresa da maior importân_cia para a região nordestina que passaria de empresa de
segunda linha, à empresa subsidiâria de uma subsidiária
de terceira linha. perdendo qualquer significância corno
Organização.
A supressão dos Artigos 29 e 39, permitirá a integração
da Companhia Nacional de Álcalis ao Sistema Petrobrâs, sem reduzir sua importânci·a: hierárquica no contexto das empresas estatais brasileiras, e sem desfigurar
definitivamente a Alcanorte.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1985.Marüns FDho,
Senador.
- '
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Em discussão
o projeto e a emenda.
_ O Sr. ]\tloacyr Duarte Sr. Presidente.

Peço a palavra para discutir,

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, para discutir, ao nobre Senador Moacir Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS-CURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO
ORADOR, SERA- PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
O Sr. Martins Filho- Sr. Presidente, peço a palavra,
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Martins Filho.

Concedo a

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para discutir. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Devo inicialmente reforçar as afirmativas iniciais do
nobre Senador Moacyr Duarte, quando ressaltou a importância e o valor da ALCANORTE, subsidiária da
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Companhia Nacional de Álcalis, para a economia norterio-grandense, Estado que, com dignididade e honradez,
represento nesta Casa do Partamento nacional.
É necessário, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se
conheça o outro lado, o anverso da moeda.
Na exposição de motivos encaminhada ao Congresso
Nacional pelos Ministros da Fazenda, das Minas e Ener~
gia, da Secretaria de Planejamento da Presidência-daRepública e do Ministério da Indústria e do Comércio, S.
Ex~s .aflrmavam que a medida visava retirar a Companhia Nacional de Álcalis das extraordinárias dificulda~
des em que se encontrava.
E por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Compa~
nhia Nacional de Álcalis e, conseqUentemente, a ALCANORTE, se encontrava e se enc-ontra atravessando essas
graves dificuldades?
Quem era o Presidente da Companhia Nacional de Álcalis?
O Sr. Tarcísio de Vasconcelos Maia, que hoje é o VicePresidente da PETROQUISA e quer levar a Companhia
Nacional de Álcalis e a ALCANORTE para os seus
doml'lios, para, através de negociatas, como hoje se en~
contram cemitérios de ferro-velho espalhados pela praias
dos municípiOs do meu querido Rio Grande do Norte,
num verdadeiro desrespeito à causa pública. Por isso, Sr.
Presidente, com o intuito e com o desejo de fortalecer
aquela empresa, que tem uma subsidiária no meu Esta~
do, estou apresentando esta emenda, para que a Campa~
nhia Nacional de Álcalis passe, sim, para a PETROBRÁS e fique diretamente ligada à PETROBRÁS,
mas não como uma subsidiária da PETROBRÁS pelo
simples fato de ter o Sr. Tarcísio Maia como um de seus
·di retores.
A mensagem que aqui tramita foi encaminhada pelo
então Presidente João Figueiredo a 20 de junho do ano
passado, quando no meu Estado ainda estava bastante
confusa a situação política daqueles que dominam com
mão-de-ferro o Rio Grande do Norte hã dez longos
anos. Pois bem, naquela época o então Presidente da
Companhia Nacional de Alcalis, Dr. Tarcísio Maia,
apoiava o hoje Ministro das Minas e Energia, Dr. Aureliano Chaves de Mendonça. Mas aconselhou o seu filho,
hoje Governador, Agripino Maia, a tomar uma posição
decidida, e para ele corajosa, apoiando o Ministro do ln~
terior, Mário Andreazza. E seguindo também orientação
do "cacique" da família, o então Governador Lavoisier
Maia apoiava o Deputado Paulo Maluf. E também
aconselhava o Deputado Estadual Willy Saldanha, meu
particular amigo e Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado, a fechar o cerco político e apoiar o hoje Ministro da Educação, Marco Antônio Maciel. Mas eles foram ainda mais longe e aconselharam outros amigos a
apoiarem o -nOSso saudoso Presidente Tancredo Neves, e
o irmão de Tarciso Maia, tio de José Agripino e tio em
segundo grau de Lavoisier Maia, Deputado Federal pela
Paraíba, do PMDB, apoiou corajosamente o Dr. Taocredo Neves. Daí -~les fecharam o quadro político como
que dizendo que qualquer daquele que seja escolhido
contarâ com o apoio de um clã dos Maias, para poder
carrear para o Estado, não as benesses que eu, atrav.ê:s
dessa emenda, estou procurando levar para o Rio Grande do Norte, mas para carrear o mando político, o tacape político para atacar as cabeças que se levantassem, ou
que se levantarem contra o domínio feudal dos Maia no.
Rio Grande do Norte.

:t importante para o meu Estado a ALCANORTE, é
importante que a Companhia Nacional de Álcalis passe
de empresa de primeira linha para empresa de segunda,
não para empresa de quarta ou de quinta linha, para
que, de degrau em degrau possa chegar à busca daqueles
recursos para implantar aquele cemitério de indústria
que está espalhado nas praias do meu Estado. E o dinheiro que foi destinado à construção daquele parque industrial, Sr. Presidente e Srs. Senadores, serviu para
construir mansões que são um verdadeiro acinte à pobreza do meu Estado, com piscinas com água fria para os·
dias de calor, e âgua quente para as noites enluaradas,
para aqueles que fazem o comando desta companhia, lá·
do meu Estado. Um clube,' o melhor do meu Estado, foi
construído no município de Macau. E para quê? Para
carrear recursos para o Rio Grande do Norte? Através
de piscinas que se constrói o futuro do meu Estado? t
através da construção de mansões que se monta um par-
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que industrial no meu Estado? Não, é através de um trabalho honntdo, é através do aproveitamento de todos os
centavos destinados àquele parque industrial.
Pois bem, o Sr. TarcísiO -Maia foi, quase uma década,
presidente da Companhia Naci"onal de Álcalis e, conseq üentemente, presidente da A LCA NORTE. Por que não
construiu o parque industrial ri.e-sses dez longos anos? E

agora se vem a esta Casa para, a toque de caixa, se impor
aos Srs. Senadores a aprovação de um projeto que não
diria que é nocivo à economia do meu Estado e da ALCANORTE que tem sua sede no Rio de Janeiro, mas é
prejudicial. Por que não vamos deixar a ALCANORTE
subordinada diretamentc à PETROBRÁS, para passar
de empresa de primeira lil"tha para empresa de segunda?
Por que tomâ-la subsidiãria da pETROQUISA, pe!o
simples fato de ter Tarcfsio Maia comO um dos seus diretores? Não, a voz do Rio_ Grande do Norte se levanta
nesta Casa para protestar contra mais esse desmando.
Não f~i o Governo da Nova República, di? Presidente
Sarney, que encaminhou esta mensagem-, fo(Õ dO Presidente Figueiredo, p-roCurando ãliciar o Sr~ Tarcísio Maia
para apoiar o seu candidato, o Sr. Mário Andreazza.
Isso-sim é que é-a verdade que eu -falo de cabeça erguida,
como sertanejo acostumado à rudeza e às intemPéries do
velho sertão.
Estas são as palavras ve~dadeiras. E é preciso que o
Senado e o Brasil tomem conhecimento destas Yerdades
incoriti:stes.
Por esta razão, apresentei" emenda, para evitã.r que a
Cia. Nacional d_e Álcalis, por 11- ou poi 6 longos <rnos,
passe para o domínio do Sr. Tarcisio Maia. E não sei se
estã contra ou a favor o meu ilustre companheiro de
Bancada do Rio Grande do Norte, pois ontem combinei
com o Senador Moacir Duarte, levei ao seu conhecimento que iria apresentar esta emend.iCe-recebi de pronto a
sua aprovação, recebi, tambêm, dois telefonemas do presidente da Cia. Naciorial de-Ãfc-alis aprovando a minha
iniciatíva, e hoje me sUrpreende esta negativa do Senador
Moacir Duarte, que a mirn, presente nesta mesma poltrona em que af estâ, trouxe o seu apoio -à" iniciativa -da
apresentação da emenda que hoje apresentei.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de justiça a aprovação
desta emenda, que somente _a_~s}m_ nós terem~ !mplan~a
da no Rio Grande do Norte a indústria que irâ Conco-rr_e_r
com uma parcela sig-rlifiC-atiVa da nOSSã- eConomia para
melhorar o estado de miséria em que se encontra o Rio
Grande do Norte, há dez anos dominado por uma
família- C~jo -únTCõ ol::ijetivo é manter o monopólio familiar no Estado. Haja vista agora, na eleição da Prefeiturã
da Capital, Natal, uma cidade c-om mais de500.000 habitantes, com 230.000 eleitores aptos a disputar as eleições
pelo PFL, pelo PDS, e por qualquer outro partido, e
quem eles foram bUscar? A esposa do ex-Governador
Lavoisier Maia, sobrinha de Tarcísio Maia, prima legítima de José Agripino Maia e por quê.? _Não teria o Rio
Grande do Norte uma mulher para representar, também, na Prefeitura Munic-ipal do Estado da nossa ciçlade? Não teriaUin homem capaz? Não! Não era próximo
de José Agripino, não e_ra pr6xirrio de l'arcfsiõ Maia,
não era próximo de Layoisier Maia. Pois bem, é o quarto
Maia que se procura imPingir no Rio Grallde do Norte.
Mas nós, os eleitores conscientes da minha querida cidade do Natal irão_ dar a demonstração de independência
elegendo o candidato do PMDB Garibalde Alves Filho
para. in"iCiiii a quebra da begemoriiã dô_s-Maias vindo§ da
Paraíba, hunos de novas espécies, -que-se apoderaram--do
Rio Grande do Norte e hoje, infelicitam aquela-ti::rra~
Mas irei, de cabeça erguida, combatê-los atê o último
alento da minha vida.
~- _
Era o que tinha a -dizer, Sr~ Pre5IdeD.te~ (Muito -beni!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo
quem peça a palavra, encerro a discussão.
Com a apresentação de emenda, a matéria vai à Comissão de_Constituição_e_Justiça, para o ex.ame·d_o projeto e da emenda e, às ComíSsõ_es de Econolnia e de Minas
e Energia, para o exame da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jos& Fragelli) -

Item 3:

DiSCussão, t!rri segundo turno, do Projeto ·de Lei
do Senado n" 18, de 1984, de autoria do Senador
Gabríel Hermes, que acrescenta a categoria profissional do Contador no grupo das profissões líberais,
tendo

PARECERES, sob n~'s 9 e 10, de 1985, das Comissões:
-de Constítui~àO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
Em disCussãO:-(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti~
vamente aprovado, nos termos do art_. 315, Qo Regimento Interno.
=O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO OE LEI DO SENADO
N9 18, de 1984
Acrescenta a categoria profissional do
no grupo das__profiss~ liberais.

Cont~dor

O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 É acrescida a categoria profissional do Coniidor no Gl-Upo âU ·confederação Nadonal das Profissões Liberais, conStantes do Quadro deAtividades e Profissões anexo à Co"'soHdação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei nto 5.452, de li' de maio de 1943.
Art. 2t? Esta lei entra em vigor na data de sua publica.;ão.
A rt. 3t? -Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 4:
Discussão, em segundo _turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 4, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a política nacional
do petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a Sociedade por Ações
Petróleo Brasileiro Sociedade Anômica e dã outras
providências, tendo
PARECERES, sob nt?s 353 e 357, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidãde; e
-de Minas e Energia, de Economia, de Municípios, de Finan~as, favorâveis.A niatêría cOnstou da Ordem do Dia da sessão -eXtraordinária do dia 28- de junho do corrente ano, quando
foi aprovada em primeiro turno.
___ _
- P.Jsse.se agOra;· à discussão do projeto em segundo turnO.
O SR. PRESIJ?EN1:E (Jo_sé _Fragelli) -Sobre ã mesa,
serão lidas pelo Sr. 19-Secretário.

:~endas qu~

São_ lidas as seguintes

EMENDA N• I
Ao Projeto de Lei nt? 4, de 1985
O P.otrágrafo 4t> do artigo 27 passa a ter a seguinte reda.ção:
§ 49 1:: também devida a indenização aos Estados,l)~_rritórios e Municípios confrontantes, e ã Marinha de
Guerra, quando o óleo xisto betuminoso e o gás forem
~1r'aídos da plataforma continental, na forrila fixada no
··caput" deste _artigo, e correspondente a 2% (dois por
cento) para os Estados ou Territórios, a 1% (um por cen~
to) para os Municípios e a2% (dOis· por ·cento) para- a
Marinh<l de Guerra.
JustificaçãO-

ao

Destinãmos
Ministério da Marinha um percentual
-de 2% (dois por cento) a fim de contribuir para a oblenção·-de.iiieios cipãZes de prover as indispensáveis fisc-alização e proteção das atividades econômicas na plataforma continental, especialmente das instalações de exploração e explotação de petróleo, as quais ficam posi'cionadas em áreas distantes do litoral, estando, assim,
estremam ente expostas e vulneráveiS~ Tais meios sãO necessárfõs rião só par<~ o eficaz patrulhamento do nosso
mar territorial e da nossa Zona Económica Exclusiva,
como também para a pesquisa e delimitação exata da
plataforma c-ontinental.
_Sala das Sessões, 5 de agosto de 1985.- Jorge Kalume.
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EMENDA N' 2
Acrescente-se após o parágrafo 59:
§ 69 O Ministério da Marinha deverá aplicar os recursos previstos neste artigo na obtenção de meios para a
fiscalizaçilo e pi'oteção das ativldades econôrnicas na plataforma continental.

Justificação
Destinamos ao Ministério da Marinha um percentual
de 2% (dois por cento) a fim de contribuir para a obtenÇão de nieio_S 'capazes de próver as indispensâveis fiscalizãção e proteção das atividades econômicas na plataforma continental, especialmente das instalações de exploração e expo"rtaçào de petróleO; as quais ficam posicionadas em áreas distantes do Jitoral, estando, assim,
extremamente expostas e vulneráveis. Tais meios são necessários não só para o eficaz patrulhamento do nosso
mar territorial e da nossa Zona Econômica Exclusiva,
como também para a pesquisa e d-elimitação exaia da
plataforma continental.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1985.- Jorge Kalume.

O SR. PRESIDENTE (José FrageJJi)- Em discussão
o projeto e as emendas.
O Sr. Roberto Saturnino- Sr. Presidente, peço a palavra -para disCutir.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, para discutir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT·RJ. Para discutir -o projeto e as emendas.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não quero c-omentar o mérito das emelidas. Acho justo que a Marinha Brasileira também demande alguma
participação ness_es Royalties que realmente são devidos
aos Estados e aos Municfpios, e tem sua contribuiçãO no
apoio logístico a esse tipo de exploração de petróleo na
plataforma submarina.. Como eu disse, não quero entrar
no mérito. Acho até que seria possível discutir este assunto.
·Francamente, Sr. Presidente, o que me traz a esta tri~
buna é o fato de, com esta emenda, o projeto que poderia
ter sido aprovado hoje, mais uma vez vê protelada a deciSão- da- Cãsã. Esta discussão poderia se processar da
meSmã forma, na Climara dos Deputados, e a correção
lã poderia ser introduzida. O fato, Sr. Presidente, é que a
população dos municípios afetados por essa produção
no norte dó Estado do Rio estã realmente ansiosa e constitui, hoje;-uma das maiores aspirações do povo do meu
Estado ver aprovada essa indenização, esse pagamento
que ê de justiça, porque essa produção, da mesma maneira que afeta a atividadc económica dos Estados e Mu~
nicípios, quando ê feita no território, afeta também
quando ê feita na plataforma submarina.
De forma, Sr. Presidente, que eu gostaria de manifestar aqui a mii1ha preo-cupação com a protelação dessa
decisão. Quero cumprimentar o Senador Nelson Carneiro pela oportunidade de apresentar, logo no primeiro dia
da abertura dos trabalhos, este projeto, que é de fundamental importância, é vital para a economia do Estado: e
lamentar que, com a apresentação dessa emenda, o projeto tenha de voltar às Comissões. Deixo aqüi regíStii:tda
esta preocupação e a manifestação que, sei, é de tOda a
população do Estado do Rio de Janeiro, pela mais râpida aprovação possfvel dessa providência.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite

v: Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço V. Ex•,
com muito prazer.
O Sr. Hélio Gueiros- Senador Roberto Saturnino, V.
Ex• tem toda razão. S preciso notar que esse projeto jâ
foi aprovado em legislaçãC? ante!'ior ..
O SR. ROBERTO SATURNINO Perfeito.

Exatamente.

O Sr. Hélio Gu(!iros - En_tão, jã houve tempo de
sobra para ser estudado, analisado,_esmiuçado à vontade
pelo Senado da República. Por outro lado, nobre Sena- ·
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dor Roberto Saturnino, pareCe-me que a emenda do Hustre Senador Jorge Kalume é anti-regimental. Aqui se trata de cotas para os Estados e Municípios. Como meter a

Marinha aí, eu não entendo!
O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu tambêm não

entendo, nobre Senador.

O Sr. Hélio Cueiros- Peço a palavra Sr. Presidente,
pela q_rdem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - -Concedo a
ao nobre Senador Hélio Gueiros:-!)-efa ordem.

pala~ra

O Sr. Hélio Gueiros- 1:: inteiramente inipertinente de
acordo com o Regimento. -Eu áeio que, se a Mesa fÕ~S-e
atê severa, n-ão poderia admitír, porque nadá tem a ver
com a intenção desse projeto. O projeto aqui refere à
indenização aos Estados e Municípios poT óleo-e gãs extraídos do seu território e-da plataforma. A Marinha de
Guerra nada tem a ver com essa indenização dos Estados
e Municípios. A Marinha pode requerer, pleitear outro
tipo de ajuda, outro tipo de reforço de suas VerbaS, mas
não tirando dos Estados e Municípios. De modo que eu
associo à decepção de V. Ex~ com essa emenda, que é
simplesmente protelatória, no meu entender, e seria ca~
paz de apelar para a Mesa para que julgasse essas emendas anti-regimentais e as rejeitasse liminarinCiite.

·se

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador
Hélio Gueiros, agradeço o aparte de V. Ex•, que reforça
m~nha apreciação do assunto. Assim, Sr. Presidente, fica
feito à Mesa o apelo para que reconsidere a aceitação
desta emenda, podendo, enfim, considerá-la impertinente, de vez que ela se introduz num projeto, dentro de uma
visão, de uma ótica, que é completamente estranha ao
espírito da própria pioposíção. Cõriio reSsaltou muito
bem o Senador Hélio Gueiros, ela jâ foi apreciada e votada por esta Casa na legislatura passada, já foi apreCiada e votada, em primeiro turno, aqui, nesta pfesente !1!gislatura, e sobre a qual, por conseguinte, o Senado jã se
pronunciou de forma definitiva, tendo paSsado por di-scussões exaustivas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Virgílio Távora vra.

úe garantir· o direito de defesa das nosSas costas e do nosso litoral.

Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Vir~ílio Távora.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA. PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - ConCeao -a
palavra ao nobre Senador Gastão M-Uller, para discutir.
O SR- GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Vou falar nã·o ·como Líder, mas simplesmente com
membro da Bancada do PMDB.
Eu sou visceralmente a favor da emenda do nobre Senador Jorge Kalume• .Considero necessário que a nossa
Marinha tenha outros meios para melhorar sua situação,
como uma das armas mais importaiites na defesa d-o
Cone Stil, ria defesa das costas brasileiras e na participação da defesa do Mundo Ocidental. O nobre Senador
Jorge Kalume teve a idéia muito simpática de, através
desta emenda, favorecer nossa Marinha de Guerra.
Quanto à pertinência ou impertinência da emenda;-que~
ro lembrar aos Senadores mais antigos que, numa reforma constitucional, hã alguns anos aprovada, o eminente
Deputado Federal Marcelo Linhares apresentou uma
emenda estabelecendo que os substitutos dos cartórios
teriam direito a sucessão cartorái'ia; -se tiVCssem -s ari.os
na data daquela promulgação, passando a s_er garantido
o direito de títular no futuro. Era completamente fora do
objetivo da emenda constitucional. Na época, houve um
mal-estar, mas finalmente-se aprovou, garantirido, portanto, aos substitutos dos cartórios o direito de sucessão.
De modo que não é novidade para nós, senàdores
mais antigos, que_se apresentem emendas como a do Senador Jorge Kalume, quando se fez a mesma coisa no
sentido de impertinência, que se -quer afirmar, numa
emenda constitucional. De modo que sou a favor da volta do projeto às ComisSões; para qUe se dê à Marinha de
Guerra do ~rasil oportunidade de melhorar seus meios

O SR- Hl::LIO GUEIROS (PMDB - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,- SI-s. Senadores:
Apenas,~ quero reportar-me à observação do iluStre
Líder Gastão Miiller,_ sobre o apreço que tem à Marinha
e que o classificou até de visceral. Quero dizer a S. Ex•
que o problema do apreço à Marinha não tem nada a ver
com o projeto em- Paiitã., Cm discussão neste instãnte.
Também ~emos o maior apreço pelo problema da educação, temOs o ffiaior apreço pelo Exêrcito, pela Marinha, temos o maior -apreço Pelo problemas de saúde
pública, pelos problemas das Minas e Energia, temos o
maior apreço por todos os grandes problemas brasileiros, e pela Aeronaútica também, para não deixar de_citar
a terceira Força. Mas não estamos discutindo agora a
questão de apreço a essa ou aquela Arma, ou à solução
de algum problema brasileiro. O que se esta discutindo é
o· problema de indenização aos Estados e Municípios
que produzem óleo e gás. E só isso que se estâ discutindo! Estamos discutindo um projeto de lei que visa a dar
uma indenização aos Estados e Municfpios em cujo subsolo ou em cuja plataforma continental se produz o óleo
e o gás. O que a Marinha tem a ver com isso, ilustre Senador?
O Sr. GaStão- Müller- Respondo a V. Ex• ...
O SR. Hl::LIO GUEIROS - V. Ex•. ilustre Líder
Gastão Müller, só está pensando no problema da plataforma continental onde, porventura, também a Marinha
está. Mas V. Ex• tem também de ver a extração em subsolo ...
O Sr. Gastão Müller- Permiti! v.-Ex• uin- ãj>arte?
O SR. HELIO CUEIROS- ... _e aí entã-o teríamos de
dar uma cota para o Exército, teriam os de imaginar alguma coisa para contemplar a Aeronáutica, para fazermos uma divisão irmã.
Veja V. Ex• que estou flando assim, meio absurdamente~- pará niOStrar que não tem cabimento, no caso, a-dis~
cussão do nosso apreço pela Marinha de Guerra doBrasil. O que se está discutindo, i10 momento, é um projeto
de lei do nobre Senador Nelson Carneiro, que visa a idenizar os Estados e Municípios pela produção desses elementos. A Marinh~ de Guerra assim como o Ministério
de Exército e o da Aeronáutica nada têm a ver, diretamente, com essa produção. Contudo, indiretamente, o
Ministério da Saúde, o da Educação, o·dos Transportes
têm a ver, todos os serviços públicos, no Brasil, teriam a
ver com esse problema.
Quero apenas por uma questão dC: cronologia - se ê
_que ê cronologia.~
O Sr. Gastão Müller - Senador Hélio Gueiros; em
primeiro lUgar, quero ressaltar, mais uma vez, que não
falei.como Lider. t uma opinião pessoal. Falei simplesmente como Senador. V. Ex~ começou muito-bem quando se referiu ao apreço. E ninguém melhor que nós mostrou o apreço à educação - que creio ser a primeira
prioridade, e V. Ex• citou rriuito bem - aprovando a
Emenda João Calmon. Mas não concordo quando V.
~-~diz que a Marinha não tem nada a ver com o assunto, porque a segurança das plataformas submarinas de
petróleo são feitas pela Marinha, e ela precisa estar preparada para esse__ serviço de segurança,__ Segundo, a
Emenda Jorge Kalume não impede a distribuição dessa
c-ota para os municípios, mesmo que não sejam na plata~
forma submarina. Qualquer município, amanhã, no Pará, em Santarém, ele passará a participar de uma pequena cOta desse global do royalty previsto pelo Senador
Nelson Cariteiro. Agora, a Marinha, pelo menos, na parte que se refere à plataforma submarina, tem de ver, porqUe a- segurança-dela é uma funçã"o esPecífica da Mari~
nha de Guerra do Brasil.
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O SR. H:tUO GUEIROS - Nobre Senador Gastão
MUller, se se trocar a exploração da plataforma continental pela exploração no subssolo baiano, vai-se verificar que o responsável pela segurança seria o Exército, seria a Política Militar, então, eles também teriam de ser
aquinhoados nessa distribuição, já que o argumento
para a entrada da Marinha de Guerra nesta cota de distdbuição é o fato de, eventualmente, haver petróleo na
plataforma continental, e quanto ao petróleo já existeiite
-nOS st1bSolos baianos e sergipanos, aí seria lógico, seria
razoável que se contemplasse o Exército. Estou arguInei1tanà0 desSa ffianeira para mostrar que não tem cabimento a argumentação" de V. Ex•, embora V. Ex• mereça
todo nosso respeito, mas acho que no caso, aqui, não estamos discutindo__quem vai segurar ou n~o a exploração
do petróleO ...
O Sr. Virgílio Távora -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. H:tLIO GUEIROS - Tem a palavra V. Ex•
O Sr. Gastio Müller- Para completar ...
O Sr. Virgnio Távora -

Tem V. Ex• a primazia.

O -Sr. Gastiio Müller- ... conforme o Regimento, interpelar _o eminente Presidente José Fragetti sobre qual
seria a decisão da Mesa, porque, se acolhidas as emendas, sugeriria ao emiile"nte Presidente do Senado que pusesse para terça-feira a votação, por uma questão de tempo, pois um dos argumentos é o tempo. A tese principal
do Senador Roberto Saturnino, além de outras, é a urgência da aprovaÇão em furição da necessidade dessa, cota.
O SR. H€LIO CUEIROS - O Presidente, na hora
oportuna, poderá dar a sua decisão. Permitiria, apenas,
que me concedesse a oportunidade de ouvir o testemunho do nobre Senador Virgílio Tâvora.
O Sr. Virgílio Távora- Nós podíamos deixar de colocar qualquer paixão neste assunto. O que dissemos- e
não -pode sofrer nenhuma c-Ontestação - é quanto à
aprovação da Lei nl' 2.004. Nas inumeráveis discussões
'havidas _no Palácio Tiradentes, um dos assuntos mais
percutidos, depois, foi a divisão desses royalty nas dife·
ren~es ó~itas federal, estadual e municipaL Se dentro da
órbita federal, dos lucros obtidos pelo Governo Federal,
que é o principal acionista da PETROBRÁS, ·nós retiramos essa parte, esse royaltles, para a Marinha é muito
justo. Mas retir;u da parte dos Estados e Municípios, à
é_po~. _não para o caso da Marinha, que não havia voltamos a repetir- nem pensamento, então, d~ exploração off-shore, era exploração só na plataforma terrestre, se nos afigura algo absolutamente fora de qualquer
propósito. Vamos arranjar, com idêntico-montante, valores outros para auxiliar à Marinha, o equipamento da
Marinha Brasileira. Ma~ Porque tirar dos Estados e dos
Municípios já tão sacrific8dos é que não entendemos
mesmo porque, quando na votação da Lei em questão
foi um ponto indiscutível: o royalty para o Estado e o
royalty para o Município era inlocâvel. Era esse o adenda que eu queria, mas fazer sem nenhuma paixão e sem
disCutir- V. Exf Nos entende- a justeza ou não danecessária adoção de recursos extras para equipamento da
Marinha. TirasSe justamente da parte federal. P()f que da
parte estadual e da parte municipal? Não sabemos se fomos sufiderüetneilte claros. Mas, a nós, a nossa acanhada inteligência, isso nos pareceu coisa de uma meridiana
clareza. À parte federal é que cabe, justamente, arcar
coni aquelas despesas para o reequipamento da Marinhã.-Desculpem-nos o alongado do aparte. _
O SR. HWO GUEIROS- Nobre Senador Virgflio
Távora, V. Ex• colocou a questão com muita lucidez e
clareza, como aliás de hábito de V. Ex~ V. Ex• frisou
muito bem. A União que trate das suas verbas, das suas
disponibilidades, amparando e dando o que é justo para
a Marinha, mas não vá cobrar do Estado e do Município
uma participação num serviço que ê mais da área federal. Tem o aparte o ilustre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Muito obrigado a V. Ex•,
mas vou discutir a matéria.
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O SR. H~LIO GUEIROS ~-Nessas condições, Sr.
Presldente, Srs. Senadores, manifesto-me contrariamente às emendas apresentadas e. à moda de uma questão de
ordem, !evanto essa da impertinência das Emeiidas Jorge
Kalume ao texto, objetivo e intenção do projeto ora em
exame.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir a emenda.
O SR. PRESIDENl'E (José FrageHi)- Se V. Ex~ me
permite, vou fazer uma observação sobre a questão de
ordem, depois concedo a palavra a V. Ex•
O SR. LOMANTO JúNIOR -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (José FragellQ- Srs. Senadores:
Confesso que não tinha lido o projeto até o momento
mas agora fixando-me na redação do caput do projeto
apresentado pelo eminente Senador Nelson Carneiro e
na emenda ao§ 4.,, apresentada pelo eminente Senador
Jorge Kalume, vejo uma contradição tão flagrante entre
os dois dispositivos, que não podem ser aprovados ao
mesmo tempo.
Peço aos Srs. Senadores que prestem um pouquinho
de atenção. Diz o caput que corresponde ao art. 27:
..Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar indeni7.ação correspondente
a 4% (quatro por cento) aos Estados ou Territórios,
e I% (um por cento) aos Municípios, sobre o valOr
do óleo, do xisto betuminoso e do &ãs extraído de
suas respectivas ãreas, onde se fiZer a lavra do petróleo.
_
E a Emenda do nobre Senador Jorge Kalume diz:
.. É também devida a indenização devida aos Estados, Territórios e Municípios confrontantes, e a
Marinha de Guerra, quando o óleo, xisto betuminoso e o gãs forem extraídos da plataforma continental, na forma fixada no caput deste artigo e correspondente a 2% para os Estados e Territórios, a
I% para os municípios e 2% para a Marinha."
Não pode haver no mesmO tex~ legal duas disposições que se contrapõem. O caput estabelece uma contribuição ou uma indenização de 4% e se aprovada a emenda, essa indenização passa a ser de 5%. Realmente não é
possível. Eu, francam~nte, não julgaria impertinente,
porque a emenda da lei apresentada pelo nobre Senador
- e teria de ser assim - ela permitiria, ao meu ver, no
meu modo de sentir, a inclusão da Marinha de Guerra.
Mas o que não se pode fazer ê, justamente, aprovar um
caput e um dispositivo que seja contrário ao caput.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- A Mesa não recebe a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hâ uma cont:adição. Acho que os Srs. Senadores, na hora de votar,
tem de votar pró ou contra. Agora, que a emenda está
em contradição flagrante com o caput do artigo, não há
dúvida nenhuma. Basta dizer que a indenização ern uma
é de 4% e na outra é de 5%.
Não vejo como seja possfvel. Pode haver duas leis conflitantes, mas não dois artigos conflhantes na mesma lei.
Não é. possível que isso seja ap_rovado. E nem se pode
corrigir atravês de uma emenda de redação, porque aqui
é mat~ria de veto. Mais 1%, menos 1% sobre o petróleo
extraído acho que representa alguma coisa, não pode ser
apenas emenda de redação.
É difícil que se possa conciliar as duas coisas. Não vejo
a emendã. neste sentido, vejo que a emenda não p"óderia
ser aprovada contrapondo-se caput do artigo. Se se aprovar a emendda, o artigo também terâ de ser modificado,
fazendo com que o caput da emenda apresentada pelo
nobre Senador Nelson Carneiro não se contrapo-nha ouse adapte ao que dispõe a emenda.

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra
pe1a ordem.
O Sr. Lomanto Júnior- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENETE (José Fragelli)- COncedo a
palavrã, pela ordem, ao nobre Senador Gastão Miiller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- rvfT. Pela ordem. Sem revisãO do credor)- Sr. Presidente:
Queria saber com o devido respeito, qual é a decisão
de V. Ex~ A minha opinião pessoal é a de que deverá ser
encaminhada à Comissão para os devidos fins. Não caberia à Mesa julgar da pertinência do texto da Emenda
Jorge Kalume. Aceita a emenda, volta à Comissão devjda parã-que ela a considere impertinente, ein função da
-aemõrtStraçao·rei"tà, com inteligência, Por v. Ex•
Ou V. Ex• não vai aceitar as emendas do Sr. Senador
Jorge Kalume? Defendo a tese de que a Mesa deverã
aceitar as emendas e mandar para a Comissão devida.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem!)

O Sr. Lomanto Júnior- S.r. Presidente, antes que V.
Ex" decida, peço a palavra para falar sobre este assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Exatamente.
Antes de decidir, concedo a palavra ao nobre Senador
Lomanto Júnior, que, como sempre, pode dar sua valiosa contribuição à interpretaç-ão dessa questão de ordem.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS_:_ BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presid"!nte, V. Ex", com seu saber jurídico, com sua acuidade
l!e grande advogado, de grande jurista, jâ compreendeu
que a einenda é de uma inoportunidade sob todos os aspectos. A emenda fere a boa técnica legislativa, afronta
mesmo a técnica legislativa. Mas. repito: a emenda é de
inoportunidade sob todos os aspectos. Tenho pelo Senador Jorge Kalume o maior apreço e uma admiração que
cresce dia-a-dia, nesta Casa. mas o Senador Jorge Kalume foi de uma infelicidade!
- sr.-Presidente, Srs. Senadores, o que se estã desejando
é contei:nplar o Estado e o Município, que são esferas de
governo. Hâ três esferas de governo: a União, os Estados
e os Municíp-ios. Então. o que se quer contemplar e, exatamente, as duas esferas mais tênues, mais frágeis, que
são, os· Estados e os Municípios.
A Mar:nha, no que pese todo.o meu apreçO, e sou de
um Estado que tem pela Marinha um apreço muito grande, põiS somos a maior costa marítima do País. Fornecemos os primeiros barcos que collsolidaram a Independência do Brasil, no 2 de julho, para que seorg~nizasse a
Marinha; e da Câmara Municipal de Santo Amaro partiu a primeira sugestão. Nós até nos sentimos um tanto
orgulhosos em saber que João das Botas, o pescador, o
canoeiro João das Botas, foi, simbolicamente, o primeiro
átffiifante, o verdadeiro almirante_da Marinha brasileira.
Pois bem~ apesar do apreço que tenho pela Marinha,
não posso conceber isso. A Marinha é uma instituição
do Governo Federal; é uma instituição mantida pela
União, e o quç: o projeto do Senador Nelson Carneiro
objetiva é exatamente contemplar as duas esferas de governo, o Es~do e o Município, e não incluir instituições.
Disse -O Sénador Hélio GUeiros, e coril muita razão,
amanhã' seria justo que déssemos ao Exêrcito, tambêm,
um percentual naqueles postos subterrâneos.
t>_ra, Sr. Presidente, sabemos que os MuniCípios estão
às portas da falência. OS Estados estão mendigando. Os
Municípios - e ê uma frase que repito sempre - estão
recolhendo as migalhas do banquete orçamentário do
Pafs, está estiolada a sua economia.
Outro dia eu analisava um orçamento, e o Prefeito me
dizia o seg4inte: Eu, para calçar uma rua, tenho de r.trasar o pagamento do funcionalismo um mês ou dois. E ele
me provou que os recu·rsos dos Municípios eram até insuficientes para atender à mais rudimentar, à mais fundamental de suas obrigações, que era o l')agamento do
funcionalismo. Hã uma insensibilidade. A Nação esqueceu exatamente a ~ase da pirâmidade deste País, que é o
Município. A Nação esqueceu sua célula. Não pode haver um organismo são com sua cédula doente.
Os Municípios estão arrasados, Sr. Presidente, debilitados na sua economia, desestimulados. Na hora em que
vem uma iniciativa para atender pelo menos àouele:. que
mais estão contribuindo para o enriquecimento do País,
que são os fornecedores de petróleo, onde Deus ou odes-
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tino p_remiou aquelas faixas com _o aparecimento do petróleo, sobretUdo iia plataforma submarina, na hora em
que vem uma sugestão. procura-se pulverizã-la. Não
creio que o Senador Jorge_ Kalume, se aqui estivesse", dei~
xasse de atender o nosso apelo, e retirasse sua emenda.
A emenda é inoportuna.
A emenda de S. Ex~ é ir'l(eliz; ela afronta, atenta contra
a boa regra legislativa. V. Ex• jã aí, explicou o que estâ
ocorrendo. Ela é inoportuna porque vai prejudicar os
municípioS 6rasiieiros.
Que a União, a esfera maior, o Poder Central, atribua
à Marinha mais recursos, mas retirar alguma coisa dessa
cota destinada aos municípios, ou que se queira dificultar a transformação de lei, isso não é possível. Hoje, poderíamos estar comemorando, aqui, se aprovado o Projeto Nelson Carneiro, poderíamos estar comemorando
mais uma contribuição dada para amenizar aqueles Municípios que Deus privilegiou com a produção de petróleo.
Sr. Presidente, V. Ex~ tem razão, essa emenda não
deve ser recebida. Essa emenda atenta contra a boa regra, contra os princípios legisl~tivos. Essa emenda não
constrói, ela desfigura o projeto, porque o projeto visou
apenas a ptivilegiar Municípios e Estados, esferas dego~erno e não insti~uições como a Marinha. que é uma instituição vinculada ao Governo Federa~ à União, a outra
esfera.
Então, daí a pouco outro poderâ apresentar uma
emenda, como foi dito, também estendendo-, para que se
dê ao setor de saúde pública, o que seria justo, e ai então
o royalty- como chamamos esse pagamento- vai ter~
minar insignificante para todos.
V, Ex• tem razão, eu não receberia essa emenda. Não
tenho como influir, e não quero nem desejo influir na decisão de V. Ex•, que ê um jurista~ é um homem experimentado. Conheço o passado de V. Ex•, sua atuaçã--o
como brilhante advogado, pois toda a sua vida foi dedi~
cada à Causa do Direito. Mais dó que Isso, V. Ex" foi Go~
vernador, e sabe que esse royalty, em outros pa.íses, atin~
ge a percentuais de até 50%. Nos Estados Unidos, por
exemplo, um particular, a sua propriedade tem partici..
pação; o Município onde ê descoberto poço de petró1eo,
ou a plataforma submarina onde _é descoberto o petróleo, eles têm percentual realmente bastante significativo. Mas aqui é uma migalha: aqui o royalty que se en!-fega ao Estado e ao Município produtor de petróleo~ real..
mente insignificante, mãs é uma ajuda.
Jâ que estamos indiferentes. jã que a Nação esqueceu
os MunicíJ)ios,jâ G_Ue a Federação não existe, esta Nova
República se quiser existir, essa chamada Nova República, ela precisa atentar primeiro para a Federação, que' é
uma ficção jurfdica. Estamos vivendo numa República
unitãriã; das mais centralizadoras possíveis, e estamos
verificando que não hã nenhuma providência objetiva no
sentido de fortalecer a Federação. O que é fortalecer a
Federac;ão? t aquinhoar os municípios de mais recursos,
promover aos Estados membros aquelas condições indisperisáveis a sua sobrevivência.
Sr. Presidente, teffios pCla frente o drama dessa dívida
externa, impagável, irresgatável. V. Ex•, Sr. Presidente,
que é um homem de empresa, sabe que quando hã concentração, quando hã acúmulo de dinheiro no bolso de
poucos ou de algwls; há uma coceira, unla vontade de
gastar. Foi o que aconteceu. A União ficou com toda a
fatia do bolo; os Municípios recolhiam apenas as migalhas do bolo, como os Estados uma fatia muito pequena;
todo o bolo ficou para a Uniã~. O que aconteceu? A
União gastou como quis. Porque se cOnsiderarmos, Sr.
Presidente, se analisarmos o orçamento, não se trata só
do orçamento verdadeiramente da receita tributária, mas
se analisarmos os orçamentos das einprCsa.:s estatais- c
este ê um País que Só tem fachada, só de afirniação vazia
de que somos um País que protegemos a livre empresase analisarmos bem. veremos que este ê um Pafs estatizado. A economia brasileira estã toda estatizada. Se o Governo quiser tomar as terras, fã-Io-á hã no outro çl.ia; é só
mandar o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco Regional de Brasília executar a dívida dos pobres lavradores, que foram enganados. O empréstimo que se dâ
hoje para a agricultura, neste país, com correção plena, é
um assalto. Sr. Presidente, a agricultura brasileira ainda
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é incipiente, sobretudo em certos setorcs do Pafs, pois
não tem condições de remunerar, de pagar os juros que

. atingem proporções a que hoje assistimos.
Portanto, o Governo nem precisa fazer reforirta
agrária, basta mandar executar as dívidas dos homens
que plantaram soja: mandar executar a dívida dos que
realmente tomaram recursos para criar a riqueza deste
Pais.
Pois bem, Sr. Presidente, é assim que está. Ninguém se
preocupa com uma reforma tributária justa. Se analisarmos, Sr. Presidente, é dramático.
Outro dia, tive oportunidade de acrescentar, de fazer
um Iavantamento do orçamento da Previdencia Social,
do Banco do Brasil, da PETROBRÁS e de todas as empresas estatais, e somando a receita tributária, oS Municípios não têm nem expressão, a participação ~zero na
riqueza, na renda do País.
Como s-e pode construir uma Nação continental, de 8
milhões e meio de quilômetros quadrados, centralizando
em Brasfiia o dinheiro, a administração e os recursos.
Ora, Sr. Presidente, tenhamos a coragem de dizer que a
Federação brasileira é uma mentira, que Federação bra:
sileira é uma ficção, é letra morta na Constituição. Se
prosseguirmos neste erro centralista. conduziremos a
Nação, como vimos até agora, ao caos.
Devemos reabilitar os Municípios e fortalecer a Federação. E esse projeto do nobre Senador Nelson Carneiro
é uma pequena, é bem verdade, mas expressiva contribuição à melhoria das condições dos Estados membros e
dos Municfpios brasileiros.
V. Ex• vai decidir, eu tenho certeza, pois essa emenda é
inoportuna, atenta contra a boa regra legislativa e não
deve ser aceita.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Srs. Senado·
rcs essa emenda foi aceita e está em discussão.
A oportunidade não é de podermos rejeitar liminarmente essa emenda, e de acordo com a pauta dos tr'lbalhos referentes à discussão desse projeto com sua emenda, fica encerrada a discussão. A matéria voltarã para o
exame das comissões competentes. Tendo de voltar para
o exame das comissões competentes, e voltaria de qualquer mane.ira às comissões competentes, quando nada é
mais conveniente que a matéria seja devidamente examinada nessas comissões vindo a plenário em seguida.
Cpmo de fato, não caberia acrescentar isso, mas ê
oportuno. como lembrou o nobre Líder em exercício do
PMDB, não temos dúvidas de que as Lideranças pode~
rio requerer urgência para a matéria. a fim- de que ela
não sofra maiores empecilhos a sua aprovação. Assim, a
matéria volta à consideração das comissões competentes.
O Sr. Nelsqn Carneiro vra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem.

O SR. NELSON CARI'IEJRO (RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. $enadores:
Depois de V. Ext- ter decidido a questão de ordem le-vantada e determinado que as emendas e o projeto voltem às comissões, queria deixar consignado que me exclui, propositadamente, da discussão porque eminentes
colegas tomaram o patrocfnio de uma causa que não ê só
do Estado do Rio, é de todos os Estados e Municípios
produtores de petróleo na sua orla marítima. Espero que
as outras Comissões que võltarão a examinar esse projeto lhe dêem a urgência e o cuidado nccessãrio. Era o que
eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 5:
Discussão, em primeiro turno"; do Projeto de Lei
do _Senado n9 79, de t 980, de autoria do Senador
Henrique Santillo, que dispõe sobre pagamento do
repouso semanal remunerado ao empregado comissionista, tendo
' PARECERES, sob n~s 631 a 633, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, e, quanto ao mérito, fii:Vorável; 29 pronunciamento: favorâ-
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vel ao substitutivo da Comissão de Legislação Social; e
-de Legislaçilo Socilll, favorável, nos termos do
substitutivo que apresenta.
DisCUssão do projeto e do substitutivo em primeiro
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de serre-digido o vencido para o segundo turno regimental.
~ o seguinte o substitutivo aprov'ado:

PARECERES, sob n9s 597 e 598, de 1984, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos ChiaM

relli.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9.
Secretário.

t

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento JnM
terno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Lei do Senado n9 20, de 1984 a fim de ser feita na sessão,
de 5 de setembro. Sala das Sessões. 8 de agosto de 1985.

-Nelson Carneiro.

Emenda n\l 1 - CLS
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
n• 79, de 1980

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o

Dispõe sobre o pagamento do repooso semanal re-

munerado ao empregado comissionista.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. lq Fica acrescido de uma alínea o caput do art.
79 da Lei n• 605, de 5 de janeiro de 1949, nos seguintes
termos:
..Art. 79 A remuneração do repouso semanal
corresponderá:
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

requerimento, ã matéria sairá da Ordem do Dia para retorna:- na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Voltamos à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.)
S. Ext- não está presente.
O Sr. Virgt1io Távora vra. como Líder.

O SR. PRESIDENTE (José Frogelli) -

b) •.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

a sua função dentro ou fora do estabelecimento do
empregador, o equivalente a 1/6 (um sexto) do que
for devido durante a semana a titulo de comissão,
mais o correspondente a um dia de serviço da parte
fixa, se o salário for mi~to."
Art. 29 A presente lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições e-m contráriõ.

,

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 158, de 1983, de autoria do Senador
ferJ~:ando Henrique Cardoso~ que regula a utilização e a liberação da conta vinculada do FGTS,
para a construção e aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n"s 652 e 653, de 1984, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e. no mérito, favorâvel; e
-de Economia, favorável, com emenda que
apresenta de n9 1-CE.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secretârio.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 299, DE 1985
Nos
terno,
Lei do
são de
agosto

termos do art, 310, aHnea ·~c", do Regimento Inrequeiro adiamento da discussão do Projeto de
Senado n9 158, de 1983, a fim de ser feita na sesk
5 de setembro de_ 1985.- Sala das Sessões, 8 de
de 1985. -Gastão Müller.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Aprovado o re-querimento, a matériá sairá da Ordem do Dia para retornar na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7:
Discussão, em primeiro turrio, do Prõjeto de lei
do Senado n" 20, de 1984, de autoria do Senador
- Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivõ à LCi n9
6.64-9, de 16 de maio de 1979, estabelecendo privilégio eril favor dos locatários com máis de 80 anos de
idade. no caso de despejo, tendo

Sr. Presidente, peço a pala-

Concedo a

palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. como Lfder.

O SR. VIRG[LfO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃ.O DO
ORADOR. SERÁ PUBLlCADO POSTERIORMENTE.

c) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
d) ...................................... .
e) para o empregado comissionista, que exerça

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6:

lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 300, DE 1985

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha. (Pausa.)
S. Ex.t- não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San·
tillo. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
(Pausa.)
S. Ext- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
(Pausa.)
S. Ext- não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Propuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O tratamento discriminatório dos aposentados foi
uma característica marcante do_ último Governo, tendo
ficado suficientemente explícito quando o General João
Figueiredo, pouco antes de encerrar o seu mandato, assinou decreto concedendo doze referências aos servidores
públicos federais, discriminados, no entanto, os inativos.
O Presidente da República, com esse ato, não praticava uma inovação, uma vez que nos últimos vinte anos
vem-se generalizando o tratamento discriminatório aos
inativos, dispensados da presença tisica nos gabinetes do
Poder, de cujo exercício não participam mais, esquecidos ou ignorados.
Em todas as repartições federais ocorrem essas injustiças e discriminações. também praticadas nos órgãos da
administração direta. No Ministério da Fazenda, por
exemplo, desde a implantação do Plano de Reclassifiw
cação de Cargos, institufdo pela Lei n' 5.645, de 1970, vimos o exemplo _do não aproveitamento, no-Grupo VI, de
uma legião de servidores, obrigados a sofrer desvio funk
clonai. Esses Agentes Administrativos levaram dez anos
reivindicando a criação de uma categoria funcional de
nível mêdio, que lhes propiciasse um justo enquadraM
mcinto, reivindicação vitoriosa com a edição do Decreto
n• 87.324, de 1982.
Em parecer exarado em 1984, reconheceu o DASP que
o art . .3" da Lei n"' 7 .025, de I982, dispõe sobre a "reclasw

Agosto de I 985

sificação de servidores do Ministério da Fazenda, para a
Categoria Funcional de Técnico de Atividades Tribu~
tárias".
Depreendia-se, dessa int~rpretação, que os Agentes
Administrativos desse Ministério, em exercício a partir
de 1974- quando foi imPlantado o citado plano naquela Secretaria de Estado - , tinham rlireito à inclusão na
categoria funcional de Técnica de Atividades Tributárias, na conformidade da Lei n'~' 6.703, de 1979.
O próprio DASP esclareceria, em 1982, que poderiam
concorrer à referida categoria funcioJ!ai_Agentes Administrativos que estivessem em exercício em 31 de dezembro de I 981.
Entretanto, os funcionário aposentados_ que requereram essa classificação tiveram seus pleitoS indeferidos,
apesar de cumpridos todos aqueles pressupostos legais.
Ao relatar esse fato, esperamos que o Ministro Aloisio
Alves mande rever essas decisões, fazendo justiça aos
inativos que tiveram os seus direitos postergados.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO M0LLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não há dúvida de que a reforma agrária é uma necessidade. Muitos falam que são a favor, mas, nota-se, só
teoricamente. Quando a coisa torna-se realidade, vê-se
as manifestações mais esdrúxulas e até de cunho ameaçador. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reforma
agrária. não é esbulho como já afirmou o Presidente Sarney.
Refonna agrária, acho eu, não é desrespeito a proprie-dade. Salvo engano o fato e o ato de se praticar a reforma agrária, significará uma série de providências inalienáveis. pois, a simples distribuição de terra, nada significa.
Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, longo telex que
me traz a informação de que no .. Município de Água
Boa" em Mato Grosso, no Vale do Araguaia, está havendo ••esbulho", ou seja, invasão pura e simples de propriedades, levando os agricultores locais ao pânico. Água Boa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um município
onde a reforma agrária se tornou um fato consumado,
pois é ele todo composto de pequenas propriedades,
graças à Colonizadora que trabalhou na região. Não
existe ati conflitos de terra e, pelo que se sabe, o que está
havendo é uma organizada invasão, dirigida, comandada, a fim de implantar no município um conflito.
Acho eu, não ser essa a solução preconizada, e como
afir"'a a mensagem, isso é "Anarquia Agrál-ia" fato que
ninguém de bom senso deseja implantar.
Leio, Sr. PrCsidente, Srs. Senadores, o telex que, aliás,
foi enviado ao Sr. Presidente Sarney. Espero e tenho certeza que o Sr. Presidente da Repábtica já tomou as providências cabíveis.
Retransmitimos fntegra do telex encaminhado a_S. Ex'
o Presidente da República, Cm 13-6-85, para vosso conhecimento e subsidiâ-Io nas providências que julgar
conveniente.
Para José Samey
Da: APRA - Associação dos Produtores Rurais do
Mêdio Araguaia e Sindicato Rural de Água Boa- MT.
O M unicfpio de Água Boa, situado !ta região leste do
Estado de Mato Grosso, com-·mãiS-de 80 por cento em
ár-..as de cerrado, produziu na última safra um rriilhão de
sacas de grãos, apresentando a maior renda per caplta do
Estado, cuja economia está embasada no setor agrope-cuário. A sua origem data de quando foi implantado o
projeto de colonização Água Boa I, financiado pelo
"PROTERRA FUNDIÁRIO'', através do Banco do
Brasil, cujo núcleo urbano deu origem a cidade de Água
Boa. Ao todo foram implantados quatro piojetos de colonização, aprovados pelo INCRA, com o assentamento
de colonos originários de regiões- de minifúndios ilo Es-tado do Rio Grande do Sul. Somando outras quatro
grandes propriedades que executaram um plano de desmembramento e colonização privado, mais de quinhentas famílias de colonos possuell! propriedades entre 400 c
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600 hectares. O município de Agua Boa pode ser considerado como modelo de colonização e reforma agrária.
To~a a produçã_o é oriunda d_e áreas de cerrado mecanizadas e fertilização intensiva do solo. Foi com muito saCrifíCio que estes Colonos conseguiram manter suas pro~
priedades no processo produtivo, apesar das inveniências d~ uma_ P?lítica agrfcola incompatível dos últimos
anos.
No entanto, todo o esforço do pioneirismo e sacriffcici
destas famílias de colonos está correndo sérios risços.
Sob a égide do •• Planõ Nacional de Reforma Agrária",
--a:nuncíado recentemente por V. Ex', grande número de
invasores oriundos principalmentes do Estado de Goiás,
estão invadindo as propriedades doS colonos_na clara in~
tenção de instaurar "áreas de conflito" e_ o conseqüente
confisco destes imóveis rurais, quando a maioria deles
encontram-se hipotecados em favor do Banco do Brasil
S_.A., como garantia dos finandameiitOS ruraiS~- As invasões vêm_se processindo organizadamente e com a cob~rt_ura de pessoas influentes em Brasília. Afirmam os invasores que possuem informações do INCRA que a titulação das terras é duvidosa, inclusive nos próprios projetas de colonização por ele aprovados. Todavia, Água
Boa é um dos Municfpios do Estado com menor índice
de problemas t:om titulação de terras e não há terras de.volutas.
.
_
Estando o Município de Água Boa sitUado na Amazônia legal, por lei, os colonos devem preseivar 50 por cento da área com vegetaçàQ nativa, sob pena das sanções
legais executadas pelo IBDF. Por conseguinte, os invasores t m demonstrado preferência por estas reservas e estão dizimando as poucas florestas de Galeria, sem ne~
nhum objetivo de produção, simPlesmente visando comercialização de posse. O IBDF ameaça os colonos com
multas pelas áreas desbravadas pelos invasores, pois deveriam ser preservadas por lei, como reservas ec-ológicas.
Os invasores não possuem nenhuma tradição em mecanização rural e fertilização do solo em áreas de cerrado.
Dada alarmante situação, os colonos através de suas
i:ntidades de classe vêm promovendo_ reuniões semanais
para avaliar a situação e tomar medidas conjuntas para
evitar que lhe tomem o pouco que conseguiram com
muito sacrificio e dedicação ao longo dos anos. Na persistência do problema, ninguém mais quer investir nos
imóveis ruraís e a j)rodi..tção da próxima safra estará
comprometida.
A primeira medida dos colonos é solicitar de V. Ex~
uma "solução já" por parte do Governo em conter tais
episódios e uma ação firme para Com os írivasOres.
Certos -de que o Governo da Nova República preserve
a propriedade privada e principalmente a produtiva, os
colonos aguardam medidas cabíveis e im~diatas caso
conirâflo só lhes resta tomar as sua própriá.s medidas,
antes que se instaure uma "Anarquia Agrária". Sau~
dações."
Era o que tinha a âizer. (MUitO bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-No mês de julho último, as siderúrgicas estatais resolveram _reduzir, de 60 para 45 e/ou 30 dias~ o prãzo depagimento de aço adquirido pelos revendedores. A providência restritiva passou a vigorar a paiiir do dia I" de
agosto corrente, e os fabricantes alegam, aos que os interpelam, que ..a decisão, por ser meramente comercial,
independe de aprovação préVia do ConselhO lnterministerial de Preços - CIP".
De acordo com nota divulgada pela Gazeta Mercantil,
informação partida da Secretaria Especial de Abasteci~ento e Preços- SEAP, ..os fabricantes só podem ven-il_er c;o_m_juros de 7% ao_ mês, segundo resolução do CIP
-tomada em 1983, quando a inflação era de aproximadaineiltCISO% a9 ano". Então, como tal resOlução ainda se
encontra em vigor, Os fabricantes optaram pela redução
do prazo de pagamento para os revendedoras, argumentando, segundo a Gazeta, que .. o aço não plano (principalmente vergalhão) é vendido ao consumidor final à
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vista, enquanto os juros, nas vendas a prazo, atingem
15%".
t: evidente que a providência unilateral dos fabricantes
de aço constitui violência, não apenas contra os revendedores mas contra o consumidor que, ao final, será atingido.
Quando o CIP fixou em 7% o juro máximo mensal, to~
dos os detalhes do problema foram analisados. Infeliz~
mente, a atitude das siderúrgicas, principalmente das estatais, vem sendo olhada com a complacência do Canse~
lho de Não--Ferrosos e Siderurgia- CONSIDER, órgão
estatal encarregado da polrtica do setor.
A redução de prazos, na verdade, representa aumento
de preços do aço, cabendo razão aos que aludem ao fato
de que está sendo provocada uma reação em cadeia no
mercado, princiPalmente no que se relaciona com o
aquisição do produto.
Reações diversas surgiram por toda parte. A Associação dos Revendedores de Aço do Brasil - ARF ABRA, cujos filiados se dedicam à distribuição de aços
não-planos, divulgou nota oficial em que anuncia que os
seu filiados impedem o descarregamento do aço atingido
e procedente de fabricantes que reduziram o prazo de pagamento.
Ninguém coloca em dúvida o fato de que esse aumento indireto do preço do aço é uma burla à política de
contenção de preços posta em ação pelo Governo Federal. Em primeiro lugar, portanto, há um desafio ao Governo, feito pelas siderúrgicas, as quais, a posteriori, pro~
curam justificar-se alegando que os preços ·do aço nãoplano estão 30% mais baixo do que deveriam estar. Ora,
essa é uma afirmação de valor, somente agora lançada
para justificar o injustificável, sem qualquer providência
do Conselho Interministerial de Preços e, o que é mais
sério, com pleno aval do CONSIDER.
O Nordeste está sofrendo conseqUências prejudiciais
em virtude d:i redução do prazo de pagamento apontada. O Governador de Pernambuco, Roberto Magalhães,
invocando as mesmas razões, dirigiu-se ao Ministro da
Indústria e do Comércio solicitando o restabelecimento
do prazo de 60 dias. Sobre isso, recebi do Presidente do
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico do Estado de Pernambuco o protesto
que me cabe transmitir a esta Casa, com o pedido de so~
Iução do problema dirigido às autoridades competentes:
..Favor manifestar-se junto às autoridades federais, à S!DERBRÁS, CONS!DER e SEPLAN contra a recente deci_são das usinas siderórgicas adotando medidas absurdas e injustas contra a região nordestina, alterando o tradicional prazo de faturamento de 40 para 45 dias nos fornecimentos de seus produtos.
Não podemos aceitar mais esta agressão, quando
o, Nordeste, consumidor apenas de_S% do aço pro~
duzido no País, não pode ser mais sacrificado com
este ânus que sobrecarrega a economia incipiente do
parque metalúrgico, principalmente as pequenas e
médiaS empresas, e quando o Presidente José Sarney reiteradamente hã manifestado que no seu Governo o Nordeste terá prioridade social. a) Plínio
Bezerra dos Sariios,-Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico do Estado de Pemambuco."
Era o que tinha a dizer, -Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia
o seguinte discUrSo~)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ A morte do Dr. Joseph Hein, no dia 2 de agosto, desfalca a Belga-Mineira de uma figura -inigualável do seu
patrimônio humano. Tendo participado ativamente das
mais importantes etapas de implantação e consolidação
de unidades da empresa e alcançando o posto de Presidente da Diretoria e, posteriormente, de_Presidente Honorário e Membro do Conselho Consultivo da empresa,
o Dr. Hein deixou sempre, por onde passou, a marca de
seu talento, de dedicação e de capacidade de trabalho.
Ao longo de sua vida proficua, o Dr. Hein se notabilizou também pela extraordinária visão do futuro e um
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acentuado sentimento do humano e do social nas suas
decisões. Graças à capacidade de vislumbrar o surgimen-

1960. Em abril de 1971 foi eleito Presidente da Diretoria,
cargo que ocupou até 1974, quando tendo alcançado a

to de novos tempos, conduôu a Belga-Mineira no senti-

idade-limite- prevista no estatuto da CQmpanhia para

do de torná-la sempre atualizada com os avanços- mercadológicos e tecnológicos. E em função de sua preocu-

ocupar cargo na direção da empresa- foi eleito Presidente Honorário e Membro do Conselho Consultivo da
Belgo-Mineii'ã.
OCUpou ainda cargos de direção em outras empresas
do grupo Belga-Mineira, entre os quais o de Presidente
da Mineração da Trindade (Samitri), da CIMAF- Cia.
Industrial e Mercantil de Artefatos de Ferro, da Pohligw
Heckel do Brasil e ainda de Diretor da Cia. Ferro Brasiw
!eira e Presidente da Artefatos de Aço S.A. Foi ainda
Presidente da Associação Brasileira de Metais (ABM) e
do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS).

pação com os aspectos humanos e sociais conquistou mi-

lhares de amigos e admiradores, que lhe prestaram com sua presença maciça no velório e no enterro a última homenagem.

O HOMEM
O Dr. Joseph Hein nasceu em 16 de janeiro de 1902,
em Belvaux, no Grão-Ducado de Luxemburgo, filho de
Nicolas Hein e Anne Marie Hein. Diplomou-se em 1927
pela Escola Politécnica de Berlin-Charlottenburg, como
Engenheiro-Eletricista.
Casado com Anne Marie Marguerite Hein, deixou um
filho. Jose Nicolau Hein, casado com Monica de Souza
Hein, e duas netas: Crístiane e Alessandra Souza Hein.
O Dr. Hein morreu em conseqUência de um ataque de
abelhas, em sua fazenda de Matozinhos, no dia 20 de julho. Durante duas semanas, ele resistiu bravamente à intoxicação, chegando mesmo a apresentar sensivel melhora na quinta-feira, dia 18. Na manhã do dia 20;entretanto, teve uma crise renal, a que não resistiu.
O TÉCNICO
O Dr. Joseph Hein teve sua vida profundamente ligada à Belga-Mineira e, também, ao desenvolvimento industrial de Minas, nas últimas cinco décadas. Chegando
ao Brasil no início dos anos 30, foi admitido em abril de
1934 no quadro da Belga-Mineira, onde ~até 1935chefiou a construção e instalação da usina Hidrelétrica
de Taquaraçu, da própria empresa.
De 1936 a 1941 foi o Engenheiro-chefe da implantação
da Usina Siderúrgica de João Monlevade, ocupando depois o cargo de Superintendente-Geral das Usinas da
Belga-Mineira.
Em outubro de 1956 foi eleito Diretor-Geral da empresa, passando a diretor superintendente em abril de

O RECONHECIMENTO
Por seu trabalho a favor do desenvolvimento industrial brasileiro, o Dr. Joseph Hein recebeu diversaS medalhas e condecorações, podendo destacarwse a de Comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul, Grande Medalha da Inconfidência, Títulos de Cidadão Honorário de
Minas Gerais~; de Sabarã e de Várzea da Palma; bem
como de Doutor .. Honoris Causa" da Escola de Minas
de Ouro Preto.
De governos estrangeiros o Dr. Hein recebeu a Comenda da Ordem da Coroa de Carvalho e de Grande
Oficial da Ordem do Mérito Civil e Militar de Adolphe
de Nassau, de Luxemburgo, Comendador da Ordem da
Coroa, da Bélgica, e Membro de Honra da Societe
Française de Metallurgie, de Paris.
O ENTERRO
Muitas centenas de pessoas velaram o corpo do Dr.
Heín, no velório do Bonfim ou acompanharam o seu enterro em Sabarâ. Cerca de 30 coroas de flores foram en~
viadas por empresas, ~ntidades de classe, parentes e amigos, numa demonstração do profundo pesar p~la sua
morte.
Â beira do túmulo, em Sabará, discursaram o Dr.
Raul Machado Horta. Vice-Presidente do Conselho de
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AdminiStração e Diretor do COntencioso e de Relações
com o Mercado, da Belga-Mineira, e o Prefeito DiOgenes F~ntini, -de Sabarâ. Senador Murilo Badar6.
O SR. PRESJD~NTE (Martins Filho)- Não hã mais
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária d~ 18
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 29, de 1984 (n" 129/79, na origem), que determi~
na a inclusão de parágrafo no art. 511 da Lei nt 3.807, de
26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, regulando a inclusão dos pescadores no regime des-sa lei, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 406 e 407, de
1984, das Comissões:
-de Legislação Social; e
- de ~inanças.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n' 130, de 1982, de autoria d_o Senador Jutahy
Magalhães, que acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei nt
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos), tendo
PARECER. sob n' 687, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo que apresenta.
- O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Estã encorrada a sessão.

(Levanta~se a sessão às 17 horas e 35 minktos.)

Ata da 132\l Sessão em 8 de a2osto de 1985
3' Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli.

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Alcides Paio......,. Aloysio Chaves- Gabriel HermesHélio Guelras- Alexandre Costa- Américo de Souza
-Alberto Silva- Helvfdio Nunes- C~ar Cais- José Lins- Virgílio Tãvora- Moacyr Duarte- Martins
Filho - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo
Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista Heráclito Rollemberg --Jutahy Magalhães- Lomanto
Júnior- Luiz Viana- João Calmon --Amaral Peixoto - Nelson Carneiro __;Roberto Saturnino - Itamar
Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos- Amarai Furlan - Benedito Ferreira - Henrique SantilloMauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MallerRoberto Campos- Josê Fra&elli - Saldanha_De:rzi Roberto WypyCh - Enéas Faria - Jaison Barreto Lenoir Vargas - Carlos Chiarem - Alcides Saldanha
- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 5 l Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre o Expediente que vai Ser lido pelo Sr. !'Secretário.
É lido o segUíilte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER o• 423, de t985
Da Comls$~ d~ Fmanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n"' 54, de 1985 (n' 5.685-B, de 1985, na
origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação, cridito especial de CrS
6.242.900.000 (seis bilbões, duzentos e quarenta e
dois milhões t novecentos mll cruzeiros), para o fim
que especifica".

Relator: Senador Alddes Saldanha
Através da Mensagem nt 291, de_3.ldemaio último, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sUbmete
à deliberação do__Congresso NacionW,os termos d(iart.
51 da ConstituiçãO Federal, Projeto a§Lei que "autoriza
--o Po.der Executivo a abrir. ao Ministério da EducaÇão,' ·
crédito especial de Cr$ 6.242.900.000 (seis bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões e novecêntos mil cruzei..:
ros), _para_<:' fim que especifica".
-N~ Câmara dos Deputados a ma~ria foi aprovada em
Sessão de 24.6.85, com o parecer favorável da Comissão
de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, sendo
enc3.!11in.hada à revisão do Senado Federal na conformidade do ~isposto no art. 58 de nossa Lei Fundamental.

Lê-se na Exposição de Motivos do Sr. Ministro-Chefe
da Secretaria de Planejamento da Presidência da Re.
pública que .. tais recursos serão aplicados no prosseguimento das obras de ampliação do Hospital Universitário
....-casSiano Antônio Moraes", da Universidade Federal
do Espírito Santo".
Do ponto de vista da competência regimental desta
Comissão de Finanças, podemos afirmar que o projeto
em exame guarda conformidade com as prescrições do
art. 61, § f'?,letra c, da Constituição, bem como com as
regras nonnativas do art. 43, § i"', inciso IV, da Lei nt
4.320, de 1964-, eis que ''os recursos necessários à execução da respectiva Lei decorrerão de operações de crêd~to interno contratado pela União Federal junto à Cai~
xa EconômiCa Federal'•.
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1985. - Lomanto
JÚtlior, Presidente, Alddes Saldanha, Relator- Américo
Roberto Campos - Hélio Gueiros - João
Calmon- Jorge Kalmne- José Llns- Jutahy Magalbiles.
de Souza -

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
]"'-Secretário.
São lidos os seguintes.
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REQUERIMENTO No 301, DE 1985.
Requeremos urgência, nos termoS do arC:3"71; aHnea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 55, de 1985 (n., 4.980/85, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos nó- Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São
Paulo e dá outras providênCias.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1985. - Gastão
Müller - Nivaldo Machado - Virgílio Távora.

REQUERIMENTO No 302, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nll' 53, de 1985 (N"' 5.686(85_, na CasadeOrigem) de
iniciativa do Senhor Presidente da Rej)llliticã, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educação Crédito especial até o limíte é:le Cr$ 32.332.200.000
(trinta e dois bilhões, trezentos e trinta e dois milhões e
duzentos mil cruzeiros), para o tim que especifica.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1985. - Gastão
Müller - Nivaldo Machado - Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na [o rma do art. 375, 11, d_o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno úniCO,-do Projeto de Lei d~
Câmara n9 29, de 1984 (nl' 129/79, na casa de origem), que determina a inclusão de parâgrafo no art.
5"' da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei
Orgânica da Previdência Social, regulando a inclusão dos pescadores no regime dessa lei, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 406 e
407, de 1984, das comissões:
- De Legislação Social; e
De Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
n"' 29, de 1984
(NI' 128/79, na Casa de origem)
Determina a inclusão de parágrafo no art. 59 da
Lei n~' -3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência Social, regulando a inclusão dos pes~
cadores no regime dessa lei.
O CongressO Nacional decreta:
Art. li' O art. ii' da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de
1960- Lei Orgânica da Previdência Social, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo, numerado como
§3;
''Art.

S~'

§ 31' Os pescadores que,_-sem vínculo empregatício, na condição de pequenos produtores, trabalhem individualmente ou em regime de economia familiar, fazçndo da pesca sua protissão- habitual ou
meio principai_de vida e estejam matriculados na repartição competente, poderão optar peta filiação ao
regime desta lei, na qualidade de trabalhadores au-.
tônomos".

Art.
- cação.
Art.

O

2'~

Esta lei entra em vigor na data de sua pubU-

3'~

Revogam-se as disposições em contnfrio.

SR~

PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lej
do Senado n'i' 130, de 1982, de_autoria do Senador
Jutahy Mã:gaihães, que acresceôta pafâgrafo ao art.
73 da Lei n.,. 5.682, de 21 de julho de !971 (Lei Orgânica dos Partidos PolítiCos), tendo
PARECER, sob n<:> 687, de 1983, da Comissão
-De Constituição e Justiça, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta.
Em· discussão o projeto e o substitutivo em primeiro
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, e-ncerro ~ discUssão.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimentat- 0.581-s~ SCriàãcir-es que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projefo.
A matéria i rã à Comissão de Redação a tim de serredigido -o -vencido para o se&-llndo t"urno regimental.

b. o següinte o substitutivo aprovado
SUBSTITUTIVO DA CCJ AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
No IJO, DE I982
Modifica a redaçio do § 39, do art. 73, da Lei n"'
5.682, de 21 de julho de l971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) e acrescenta-lhe o § 7<~
O Congresso

~_acionai

decreta:

Art. }<:> O art. 73, da Lei n~' 5.682, dc;21 de julho de
1971, com as modificações da Lei nQ 5.781, de5 de junho
de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
·"Art. 73.
§ 3"' Da deliberaçã-o que estabelecer diretriz,
poderá o interessado interpor recurso, no prazo de 5
(cinco) dias, diretamente ao diretório partidário de
~;erarquia superior.
§ 79 Quando se tratar de diso;;iplina de voto
s-Obre qualquer matéria, com fechamento de questão, somente se considerará legitimamente estabelecida a diretriz quando houver o pronunciamento favorável da maioria absoluta das respectivas bancadas, obtido em reuniões destas."

Art. 2<~ . ~-sta lei entra em vigor na data ~e sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposíções-em- contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria COnstante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Reguerimento n~ 301,
lido no Expediente, de urgênciâ para o Projeto de Lei da
Câmara n"' 55, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores qut:: o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- -Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
DiscussãO, em Primeiro turno,· dÕ" Projeto de" Lei
da _Câmara n"' 55, de 1985 (n"' 4.980/85, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos no
Quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral
d_o Estado de São Paulo, e dá outras providências
(dependendo de pareceres das Comissões <ie Serviço
Público civil e de finanças).
Solicito ao nobre Serilior Senador Nivaldo Machado o
parecer da ComiSsão de Serviço Público Civil.
O Sr. Nivaldo Machado (PFL - PE. Para em:tir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, da iniciativa do
ilustre Ministro-Presidente do Tribunal Superior Eleito-
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ral, vem a exame desta Casa, após ser apreciada e aprovada na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei dispondo sobre a criação de cargos no Quadro Permanente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e
dando outras providências. A Proposição, em exame, obedeceu, assim nos esclarece o ofício do ilustre Ministro-Presidente do TSE, na sua
elaboração às diretrizes da Lei n"' 5.645, de !970 e atendidas as exigências constantes dos arts. 98 e 108, § li', da
Constituição e da Lei Complementar n~' lO, de 1971.
A iillciativa visa a criar, no- Quadro Permanente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, no
Grupo-ServiçOs de Transporte Oficial e Portaria, 40
(quarenta) cargos na Categoria Funcional de Agente de
Portaria, sendo que o preenchimento destes cargos darse-ã em acordo com as disposições do§ 2"', do art. 108, da
Consfituição-Federal, coffi servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os detinidos em estatuto pró-'
prio.
Considerando que a iniciativa goza do amparo dos artigos 56 e t 15, ri da CQilstituição e que as despesas decorrentes da sua aplicação correrão à conta das dotações
orçamentárias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de São Paulo ou de outras para t!sse fim destinadas, som~s. no ~mbito desta ComissãO, pela sua- aprovação.

0 SR. PRESIDENT-E (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para proferir
o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de
Proposição encaminhada pelo Presidente do Tribunal
Siiperior Eleitora"f,- nos termos- dos arts. 56 e 115, II, da:
ConstituiçãO Federar, a qual sugere a criaçãO de cargos
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
Por sugestão deste Tribunal e atendidas as exigências a
que se_ referem os arts. 98 e 108, § l"', da Lei Fundamental
e da Lei Complementar n<:> 10, di 1971, pretende-se criar
40 (quarenta) cargos de Agente de Portaria,
substituindo-se, dessa forma, o pessoal que presta serviços de limpeza e conservação do prédio onde se localiza aquela Corte, contratados por empresas especializa- das.
O Projeto, na Casa de origem, resultou aprovado,
após as manifestações favoráveis das Comissões de
Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças,
com a emenda apresentada pela primeira, no sentido de
acautelar o procedimento de preenchimento dos cargos a
serem criados_.
Nesta Câmara Revisora a medida mereceu parecer
pelo seu acolhimento pela Comissão de_ ServiÇo Público
Civil, cabendo-nos, neste passo, o exame da maiêria sob
o enfoque financeirO.
Como_ ressal~a a J ustiticãçãci que acompanha o Projefo, a criação dos cargos supra-referidos hâ de proporcionar redução das despesas com pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, a
médio.ou lOngo prazo, tendo em vista a dispensa dos serviços até então contratados de empresas especializadas
que têm reajustado os preços com base na variação das
ORTN.
No âmbito das tinanças públicas cabe assinalar, ainda,
que as despesas necessãrias para a implementação da
medida correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias do órgão ou, eventualm~J1-te, de outras para tal
tim destinadas.
Evidencia-se, dessarte, a converii~ncia da providência,
bem como· a regularidade dos meios financeiros indispensáveis à sua execução, razões que nos levam a opinar
Pela_ sua aProvaç-ão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão W projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação a maf~i'ia ·que, nos termos do inciSo II, do
art. ~22 do Regimento, depende para sua aprovação do
votá- t~vOrável da maioriã. absõluta da composição da
Casa';deveildo ser feita pelo processo eletrônico. No en-
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Üi.nto, tendo havido acordo de lid_erança, a matéria serâ
submetida ao plenárío- pelo processo simbólico.

1

Em votação a matéria, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estâ aprovada.
. Aprovada em primeiro tUrno e decOrrido o interStíciQ
de 48 horas, previsto no art. 108, § 31' da ConstituiÇão;-oprojeto serã incluído em Ordem do Dia para ã. apre:.
ciação em segundo turno.
~ o _seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÀMARA
N9 55, de 198S
·
(n"' 4.980/55, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal
SuperiOr Eleitoral
D~spõe sobre a criaçãO de cargos no Quadro Ptrmanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l'~ Ficam criádos, no Quadro Permanente _do
Tribunal Regional Eleítoral do Estado de São Paulo, no
Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria, 40
.(quarenta) cargos na Categoria Funcional de Agente de
Portaria.
' Parágrafo único. O preenchimento dos cargos de que
tf~a este artigo far-se-á de _acordo com as disposições do
§ 29 do art. 108'd~;t Constituição Federal, com servidores
cujos deyeres, direitoS evantagens sejam osjiefinidos_ em_
estatutÓ pfóprio, na forina do mesmo art. I 08 da Coristi-triição Federal.
rArt. 29- As despesas decorrentes do disposto nesta lei
, córrerão ã conta das do_tações orçamentári_as pr6piias-do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo ou
de outras para esse fun destinadas.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua pul-Jicação.
__ _
. Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragc;lli)- Vai-se passar,
agora, à apreciação do Requerimento n9 302, lido no Ex:pediente, de urgênciã paia o Projeto de Lei da Câmara n"'
'53, de !985.
·
Em votação o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
Discussão, em turno úitico, do Projeto de Lei da
Câmara n'í' 53, de 1985, (nl' 5.686/85 na Casa de origem), de infci3tiva do Senhor Pr~ldente da República", que autoriza o Poder Executívõ ã-abrir ao
Ministério da Educação Crédito especial até o limite
de CrS 3"2.3.32.200.000 (trinta e dois bilhões, trezentos e trinta e dois- milh_õe:s_e d_t,Jzento.s,mil crq;;::ei_rQ~).
para o fim que especifiCa (dependendo de parecer da
Comissão de Finanças).
Sobre a mesa o parecer da Comissão de Finanças, que
será lida pelo senhor Primeiro-secretário.

t

lido o seguinte.

PARECER
n' 424, de 1985

Da Comissão d' Finanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nl' 53, de 1985 (nl' 5,686-B, de 1985, na
origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Midstério da Educaçio crédito especial até o limite
de Cr$ 32.332.200.000 (trinta e dois bilhões, tieieiltos e trinta e dois milhões e duzentos mU cruzeiros),
para o fim que especifica".
Relator: Senador Hélio Gueiros
Trata-se de Projeto de Lei encaminhado pelo Poder
Executiyo no_s ~e~oS do _art. 51-da ConstituiÇã~, que
tem como obJetlvo a au_tonzação AO !'o.de( Ex,ecuhvo.no
sentido de abrir, ao Ministério da Educação, crédíto especial atê o limite de CrS 32332.200.000 (trinta e dois bilhões, trezentOS -e trinta e dois míThôes- e duzentos mil
cruzeiros).
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2. Aprovada pelO Plenãrio da Câmara dos Deputa. dos, após manifestação no mesmo sentido da ComiSsão
de Físcatização Financeira e de Tomada de Contas, a
matéria foi encaminhada à revisão do Senado, consoante
o disposto no art. 58 da Lei Maior.
3.-- O Senhor Ministro de Estado_Chefe.da Secretaria
--de Piiini::jameritO d8. Presidência da República, pela E.M .
n"' 243/SJ, qúe acompanha a Proposição, esclarece:
-8) o crêdito especial em apreço é solicitado pelo MiniStélio da Educação com o objetivo de incluir _no orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento ela Edu, caç[g _nos termos do art. 31' do Decreto-lei nl' 1.754/79,
"recursos provenientes
operação de crédito externo
(Fonte 4P), através de financiamento do BIRD, não previsto na Lei Orçamentária de 1985";
b) esses recursos serão aplicados no desenvolvimento
e aperfeiçoamento do ensino de primeiro grau, conforme
"P.rograma de Educação Básica nas Regiões Norte e
Centro-Deste";
c) atendendo-se as disposições do art. 61, § li', letra
"c", da Constituição, e nos termos do art. 43, § 1~', inciso_
IV, da Lei n"'_4.320f_64, ••os recursos necessários à compensação do presente crédito" têm origem em opera~ão
de crédito contratado junto ao BIRD.
_4. Verifica-se, assim, que os preceitos constitucionais
e legais que" regem a abertura de crêdito especial foram
totalmente obedecidos .
5~ Por outro lado, é indiscutível serem altamente benéficas para·o País as repercussões decorrentes da aplicaçãO desses recursos, quando o fantasma, do analfabeiisnl.o ·aiiiOa-se faZ presente, sobr_etudo pãr se destinarem
a duas das regiões menos desenvolvidas.
Por todo o_. exposto opinamos pela aprovação da matéria. _
Sala das Comiss®s, eri1 8 de agosto de 1985:- Lomanto Júnior, Presidente- Hélio Guelros, Relator Américo de Souza - João Calmon - Alcldes Saldanha

ae

- Roberto Campos Martins Filho.

Jorge Kalume -

José Lias -

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - O parecer ê
favorãveL
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, _em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
_A -matéria vaí à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
Nl' 53, de 198_~
(N11 5.686/85, na Casa
Origeht)
De iniciativa do Sr. Presidente da Rep6blica

de

Autoriza o Poder Executivo a abrir 110 Ministério
da EdÜcação crédito esPeciai ·"àté O- ilintte ·de Cr$
32.332.200.000 (trinta e dois bilhões, trezentos e trlnt~:~, e dois milhões e du;(entos mil cruzeiros), para o fim
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.,. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Ministério da Educação, em favor da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas, crédito especial até o limite de CrS 32.332.200.000 (trinta e dois bilhões, trezentos e trinta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros), para
atender ao seguinte programa de trabalho:

Cr$ 1.000

Agosto de !985

Art._ 21' Os recursos necessários- à execução desta lei
decorrerão do produto de operação de ~rêdito e)(terna
contratada pela União junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
ArL 39 O limite de que trata o art. li' desta lei poderá ser reajustado através de abertura de créditos suplementares, em conformidade com as variações cambiais
verificadas, a maior no decorrer da vigência do crédito
especial de que trata esta lei, observadas as destinações
especifiCadas no mencionado artigo.
Art. 41' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 51'- Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, design_aJ]_9o~p_!.ra a -~~~ão ordínária ge amanhã _a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 122, de 1980;-de aütoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a aplicação da correção monetária em depósitos judiciais, tendo
PARECER, sob n~' 204, _de 1985, da Comissão
-de Redação, ·oferecendo a redação do vencido.
2
D_i_~ussão,

em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 292, de 1981, de autot'ia do Senador Itamar
Franco, que disciPlina a formação de banco de dados
pessoais e respectivo uso das informações cadastradas,
tendo
-~

PARECER.FAVORÁVEL, sob no !.372, de !981, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 5_3_,_ de 198~, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestra, nos cursos
de 11' e 21' Graus dos estabelecimentos de ensino do País,
sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 492 e493, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e_
-de Educação e Cultura, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.

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

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 7(8(85 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ~ MG. Pronuncia o seguinte discurso.- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imPrensa brasileira registra hoje: ~·congresso não
vota acordo com o Fundo Monetârio Internacional",
..0 Presidente_José Sarney fez ontem um acerto
com as Lideranças do Partido da Frente Lil;teral, do
PMDB e com os Presidentes do Senado e da Câmara Federal. O Congresso Nacional vai acompanhar,
à distância, sem interferência, as negociações em
torno de um ilovo acordo com o Fundo~Monetãrio
Internacional.

pg o_Senador Carlos Chiarelli:
1500- Ministério da Educação
1_5_03 - Secretaria~Geral - Entidades_
Supervisionadas

1503.08080312.818

~

32.332.200

Alividades a

cargo do_Fuodo Nact.onal de Desenvolvimento da Educação
1503.08421882.818 -- Atívidades a
c3rgo do Fundo Nacional de de DesenYolviffiento da Educação

5.262.000

27.070200

..Beretnos informados sobre cada passo e consultados quando for necessário mudar ou inovar nanegociação externa -disse o Senador Carlos Alberto
Cb._iareJ,li, Líd~r do Partido da Frente ~ibera! no Senad~.) Saí$ da r_e~_nião do Conselho Político do
· ·aoverrio. •·E SefidQ assim, não precisaremos votar
nenhum acordo sobre a dívida."
Sr. Presidente, primeiramente para estranhar a posição de V. Ex.f, porque acredito que a notícia não cor-
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responda à verdade da defesa que V. Ex• tem feito no
plenário do Senado, para que o Cõngressd possa se manifestar sobre os acordos. E ainda recentemente, Sr. Presidente, a Imprensa brasJieira não deu divulgação, ou se
deu não o fez como se costuma noticiar mostrando as
nossas possíveis falhas. Refiro-me ao Decreto Le&;islativo n\> 3, de 1985 que diz o seguinte:

"Determina que sejam submetidOs à aprovaçí!o
do Congresso Nacional todos os ajustes, atas e contratos complementares ao acordo sobre cooperação
dos usos pacíficos da energia nuclear, assinado entre
a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha em Bonn, em 27 de julho de
1975."
Lei o isto, Srs. Senadores, pa-rã moStrar uma grande vitória que teve o CongressO Nacional através do Presidente José Fragelli, obrigando que agora ajuste, protocolo, contrato ou ato de qualquer natureza que tenha
por objetivo implementar ou dar executoriedade às exposições do acordo referido no Caput desse artigo, serão
submetidos à prévia aprovação do Poder l_..egislativo.
Este Decreto que entrou em vigor a 9 de abril de 1985.
Portanto, ao estranhar a notícia dos jornais, particularmente a posição dos nossos lideres, e já agora do próprio Presidente da Câmara, Deputado Ulysses Guimarães e do Senador José Fragelli, gostaria de recordar à
Casa também que hã um prOjeto àe lei de nossa autoria,
nv 84, de 1982, já aprovadO por- unanimidade por esta
Casa que diz o seguinte:
"O Congresso Nacional decreta: "Artigo } 9 Os contratoS celebrados pela Administração Pública direta e indireta tendo por objeto a quitação de
recursos financeiros no mercado internacional, serão submetidos à aprovação do Senado Federal."
Aqui houve uma alteração no parecer de V. Exf, Senador José FrageHi, mandando que fossem submetidos ---:nós concordamos e achamos mais justo- ao Congresso
Nacional.
..Art'igo 29 - O expediente encaminhado do
Congresso Nacional será acompanhado de: cópia
do contrato, justificativa explicando o grau de prioridade adjudicada à matéria- dentro dos planos e
programas nacionais de investimentos, análise técnica e contabilidade econômico-financeiro das obrigações assumidas, prova de rentabilidade da operação.
Artigo 39- Para os fins da presente lei, constará
de todos os contratos celebrados, com o objetivo de
captar recursos do mercado finanCeiro interD.acional, causas suspensivas de seus efeitos até qUe a matéria seja aprovada pelo Congresso Nacional."
Faço questão de deixar consignado mais uma vez, Sr.
Presidente, um aparte que V. Ex• deu ao nosso pronunciamento quando defendíamos exatamente que o Congresso Nacional passasse a ex~inar os ac~rdo~ internacionais com o Fundo Monetário Internacional e os banc-os estrangeiros:
O Senador José Fragelli, em aparte:
..Já informei a V. Ex• que dei parecer favorável à
proposição, apenas com uma emenda, uma modificação, submetendo os mesmos contratos e todos os
atas referentes a empréstimos e aprovação do Congresso Nacional, e não apenas d~ _Senado, como é
expresso aliás na Constituição da República. Se não
me engano, já faz algum tempo - I mês mais ou
menos- que dei parecer favorável que deve ir para
o plenãrio da Comissão de Constituição e Justiça."
Razão pela qual estranho que o Presidente do Congresso, Senador José Fragelli, tivesse concordado com
que os acordos internacionais não fossem mais submetidos ao Parlamento.
Vale a pena, Sr. Presidente", reavivai- uma fala:
..No final do semestre passado chegou-nos às
mãos, em resposta ao requerimento de informações
de 1973, o texto dos acordos de crédito, projetas 1 e
2 firmados em 25-2-83, respectivamente, c_om Morgan Trust Guaranty Company of New York, na
qualidade de agenciador de um grande consórcio
bancário com o Citibank N.A., igualmente na qualidade de agenciador de outro consórico financeiro
multinacional. As cláusulas e condições estipuladas
mais se aproximam de um estatuto colonial do que
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de um contrato entre partes juridicamf'nte iguais, o
que já seria um rematado absurdo, pois trata-se de
um ente soberano, a República Federativa doBrasil, contratando com simples pessoas de Direito PriVad_o~·~

Portanto, Sr. Presidente, é por demais estranho que os
nõsSõS líderes, segundo a imprensa, é evidente, neste momento, tenho que me basear nessas informações - tenham concordado que os acordos internacionais não sejam a nós su_bm<:tidos.
Sr. Presidente, vou continuar batendo nesta tecla, hoje, como Senador do Partido que dá sustentação ao Governo, mas é necessário que a opinião pública entenda
que nossos pontos de vista, quanto a esta matêria, não
foram alterados.
É estranho também que o próprio Presidente Ulysses
Guimarães venha a estar de acordo com o que diz hoje a
imprensa com bastante destaque: "O Congresso não
vota acordo com o Fundo Monetário Internacional".
Continuo, Sr. Presidente, recordando minha fala,
quando nada para que conste mais uma vez dos Anais
que continuamos mantendo a nossa linha de coerência,
na expectativa de que o Governo do Presidente Josê Sarney possa ...
O Sr. Enéas Faria- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, Senador.

O Sr. Enéas Faria - Primeiramente, quero cumpri-·
mentar V. Ex•, e dizer que não me causa surpresa a sua
presença na tribuna, hoje, tratando deste assunto da forma como o faz e adotando a posição que ãdota, coerente
ctlm a sua atuação, com a sua luta e com o seu trabalho,
enaltecendo e engrandecendo este Senado e o próprio
Congresso Nacional que precisa encontrar cada vez mais
homens da têmp-era de V. Ex•, para que possamos realmente transformar este Legislativo em um autêntico e
verdadeiro poder a serviço da nacionalidade e do Brasil.
Mas, queria também aduzir a isto as palavras que acabo
de ouvir do eminente Senador José Fragelli, na PreSidência da Casa, apenas para, sendo o caso, corrigir algum
desv:io de entendimento que possa ter havido. E eu o
faço, porque S. Ex• preside a sessão e, de lá, não pode
descer para fazer iss~. A posição do Senador José Fragellí_declarada ontem à imprensa e de viva voz transmitida à televisão, ê no sentido de que o Congresso Nacional
não pode de forma alguma ficar alheio ou ficar distanc!ado desta questão. O problema, a matéria tem que por
aqui_ transitar, tem de receber a apreciação do Congresso
NaciOnal- textualmente, foi o que S. Ex• acabou de me
transmitir e fiz questão de transmitir também a V. Ex• e
à Casa, em homenagem à coerência de nosso Presidente,
o seu entendimento a respeito disso. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Enéas Faria,
agradeço que V. Ex• tenha vindo à planíéie em nome d_o
ilustre_ f'residente Sc:nadof José Fragelli para. nos apar-~t~do, esclarecer a_ posição do eminente Presidente do
Congresso Nacional - e ela não poderia ser de outra
forma. Eu fiz questão de homenageá-lo. não só lendo o
Decreto Legislativo de abril de 1985 de S. Ex•, referente
ao Acordo Brasil-Alemanha, foi que a iniprensa brasileira não destacou a importância desse ato. Mas, ao mesmo
tempo, relembrar a Casa um aparte que S. Ex• deu ao
meu pronunciamento, exatamente dentro da sua linha,
em defesa das prerrogativas do Congresso Nacional.
Agradeço a sua intervenção sempre inteligente e ilustre, com a certeza de que V. Ex' comunga conosco de
que o Legislativo, particularmente quando se diz Nova
República, quando se avança democraticamente, o Congresso Nacional tem a obrigação,_ por determinação
constitucional de acompanhar pari passu os acordos internacionais que o Brasil vai ou tem firmado com os banc~s ii1~_ernacionais, particulamente com o Banco Morgan. Não há dúvida, Senador Enê-as Faria, gue a nossa
soberania foi arranhada. Tenho absoluta certeza que V.
Ex• concorda conosco nesse raciocínio.
O S_r. "Carlos Chiarelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• pOOe apartearme a hora que desejar. Será sempre um prazer ouvi-lo. A
palavra do Lider do Partido da Frente Liberal se torna
das mais importante.
O Sr. Carlos CldareDi - Quero saber se é sempre
oportuno ao jufzo de V. Ex'

O SR. ITAMAR FRANCO -

Sempre será!

O Sr. Carlos Cblarelli- Se é oportuno eu apartei o, se
não prefiro ouvi-lo.

:.. O SR. ITAMAR FRANCO - O tempo oportuno faz
V. Ex• É sempre uma honra receber de V. Ex• qualquer
esclarecimento que possa prestar à sua posição inusitada. Mas aguardo o seu pronunciamento, Senador Carlos
Chiarelli.
O Sr. Carlos Chiarelli - Em primeiro lugar, não entendi b~m o adjetivo inusitado, empregado por V. Ex•.
Não sei com que próposito, com que sentido ou com que
entendimento. Em todo caso, certamente, haverã de haver consciência do termO.

O SR .. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex• não gostou
do adjetivo, posso retirá-lo imediatamente.
O Sr. Carlos O.iarelli- Só para que não haja uma
palavra não apropriada na sua manifestação que sempre
costuma ser tão escorrcita. Apenas, nobre Senador, ao
ouvir a sua manifestação, que toma por referência informações jornalísticas, delas faz algumas conclusões e retira algumas conseqiJências. Gostaria de lembrar a V. Ex'
que o que ontem ocorreu, parece-me que ao invés de ser
um fato criticâvel é um fato elogiável; ao invés de ser
uma demonstração de restrição de participação no processo parlamentar de convivência com o encaminhamento da negociação da dívida externa, é, pela primeira vez,
uma chance de absoluta integração pelos canais, que me
parecem adequados, com a vida diária e o varejo usual
dessa negociação. Ao invés da criação de uma sistemática formal, difícil de ser implementada nas normas regimentais vigente e e-nquanto não hâ legislaçâo nova que
estabeleça procedimentos que possam mudar as regras
do j ego, o Presidente da República entendeu, na reunião
do Conselho Político, de que Sua Excelência o Presidente, seria semanalmente o porta-voz - e creio que nenhum é o mais credenciado- para prestar contas, dar as
informações e esclarecer a respeito da operacionalização
das tratativas mantidas pelo Executivo a nível de negociação da dívida externa. De outro lado, entedeu-se que
a· cortselho seria um ponto de referência, um fórum, um
canal de comunicação adequado, de vez que ali participãm aqueles que foram eleitos pelo seus companheiros
para liderar as bancadas dos partidos que respresentam
parlamentarmente o Governo, que representam a maioria das bancadas e que haveriam de informados, poder
informar e cobrados, poder cobrar de ninguêm mais do
que o Senhor Presidente da República,_ que se dispõe a
informar, a ser questionado. sem que isto signifique
qualquer limitação, qualquer entrave ou qualquer res-trição ao debate amplo que sobre a matéria se estabeleça.
Então, ao invés de um processo fechado, exclusivista, reservado, da postura de deliberações unilaterais e tecnoCrátic-as,- se tem a abertura do processo atravês da participação da presença! da cobrarrça, da informação parlarilentar através do Conselho Político no decurso das gestões. Isso enquanto ocorrem as negociações que devemos
lembrar, e não os faríamos a V. Ex•, exímio conhecedor
dos textos normativos nacionais e quiçá internacionais,·
que são essas negociações da competência do Executivo
em tet'iti.õS formais e administrativos, mas que deve,
numa democracia, delas prestar contas aos Legislativo
como orgão representativo da sociedade e assim o faz
por esse caminho informal, em termos jurídicos mas absolutamente competente, em termos políticos. De outra
parte, o que mais não se disse e que na ocasião foi informado é que, na medida em que as gestões negociadoras
concluam apenas por uma modif1cação no prazo de pagamento isto é, a postergação na exigência dos compromissos da dívida, sem que nisso ocorra qualquer alte-ração, ou pior para o Brasil, em termos de juros e encargos, sem que nisso ocorra qualquer aumento do valor
global da dívida e sem que nisso ocorra entrada de dinheiro novo, o Presidente submete ao final o ato de ajuste ao conhecimento e ao debate do Congresso. E se nesse
jornal não consta, noutros haverão de constar, como ficou gravado na informação prestada. Este é o terceiro
ponto referencial que me parece importante trazer ao conhecimento de V. Ex•, que, talvez, por falta de tempo,
·não tenha tido oportunidade de conhecer essa informação. Se nessas negociações ocorrer aumento de encargos em termos de subir os valores atuais das alfquotas de
encargos, entrada de dinheiro novo, aumento do valor
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global da dívida ao final das negociações antes que elas
estejam comprometendo nesses acréscimos o País, se
submeterâ ao julgamento e ao juizo do Congresso para
tomar uma posição. Parece-me mais ~o que demo_crático
do que isso, mesmo ante a inexistência de exigência legal
e constitucional, a postura do Presidente é exemplar, informando agora, detalhando senão compromissos outros assumidos e submetendo-se como convém a um
Executivo, que é democrata, ao império da decisão Legislativa, no caso e na hipótese de haver inovação que sai
afora dos linútes estabelecidos nos compromissos atuais.

Por isso, ilustre Senador Itamar Franco, cuja preocupação permanente de debates não é inusitada ainda que
a postura partidária à luz do contexto global da sua agremiaçãO às vezes não seja, o que ê compreensível, reSpeiw
tável e às vezes até elogiâvel. O que me parece importanw
te é que a informação preliminar prestada por V. Ex•, e
que pode trazer alguma intranqUilidade ao Legislativo,
deve ser combinada, complementada e acrescida desses
detalhes que me soam absolutamente indispensáVel e
creio que com eles, necessariamente, V. Ex• haverá de
convir que, em face_ das exigências legais hoje vigentes,
em face das disposições- constitucionais hoje aplicâveis, a
estratégia adott~da ê de abertura, de transparêncía, de livre debate e de respeito ao Legislativo e de participaÇão
da s_ociedade nesse processo tão importante, coino é o da
renegociação da dívida externa.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Carlos Chiarelli, ouvi, com a devida atenção, o aparte de V. Ex• Law
mento, com muito respeito dizer que não me convenceu
e creio que não convencerá a Nação brasileira.
V. Ex• diz prestar cOiúãS-atfiVés de um Conselho Polfw
tico. Nada temos contra o Conselho Político do Senhor
Presidente da República, formado pelos eminenteS-ude-:.
res dos Partidos que lhe dão sustentação.
DiscordO de V, Ex• quando diz que não hã impOsição
legal de submeter esses acordos ao Congresso Nacional.
Há sim, nobre Senador Carlos Chiarelli. A Constituição,
no seu art. 44, submete esses acordos ao Congresso Naw
cional. E vou mais além, mesmo que a exigência constiw
tucional que está prevista no art. 44 da Constituição, não
o fizesse, o documento que V. Ex• tem à mão aí, .o
''Compromisso com a Nação", da Nova República, res~
peita as nossas prerrogativas. O que o Congresso precisará é aprovar e conhecer os acordos internacionais. Particularmente, eu acabei de citar, respondendo ao Senador Enéas Faria, e V. Ex~ o conhece, porque pe!tenceu
ao Partido do Governo~ e hoje faz conosco, com mUita
honra para todos nós, essa linha democrática de defesa
do regime, mas, V. Ex• que fazia parte do outro GoVerno, conhece muito bem os acordos internacionais que foram firmados pelO Brasil com o- Ba-nco Morgan, e cerca
de 243 bancos internacionais;- e que com a minha responw
sabilidade de Senador, representando o meu Estado de
Minas Gerais, digo aqui a V. Ex•, que a soberania brasileira ali está comprometida e portanto não pode continuar a ser mantido pela Nova República.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, permite
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -·Com muito prazer,
concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora- Lamentavelmente, estávamos
presos a preocupações partidárias que não me deixaram
chegar no começo da sessão, porque era um assunto que
queríamos abordar. Temos boa memória. ~ das
cobranças que a eminente situação, à Oposição, em parte, porque outros não o foram, faziajUstainente quanto à
aprovação, pelo Congresso, dos acordos firmados, não
só com o FMI, como com bancos credores. Nós não vamos falar mais da "Travessia.., porque parece que afravessado o fosso, sem fazer jogo de palavras, de Governo
para a Oposição, de Oposição para o Governo, p·arece
que essa carta foi completamente esquecida. Referimo"nos ao discurso base do PMDB, pronunciado por S. Ex•
o Sr. Deputado Ulysses Guimarães. Mas vamos apenas
nos ater aqui nos Anais da Casa. A exístência que faziam
de virem esses acordos ser aprovados pelo Congre~~o,
principalmente, aqui era frisado, por conte.rem cláusUlas
que absolutamente não-estavam de acordo com o intew
resse nacional. Não vamos entrar no mérito; ficãmos na
preliminar. Mais ain-da; foi por solicitação até, se não
nos enganamos, de V. Ex• que obtivemos cópia de toda
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essa documentação e trouxemos à sua apreciação, motiw
-vo no momento atê de alguma reclamação, porque uma
das C<!rtas de intenções veio até no origirial, em inglês,
O SR. ITAMAR FRANCO -

É verdade, Ex•

O Sr. Virgílio Távora -Houve uma condenação total, absoluta, para o procedimento de não faZer aprovar
pelo Congresso esses acordos. Ou esses acordos estavam
bons ou esses acordos estavam ruins. Por que agora o
que seria comunicado e debatido no Congresso seria alguma modificação daquelas condições, segulido estamos
lendo hoje nos jornais? Pode ser que o eminente Senador
Chiarelli, pelo Rio Grande do Sul, que tomou parte relevante nessa conversação do_ Conselho Político junto a
Sua Excelência o Senhor Presidente da República tenha
outras infomações a dar. Mas o que nós saberemos o serã por interillêdio desse órgão, e por mais importantes
que sejam seus membros, talvez não fosse ele o instrumento legal para o Congresso através dele, formado.
Mas admitamos que assim o seja, da tramitação desse
processamento. E o Congresso, bem alertado, e nele discutido, as mcx:lificações que seriam porventura introduzidas naquilo que já no passado foi acordado.
Pelo menos os jornais assim o dizem. Então, o que
pelo passado foi acordado, atê agora modificações não
houve, e que sofria tantas restrições, parece que agora
não está mais sendo objeto das mesmas. Nós íamos enw
trar no mérito, mas ficamos só na preliminar, emiriente
Senador. O que mostra que quando se passa de oposição
para Governo, as vezes há amnésia, e amnésia muito forte. Amnésia maior do que essa, não vamos nos ret'erir àquelas outras maiores ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu solicito
que os apartes sejam menos longos, porque tomam muitq_tempo do orador.
O Sr. Virgílio Távora- Se o orador não está reclamando, Ex•, desculpe-nos, quando muito V. Ex• reclama
o tempo do orador. Porque o orador pode nos dar um
aparte maior ou menor, data venia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• vai-me
permitir. Nós estabelecemos hoje, inclusive em acordo
com os Srs. Líderes, que será improrrogável essa pa~te
da nossa sessão. Ás 15 horas e 30 minutos n6s passã.remos sempre, -impreterivelmente, à Ordem do Dia, mesw
mo que Líderes estejam usando da palavra. Portanto, eu
solicito que os aparteantes sejam um tanto mais breves.
É um obséquio que a Mesa pede aos eminentes Srs. Senadores.

ú Sr. Virgt1io Távora- E: de ressaltar e que conste
nos Anais que, justamente, rarissimamente o Senador
Virgílio dá apartes longos, procura até ser muito sintétiw
c-o~ -e no caso especial, vai-se ater exatamenteàs regras do
j~go___que S. Ex• o Sr. Presidente aqui estabeleceu. Eminente Senador, não vamos nos referir à condenação-absoluta que havia subordinação ao FMI; não vamos re·cordar absolutamente aquele apelo extremo que se fazia
a uma moratória independente, soberana e altaneira. Ficamos apenas na preliminar. Então, tudo aquilo que foi
feito, agora estã perfeito. Se tiver algo diferente, a se~
ac-resCei:ttad-0 é que-i:fCongresso só vaí ser inteirado, porque votar, não vai.
O SR. ITAMA~ FRANCO- Senador Virgflio Távow
ra, veja que V. Ex• não pode cobrar ...
O SR. PRESIDENTE (José Frageili) - V. Ex• tem
apenas um minuto para terminar a oração, nobre Sena~
dor. De fato, os apartes foram longos. Por isso que estou
solicitando apartes mais breves, no conceito do que é
realmente aparte.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu pediria a condescend~cia de V. Ex•,_não comO ~__ do FundC?
Monetário In.ternacTonal, mas, pelo menos, que me desse
maís cinco minutos,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador,
nós estabelecemos que às 15 horas e 30 minutos temos
que passar à Ordem do Dia. Eu peço a V. Ex• que seja
breve.
O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas queria dizer ao
Senador Virgílio Távora, Sr. PI-i!sidente, que o PMDBnão pode ter tiina face antes e entra agora, que é Governo. Não vão acusar amanhã o Senador Itamar Franco de

Agosto de 19.85

rebeldi-na bancada. Ao contrário, nós queremos ê exatamente que o nosso Partido tenha a sua linha de coerência. E esta linha de coerência que nós cobrãvamos, quando ixigíamos, quando éramos Oposição, para -que o Governo prestasse ao Congresso Nacional o devido respeito, esses acordos deveriam e devem ser submetidos ao
Congresso Nacional, nós não podemos concordar que se
preste contas apenas a conselho político.
O Sr. HelvídioNunes- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO- Se o Sr. Presidente permitir, eu terei mu'ito prazer-em ouVi-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu pediria a
V. Ex~ para deixar o aparte para outra oportunidade,
poisjâ terminou o tempo do orador. V. Ex• mesmo é o
orador seguinte e eu vou ter que interromper, se for ocaso, o discurso do eminente Senador Helvfdio Nunes às
15 horas e 30 minutos, impreterivelmente.
O Sr. Helvídio NuneS- Se não vamos quebrar as tradições da Casa, nesse caso, darei o aparte. Cumpro em
parte: ele serã rápido. Nobre Senador, eu li, como V.
Ex•, a notícia Yeiculada pela imprensa de hoje, e nessa
no~ícia são citados_ os Senadores José Fragelli, Carlos
Chiarelli e Fernando Henrique Cardoso. O Senador José
Fragelli, por intermêdio do Senador Enéas Faria, já deu
a sua interpi'etação~Não foi bem aquilo que o Presidente
do Senado declarou à imprensa. O Senador Carlos Chia-.
relli, por sua vez, no aparte dado ao discurso de V. Ex•
informoU que o problema hoje está mais ligado ao Conselho Político do_ que ao art. 44 da Constituição. Falta
ouvirmos, ainda, o Senador Fernando Henrique Cardoso Que, infelizmente, não se encontra em plen~rio. neste
'instante. Por isto, quero fazer companhia a V. Ex• na espera, no aguardo de que a Nova República cumpra a
Constituição, cumpra as leis, enviando previamente ao
conhecimento do Congresso nacional os acordos com os
governos estrangeiros, sobretudo os relativos à dívida
externa brasileira.
O SR. ITAMAa. FRANCO - Senador Helvfdio Nunes, eu não tenho dúvida de que o Governo do_Presidente José Sarney vai fazer isto. Ele vai cumprir a Constituição, precisa cumprir e deve cumprir a Constituição.
O Sr. Carlos Odarelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMA~ FRANCO - Eu concedo_ a V. Ex•
quantos apartes queira. Não sei se o Sr. Presidente vai
deixar, mas, com .~ui to prazer, ouço V. Ex•

O Sr. Carlos Cbiarelli- Ouvimos a manifestação do
Senador Helvidio Nunes e também do nobre Senador
Vkgílio Távora. E ao depois das considerações de V.
Ex_•, queremos fazer, em primeiro lugar, um reparo histórico necessário. Se alguém não tinha acesso, por uma
questão de desvinculação expressa, form~l e conhecida,
com a área econômica e financeira, ao tempo em que ela
era extremamente poderosa; se alguém mantinha uma
postura crítica e jamais conviveu com essas decisões, V.
Ex• poderá testemunhar e sabe perfeitamente a nossa posição_ Por isso, me parece bom que isso ficasse muito claro: jamais tivemos acess-o às negociações por absoluto
descompasso e crítica à posição dos comandantes da
-política econômico e financeira da época da negociação
anterior. E. em segundo lugar, gostaria de apenas repetir
um fato que não foi bem explicitado por mim ou, quem
sabe, não foi ouvido pelo Senador Helvídio; ou, quem
sabe, não tivera chegado ao recinto. Ninguém disse, ninguém transmitiu à imprensa que, ao final, havendo acorw
do, esse será a!idido de ser conhecido e discutido; e sendo
um acordo novo, submetido ao Congresso Nacional,
ninguém disse. Apenas o que se disse é que o Conselho,
não substituindo o ai'tigo da Constituição, e creio que fui
claro, servirá de elemento de informação no decurso das
negociações. Apenas isso, o _que me parece ser uma homenagem a esta Casa. Aliás, _a notícia que V. Ex• está
lendo diz isto que o Presidente, preocupado com a necessidade de informar, buscou oferecer esses dados e esses
esclarecimentos. Então, não vamos confundir babeascorpus com Corpus Christi: uma coisa é o acordo firmado, outra coisa é a negociação do decurso do trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Jo_sé Fragelli. Fazendo soar a
campainha.) - Eu solicito a V. Ex• que encerre o seu
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pronunciamento. V, Ex• já eXcedeú cínco -minutos. Ou,
nós não vamos estabelecer nonnas de trabalho na

casa.

Eu solicito, t::ncan:ddamt:nte, dos Srs. oradores..•

O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Presidente, eu vou
encerrar, mas não poderia cOrtar a palavra do Lider do

Partido da Frente Liberal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu lamento
cortar a palavra, porque acabei de dizer: é improrrogável. Às 15:30 horas vou entrar na Ordem do Dia e riu
peço, desde logo, a compreensão do Sr. Senador que esteja: usando da palavra neste instante. E eu peço a -v. Ex•
para encerrar o seu pronunciamento e, se for o caso, depois da Ordem do Dia concederei a palavra a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou terminar. Só qu"eria dizer ...
O Sr. Carlos OtiareUi- Sr. Presidente, eu só quero
prestar um esclarecimento: eu voltei apenas porque fui
citado nominalmente e por uma questão de interpretação daquilo que foi dito. Mas me submeto às diretrizes
de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex.•, depois
da Ordem do Dia, como Uder, poderá usar da palavra e
nós, com o encantamento de sempre, ouviremos V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, só quero
dizer ao nobre Senador Carlos Chiarelli que, nós da
Oposição, na época, defendíamos que os acordos assinados, não os futuros, os que foram assinados, que feriram
a soberania nacional fossem submetidos ao Congresso
Nacional. Então, V. Ex• não faça esse desvio de rota,
não procure essa variante para justificar, hoje, uma posicãp que V. Ex• tem, com a qual nós, evidentemente,
não podemos concordar e nem a Constituição da República permite.
-Senador Carlos Chiarelli, para findar o meu pronunciamento: veja V. Ex' a gravidade desses acordoS~ Em
1982, segundo o Banco Central, o Brasil tirou do seu
produto interno bruto 5,1% e desses 5,1%, 70% foram
para pagar o serviço da dívida, esses JUros flutuantes que
o Brasil estâ pagando. Veja nobre Senador Carlos Chiarelli, que ê isto que a Oposição brasileira antes combatia
e que hoje nós, na Situação, queremos que se altere.
Sr. Presidente, agradeço V. Ex•, a atenção para com o
orador. Que a imprensa faça as críticas quê tem feito ao
Congresso Nacional, mas que ela também exija dos Poderes da República, dos nossos Líderes, a ação do Congresso Nacional nos acordos internacionais. (Muito
bemt Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 7-8-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em Plenário, apresentamos emenda que foi ao exame
da douta Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal; a emenda tinha um duplo objetivo: em primeiro
lugar. quando dispunha sobre a dispensa da exigência da
publicação de editais nas ações executivas desde que o
valor dos bens penhorados não alcançasse o resutado de
20 vezes o maior salário mlnimo no. País. Propusemos
que se frzesse alteração para que seja por igual levado em
conta o valor da execução, argumentando que esta proposição se adapta melhor à matêria constante do proje-

to.
A Comissão de Constituição e Justiça preferiu manter

a disposição original. Mas a emenda por nós apresentada tinha uma segunda parte, perfeitamente distinta desta
primeira, de irrecusável aceitação, porque hã uni erro no
projeto, Sr. Presidente, quando pretende alterar o art.
687 do Código de Processo Civil. Diz a ementa:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
""' 25, de 1981
(n~' 6/79, na Casade origem)
Introduz alterações na Lei n'~' 5.869, de 11 de janeirode 19'73- Código de Processo Civil, no que sere-fere à arrematação de bens penhorados.
O Congresso Nacional decreta: àrt. l"' O art. 687 ...

Depois, transcreve o§ 4"' como proposta à redação no
Profeta.
Acontece, Sr. Presidente, que a alteração que se pretende, na reatidade, é do art. 686 do Código de Processo
CiVil. Na Câmara dos Deputados, passou despercebida
esta falha; transitou inicialmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não a registrou. Na minha
emenda de Plenário, se mandava fazer a correção. O
nobre Relator na Comis'isão de Constituição e Justiça,
S~nador Hélio Queiras, reconhece a procedência da
emenda e declara: "Com a modificação apenas, graças à
descoberta do nobre Senador Aloysio Chaves, de que o
projeto de lei pretende emendar o art. 686_ do Código de
Processo CiVil e não o ai-t. 687 como enganadoramente
consta deste processo- corre-cão a ser feita pela Comissão de Redação."
Poss~o acolher perfeitamente a conclusão do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça. Posso admitir que a
matéria seja -corrigida pela Comissão de Redação, mas
acontece que o erro é orígninário da Câmara dos Deputados. E pergunto se a Comissão de Redação do Senado
-pode Corriger, como matéria redacional, um equívoco
dessa natureza, num projeto oriundo da Câmara dos Deputados, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e pelo seu Plenário? Não
desejo, absolutamente, insistir no retorno do projetO à
Câmara. Apenas suscito esse aspecto relevante, que não
passa, sem dúvida alguma, despercebido ao Senado: um
projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados ê
aprovado por sua Coinissão técnica, é aprovado pelo
Plenário, recebido_ no Senado o autógrafo, processado
no Senado, o Senado pode corrigir um erro de redação?
Seria um erro de redação se ele tivesse se verificado durante a tramitação no Senado; e outro caso, trata-se de
emenda corretiva.
1:: apenas este aspecto que eu desejava acentuar no Senado.
-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALO YSIO CHAVES NA SESSÃO DE 7-8-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA. Para declaração de 'vOto. - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado altera um precedente nesta Casa. Em matêria muito mafS relevante, como foi ressaltado pelo
nobre Senador Nelson Carneiro, o Senado da República
procedeu de maneira diferente. Apenas registro o precedente que se abre:, até por respeito à Egrégia Câmara dos
__Deputados. Ainda que o erro seja de natureza datilográfica, ou de qualquer natureza, não temos competência
para dar como erro de redação e alterar um projeto
aprovado na Câmara, remetido mediante autógrafo que
foi conferido pela Mesa e por V. Ex'. t um precedente
extremamente grave que se abre. Esse erro é fácil de se
corrigir, essa matéria chegando à Câmara poderia ter
uma tramitação imediata, poderia haver uma demora de
10, 15, 20 dias ou I ou 2 meses, mas não se trata de matéria tão urgente e relevante que não permita o cumprimento dessa formalidade essencial.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OCTÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE 7-8-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS-RS. Pela ordem.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Parlamento ê um poder aberto e ele paga um pesado
ônus por esta circunstância. Eu até admito que o povo
não ame o parlamento na medida em que o desconhece.
E, hoje, no informe especial do Jornal do Brasil, lamen·
tavelmente, o parlamento e a imprensa aparecem como
instituições da menor credibilidade perante a opinião
pública. Percentagem altíssima de pessoas não acreditam
nem no que dizern os jornais, nem acreditam nos políticos. Os poltticos são associados à imagem do aproveitamento, do aliciamento, da corrupção e da facilidade. E a
imprensa é associada à idéia de falsidade.
Espero que a impren~a interprete esta minda intervçnção como V. Ex• interpretou a crítica do nobre Sena-
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dor Alexandre Costa. V. Ex' respondeu serenamente,
aceitando as criticas ou indagações do nobre Senador
Alexandre Costa
Acho que somos um poder aberto e, de um modo geral, o parlamento do mundo inteiro, mais particularmente o brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, um
Senador brasileim para chegar ao plenário do Senado
precisa de um convite especial; também na Inglaterra, na
França e no Peru. No Parlamento brasileiro. as pessoas
deixam um documento de identidade na portaria, recebem um crachá e freqüentam todas as dependências da
Câ1nara dos Deputados e do Senado, os gabinetes dos
Senadores, os corredores, tudo. A imprensa freqUenta o
plenário, cobre ã: visão do Senador, se interpõe entre o
Senador e a Mesa, sobem nos pés do Senador para tomar
uma foto- não é censura, é uma constatação. O profissional quer fazer uma boa notícia, não pode perder a boa
notlcia, por isSo agem assim.
Agora, o que se nota, Sr. Presidente, é uma certa ad·
versidade com relação ao parlamento. Parece que alguém se compraz em colocar o parlamento numa situação de ridículo, como se o Senador tivesse a obrigação apenas de fazer leis e dar presença em Plenário. Eu
atê acho e concordo com o nobre Senador Hélio
Guelras e[i.; 'êiUe seri~ in"ieress'ãnte acrescentarmos, no
nosso currfculo, que não somos responsáveis por leis, tal
é a quantidade de leis que existem, neste País, e que não
são cumpridas. Porque o parlamento, na verdade, tem
também a sua função didática, a sua função educativa, a
sua função esclarecedora.
Nós temos que falar, Sr. Presidente, sobre a dívida externa; temos que falar sobre a Constituinte; temos que
falar sobre a violência; temos que falar sobre a alfabetização, sobre a conveniência de dar a oportunidade de
votar ao analfabeto ou de alfabetizar o analfabeto adulto. O parlamento tem essa função, que todos precisam
compreender, sem a adversidade de nos tacharem de celapsos. pelo não comparecimento ao plenário.
Sou, entre muitos companheiros, aqui, dos mais assíduos ao plenário e às Comissões. Sei até o que custa ser
Presidente de uma Comissão de Inquérito ou de uma Comissão Especiill, porque é preciso conciliar o horário das
reuniões das Comissões com os diversos interesses dos
mais diversos parlamentares de todos os Estados da Federação.
Já concluo, Sr. Presidente, dizendo que achei muito interessante esse debate, para dizer o que entendemos
sobre os deveres do parlamentar, que são deveres de plenário, deveres de gzbinete, deveres de comissão e deveres
para com o seu Estado, deveres para com as solenidades
que se realizam nos mais diversos órgãos e escalões do
Poder Executivo.
Mas precisamos também ter a compreensão da imprensa, ter a compreensão de alguns de nossos censores,
que nem sempre são os melhores cumpridores de seus deveres, mas que são muito exigentes para conosco; são
pessoas que convivem conosco e que fazem parto! do quadro desta Casa, e que nem sempre resguardam o bom nome, a integridade e o valor da Casa a cujo quadro funcional pertencem.
Então, esse debate é altamente interessante, sob esse
aspecto, para colocar nos devidos termos a posição de
cada um, o dever e a respor.sabilidade de cada um. A
obstrução não é um processo legítimo de todos os parlamentares do mundo? Claro que é. Quando o líder diz à
sua bancada que ela não deve comparecer ao plenário, o
que está fazendo? Estã fazendo ohstrução, porque, na
verdade, não tendo número para rejeitar, deseja não
aprovar determinada proposição, pois a obstrução importa ausência de plenário. Essa ausência de"Ve ser penalizada com o corte do jeton? Não! ~ uma tâtica parlamentar, ê um processo legítimo de atuação do parlamentar.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que achei interessante esbe debate; dizendo que o parlamento precisa ser
compreendido; dizendo que um parlamento, com 69 Senadores, com mais de 400 Deputados, não pode ser um
colêgio de anjos, porque não seria melhor um clegiado
de 400 generais, ou de 400 bispos, ou de 400 jornalistas.
Todos esses colegiados teriam os defeitos que são nossos
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e que mais do que nossos como polfticos, são os defeitos
do homem e que devem ser compreendidos, censurados,
é verdade, na medida dos seus excessos, mas especialmente compreendidos.
Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG[LIO TÁVORA NA SESSÀO DE 7-8-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas algumas considerações a respeito. Realmente
foi pedida urgência para a matêria, mas, Sr. Presidente,
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nós pedimos urgência para o projeto de resolução e aparece ele agora com o substitutivo. Apenas para ficarmos

com a consciência tranqüila, j_â que a nossa liderança está de acordo, queríamos chamar a atenção da Casa, que
é,_ um dos diplomas mais importantes que nós vamos votar nesta Casa. Realmente vamos dar vida a Lei 7.395. O
que vos diz ele? Isso fica à consideração de todos os Srs.
Senadores o que esse substitutivo é, significa sob qualquer aspecto já que apenas foi apreciada pelo eminente
Se-nador pelo Piauí, a parte da constitucionalidade, de
juridicidade ou não do mesmo ser melhor ou pior do que
justamente o prcijetO-de resolução. Esse projeto de resolução vai ser, digamos, a bíblia substitutiva ao Projeto de
Resolução da aplicação dessa lei f!~la qual tanto nos ba-
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temos, a Lei 7.295. Vamos nos curvar à decisão da nossa
Liderança- e aqui a estamos representando- mas vamos chamar bem a atenção desta Casa para a gravidade
do ato que vamos praticar: se estamos realmente votando algo certo, muito bem! Mas, se realmente o que estamos fazendo é apenas aligeirar, por um pedido de votação de urgência urgentíssima, a tramitação de uma matéríã que merece estudos, só vamos ter que nos arrepender, porqUe a Lei n9 7.295 foi uma conquista de muito
tempo, foi algo absolutamente de que devemos nos orgulhar, mas, nós, com toda a sinceridade, vamos atender à
Liderança, mas nos ausentaremos do Plenário, pedindo
ao Senador Octávio Cardoso que assuma o nosso lugar.
Era o que desejávamos dizer, Sr. Presidente.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA IJJ•SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO
DE 1985
1.1 -ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr.

l~'-8ecretário da

CâmiU'a dos

Deputados

Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos dos

seguintes proj~tos:
- Projeto de Le_i da Câmara n• 66/85 (n~'
5.204/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcionais do G_rupoAtividades de Apoio Judiciário dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais, e dá outras providências.
--Projeto de Lei da Câmara n,.,. 67/85 (ny
3.f39/84, na Casa de origem), que dâ denominação
ao ,Aeroporto do Tirirical, em São Luiz., no Estado
do Maranhão.

que ••dispõe sobre normas de Direito Processual do
Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação
de assistênciajiidiciáfia na Justiça do-TrabalhO, e·dã
outras providências".
-ProJeto de Lei da Câmara n' 73/85 (n9
5.390/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Superior Eleitoral.

Projeto de Lei do Senado n' 53/83, que dispõe
sobre a realização de palestra, nos cursos de I~> e 29
Graus dos estabelecimentos de ensino do País. sobre
pers()~alidades que se destacaram no plano nacional
ou estadual e dá outras providências. Aprovado, após
usar da palavra, o Sr. Nivaldo Machado. À Comissão de Redação.

-Projeto de Decreto Legislativo n'~' 19/85 (ri'~'
72/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex~~10 do Acordo Geral de. Cooperação entre o GoVerno
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Democrática de SOO Tomé e Príncipe,
concluído em Bra&1ia, a 26 de junho de 1984.

SENADOR ALCIDES SALDANHA. - Reunião
realizada no Ministério da Agricultura para tratar da
produção primâria de carne.

1.2.2 -_Leitura de projeto

-Projeto de Lei da Câmara _!~' 68/85 (n'
2.043/83, na Casa de origem}, que atribui vantagens
aos ocupantes de cargos ou runções em comissão.

Pr~jeto de Lei_do Senado n9 ~i_U85, de autoria_do
"SCnador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo
à Lei n91.521, de 26 de dezembro de 1951, para o fim
de definir como Crime contra a economia popular a
remarcação de mercadorias em supermercados e estabelecimentos congêneres:

-Projeto de Lei da Câmara n' 69/85 (n'~
5.783/81, na Casa de origem), que altera a redação
do§ 39 do art. 543 da Consolidação das Leis do Tra_.
balho, aprovada pelo DeCreto-lei n' 5.452, de 19 de
maio de 1943, estendendo a estabilidade ao empregado associado investido em encargo de direção de Associação Profissional.

SENADOR AMERICO DE SOUZA- Desempenho do G~vernador Luiz Rocha no atendimento às
vítimas das recentes enchentes que se abateram sobre
o Estado do Maranhão.

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 70/~5 (n9
1.310/83, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei _n'~ 3.85?, de 22 de dezembro de 1960, que
..cria a Ordem dos Músicos do Brasil" e dispõe sobre
a regulamentação do exercício da profissão de músico, e dã outras providências.
-Projeto de Lei da C~inara n' 71/85 (n' 727/83,
na Casa de Origem), que introduz mo~ificaçõe_s nas
disposições penais da Lei n9 6.435, ·de 15 de julho de
1977, e dã outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' T2j85 (n9
4.721/81, na C~a de origem), que altera a t:edação de
dispositivo da Lei n9 5.584-, de 26 de junho de 1970,

uso das inrormações cadaslradas. Aprovado. A Comissã.o de Redação.

1.2.3....::.. DiscursoS do Expediente

SENADOR ADERBALJUREMA -Apelo dirigido ao Ministro Renato Archer, pelo Governador Ro~
berto Magalhães, indicando a região metropolitana
de Recife como pólo de informática. Memorial dirigido ao Ministro Roberto Gusmão por presidentes
de sindicatos da indústria de açúcar de Estados que
menciona, sobre a exthtção do IAA.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei "o Senado n'~'_ 122/80, que dispõe
sobre a aplicação da correção monetária em depósitos judiciais. Aprovado. Ã Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n' 292/81, que disciplina
a formação de banco de dados pessoais e respectivo

1.3~1 -

Discursos após a Ordem do Ufa

SENADOR NIVALDO MACHADO -Falecimento do ex-Prefeito das cidades de Paulista e
Olinda-PE, Sr. ALfredo Lopes Ferreira. Editorial do
jornal Correio Brazilieose de hoje, sob o título "Hora
e vez do Nordeste". Plano de Reforma Agrâria proposto pelo Presidente José Sarney.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Atuação do Sr.
José Aparecido à frente do governo do Distrito Federal. Considerações sobre desestatização de empresas
pretendida pelo governo.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo da
COOAVEMIG no sentido de que S. Ex• empreste
apoiamento a projeto de le_i, de autoria do Sr. Senador Cesar Cais, que determina o enquadramento das
cooperativas de condutores autónomos de veículos
rodoviãrios como granâCS consuinidores.
SENADOR GASTÃO MIJLLER - Construção
da usina hidrelétrica de Salto dos Kaiabis.. no rio dos
Peixes.
1.3.2- Comunicação da Presidência

Término do prazo para- apresentação de emendas
ao PrQjeto de Decreto Legislativo n9 18/85.
_l_,3..3- Designação da Orde-m do Dia da próxima

sessio.

1.4- ENCERRAMENTO
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2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Virgflio Tâvora, pronunciados na sessão de 8-8-85.

3 -ATOS DO PRESIDENTE
N<>s 126 a 134, de 1985

DOS

4-MESA DIRETORA

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI.

Ata da 133\l Sessão, em 9 de agosto de 1985
3\l Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
PreSidência dos Srs. José Fragelli e Jorge Kalume
ÀS 14 HORAS EJO MINUTOS, ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio Lucen~- Raimundo Parente
- Aloysio Chaves- Hêlio Gueíro-S- Alexandre Costa
- Amêrico de Souza- Alberto Silva - Helvfdio Nunes- Cesar Cais·- Virgílio Tii"Vorã- ~ -M~C)rr-Dúiite
-Martins Filho- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante -- Lourival Baptista - Lomanto
Júnior - João Calmon - Nelson Carneiro - Itamar
. Franco ~ Murilo Badaró - Mauro Borges - Gastão
"Muller --Josê Fragelli- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (J osê Fragelli) -A lista de prc>
sença acusa o comparecimento de 26 Senhores Senadores. Havendo número regimental, decla-:-o aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretârio procederá à leitura do Expediente.

código AJ-024, C Atendente )udíCíá!io, código AJ.025,
do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos Quadros
das Secretarias dos Tribunais Eleitorais, a que se referem
os arts. 39 do Decreto-Lei n9J.837, -de23 de dezembro de
1980, e 2' da Lei n• 7.061, de 6 de dezembro de 1982, pas·
sam a ter as estruturas c_onstantes dos Anexos desta lei.
Art. 29 As referências acrescidas àS Classes Especiais das Categorias a que se refere o artigo anterior serão alcançadas pelos ocupantes dos cargos -da mesma
Class.e, sem ausmento de seu número e atravês de movimentação regulamentar, observados os limites orçamentário!i dõs~triOu-n"ifs "tleítorals.
·
Art. 39 Aos servidores das Secretarias dos Tribunais
Eleitorais que tenham exercido encargo retribuído por
(Art. l9 da Lei nY

PROJETO DE LEI DA CÃ.MARA
N• 66, de 1985
(N• c5.204/8S, na Casa de origem)
Dispõé sobre a estruturaçlo de Categorias Fuftcio-nais do Grupo-Atlvidades de Apolo Judiciário dos
Quadros das Sec:retarlas dos Tribunais Eleitorais e diÍ
outras provfdênt:las.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l'>' As Categorias Funcionais de Auxiliar Judiciário, código AJ-023, Agente de Segurança "Judiciária,

Art. 49 Esta lei entra- em viS;or na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO I
• de
de

de 198 )

Código

a.....

Referências de
Vencimento

Auxiliar
Judiciário

AJ.Q23 ~

Especial
B
A

NM 32a35
NM28a31
NM24a27

Agente de Segurança
Judiciária

AJ·024

Categorias

O FICIOS
Do Sr. J9-Secretirio da Cãmara dos Deputados, encaminhando ll revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
aos ~dores já aposentados que tenham satisfeito suas
condições quando _em atividade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

i

Gratificação de Representação de Óabinete por 5 (cinco
anos ininterruptamente, ou por tempo superior, ainda
que interpelado, aplica-se o disposto no art. 180, da Lei
n'>' 1.711, de 28 de outubro de 1952, com a red.Rção que
lhe deu o art. 19 da Lei n9 6. 732, de 4 de dezembro de
1979, e no art. 29 desta mesma lei.

a

b)

c)

Atendente Judiciário

Al·025

Especial NM 28 a 33
B
A
Especial
B
A

NM21 a27
NM 14a20
NM 28a33
NM 21 a27
NM 14a20
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 68, de 1985
(N• 2043/83, na Casa de Origem.)

ANEXO 11

(Art. I' da Lei n"'

, de

de 198 )

·de
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TRIBUNAIS REGIONAIS .ELEITORAIS

Atribui vautagens aos ocupantes de cargos oa
Categorias

a)

C6dlgo

AJ-023

Auxiliar Judiciário

aasses
Especial

B
A
b)

AJ-025

A tendente Judiciário

Especial
B
A

'tsE/SCA(Sl'jNi-98 Brasl!fa, em 28 de marçÓ de 1985
Senhor Presidente:
_
_
,

Referências de
Veoclmedto
NM32a35
NM28a31
NM24a27
NM28a33
NM 21 a27
NM 14a20

lotação global da cittegoria, arredondada a [ração para a
unidade subseqUente.

Tenho a honra de encaminhar-a VÕssa Exc:Ctência, nos
termos dos artigos 56 e 115, II, da Constituição Federal,

o incluso anteprojeto de lei, acompanhado _de justificação, que trata da estruturação de_ Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciãrio ·dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Eteitorais e dá outras
providências.

-

-

-- -

-

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono- a Seguiilte Ieí:

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 180. O funcionário que contar tempo de serviço
igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária passará à inatividade:
I - com o vencimento do_ cargo em comissão, da
função de confiança ou da função gratificada que estiver
exercendo, sem interrupção, nos 5 (cinco) anos anteriores;
I I - com idênticas vantagens, desde que o exercício
de cargos ou funções de confiança tenha compreendido
um períqdo de 10 (dez) anos, _consecutivos ou não.
§ 1" O valor do vencimento de cargo de natureza especial previsto em lei ou da função de Assessoramento
Superior (FAS) será considerado, para os efeitos deste
artigo, quanéo exercido por funcionário.
§ 2~' No caso do Item Ii de&te artigo, ciuando mais de
um cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídas as vantagens do de maior valor, desde que lhecorrespciilda um exercício mfniino de 2 (dois) anos; fora dessa
hipótese, atribuir-se-ão as vantagens do cargo ou função
de valor imediatamente inferior, dentre os exercidos.
§ 39 A aplicação_d~ regime estabelecido neste artigo
exclui as vantagens instituídas no art. 184, salvo o direito
de opção.

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores das Secretarias dos Tribunais Reglunais
Eleitorais e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o. art. 55, item III, da Constituição,
Decreta:
Art. 39 As categorias funcionais integrantes do _
Grupo-Atividades_ de: Apoio Judiciário da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral ficam distribuídas por classes, na forma do Anexo a este decreto-lei.

Llli N• 7.061
DE 6 DE DEZEMBRO DE 1982
Dispõe sobre a reestruturação dos Grupqs-Direçio

·- ··-· --·- -- :riii.ii.o· iii-·-···-·---------·

do Tribunal Superior Eleitoral, e d' outras
providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional-decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

.....................,-, .-...,. -· .................. .

Art. 29 As categõrias -FUnCionais do GrupoAtividades de Apoio Judiciãrio, TSE-AJ-020, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, passam a ser estruturadas na forma constante do anexo a esta lei.
§ I' Os funcionários integrantes das- categorias funcionais de que trata este artigo serão posicionados nas
classes a que correspondem as referências de qUe são
ocupanles. Quando suprimidas tais referências, na nova
estrutura constante do anexo a_ esta lei, serão posicionados na referência inicial da Classe ..Anda respectiva categoria.
§ :29 Não poderão atingir a -Classe Especial funciq~
nârios.em número superior a 15% (quinze pOr centO) d3

"Art. 178.

§. -5~· . A~;-~~~;~i~~ d~-~~g~~s·~~ "fu~~ã~· ~~~;sionados aplic:ar-s_e-ã o disposto neste artigo, quando invalidados nos termos da alínea b do inciso L"
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
-DE

~

~ ~

CAPITULO X
Da Aposentadoria

(Às Comissões de Serviço Público CIVil ~ de Finanças.)

~ PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 67, de 1985
(N' 3.139/84, na Casa de origem)
Dá denominação ao Aeroporto do Tlrirical, em

Silo Luís, no Estado do Maranhio.

O Co n8resso Nacional.:Efecteta:
Art. 19 O.~peil!D:de Tirirical, nã cicl'8de de São
Luís, no ~Ul\ÍO.. do Maranhão, passa a denominar-se
"Aeroportcr Marechal Cunha Machado".
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
. (À Com/ssao de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas.)

i8'óE OUTUBRO

DE 1952

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União.

· ·- ---·-:ri:rüi.oiii----- ------------~5 Dir~itos

e Vantagens

--- .... ------ ----CÀPITULÔ-

X--' .... ----------

Da Aposentadoria

Dos Direitos e Vantagens

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

.e Assessoramento Superiores e Ativfdádes de Apoio
~u~cl,rio

O CongressO Na.éíonal- decreta:
Art._J 9 O§ 51' _do art. 178 d3 Lei n' _1.711, de 28 de
O:!!tll_brO-de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União, passa a vigorar com a seguinte redação:

LEI N• 1.711,

_ LEI N• 1.711
DE 28 DE OUTUBRO DE.1952

Na elaboração do anteprojeto, foram observadas as
diretrizes a qúe se refere a Lei n• 5.64"5, de 10 de dezembro de 1970, e atendidas as exigências constantes dos
artigos 98 e 108, § 19, da Constituição e da Lei Complementar n' 10, de 6 de maio de 1971.
Valho-me do eD.sejo para apresentar a Vossa Excelência ·os -ptotestos do mais alto apreço e distinta consideração.- Mihistro .RafaefMayer, PreSidente do Trj.bunal Superior Eleitoral.

DECRETO-LEI N• 1.837
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980

funções em comissão.

Art. 178.

O provento de aposentadoria serã:

I - integral, quando o funcionário.
a) contar tempo de serviço_ bastante para aposentadoria voluntária _(item II e§ 311 do_ ar~. _176); ou
b) se invalidar_ por acidente em serviço, por moléstia

profissional ou em decorrência de_ tuberculose ativa, alienação mental, neoplasta maligna, cegueira posterior ao
ingresso no serViço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante) ou outra molêstia que a lei indicar com base nas
con(!lusões d!i medicina especializada;
I I - proporcional ao tempo de serviço, nos demais
casos.
§ li' Acidente é o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições ine~
rentes ao cargo.
§ 29 Equipara-se a acidente a agressão sofrid~ e não
provocada pelo funcionário no exercfcio de suas atribuições.
§ 39 _ A p~~v~ do aci4-ente serã feita em processo especial, no prazo de oito dias, prorrogável quando as cir-cunstâncias o exigifem sob pena de suspensão.
§ 41' Entende-se por doença profissional a que decôrrer das condições do serviço ou de fatos nele ocorridos,
devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização .
§ 51' Ao funciQnário interino apticar-se-á o disposto
neste artigo, quando invalidados nos termos dos itens II
e III.

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

~-·

f_Ã Co_.mlssão de

Sf!rviç~ Público Ci~il.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 69, de 1985
(N• 5.783/81, na Casa de Origem)
_Al_~~ra a redaçio do § 3~ do art. 543 da CoPSOIIdação du Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoI~ n 9 5.452, de 19 de maio de 1943, estendendo a estabilidade ao empregado associado investido em cargo

de direção de Associaçio Profissional.
O Çóngresso Nacional decreta:
Art. 1 i O § j9 do art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei J19 5.452, de 11'
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação.
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Art. 543.
§

3~>

LEGISLAÇÃO CITADA
UIN•HS7,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1960

Fica vedada a dispensa do empregado sindicali-

zado ou associado, a partir do momento do registro de
sua candidatura a cargo de direção ou representação de
entidade sindical ou de associação profissional, até i
(um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito,
inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave de-vidamente apurada nos termos desta Consolidação.
Art. 2"'

Esta lei entra em vigor na data de·sua publi-

cação.
Art. J'i'

Cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre
a regliamentação do exercício da profissio de músico, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

CONSOLIDAÇÃO DAS !,EIS DQ TRABAI.HO

Aprovada pelo Decreto--lei •" 5.452, de 1' de maio
de 1943.

TITUW V
Da Organização Sindical

CAPITUWI
Da lnstitulçio Sindical

CAPITULO I

Da Ordem dos Músicos do Brasil
Art. l'~ Fica criada a Ordem dos Músicos do Brasil
com a finalidade de exercer, em todo o Pais, a scleção, a
discioJina. a defesa da classe e a fiscaliz,r.ão do exercfcío
da profissão de ni'6Slco, iriantidas as atribuições CSpecfficas do Sindicato respectivo.
Art. 29 A Ordem dos Músicos do Brasil, com forma
federativa, compõe-se do Conselho Federal dos Músicos
e de Conselhos Regionais, dotados de personalidade
jurídica de_ dir~ito público, c autonomia administrativa c
patrimonial.

SEÇÃOVI

CAPITULO II

Dos Direitos dos Exercentes de Ativldades ou Profissões e dos Sindicalizados

Art. 543.

O empregado eleito para cargo .de admi-

nistração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão- de de_liberação coletiva, não poc;!erá ser
impedido do exercício de suas funções, nem transferido
para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível
o desempenho das ·suas atribuições sindicais.
§ Jt O empregado perderâ o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita.
§ 2t Considera-se de licença não-remunerada, salvo
assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabal~o no desempenho das funções- a que se refere este arugo.§ Jt · f:: vedada a, dispensa do einpregâ.do sitidicalizado, a partir do momento do registro da sua candidatura
á cargn de direção ou "representação sindical, até I (um)
ano após o final do seu mandatg_, caso seja eleito in_clusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.

Das condições para o exercício profissional

Art. 28. t;: livre o exercicio da profissão de músico,
em todo o território nacional, observados o requisito da
capacidade técnica e demais condições estipuladas em
lei;

a) aos diplomados pela Escola Nacional cJe Música
da Universidade do Brasil ou por estabelecimentos equiparados ou reconhecidos;
b) aos diplomados pelo Conservatório Nacional de
Carito Orfeônico;
--

c) aoS- diplomados por conservatórios, esColas ou
ínstítuios estrangeiros de ensino superior de música, legalmente reconhecidos, desde que tenham revalidados os
seus diplomas no País na forma da lei;
d) aos professores catedráticos e aos maestros de renome internacional que dirijam ou tenham dirigido orquestras ou coros oficiais;

aos a lu nos dos dois últimos anos dos cursos de
composição, regência ou de qualquer instrumento da Escola Nacional de Música ou estabelecimentos equiparados ou reconhecidos;
e)

aos músicos de qualquer gênero ou especialidade
que estejam em atividade profissional devidamente comprovada, na data da publicação _da presente lei;
f)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA

N• 70, de 1985
(Nt 1.310/83, na Casa de- origem)

Acrescenta dispositivo à Lei n' 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que "cria a Ordem dos Músicos do
Brasil e dispõe sobre a regulamentaçio do ex~clo
da profissão de músico e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
__
Art. 19 O art. 28 da Lei n9 3.857, de 22 de dezembro
de 1960, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo,
numerado como 39:
"Art. 28.
§ 39 'Üs cantadores repentistas, cantadores de coco,

poetas repentistas e escritores de folhetos de cordel, desde qúe filiados a sua respectiva entidade de classe, ficam
dispensados das exigências contidas na alínea g deste artigo."

Art. 39

PROJETO DE LEI DA CÃMARA

N• 71, de 1985
(N'~

727 f83, na Casa de origem)

latroduz modificações nas disposições penais da
Lei •' 6.435, de 15 de julho de 1977, e di outras providêndu.

O Congresso Nacional decreta:
Revogam-se as disposições ein contrârio.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 29
cação.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

g) "aos- rriúsicos, que forem aprovados em exame
prestado perante banca examinadora, constitulda de três
especialistas no mínimo, indicados pela Ordem e pelos
sindicados de músicos do local e nomeados pela autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.

§ 19 Aos músicos a que se referem as alíneas f e g
deste artigo serâ concedido certificado que_os habilite ao
exercício da profissão. -

§ 29 Os músicos ~tratf8eiros ficam dispensados d"as
exigências deste artigo, desde que sua permanência no
território nacional não ultrapasse o pcifodo de 90 dias e
sejam:
a) compositores de músiCa Crudita ou jJopulãr;
b) regen_tes de orquestra sinfónica, ópera, bailado ou

Art. 1' O art. 77 da Lei n'~ 6.435, de 15 de julho de
1977, passa a ter a seguinte redação:
"'Art. 77. Constitui crime, punível com pena de
reclusão, de I (~) a 5 (cinco) anos:
I - reduzir. por aç.ão ou omissão, as reservas
técnicas, os fundos especiais ou as provisões, vinculados à garantia das obrigações firmadas pela entiM
dade de previdência privada com associados, participantes, beneficiârios ou segurados;
l i - deixar de prestar os beneficios de assistência
médica_ ou odontológica estipulados em contrato;
.III- subtrair-se ao pagamento de pensão, pecúbo, renda, proventos ou qualquer outro tipo de
auxílio pactuado;
IV- infringir qualquer das vedações estatu{das
nos arts. 18 e 20 desta lei.
§ I• Para os efeitos do inciso I deste artigo,
considera-se momento de consumação do ato ou da
omissão aquele em que se concretiza a redução das
reservas, dos fundos ou das provisões, pelo alcance
ou pela destinação diversa daquela estipulada pelo
regulamento ou pela lei, ou, ainda, pela in~rcja que
permita a referida redução.
§ 29 A responsabilidade penal pelas ínfritçõcs
deste artigo concorrente entre diretores, administradores. mctmb.ros de conselhos deliberativo. consultivo. fiscal ou assemelhados das entidades de previdência privada.
§ 39 ln depende de iniciativa da entidade administrativa fiscalizadora, atravéfl: de intervenção ou liquidação judictal ou extrajudicial, a fuitauração da
ação oenal ou mesmo a apuração da noticia do crime para a aplicação das sanções previstas neste artigo."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
LEGISLAÇÃO CITADA

UI N• 6.435, DE 15 DE JULHO DE 1977
Dispõe sobre as entidades de previdência privada, e
dá outras providências.

.O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO IV
~

Fiscalizaçio e Intervenção

.............. ·: ...................... ,.......... .
SEÇÃO IV
Do Regime Repressivo

coro, de comprovada competência;
c) integrantes de conjuntos orquestrais, operísticos,
folclóricos, populares ou típicos;

Art. · 77. Constitui crime contra a economia popular,
punível de acordo com a legislação respectiva, a ação ou
omissão, dolosa pessoal ou coletiva, de que decorra a insuficiência das reservas ou de sua cobertura vinculadas à
garantia das obrigações das entidades de previdência privada.

~- "(~s-Coittissões de Educação e Cultura e de Legislação Social.)

(À Comissão de Constituição e Justiça.}

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrârio.
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 72, de 1985
(N• 4.721/81, na Casa de origem)
Altera a redaçâo de dispositivo da Lei nt 5.584, de
26 de junho de 1970, que "dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da
COnsolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça
do Trabalho e dá outras providências".

II- no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, CódiR
go TSE-AJ-020, 5 (cinco)cargosdeTaquígrafoRAuxiliar,
Código TSE-AJ-026.
Art. 2' As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentãrias próprias
do Tribunal Superior Eleitoral, ou de outras para esse
fim destinadas.
Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O § 411 do art. 2' da Lei n' 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art.

§.

2~>

.....

L•

•••••••••••••••••••

ANEXO I
de

, de

do 198)

--· ·---· ·--·-

4~'. s;i~~ ~~-~~r~~~~ ~~i;;~ ~;têr·i;~-ón'stiW~i~~;i.

nenhum recurso (art. 893 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de
maio de _l943) cabe_râ das sentenças proferidas nos dissfdios da_ alçada a que se refere o parágrafo anterior,
considerando-se, para tal efeito, o valor da causa na data
do ajuizamento do feito." _ __ _ __
Art. 2"' Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. J"~" _Revogam-se as disposições em Contrário.

GRUPO-DiREÇÃO E AsSESSoRAMENTO
SUPERIORES- TSE-DAS-100
N~decargos

- _ (Le1

Denominação

C6dlgo

Assessor

TSE-DAS-102

ANEXO II
de

de 198)

, de

n~

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei n' 5.584, de 26 de_junho .ele ~9.7Q _
_
Dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, disciPlina a concessão e prestação de assistência
judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e seu
--_ - -~= ---·
sanciono a seguinte lei: - Art. 19 Nos processos perante a Justiça do Trabalho, observar-se-ào os princípios estabelecidos nesta lei.
Art. 29 Nos dissídi'o.s individuais, proposta a conciliação e nãO h<lveil:dci iicorOO,- o Presidente d3 )Unta ou o
Juiz, antes de passar à instiuçãci da causa. fixar-lhe-á o
valor para a determinação da alçada se este for indeterminado no pedido.
§ 19 Em audiênciã; ao àduzir razões fin<lis, poderá
qualquer das partes, i!llpugnar o valor fixado e, se o Juiz
o mantiVer. pedir revisão da decisão no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, ao-Presidente do Tribunal Regional.
§ 2'~' O pedido de revisão, que não terá efeito sUs-pensivo deverá ser instruído com a petição inicial e a Ata da
Audiência. em cópia auteritiCáda pela Secretaria da-JUnta, e será juls..ado em 48 (quarenta e oi~o) horas, a partir
do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal Regiow
na!.
§ 3'~' Quando o valor fixado para a causa, na forma
deste artigo, não exceder de2 (duas) veZes o salário mínimo vigente na sede do Juízo, será dispenSável o resumo
dos depoimentos, devendo constar da Ata a conclusão
da Junta quanto à matêria de fato.
§ 4t Salvo se versarem sobre ma~ria constitucional,
nenhwn recurso (CLT, art. 893), caberâ das sentenças
proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o parigrafo anterior.

GRUPO-ATIVIDADE DE APOIO

cargos

Denominação

C6dlgo

Taqufgrafo-Auxiliar

TSE-AJR026

l.EGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.061
DE S DE DEZEMBRO DE 1982
llispõe sobre a reestr11turação dos Grupos-Direçio
e ~ssessoramento Superiores e Ativldades de Apolo
Judfci~o d~ Tribunal Superf9r_ Eleltqral, e di

outras

prmldênclas.

(N• S.390j8S, no Coso 4e orlpsa)
Do TrlbiUIOI Superl0< Eldtorol

de._ ... Quodro PerTrlllunol Superior Eldtonl.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei :

Art. 1"' A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoramento SuQei'iC?res e a classificação dos cargos que o
int~gram, naJespectiva escala de níveis, far-s~ão-por dolil~era_ção do Tribunal S\lperior Eleitoral e mediante PorR
taiia de seu Presidente, observada a escala de niveis
constante do Anexo II do Decreto-Lei n~ 1.902, de22 de
de2embro de 1981.

C.le10riu Fuadoaols

C6dJao

a) Técnico Judiciãrio

TSE·AJ-021

moneote do

§ 29 NãO poderão atingir a Classe Especial funcionários em número s-uperior a 15% (quinze por cento) da
lotação global da Catego-ria, arredondada a fração para
a unidade subseqUente.

-A.rt.- 39 São criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral:
I - no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
TSE-DAS-100, 1 (um) cargo de provimento em comissão
de Diretor de Subsecretaria, TSE-DA8-101;
I I - no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, 10
(dez) cargos de~wdliar Judiciário, TSE-AJ-QZ3; e 5 (cin·
co) cargos de Agente de Segurança Judiciária, TSE-AJ-

Art. 4" São extfntos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral: 3(três) cargos
vagos de_ Ass~sor, TSE-DAS-102, do Grupo-Direção e
As~sor~_ç.gto ._ :ful:periores; 3 (tr~) c_argos vagos de
Agente Administrativo; TSE-SA-801, extinguindo-se,
q_u~ndo vagar, mais I (um) Caigo; 2 (dois) cargos, quando vagarem de Datilógrafo; TSE-DAS.802; 2 (doiS) cargos vagos de Motorista Oficial, TSE-TP-1201.
Art. 5'~' As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Superior Eleitoral, ou de outras para
esse fim destinadas.

Art.

6'~'

Esta lei entra em vigor nã data de sua publi-

Art. 7'~' Revogaro~se das disposições em conuârío.
Brasília, 6 de dezembro de 1982; 1619 da Independência e 94"' da República - JOÃO FlGUEIREDO lbrahhn Abi-Ackel.

ANEXO
LEI Nt 7.061, 6 de dezembro de 1982
Referências de vencimentos dos cargos efetivos do
Grupo-Atividade

de$SApoio Judiciário - TSE-AJ-020

3z3Rcfcrências de
Vencimentos

Çlá,.., Espccilli
ClaucB
Classe A

JliS-22ais
NS.I6a21
NS-IOa IS

b) Taqulgrafo Judiciário

TSE-.\J-022

Classe Especial
Cla.uoB
Classe A

NS.22a2S
NS.i6a21
NS.iOaiS

c) Auxiliar Judiciário

TSE-AJ-023

Classe Especial

ClasscB
Classe A

NM·32a23
Nm-28a31
NM-24a27

Dlspile sob,. o c:rloçio

O Congresso Nacional decreta:
Art; I"' Ficam criados no Quadro Permanente da
, Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, na forma
constante dos Anexos I e II desta lei:
I - no Grupo-Direção e Assessoraffiento Superiores,
Código TSE-DAS-100, 3 (três) cargos de provimento em
comissão de Assessor, Código TSE-DAS-102;

§ I'~' Os funcionários integrantes das CategoriãS
Funcionais de que trata este artigo serão posicionados
nas classes a que correspondem as referências de que são
ocupantes. Quando suprimidas tais referências, na nova
estrutura constante do Anexo a esta lei, serão posicionados na referência inicial da Classe c da respectiva Categoria.

cação.

O Presidente da República:

Às Comlssões de Constituirão e Justiça e de úgis·
/ação Social.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 73, de 1985

ArC 2~ As Categorias Funcionais do GrupoAtividadJ?S de Apoio Judiciârio, TSE-AJ-020, do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. passam a ser estruturadas na forma constante do
Anexo a esta lei.

024.

JUDICIÁRIO- TSE-AJ-020
N'~'de

Sâbado 10 2581

d) Agente de Segurança
Judiciário

TSE-AJ-024

Classe Especial
ClasseS
Classe A

NM·28a30
NM-21 a27
NM-14a20

e) Atendente Judiciário

TSE-AJ-025

-- Classe Especial

NM-28a30
NM·21 a27
NM-14a20

ClasseB
ClasSe A

2582

Sábado 10

OFICIO TSEfSCAfSP - OF. N• 143/85, DE 30 DE
ABRIL DE 1985, DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITQ~L

· A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimar_ães
Digníssimo Presidente da Câmara dos
DePutados

Brasllia- DF
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. nos
termos dos arts. 56 e 115, II, da ConstituiçãO Federal, o
incluso anteprojeto de lei, acompanhado da justificatiVa;
que trata da criação de C!;U'gos no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal S~perior _Eleitoral.
Na elaboração do anteprojeio foram observadas as diretrizes a que se refere a Lei n' 5.645, de 10 de dezembro
de 1970 e atendidas as exigências constantes dos arts. 98
e 108, parãgrafo Primeiro, da Constituição e da Lei
Complementar n"' 10, de 6 de maio de 1971.
Na "o"poriuriidãde, ãpr3z..me apresentar a VÓssa Exc~
lência os protestos do mais alto apreço e distinta consideração. --Ministro Rafael Mayer, Presidente do Tri!bunal Superior Eleitoral.
(Às Comissões de Serviço .Público Civil e de Finanças.)

PROJE10 DE DECRE10 LEGISLATIVO

N• 19. de 1985
(N• 7l/84, na Cômara doo Deputados)
Aprova o texto do Acordo Geral de Coopençio
entre o Governo da Repibllca FedendYa do Íkuil e 'O
Governo da Reiid.bllclf Democúdci de Sio Tom~ e
Príncipe, cooclufdo em Brullla, a lei de juabo de '
1984.

O Congressõ Nacional decreta:
Art. lt Fica aprovado o texto do Acordo Geral de
Cooperação entre o Governo da R~pública Federativa
do Brasil e o G~verno da República Dcmocrãtica de São
Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de

1984.
.
Art. 2t Este DecretO Legislativo entra em vigor na
da.ta de .sua publicaçio.
MENSAGEM Nt 321, DE 1984

execução do Acordo e para submeter propostas aos Governos dos dois países Com vistas ao desenvolVimento de
suas relações.
3. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o Governo brasileiro ratificar o presente
Acordo, para o que serâ necessária a prêvia autorização
do Congresso Nacional, conforme os termos do art. 44,
indso r, da Constituição Federal.
4. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mensagem Presidencial, para que Vossa Excelência, se assim houver por bem, encaminhe o texto do
Acordo anexo à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Saraiva Guerreiro.

ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO
ENTRE O GOVERNO DA. REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME
EPRINCIPE
O Governo da República Federativa do Brasil.
e

O Governo da República Democrâtica de São Tomé C
Príncipe, a seguir designadas Partes Contratantes,
Considerando o interesse em reforçar os laços de amizade, solidariedade e cooperação entre os seus respectivos povos,
.
. Reafirmando a sua firme adesão aos objetivos e
princípios da Carta das Nações Unidas,
Desejando promover, desenvolver e reforçar a cooperação entre os dois povos e pafses, ~om base nos princípios iiiteritacionalmente reconhecidos de igualdade, benefício reciproco, respeito mútuo pela soberania e integridade territorfal. não-ingerência nos assuntos internos.
e de autod.etermi.nação dos p-ovos na livre escolha de seu
sistema polític~ocial e de seu processo de desenvolvimento,
Acordam o seguinte:
I. As Partes Contratantes estabelecerão entre si,
numa base de igualdade, relações de cooperação econô--mica, científica, técnica e cultural.
2. As formas e condições de cooperação p'reVistas Qo
número anterior serão objeto de acordos ou progrâinas
especiais que concretízarão o presente Acordo.

ARTIGO II
As- Partes Contratantçs convêm em que a cooperação

De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso
I, i:la Constituição Federll;l, ·tenho a honra ~e submeter à
e~vada consideração de Vossas Excel!ncias, acampa·
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
1 Estado das Relatões Exteriores, o texto do Acordo Geral de Cooperação- entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Reptlblica Democrática
de São Tomé e Príncipe, concluído em BrasOia, a 26 de

sC corlcielize nos ciinipoS econômico. cientifico. te-cnico,
tecnológico. cultUral, de formação de pessoal, e em ou..
tros que eventualmente venham a ser acordados.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DCOPT/DÀI/ÍlAF
- 11/205/644 (B46HA21) DE 4 DE SETEMBRO DE
1984, DO MINISTflRfO DAS RELAÇÕES EXTE·
RIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveiryt Figueiredo
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de
Vossa Excelência o texto do Acordo Geral de Coopc-1 ração entre o Brasil e São Tomé e Principe, assinado em
Brasllia, em 26 de junho de 1984, por ocasião de visita ao
Brasil de missão santomensc, chefiada pela Ministra dos
· Negócios Estrangeiros- dãQuele pars.
:z.. O referido Acordo visa a promover, desenvolver e
reforçar a cooperação entre os dois paises nos campos
econômico. científico, técnico. tecnológico, cultural. de
1
formação de pessoal e em outros que eventualmente venham a ser acordados. Nesse sentido, o instrumento cria
uma Comissão Mista para acompanhar e dinamizar a

são Mista, sem prejufzo de outras dispoSições especiais a
serem incluídas nos respectivos acordos.

ARTIGO VI
As modificações ao presente Acordo Geral podem ser
efetuadas por mútuo consentimento. Entrarão em vigor
na forma da legislação interna de cada Parte. A intenção
para tal modificação deverâ ser comunicada, por escrito,
à outra Parte Contratante, com préaviso de seis meses.

ARTIGO Vll
I. O presente Ac-ordo será su hmetido à ratificação de
conformidad,e com os procedimentos constitucionais de
cada um das Partes Contratantes.
2. Ent~:a_rá r.'!m vigor a partir da data de troca dos instrumentos de ratificaçilo, a ter lugar em São Tomé, capital _da República Democrática de São Tomé e Princípe.
3. Poderá ser denunciado por qualquer das Partes
Contratantes medialltes nõtificação com a antecedência
de seis meses.
Feito em Brasília. aos 26 dias do mês de junho de
1984. em dois originais, na língua portuguesa, igualmen~
te autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Democrática de São Toma e Príncipe: Maria de Amorim.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Educação e Cullura.}

O SR. ,PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. lt-Secretário.
~

ARTIGÓ)II
As Partes Contratantes concordam em estabelecer

wna Comissão Mista para a Cooperação Econômica,
Técnica, Científica e Cultural composta por delegações
das duas Partes, dirigidas por membros a serem designados por cada uma das Partes Contratantes.

PARTE IV
I. A Comissão Mista compete, em especial:
a) acompanhar e dinamizar a execução do presente
Acordo e de outros acordos concluídos ou a serem·conclufdos entre os dois países., analisar e propor medidas
para Jlltrapassar as dificuldades resultanteS da sua aplicação;
b) subll)eter propostas adS Governos dos dois países
·referentes ao desenvolvimento das relações econônúcas.
comerciais, êientlficas técnicas e Culturais C:ntre os dois
pai

ses.

2. A Comissão Mista. ~ reunir-se, em princípio, de
tr!s em três anos, adotará, na sua prim:eira seSsão, o seu
Regulamento Interno.

ARTIGO V
Quaisquer divefgâncias cie interpretação _que possa
surgir na aplicação do presente Acordo ou dos acordos
que venham a ser concluídos em seu desenvolvimento,
serão resolvidas por mútuo consentimento, dentro do
espírito de amizade e cooperação, no âmbito da Comis-

lido o _seguinte

PROJE10 DE LEI DO SENADO

N• 217, de 1985

ARTIGO I

EXcdentfssimoS Senhores Membros do Congresso Na·
cional:

junho de 1984.
_
Brasnia, IS de s'clembro de 1984.- Joio Figueiredo.

Agosto de 1985.

DIÁRIO DO CON(JRESSO NACIONAL (Seção II)

Acresceata dispositivo à Lei nt 1.:521, de 26 de dezembro de 1951, para o fim de definir, como crime
coatra a ecooomia popular, a remarcação de mercadorias em supermercados e estabelecimentos congêoe-

-- _res.
O Congresso Nacional decreta:
Art.- (t ~ acr~ntado ao art. 2t da Lei nt 1.521, de
26 de dezembro de J951, o seguinte inciso XII:

••x11- remarcar mercadorias expostas à venda

·em SUpermercados, amtaié!ls, mercearias e estabelecime-ntos congêneres.'•
'Art. 2t Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrário.

Jusdficaçio
Decorrente da volumosa inflação que se instauroU noPaís após a Revolução de 1964, particularmente a partir
de 1973, a prática da remarcação de mercadorias em supermercados e outros estabelecimentos congêneres vem,
entretanto, sendo utilizada com evidente abuso por parte
do comércio.
A conseqUência mais imediata tem sido a realimen·
taç.ão da própria iºflaçã.o, à custa de mais sacrificio para
a população, particularmente seus continge;ntes de renda
mais baixa que a cada dia têm mais dificuldades para adquirir gêneros de primeira necesSidade.
A prática vem ganhando contornos de verdadeiro crim~_ co_ntra__a economia popular, sem que haja legislação
capaz de coibí-lo ou mesmo refreá-lo.
Tal a razão deste projeto de lei, que conto ver aprovado pelo Congresso e transformado em lei, devendo ser
lembrado, outrossim, que aqui se cuida apenas de definir
o delito, ficando todo o restante(processamento. fixação
de pena. etc.} por conta da própria lei que regula os crimes contra a economia popular.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1985. - Nelsoa Carneiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• !.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951
Altera dispositifos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 19 Serão punidos, na forma desta lei, os crimes
e as contravenções contra a economia popular. Es_ta lei
regulará o seu julgamento.
Art. 29 São crimes desta natureza:
I) recusar individualmCrite em estabelecimento comercia] a prestação de serviços essenciais à subsistência;
sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja
em condições de comprar a prontO pagamento;
II) favorecer ou preferir comprador ou freguês em de-

trimento de outro, ressalvados os sistemas de entrega ao
consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;

III) expor à venda ou vender mercadoria ou produto
alimentício, cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais, quanto a_ci peso e composição;
·
IV) negar ou deixar o fotnecedor de serviços essenciais de entregar ao freguês a nota relativa a prestação de
serviço desde que a importância exceda de quinze cruzeiros, e com a indicação do preço, do nome e endereço do
estabelecimento, do nome da firma ou responsável, da
data e local da transação e do nome c residência do freguês;
V) misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, exp-ô-las à venda ou vendê-los como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidade desiguais para
expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para
os de mais alto custo;
VI) transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como expor à venda
ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim
como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes;
VII) negar ou deixar o vendedor de forneCer nota ou
caderno de venda de gêneros de primeira necessidade,
seja à vista ou a prazo, c cuja importãn~_a exceda de dez
cruzeiros ou de especificar na nota ou caderno- que serão isentos de sêlo - o preço da mercadoria vendida, o
nome e o enderêço do estabelecimento, a firma ou o.res..
ponsãvel, a data e local da transação e o nome e residên. cia do freguês;
VIII) celebrar ajuste para_ impor_ det~ado pr~o_
de revenda ou exigir do comprador cjue não compre óc
outro vendedor;
IX) obter ou tentar o_bter ganhos ilícitos em detrimento
do povo ou de número indeterminado de pessoas me-diante especulações ou processos fraudulentos ('"bola de
neve", "cadeias", ..pichardismo" C quaisquer outros
equivalentes);
X) violar contrato de venda a prestações, fraudando
sorteios ou deixando de entregar a cousa vendida, sem
deVolução das prestações pagas, ou descontar destas, nas
vendas com reserva de domínio, quando o contrato for
rescindido por culpa do comprador, quantia maior do
que: a correspondente à depreciação do objeto;
XI) fraUdar pesos ou medidas padronizados em lei ou
regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.
Pena: detenção de seis meses a dois anos e multa de
dois mil e cinqüenta miJ cruzeiros.
Parágrafo único. Na configuração dos crimes previs~
tos nesta lei, bem como na de qualquer outra de defesa
de economia popular, sua guarda e seu emprego
considerar~se~ão como de primeira necessidade ou neces~
sários ao consumO do povo, OS iênerOs; artigos, merca..
darias e qualquer outra espécie' de coisas ou bens indis-pensãveis à subsistência do indivíduo. em _c_ondições ru ..
giênicas e ao CX.eiclcio riori:nal de suas atívidades. Estão
compreendidos nesta de:finição os artigos destinados à
alimentação, ao vestuário e à iluminação, eis terapêuticos
ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais
de _c_o.~s.t:~?~~·............ ·-·-· •...••.••.•.•.•• -~.:.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto será publicado e remetido às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Américo de Souza.

O SR. AMtRICO DE SOUZA (PFL- MA- Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena..
dores:
Todos nós acompanhamos de perto, e com angústia, o
problema das enchentes que assolam o Nordeste como
um todo.
No caso do meu Estado, o Maranhão, as chuvas intensas deixaram um rastro de destruição jamais visto, afe-tãiido todas as atividades económicas, causando prejuízos incalcuHtveis na agropecuâria, nos serviços públicos
e até mesmo no comércio e Da indústria.
A manifestação mais dolorosa, no entanto, dâ-se no
campo social. Milhares de maranhenses se encontram
hoje ao desabrigo, com escassez de alimentos, escolas in..
cOmPatíveis ao mister e sem atendimento s3nitário adequado, desorientados e estarrecidos ante a perspectiva de
um amanhã incerto para si e para seus filhos.
-Do pontO de vista politico, todos nós sabemos o quanto semelhante quadro de dificuldades exige daqueles que
têm a m"issão de conduzir os destinos do povo, com
exação, seriedade e principalmente, com extremado
amor à causa pública.
O Governador Luiz Rocha, do Maranhão, mais uma
v~ está _demonstrando ser. u~ desses homens, cuja vocãção sC realiza e _se_spmpleta no serviço dos maranhenses, por maiores que-Sejam os sacrificios e o desprendím~nto que isso signifique nesse momento.
Nós vemos, qual missionário, percOrrendo cidades,
povoados, pequenos agrupamentos humanos, os mais
remotos, levando o seu apoio e auxílio, .o conforto de sua
presença, em comunhão com o sofrimento e o infortúnio
do seu povo.
Nó_s o vemos infundindo esper,ança no examinar e avaliar os prejuízos sofridos por aqueles- que, sem outro
meio de vida, dedicam-se a agricultura dificil e ainda desassistida.
Nós o vemos percorrendo as estradas, cuJa destruição
estrangula o escoamento da produção salva das chuvas,
_e_.rompe o fluxo de mercadorias que deveriam abastecer
o _f:st_a_do e o Nordeste.
Em todos esses momentos, nós o vemos como pastOr,
como p-regador, como pái, como guia a orientar o caminho menos árduo a percorrer.
Nós o vemos n~ :sabine~e presidencial. Nós o vemos
- nã_SODENE, na SUDAM, percorrendo Ministêrio,explanando as necessidades do seu povo e advogando-lhes
a assistência mais concreta e realística.
Nós o vemos, enfim, na sua simplicidade de um rurí~
cuJa, enfrentando luzes de televisão, flasches de máquinas fotográficaS;-enfrenulndo a sabatina dos repórteres
da cidade. Nós o vemos enfrentando a burocracia do Poder, friãe empertigada, sem conceder espaço à ~o-derni-:
zação administrativa. Nós o vemos na defesa dos interes~
ses_ do seu povo. Na luta por lhe conseguir os direitos que
lhe são negados. No esforço de lhe fazer preponderar a
condição de brasileiros, iguais, solidários e patrióticos.

Esse homem, Sr. Presidente, nós também o conhece-mos como um dos nossos. O Governador do Maranhão,
parlamentar at~nte por muitos anos na Câmara dos
Deputados, é visto também nesta Casa, em busCa: de
apoio à sua luta.
Temos a honra e a felicidade de conhecê-lo de longa
data e, da convivência próxima, passamos a admirâ-lo.
Homem cujó carâter não se amoldou aos hábitos aco-modados e aos modos citadinos, Luiz Rocha guarda
dentro de si a chama forte de um político vocacionado,
de primeira estirpe, e seu ideal e vivência não encontram
limites na dedicação e desvelo à causa que assumiu.
Homem inconformado com as ponderações técnicas
quando estas lhe parecem dificultar a rapidez e eficiência
das ações destinadas à melhoria da condição de vida da
população marginalizada dos benefícios sociais.
Homem que traz vivo em seu espírito. o sacerdócio do
serviço público- o que muitas vezes o faz intransigente,
e atê rude; para com aqueles que se lhe opõem ao caminho.
. Militante em politica desde a juventude, nutriu a justa
aspiração de governar o seu Estado. Enfrentou obstáculos, os quais venceu ~om persistência. Lutou contra inte-

cesses contrariadOs. Impôs-se pela força de sua pe~o~a~
!idade. Granjeou apoio partidário e submeteu-se ao esc:nltínio eleitoral. Os maranhenses responderam-lhe alto,
elegendo-o com expressivo índice, um dos maiores verificados em todo o País, nas últimas eleições.
Respaldado na legitimidade inconteste do seu mandato, dispôs-se a realizar o sonho de um governo memorável, em que o ma~_nhense como índivíd!Jo e como ser social, fosse o principio e o fim de todas as suas ações. E as~
sim o tem feito nestes dois anos de mandato.
Não têm sido pequenos, contudo, os contratempos,
que lhe têm vindo ao encontro.
O Governador mararthense tem se debatido com duras, inesperadas e in-compreensíveis adversidades. Adver..
sidades nascidas de interesses inconfessáveis daqueles
que ·têm na poiítica um meio de engrandecimento pessoal
e não um instrumento do bem comum e da paz social,
Essas adversidades, Luiz Rocha as tem vencido, finnado
na evidência jndiscutível de que o interesse comum tem
que prevalecer.
Outras adversidades, porém, não são superadas pela
simples e enérgica decisão do governante.
A crueza da seca de 1983, j~ no seu primeiro ano de
governo, exigiu do Governador mais que decisão. Exigiu
denodo, trabalho, e mais, exigiU recursos, sempre escassos. Exigiu emergênCia, alterando programas e projetas;
exigiu esforços imprevistos, e a conseqUente paralisação,
de metas definidas, em favor de ações mais imediatas e i
urgentes.
Ainda recentemente nova calamidade se abateu sobre
o Estado: as enchentes submergiram as cidades, povoa~
dos, plantações; destruíram estradas, danifiCaram escolas e equipamentos urbanos. Desbarataram a economia;
maximizaram as necessidades emerg:enciais; suprimiram
as expectativas tributárias, exigiram recuperação imediata, sob pena de se ver a economia e a organização social
do Estado subvertidas, envolvidas numa crise irreversí~
vel e desintegradora.
E; hora, Sr. Presidente, nã:o só de admirarmos o Gl~
vem ado r Luz Rocha, não só de nos orgulharmos de ter
na classe política um companheiro que dignifica a nossa
função e a enobrece. ~ hora de darmos as mãos a esse
homem que luta pelo seu povo; cobrar a divida da Nação
para com um povo que não a endivida.
b hora, também, de enaltecermos a grandeza de carA~
ter de quem enaltece a função pública e a eleva concretar.tente aos patamares do mais relevante serviço.
Com simplicidade, dedicação incondicional e eminen~
te espírito público, o Governador Luiz Rocha se coloca
em destaque entre aqueles que enobrecem a classe politi~
ca, e marcam sua presença histórica como testemunho e
exemplo de homem a serviço do bem comum; homem
verdadeiramente nacional, a demonstrar ser a politica
uma das mais importantes e imprescindíveis funções que
pode o cidadão exercer no seio da sociedade.
Sirvamo-nos, pois, do seu exemplo; prestemo-lhe o
nosso apoio, tributemo~lhe as homenagens merecidas e
solidarizemo-nos com o5maranhenses no aplaudir o Governador Luiz Rocha pela luta em favor da recuperação
económica do seu Estado.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.

O SR. ADERBALJUREMA- (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Três assuntos me trazem hoje a esta tribuna. O primeiro deles é um apelo dirigido ao MinistrO Renato Archer
pelo Governo do meu Estado. Professor Roberto Magalhães. S. Ex• em 8 dejulhodesteanodirigiuoficio ao Ministro Renato Archer, indicando os seguintes dados;
"Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex• Para rei ..
vindicar indicação pelo Poder Executivo ao Con~
gresso Nacional ôa rigião metropolitana do Recife,
como distrito de exportação de infonnâtica, na for.:
ma do art. 25, da Lei n"' 7.2 32, de29deoutubrode

1984.
Fu'ndam~~to o pleito, ora formulado, nas seguin·
tes razões: a existência na ârea de indústria de miçroestruturas eletrônicas; circuitos integrados, com

Produção inteiramente destinada ao mercado externo e operando desde muito anteS da aprovação da
Lei n~" 7.2 32(84; a existência de produção local de
computadores e terminais de computação, bem
como de empresa de consultaria especializada.
A preocupação do Governo" de Pernambuco desde alguns anos com a criação de um pólo de ir:iformática, traduzida, entre outras açôes, na instituição
por lei estadual do Centro Latino-Americano de
Desenvolvimento de lnformâtica, o CLADI, fundação voltada para a formação de recursos-humanos, à pesquisa e -ao intercâmbio técnico-científiCO.
nesse campo específico;
Manifesto o entendimento de que a possibilidade
aberta pela referida lei para o desenvolvimento de
área selecionada no Norte e Nordeste do País, através de empreendimento de capital multinacional,
voltados para a exportação, deve ser efetiVada a
exem pio dos outros aspectos j ã regulamentados,
como a organização do CONIN, da SEI e da Fundação Centro.:Tecnológico Para a Informática. Estou convencido de que o Estado de Pernambuco
com a sua região metropolitana de Recife, reúna as
melhores credenciais para-O seu priníeifci -disfrítõ-:de
exportação de informática, oficialmente reconhecido pelo Congresso Nacional.
Certo do interesse de V. Ex' em relação aõassunto, esperando poder rebatê-lo à sua conveniência em
oportuno contacto, manifesto a V. Ex' os protest_os
de minha melhor estima e da mais elevada consideração. --Roberto Magalhães."
Vêem V. Ex's que o apelo do Governador Roberto
Magalhães não pode cair no vazio. Daí dirigir--me~ desta
tribuna, ao Ministro Renato Archer, do Minfstêrio da
Ciência e Tecnologia, para que S. Ex' venha ao-encontro
da solicitação de Pernambuco, para que Pernambuco
possa continuar a manter, no Nordeste, aquela tradição
que vem desde os tempos coloniais, desde-o Império e da
Velha República. Agora, na Nova República, Pernambuco que deu uma contribuiçãó decisiva para a eleição
de Tancredo Neves eJasê Sarney vem, pela voz autorizada do seu Governador, fazer e"stC apelo ao Sr. MinistrO
Renato Archer, e tenho a certeza de que S. Ex~. com a
sensibilidade de homem público qUI:: reV-elou-em épocas-passadas, irá sem dúvida a-tender o aPelo do GOvernadOr
Roberto Magalhães.
Tenho, também, sobre a minha banca de trabalho, telex expedido de Recife ao Ministro Roberto Gusmão
com quem, nós Senadores do PFL, almoçamos esta semana. E neste almoço recebemos de S. Ex• a declaração
de _que não iria extinguir o Instituto do AçúCar e do Álcoo,l e, sim, reformulá-lo.
Sr. Presidente, não posso deixar de trazer para esta
Casa e para a Nação, o gri"to anàustiado dos hOmens que
trabalham a terra pernambucana e produzem, sem dúvida, para a nossa economia, o açúcar e o álcool. E!. tradição pernambucana de 400 anos, que vieram dos engenhos de Duarte Coelho às usinas modernas. Por isso é
que, desta tribuna, quero deixar nos Ar.ais da Casa o
memorial dirigido ao Ministro Roberto G_usmão pelos
Presidentes dos Sindicatos da Indústria e do Açúcar do
Estado de Alagoas, Sii1dicato da Indústria do Açilcar do
Estado de Pernambuco, Sindicato da Indústria de Açúcar do Estado da Bahia, SindiCã.fO-áilnâústria da Açúcar do Estado da Paraíba, Sindicato de Indústria de
Fabricação de Ãlcool do Estado da Paráiba, Sociedade
Nordestina dos Produtos de Álcool do Rio Orando do
Norte, Sindicato da Indústria de Açúcar do Estado de
Sergipe.
O Sr._ José Lins- FermiteMme
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Ex' um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- Co-m muitO pfazer;nobre Senador José Líns.
O Sr. José Lins - Nobre Senador Aderbal Jurema,
assisti a conversa de V. Ex•, da qual, atíás, participei,
com o Ministro da Indústria e do ComêrciO. Realffiente
a notícia de que o fAA, o IBC e a EMBRATUR seriam
extintos cauSou preOa.ipãçãó. -Mas, naquela conversa,
nós entendemos perfeitamente a- posição do Mii'l.istro
Roberto Gusmão. Hoje, apoiamos a sua iniciativa, por~
que realmente não se trata sinlplesmente da extinção do
IAA, mas de dotar as indústria do açúcar e do álcool de
uma estrutura de apoio leve, eficiente e capaz de apoiar,

na medida do que essas indústrias esperam, as suas atívidades que são fundamentais não só para a região nordestina, mas para o País. O que nós esperamos E: que, sem
prejuízo para os funcionários daquelas instituições areformulação seja feita, -para beneficiar as-- produções de
açúcar e álcooL Um outro ponto que eu julgo da maior
importância, e sobre ao qual tive também ocasião de falar com o Ministro da Indústria e Comércio, diz respeito
à questão da EMBRATUR. Ã primeira vista, extinguira
EMBRATUR não seria mais nem menos do que acabar
com uma parte da exagerada burocracia deste País. Mas,
a indústria do Turismo é uma das mais importantes do
mund_o. Sabe V. Ex• que vários países têm, não uma pequena instituição paraestatal, ou do_ segundo escalão,
para promover o Turismo, mas sim Ministérios. Sabe-se
que está no Turismo uma das possibilidades de vultosas
receitas para o Brasil. V. EXfsabe disso. O Nordeste tem
se be_neflciado do turismo interno e agorajâ começa o turismo externo. Desse modo seriil um retrocesso se essas
instituições fossem simplesmente extintas. Mas, entendi
bem a posição do Ministro e espero que essas modifiC'J.ÇÕes venham realmente para ajudar e que ao invés de
perdermos o apoio do Governo a essas atividades, atrav~ do IBC, IAA ou da EMBRATUR, ganhem-se soluções novas, efetivas, capazes de desenvolver melhor, a
curto prazo, essas atividades, de tanta importância para
a Região _e para o País.
ADERBAL JUREMA - Senador Josê Lins, a sua
confiança ê a -mínha confiança nas palavras do MinistroGusmão de que ele estaria procurando, sem dúvida, sanear estas instituições. No problema do turismo,nós somos um País que está atrasado mais de 5_0 J.J!JQS, se compararmos, como certa vez tive oportunidade de fazê-lo,
num Congresso na Espanha, a organização espanhola,a
organização Italiana, a organização grega, porquanto, o
turiSmo na Espanha, na Grécia e na Itália concorre com
mais de 50% das rendas para os cofres~da Nação.
O Sr. Américo de Souza - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA - Darei em um momento.
E aciU.t-nO Brãsil nós, qtie temos o privilégio" de- termos
si_do colonizados pelqs portugueses, que trouxeram para
as nossas cidades o barroco, o rococó, que trouxeram
para os nossos campos os fazendeiros, os senhores de engenh(l com suas casas tradicionais, tudo isso deve ser
preservado, sobretudo o maior capital ór_asíieírO pil.ra o
turismo é o sol.
Certa vez eu estava em Lima, visitando meu irmão exilado pela revolução de 64 e vi ãnúncios na cidilde; na cidade que tinha sol, porque a cidade de Lima não tem sol
nem chuva, Srs. Senadores- quando lã estive, em 1964,
fazia mais de cem anos que não caía um pingo d"agua
nas ruas de Lima-, anúncios de loteamentoquediziam:
.. Daqui a 5o- Km temos granjaS; -temos chácaras cciin
sol". Eles vendiam também o sol, não vendiam só a propriedade.
Pois bem! Nós, brasileiros, que somos sem dúvida, milionários do sol, devemos verificar que o sol ê realmente
um componente da maior importância na- oi'S:anização
-turística brasileira.
E o Nordeste, com aquele sol tão conhecido de nós,
nordestinos. tão malsinado na época de seca. o Nordeste
com as suas praias, com os seus coqueiros, com as suas
igrejas barrocas - e quando eu falo em Igreja barroca,
olho para este Senador barroco que é Lomanto Júnior,
pelo sua inteligência e pela sua cultura. Pois bem, meus
amigos, nós estamos solidários com as suas palavras, de
que _é preciso que incentivemos a indústria sem chaminés.
__O Sr. José Lins- Se V. Ex• me permite, desejo complementar o meu aparte. Hoje, já milhares _e milhares de
nordestinos vivem do Turismo. O Turismo~ nobre Senador Aderbal Jurema, está acoplado à atividade hoteleira,
à atividade praiera e à afividade do artesanato, que são
ãlgumas das melhores riquezas da nossa Região, e, por
que não dizer, do Brasil. Mas o importante é entender
que o Turismo será uma das maiores indústrias de expor~
tação. O importado Vem aplicar aqui. A eittrada de
dólar, a entrada de moecia externa através do Turismo
pode tornar-se de grande significação para a economia
nacional. V. Ex• se referia aO Turismo da Espanha, mas
hoje ê o mundo todo. Em um Congresso interpar1afnentar que assisti na Europa, vi-Uma- informação da ONU

sobre o crescimento do Turismo. Nessa publicação
previa-se qlie no aho 2.000, mais de 50 milhões de pessoas estarão viajando pelo mundo inteiro, através do Turismo. Por isso mesmo, não são apenas os países democráticos que estão se organizando e abrindo suas portas a
essa atividade. A União Soviética, a China, todos esses
países estão preparados com organizações governamentais eficientes, para explorar essa fonte de receitas que ê
das mais imPofta-ntes na civilização moderna. ~·impor
tante chamar a atenção do Ministro para esses aspectos.
sob pena de que simplifique o pfoblema da desburocratização sem que se tire verdadeiro proveito do esforço.

O SR. ADERBALJUREMA- Ex~, há o turismo interno e o turismo externo. O turismo externo é aquele
que estabelece canais com os países que têm condições de
enviar para o Brasil levas e mais levas de turistas e também os que daqui saem para conhecer o mundo. O turismo interno é aquele que chamarei de cívico. O americano, em todas as suas escolas fala em George Washington
e em Washington, e a criança americana fica com vontade, com desejo, de conhecer a Capital do seu país. Nós
que temos hoje uma Capital que ê um milagre da arquitetura moderna, que assombra o mundo, a Capital que
André Malraux chamou "a Capital da Esperança", nós
também podemos incentivar para Brasília o turismo cívico, para que venham dos lugares mais distantes, desde o
Amazonas de Fábio Lucena até o Rio Grande do Sul, levas e mais levas de brasileiros para conhecerem Brasília,
para conheeerem o funcionamento do Congresso Nacional, dos seus Ministérios e da Presidência da República.
De maneira que o turismo no Brasil, está cheio de sujestões e não poderá se desenvolver se o Governo não
incentivá-lo. E nós sabemos que com todos os males, de
uns anos para cá o turismo brasileiro tem aumentado,
haja visto o seu desenvolvimento na cidade de Salvador
ou 11a própria Bahia.
O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

Permi_te V. Ex• um aparte,

O SR. ADERBAL JUREMA -

Pois não.

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador, ê muito Tnle.:ressante--:ã-definição de V. Ex' sobre o turismo cívico, do
qual Brasília poderia ser o epicentro. E só no regime verdadeiramente democrâtico, -é que poderemos transformar-Brasília nesse centro de gravidade~ nesse baricentro
do turismo cívico. Tentou-se fazer isto em duas oportunidades. Primeiro no dia 25 de abril de 1984, data designada pelo Presidente do Congresso, na époCa Senador
Moacyr Dalla, para a votação da emenda Dante de Oliveira, que restabelecia eleições di retas para Presidente da
República. A Nação inteira se mobilizou para vir à
Brasília, acompanhar, prestigiar o CongreSso-Nacioiial,
num verdadeiro gesto de turismo cívico, acompanhai' o
Congresso na votação daquela emenda. O que aconteceu? O Governo do Presidente João Figueiredo decretou
medidas de emergência sobre o Distrito Federal. Todas
as estradas que davam acesso a Brasília foram bloqueadas pelas forças do arbítrio e o pOvo teve O seu al:essõ vedado à Capital da República. Numa segunda oportunidade, também sob medidas de emergência~ Tez-se -pior,
bloqueou-se o aeroporto de Brasília. Oi'a, Brasilia i! o
portal do nosso País, é por onde entram e saem (lS
membrOS dos corpos diplomáticos a que estão aliados,
aquilo que V. Ex• chama, com muita propriedade também de ..o fluxo do turismo externo para o nosso Pais".
De sorte que, devo lou~ar -~felicíssima idéia de V._ Ex'
sobre esse turismo cívico, que- deve até ser Íncen"Uvàdo
pelo Governo Federal, a fim de que o povo brasileiro
poss?, de fato, conhecer a cidade de_ Brasília e conviver
cciril as esperanças, ·com os dramas, Com as an-gústias
desta cidade, que foi a que mais sofreu durante oS 21
anos de autorit<irímso que, felizmente, conseguimos ultrapa:>sar, com a união dos democratas de todo o Pais.
Meus cumprimentos pelo seu pronun-ciamento e meus
agradecimentos pela referência à minha distante, longínqua, mas tão querida Região Amazónica.
O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço, Senador
Fábio Lucena, as suas oportunas achegas ao meu discur-

so e quero salientar dois tópicos do apelo, do manifesto
que os presidentes dos Sindicatõs do Açúcar de todos os
Estados do Nordeste enviaram ao Ministro Roberto
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Gusmão, sobre o problema do Instituto do Ãlcool e do
Açúcar.
O Sr. Nivaldo Machado aparte1

Permite--me V. Ex• um

O SR. ADERBAL JUREMA - Logo em seguida eu o
concederei, Senador Nivafdo Machado.
Diz o documento, Sr. Presidente:
Maior não é a miséria nordestina. Graças exalamente a sua lavoura canavieira a única a suportar os
rigores da seca e manter em atividade' mais de 600
mil pessoas, respondendo pela sobrevivência de cerca 3 milhões de nordestinos.
Ao tempo em que apoiamos a tese de que o IAA
deve ser "enxugado" e aperfeiçoado, queremos reafirmar a nossa total discordância em' relação aos
conceitos implicí1os na recente entrevista de V. Ex•
ao arrepio dos compromissos formalmenete assumidos pelo Presidente José Sarney para com o Nordeste. V. Ex~ preconiza, como já _q__preconizou outro
Ministro igualmente :Paulista, a elimínação de um
dos frágeis instrumentos de que o Nordeste dispõe
para suportar a concorrência de privilegiados pela
natureza e pelos homens que detêm o poder. Atenciosamente- Sindicato da Indústria do Açúcar,_ no
Estado de Alagoas - Sindicato da Indústria do
Açúcar, no Estado de Pernambuco- Sindicato da
Indústria do Açúcar, no Estado da Bahia- Sindicato da Indústria do AÇÚcar, no Estado da Paraiba
- Sindicato da lndústda do Açúcar e Fabricaçao
de Ãlcool do Estado da Paraiba- Sociedade Nordestina dos Produtores de Ãlcool do Rio Grande do
Norte- Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Sergipe."

Queremos deixar bem claro a S. Ex• o Ministro Roberto Gusmão que nós não nos esquecemos de que somos nordestinos e de que S. Ex~ é paulista. Precisamos
ter muito cuidado nesta revisão que se quer fazer com o
Instituto do Álcool e Açúcar porque, em verdade, o lAA
foi criado para, do ponto de vista do planejamento, estabelecer âreas de produção do açúcar e do plantio da cana. E hoje se ele se desenvolveu de uma forma errada, se
ele tem arestas a serem corrigidas, que essas arestas sejam corrigidas, mas não em prejuízo dos plantadores da
cana e dos produtores de açúcar e de álcool do Nordeste.
O Sr. Nivaldo Machado aparte?
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Permite-me V. Ex• um

O SR. ADERBAL JUREMA -

Pois não.

O Sr. Nivaldo Machado -- Senador Aderbal Jurema,
relativamente ao seu discurso, devo, no aparte, dizer que
as colocações que desejo fazer coincidem com as feitas
por V. Ex'-, e por isso poderia até considerá·las dispensáveis. Mas, representante depernambuco como V. Ex~, eu
aqui nesta Casa, ocupando a va_ga do Senador Marco
Maciel, ora Ministro da EducaçãÕ, cumpre-me o dever
de explicitar essas colocações. Com relação ao problema
do turismo, V. Ex• faz muito bem em chamar a aten_ç_ão
para a existência no Nordeste de um verdadeiro potencial, potencial que se encontra e~ _Olinda pelo seu acervo
histórico, cultural e artístico; potencial que se encontra
nos Guararapes, em Jaboatão, onde se travou a batalha
decisiva de expulsão dos holandeses; _p~tencial que se e!lcontra no Recife-. V. Ex.' faz bem
aêentuar que todo
esse potencial precisa ser aproveitado.

-to de Exportação de Informática. pelas condições locacionáis que apresenta, O Governador, mais uma vez,
vem em defesa do seu Estado, e oportunamente, propõe
uma medida que deve ser adotada pelo Ministro Renato
Archer, porque essa medida se impõe, como diss_e, pelas
condições que o Recife apresenta nesse campo. Amda, finalmente., com relação ao propalado desejo do Ministro
da Indústria e do Comércio de extinguir o lBC. o IAA e
, a EMBRATUR, é bom que se assinale a posição que V.
Ex~ acaba de tomar. Se há erros, se há distorções, se há
até desonestidade a combater, que isso seja feito, mas
não em detrimento da existência de um 6rgão criado em
1933, por Leonardo Truda, para defender a economia
nordestina e a economia pernambucana, quase toda ela
baseada na agroindústria do açúcar. D~ forma que me
associo às palavras de V. Ex~, às suas colocações e ao seu
protesto contra qualquer medida que se contraponha aos
interesses de Pernambuco. Não vai aqui n~nhuma conM
cordância com as distorções encontradas naqu~les órgãos, _as quais devem ser corrigidas de maneira adequada. Essas providências se impõem, a bem do conceito
dos mesmos e para que eles possam servir aos objetivos a
que se destinam.

O SR. ADERBAL JUREMA- Agradeço ao nobre
Senador Nivaldo Machado as suas prudentes e sérias palavras nesta intervc..nção que fez ao meu discurso, discurso que, como diz V. Ex•, marca a posição de um parlamentar nordestino que nunca, em tempo algum, esteve
ligado a grupos económicos do Estado.
Sabe V. Ex~ que disputei 5 Jegislaturas federais pelo
meu Estado, em todas elas alcancei uma votação que me
trouxe para o Rio de Janeiro e depois para Brasflia. Fui
escolhido pela minha Bancada como Senador indireto
em 1978, mas sempre guardei uma grande distância entre
a minha atuação de parlamentar e os grupos econômicos
do meu Estado.
Por isso ê que posso vir a esta tribuna e dizer, alto e
bom som, que a minha posição estâ tomada em defesa da
lavoura açucareira de Pernambuco, cuja ameaça paira
numa extinção de um órgão que foi feito não para acabar com a plantação da cana-de-açúcar e sim para delimitar zonas de plantação de: cana-de-açúcar no Brasil,
para evitar essa distorção imensa de São Paulo, o maior
parque industrial deste País, competir com Pernambuco,
Alagoas e a Paraíba na agricultura em condições para
-n-ós muito desiguais.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• me permite um apar-

te?

O SR. ADERBAL JUREMA- Com muito prazer.

O Sr. Lomanto Júnior - Agradeço, em primeiro lugar, a referência que V. Ex~ generosamente fez ao seu
modesto colega. Quero manifestar o meu integral apoio
ao oportuno pronunciamerúo, como, aliáS, sempre tem
sido aqui nesta Casa, o comportamento de V. Ex.• e os
seus pronunciamentos, brilhantes, oportunos e sempre
em defesa do seu Estado e da sua Região nordestina. V.
Ex' traz dois assuntos dos mais relevantes, dos mais importantes para a economia da nossa Região, do meu e do
seu Estado, como é o problema da agroindústria açucareira, que, como V. Ex• assegurou em seu pronunciamento, se constitui num sustentáculo para a economia
pernambucana e para outros Estados nordestinos. E V.
Ex'- projetou, no seu pronunciamento, o tema mostrando
--o
que o Brasil pode oferecer ao mundo, sobretudo a to·
O SR. ADERBAL JUREMA- Não esqueça V. Ex•
dos os brasileiros,. através do turismo interno. esta indúsdo Forte de Orange, em Itamaracâ, que ê a única constria
admirável que conseguiu redimir a economia espatrução viva do tempo do_s holandeses. Todas as obras esnhola, que deu maior relevo a economia italiana, que
tão mortas porque foram destruídas pelo tempo.
vem se constituindo no mundo inteiro numa indústria
O Sr. Nivaldo Machado- O forte de Pau Amarelo na
sem chaminé, a render divisas e a desenvolver os países
cidade do Paulista, antigo distrito da velha e legendária
que adotaram, que estimularam, que incentivaram o tucidade de Olinda.
rismo. E nós brasileiros, como bem disse V. Ex~, temos
aspectos interessantíssimos. Nós temos condições basO SR. ADERBALJVREMA- A cidade de Igarassu.
tante favoráveis para incrementar o turisrp.o em nossa
Pâtrfa, desde a arte barroca, desde o que pode oferecer a
O Sr. Nivaldo Machado - V. Ex• continua a alinhar
outros monumentos de valor histórico, artístico- e cultuBahia, como a mãe do Brasil, como realmente a terra
ral, que precisam ser preservados e precisam ser incluíonde nasceu o País, através de todo aquele potencial addos no rol de que deve cuidar a EMBRA TUR, agora
mirâvel de arte que os portugueses lã deixaram, ao seu
ameaçada de extinção. V. Ex• acentua, também, no seu
Pern:unbuco, o Amazonas, às terras do Sul e, sobretudo,
discurso - que cuida de diversos problemas - a indiBra$iliª- que, como V. Ex' acentou, ela foi cognominada
cação do Governador Roberto Magalhães para que a
justamente, bem cognominada de Capital da Esperança.
Portanto,
cumprimento V. Ex~ pelo seu brilhante proRegião Metropolitana do Recife seja considerada Distri-

em

nunc:iamento, ·brilhante e oportuno, como têm sido,
aliás., os seus pronunciamentos nesta Casa.

O SR. ADERBAL JUREMA - Ao encerrar as considerações que fiz nesta tarde, com apartes que enriqueceram o meu discurso, como este óltimo, do meu caro e
velho amigo Lo manto Júnior, quero dizer a esta Casa e à
Nação que estamos de posição tomada, mesmo como
-rtfembro de um Partido que forma na Aliança Democrática em sustentáculo ao Governo do nosso ex-colega, o
Presidente José Sarney, que todos nós admiramos, a posição está tomada: somos pelo aperfeiçoamento desses
órgãos, mas jamais pela sua extinção. '(Muito beml)
DOCUMENTOS A QUE SE, REFERE O SR.
ADERBAL JUREMA EM SEU DISCURSO:

OFICIO N• I 10/85

Recife, S-7·I985

Senhor Ministro:
Tenho 1:1 honra de dírigir-me a Vossa Excelência para
reivindicar a indicação, pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, da Região Metropolitana do Recife,
como Distrito de ~portação de Informática, na forma
do artigo 25 da Lei n~ 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Fundamento o pleito ora formulado nas seguintes razões:
- a existência, na ãrea, de indústria de microestruturas eletrônicas (circuitos integrados), com produção inteiramente destinada ao mercado externo, e operando
desde muito antes da aprovação da Lei n'~ 7.232/84;
- a existência de produção local de computadores e
terminais de computação, bem como de empresas de
consultaria especializada e software;
--a preocupação do Governo de Pernambuco, desde
alguns anos, com a criação de um Pólo de Informática,
traduzida, entre outras ações. na instituição, por lei estadual, do Centro Latino--Americano de Desenvolvimento
da lnformática-CLADl, fundação voltada para a formação de recursos humanos, a pesquisa e o intercâmbio
técnicoMcientifico, nesse campo específico.
Manifesto o entendimento de que a possibilidade
aberta pela referida lei para o desenvolvimento de áreas
selecíonadas no Norte e Nordeste do país, através de empreendimentos de capital multinacional, voltados para a
exportação, deve ser efetivada, a exemplo dos outros as-pectos já regulamentados, como a organização do coNIN, da SEI e da Fu!Jdação Centro Tecnológico para
Informática. E esta u_ convenci~9 de que o Estado de Pernambuco, em sua Região Metropolitana do Recife, reúne as melhores credenciais para ser o primeiro Distríto
de Exportação de Informática oficialmente reconhecido
pelo Congresso Naçional.
Certo do interesse de Vossa Excelência em relação ao
assunto, e isperando poder debatê--lo, à sua conveniência, em oportuno conta to, manifesto a Vossa Excelência
os protestos de minha melhor estima e da mais elevada
consideração. - Roberto Magalhães, Governador.
.. Exmo. Sr.
Senador Aderbal Jurema
Senado Federal
Brasília- DF
Para conhecimento de V. Ex• e tomada de posição a
que levará sua sensibilidade de homem público, estamos
retransmitindo abaixo telex enviado ao Ministro Roberto Gusmão pelos Sindicatos de Produtores de Açúcar e
Álcool de todos os Estados do Nordeste.
Agradecendo sua atenção, firmamo-nos cordialmente.
Gilson Machado Guimarães Filhq_-:;;:;.. PJ:.~idente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco."
"Exm'~ Sr.
MinistrO Roberto Gusmão
Ministêrio da lndú.stria e do Comércio
Brasília- DF.

Os produtores de açúcar e álcool do Nordeste, atravês
das suas entidades de classe, vêm a presença de V. Ex'para transmitir-lhe a sua inteira discordância em relação·
aos seus conceitos a respeito do Instituto do Açúcar e do
Ãlcool e apresentar-lhe as seguintes observações:
l. E inv·erídica a afirmação de que as usinas do Nordeste costumam atrasar o pagamento dos seus operários
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· por um ou dós meses, conforme declaração atribuída a
-V. Ex•;
2. Também não ê verdade que: os salários pagos nes~
ta região sejam metade dos salários pagos pelas usinas de
São Paulo. O que pode ser testemunhado pela Fundação
Getúlio Vargas que, desde há muitos anos, estuda os custos de produção do setor no Nordeste e em São Paulo, e
que poderá fornecer-lhe os números relativos aos custos
de mão-de-obra direta e indireta por saco de açúcar;
3. Vale acrescentar que, ao contrário de algumas regiões mais desenvolvidas,·~ hábito no Nordeste, porrazões meramente sociais, que as usinas paguem semanalmente aos seus trabalhadores rurais, seus operários e fornecedores de cana; assim, se os nossos hábitos subdesenvolvidos fossem tomados como ponto de referência, em·presas em outras regiões socialmente menos carentes ~
que ostentariam o !nau cosiume de retarcfp o pagamento ftas suas obrigações:
4. Quíinto aoS-aVãís concedidos pelo IAA para tomada de emprêstimos em dólares, vale esclarecer que o
IAA assim agiu com expressa autorização deste Ministêrio e que este, por sua vez, somente a concedeu porque
atendia, não as usiOas, mas o Governo Federal que fossem obtidos aqueles dólares de que precisava para cobrir
as necessidac:!_es em moeda conversível das suas empresas
(PETROBRAS}, etc.; bem como seriam eles utilizados
como complemento de financiamentos contratados dentro do programa de modernização das empresas;
5. · Quanto às vendas desastrOsas de açúcar efetuadas
pelo IAA cabe recordar que as assim classificadas foram
efetuadas, em sua maior parte, por interferência direta e
indevida desse Ministério, como é público e notório; o
IAA em r~lidade errou, mas pelo menos, não de sua ex; clusiva responsabilidade~
6. -Ainda: se algumas dessas operações de crédito ou
de vendas contiveram vfcios a corrigir, é justO reconhecer
que os eventuais escândalos nelas contidos não t;valizam
com os' escândalos da área financeira, sob Com-a:ÍldÕ-permanente de São Paulo, e cujos beneficiários nem ei'am
usineiros, nem nosdestinos; seria o caso de propormos a
V. Ex• incluir, no rol dos organismos a serem extintos, o
Banco Centra] e os próprios Ministérios da Fazenda e do
Planejamento, pelo menos por uma questão de simetria;
7. Quanto à mtinbtonia e mfope repetição do mal
implícito nos subsídios pagos ao N ardeste, gostaríamos
· de dizer que eles não rivalizam em nossa história recente,
com os subsídios explícitos pagos à indústria exportadora nacionfll, majoritariamente situada em São Paulo,
nem com o subsidio implfcito na reserva de mercado-que
o Nordeste representa para seus produtos, absolutamente não competitivos no mercado mundial de produtos industrializados, tanto que o Governo patrocina convenientes proteções alfandegárias;
8. ~ mister salientar ainda que a razão do aumento
da miserabilidade desta região não ê fruto da existência
da sua indústria sucro-alcooleira; em verdade cresceu em
conseqüência da longa estiagem que sobre ela se abateu
por longos cinco ·anos e igualmente pela manutenção de
reserva de mercado a que jã nos referimos;
9. Maior não é a misêria nordestina, graças exatamente a sua lavoura canavieira, a única a suportar Os ri' gores da seca e manter em atividade mais de 600 mil pessoas, respondendo pela sobrevivênCia de cerca de 3 milhões de nordestinos.
Ao tempo em que apoiamos a tese de: que o IAA deve
ser enxugado e aperfeiçoado, queremos reafirmar a nossa total discordância em relação aos conceitos implfcitos
na recente entrevista de V. Ex•. Ao arrepio dos compromissos formalmente assumidos pelo Presidente José Sarney para com o Nordeste, V. Ex• preconiza, como já o
'preconizou outro Ministro igualmente paulista, a eliminação de um dos e frágeis instrumenteis de que o Nordeste dispõe, para suportar a concorrência de privilegiados
pela natureza e pelos homens que detêm o poder. Atenciosamente.- Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado de Alagoas - Sindicato da Indústria qo Açúcar, no
Estado de Pernambuco - Sindicato da Indústria do
Açúcar, no Estado da Bahia- Sindicato da Indústria do
Açúcar, no Estado da Paraíba- Sindicató da Indústria
ao e Fabricação de Âlcool do Estado d!i Paraíba - Sociedade Nordestina dos Produtores de Álcool do Rio
' Grande do Norte - Sindicato da Indústria do Açúcar
no Estado de Sergipe."
- -
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotado o
tempo destinado ao Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA

Jt>arâgrafo único. As entidades mantenedoras terão o
pr::ao de 180 (cento e oitenta) dias para consultar as pessoas cadastradas.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação~

Item 1:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n'? 122, de 1980, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a aplicação da
correção monetária em depósitos judiciais, tendo
PARECER, sob n9 204, de 1985, da Comissão
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
'termos art. 315 do Regimento Interno.
O projeto··irá à Câmara dos Deputados.
~ o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencldo, para o Z9 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n9 11:2, de 1980, que dispõe sobre a aplicação da correçi.O monetúia em depósitos judiclals.
O Congresso Nacional decret~:
Art. 19 Nas ações ou recursos judiciais que exijam,
para sua propositura, depósito prêvio em dinheiro, as
quantias serão recolhidas a instituições oficiais de crédi~
to, que as corrigirão monetariamente.
Art. 29 O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, regulamentará esta Lei, inclusive a forma pela qual
será efetuado o cálculo da correção monetária.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'>' Revogam-se as disposições- riie contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Item 2:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 292,-de 1981.• de au~oria do.Senador
Itamar Franco, que disciplina a formação de banco
~e dados pessoais e respectiVo uso das informações
_çª-.cl.astr~das, ten,do
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1372, 1981,
da Comissão de Constituição e Justiça
Em discussão o projeto , -em -SegUndo turno. (Pausa.)
Não havendc;:t quem queira discutí-lo, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irâ à Comissão de Redação.

e o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 292, de 1981
Disciplina a formação de banco de dados pessoais e
.respeçtlvo uso das inf9rmações cadastrai!.

O Congresso N acioital decreta:
Art. 19 Fica sujeito a prévia e expressa aqueíscência
do interessado a coleta ou o processamento de dados
pessoais pelas entidades públicas ou privadas.
Art. 29 Ao solicitar a autorização do interessado a
tntidade explicará os motivos e as finalidades da medida.
Art. 39 A toda pessoa cadastrada dar-se~á conhecimento das informações obtidas e respectivas fontes.
Parâgrafo único. 1:. asSegurado ao indivíduo retificar
qtJ.alquer dado ou conclusão que julgar equivocada a seu
ret,peito.
-Art. 49 Os bancos de dados pessoais atualmente
exi:stentes serão inutilizados salvo se os respectivos interessados Concordarem com a sua manutenção.

Art. 69

São revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Discussã.o, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 53, de 1983, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestra, nos cursos de 1"' e 29 graus dos estabelecimentos de ensino do País, sobre personalidades que se
destacaram no plano nacional ou estadual e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9S 492 e 493, de 1984, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educaçlo e Cultura, favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
O Sr. Nivaldo Machado- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para discutir o projeto.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para dis·
cutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero, em primeiro lugar, na hora em que esta Casa
debate o projeto de autoria de V. Ex• que torna obrigatório o culto à memoria dos vultos nacionais nas escolas
do País, dizer a V. Ex• e à Casa que nenhuma sugestão,
que nenhuma medida. que nenhuma providência pode
ser tão oportuna quanto esta.
Sem dúvida alguma, ê necessário que os jovens que
constituem a maioria esmagadora dos 130 milhões de
. brasileiros, passem a ter oportunidade de conhecer os
vultos maiores da nacionalidade, cultuar a sua memória
- repito - e comemorar os grandes feitos da História
pátria.
Isto, infelizmente, não tem sido feito. ~preciso que se
torne matéria obrigatória, constando dos programas escolares, da disciplin~, ..Organização Social e Política do
Brasil - OSPB". E necessário que essa prática passe a
constar dos programas de ensino de [9 e 29 graus e que
-mesmo seja dever do professor fazê-lo nas cátedras, pois
nenhum pafs pode descurar da formação cívica da sua
juventude, nenhum país pode deixar de lado essa preocupação de cu1tuar os seus valores, os seus vultos de, enfim,
prezar aquilo que é essencial à sua identidade cultural.
Quando V. Ex', que nesta hora preside à reunião em
que a matéria é debatida, toma a jniciativa de propor tal
providência, quero expressar meu apoio pessoal, e ao
meu Pa~tido, aplaudind~ esta iriiciativa, com t~do entusiasmo, porque temos que pensar na educação cíviCa,
com a preocupação de fazer com que o Brasil se conheça,
de fazer com que o Brasil estude a sua História, de fazer
com que as elites se voltem para o que é nosso e procurem valorizá-lo. Se, isto, infelizmente, não vem sendo feito, por inicíatíva própria das escolas, das entidades cUlturais e cívicas que têm o dever de fazê-lo que, através de
lei, se torne obrigatória essa prática de cultuar a me-mória dos antepassados, comemorar os fatos da História
nacional, preservando os valores cívicos da Nação brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador Nivaldo Machado.
Continua em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irá à Comissão de Redaçã.o.
~

o seguinte o projeto aprovado.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
n• 53, de 1983
Dispõe sobre a reaiW.çlo de palestra, uos cursos
de 111 e 2'1 graus dos estabelecimentos de ensino do
País sobre personalidades que se destacaram no plano O:..cional ou estadual, e d' outru providências.

O Congresso N aclomil deCreta:
Art. I" Os estabelecimentos de ensino do País farão
ministrar, nos cursos de 1'1e 2"' graus, palestras sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual, providenciando a distribuição gratuita de apostilas dessas aulas.
_
Art. 29 As palestras a que se refere este artigo serão
orientadas, em cada Estado, pela respectiva Secretaria de
Educação e Cultura, obedecido o critério de intercalação

na escolha das personalidades nacionais e estaduais.
Art. 31' O Poder ExecutiVo, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados de sua publicação, regulamentará esta lei:
Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcação.
Art. 511 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Voltamos à
lista de oradores inscritos,
Conced_o a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha, por cessão do nobre Senador Octãvio Ca-rdoso.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB·RS. Pronun;
cia o seguinte-discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Na próxima segunda-feira, dia_t2;--sua- EXcelência o
Senhor Presidente da República estará viajando para a
República Orientill dO Uruguai, a convite do Governo
daquele País, onde acompanhad<_> de Ministros e de ~u
toridades nacionais, e~tarâ,_ p_o~_um periodo determinado, discutindo com as autoridades do País vizinho
problemas de ordem política da Amêrica do Sul, problemas económicos: e principalmente problelJl~S que dizem
respeito à produção primária-, que, relativamente ao meu
Estado o Rio Grande do Sul, há muito tempo aguardava
a realização de acertos, principalmente quanto ao combate de determinadas endemias rurais nas áreas de bovinocultura e de ovinocultura.
Importante também, Sr. Presidente, neste m.omento
em que o Senhor Presidente da República vai à ~iscussão
com o Pais vizinho, foi a reunião que se realizou, anteotem, no Ministério da A,&ricíiltllra-, promovida pela Secretaria Nacional de Abastecimento e â qual, além de S.
Ex' o Sr. Ministro da Agricultura Senador Pedro Simon,
do Secretário-Geral daquele LMiõistêrio economista Rubem Ilgenfritz, também estiveram presentes todos os di-_
rigentes nacionais interesSados nessa produção primãria,
ãrea da carne. como também os representantes da indústria do fríó, tanto do Sul, como do Centro e do Norte do
País.
Logo após a reunião, esteve em nosso gabinete o pr~í-.
dente da maior cooperativa de carnes do País Dr. Laura
Macedo Tavares, de_ Bagé. Ele preside a CICADE; que
os brasilienses conhecem pelos seus estabelecimentos,
aqui na Capital Federal, como no resto do País, estabelecimentos modelares para colocação da carne do Rio
Grande do Sul a nível do consumidor:
O Dr. Laura Tavares é um homem que, nos últimos 10
anos, vem trabalhando à testa daquela cooperativa e a
transformou, neste período, em um dos _instrumentqs
mais eficientes não só da comercialização da carne da
fronteira sul e do o"este do meu Estado, coino t::!-mbêm
constituiu-se na prova da excelência do cooperativismo
quando dirigi~o com espírito _cooperativista verdadeiro,
com eficiência e com espífitO empresarial. Pois o Dr.
Laura, que nos últimos 10 anos tem freqUentado o Governo da República exatamente em função da sua atividade, na maior parte das vezes dependente de decisões
governamentais, saiu .da reuniãO com um entusiasmo
inusitado e dizia;, "Alguma coisa estâ mudando, porqu'e,
nesses últimos arí.os, foi esta a reunião mais produtiva, de
rrlaior interesse de que nós, os homens da inicíativa privada, podemos participar junto aO Ministério da Agricultura. Na verdade, sentimo-nos- dizia ele..:__ participante das decisões nacionais nãq_ detendo nenhum poder
político nas mãos, consideramos-nos partes nas grandes
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dicisões que este País tem que tomar na ârea da pro·
dução primâria".
Lá estava presente também o Dr. João Carlos de Souza Meirelles, Presidente da Associação Nacional de Criadores de Bovinos, sediada em São Paulo. E essa plêiade
de homens discutia exatamente um assunto que demonstra que estamos a viver num novo regime, num regime
que apenas não é institucionalmente democrático, mas
que procura s_er democrático, basicamente, na sua forma
de agir, porque democracia é, acima de tudo troca de
idéias, existência até de pressões organizadas e legítimas
feitas por-aqueles que, representando determinados segmentos sociais, tenham a responsabilidade de fazê-lo.
Mas o por quê da reunião? Lemos aqui o que os jornais_~o Centro d_o País pu·blicaram ontem:
.... Em uma reunião patrocinada na tarde de ontem
pela Secretaria Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura, p_rod_utores e representantes
- de frigoríficos chegaram à-conclusão que o Governo
brasileiro pode importar do Uruguai atê 50_ mil toneladas de carne em regime de draw..back, sem prejuíZos para o mercado interno. Esta_ proposta, que
originalmente foi feita pelo próprio Uruguai, deverâ
ser ratificada pelo presidente José Sarney, que realiza viSita àquele pais, nesta segunda-feíri, não have--rá, porém, importação de carne para o mercado interno.Os pacuristas, conforme chegaram a. rilanifestar
em oportunidades anteriores à Secretaria Especial
de Abastecimento e Preços, estava preocupados
com a possibilidade da importação de grandes parcelas do produto para regular o preço do mercado
interno e- chegaram a acentuar que o :Brasil tinha estoque suficiente para o perfodo de entressafra.
_Çomo no regime do draw-back a carne rião chega a
ir para o mercado interno, pois precisa ser reexportada, os pecuaristas acabaram concordando com a
operação.
Apesar do_ Uruguai propor ao Brasil a venda de
50 mil toneladas para o draw-back, os pecuarist~s
acreditam que esta--cifra dificilmente serã atendida.
__ Para os produtores, o pafs vizinho, como faz quase
• todo ano, tem _condições de exportar para o Brasil
no inâximo 30 míl tonelàd8.s de carne de dianteiro"
A decisão, na verdade, Sr. Presidente, tomada_ pelos
produtores, pelos frigoríficos e pela áreá-da produção
primãria do Governo, que servirá de gabarito ao próprioPresidente da República para as suas conversações com
as autoridades uruguaias, é a concordânica das áreas interessadas e que se possa fazer, em relação ao Uruguai,
uma importação de 20 mil toneladas de dianteiro para,
em regime de draw-back, ser reexportado depois de devidamente embutido ou enlatado,
Veja, Sr. Presidente, a excelência do rC?gime democrático quando funciona realmente, porque o Senhor Presidente da República, ao natural, serâ pressioóado pelas
au_toridades urugua!as e atê por determinados setores nacionais, que teriam interesse numa imPOrtação maior,
para_r~lizar.uma importação que poderia determinar
prejuízos à produção primária. No entanto, ouvidas previamef!te as partes interessadas, feito o debate que durou_
pr<~:ticamente um dia inteíro, Süã ExcelêÓcia o Senhor
Presidente da República chega à República· Oriental do
Urug~ai já com o g~barito estabelecido pelos próprios
brasileir~s, pelos própríos interessados, até onde poderá
realizar o acordo internacional.
Qua'rido 'o Senhor Presidente da Repóblica estiver
acertando com o governo uruguaio as condições e as
quantificações da importação de carne ur,4-guaia, cuja exportação é vital para o régime uruguâ.io,' nestes momentos de difiçuldad_es_ finahCeiras, Sua Excelência já saberá
_I tr3!1-qüilamente, o pensamento de todos os produtores
nacionais, o PenS~!flento de todas as pessoas que estão
envolvidas diretamerite com a produção primária.
Queríamos chamar a atenção para o fato, porque em
nosso ponto de vista esta é a forma básica do funciona_mento d~mocrático-; não é_ apenas no discurso parlamentar, n~9. é ape_Q_as na_ manchete do jornal a disposição de
pra_ticar e ·garan!ir a demQcracia, mas exercê-la, efetiva e
diuturna!l)_ente, ouvindo, independentemente de postos
políticos que alguém possa ter, os interessados em cada
questão e decidindo em cima da decisão tomada pelas
maior'ias que se interessam no assunto.
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ls~o me faz, Jel!lbrar Sr. Presiaen_te, o r~M_?.de um~.
reumão que mantivemos onterõ à n01te, exatamente com'
o Dr. Lauro Macedo. que além de representar a sua cooperativa, também está hoje em Brasília tràtando de assuntos que dizem respeito às dez cooperatiV'as de carne~
do Rio Grande do Sul, a FECOCARNE e, à noite, uma
das butiques de carne dã CICADE, coniendo uma das
melhores carnes do Brasil, que V. Ex•s sabem. sem que
isto seja uma promoção, porque é uma constatação, juntamente com o Dr. João Carlos de Souza Meireles, com
o Terceiro-5e.cretário do ltamarati, o Sr, Fernando Bastos, com um criador rio-grandense, e da direção da Coo~
perativa de Bagé, Dirçe:u DOrneles P~. c.om o Dr.- Ruben Ingelfritz da Silva, secretãrio-gedtâ6 MENAGRI,
trocávamos idéias a respeito da ·presença do Presidente
da República no Uruguai, do interêsse que isso tem,
principalmente para o meu Estado, limítrofe com o Uruguai e onde problemas que dizem respeito à sãnidade bovina e ovina têm que ser discutidos com frànqueza.porque, por exem_P.IO, no combate à febre aftosa, que o Rio
Grande do Sut feafíza com,.êxit9 há mais de 2S anos, o vizinho País, às "(fezes, não d faz com a mesma previdência,
criando nas âreas de fronteiras, muitas vezes comuns,
sem nenhum o'bstáculo'a não Ser o marco, alguns problemas, que serão resolvidos nessa visita do Senhor Presi·
dente.

O mais interessante, porém, Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, dessa reunião que se fez ontem, foi a contratação
de que os produtores primários do Brasil, do Uruguai,
da Argentina e até do Paraguai estão começando a se
movimentar e nós, pessoalmente, que também somos
produtor~s, queremos estar presentes na próxima expo·
sição do_ Prata, com a devida licença desta Casa, para
participarmos das conversações que já estão sendo feitas~
para que nós do Cone Sul nos organizemos na hora de
vendermos a nossa carne, internacionalmente.
O &r. José Uns -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALCIDES SALDANHA -

Pois não.

O Sr. José Uns- Nobre Senador, nunca deixei dedoposiW uma grande esperança na ação do Ministro Pe- 1
dro Simon, nosso colega de Parlamento. DiscutimOs.
longamente com S. Ex• os problemas da agricultura e de
outras âreas do setor produtivo aqui mesmo, neste p1onário, e durante esses debates e essas análises, no desenrolar de todos esses anos, o-Ministro Pedro Simon mos·
trou sempre a opinião de que esses problemas têm que
ser debatidos com as classes interessádas. Faço esta afir·
mação, nobre Senador, na certeza de que o Ministro Pe·
dro Simon não terá levado em conta., agora, somente o
interesse dos produtores de carne. Hoje hã uma verda..
deira grita em todo o Território Nacíonal, porque a car-ne sofreu exorbitante elevação de preço. Aparentemente
isso se deveria à falta do_ produto no mercado. ij foi exatamente esse aumento de preço e suposta falta que levou
o Governo a analisar a possibilidade de importação,
numa época em que toda e qualquer importação deve ser
coibida, jã que, hoje, o grande problema é exportar e não
importar. Agora, V. Ex• nos traz a notícia desse entendimento do Ministro com os produtores de carne. Eu elo-_
gio a inicíafiva e o resultado desse entendimento, mas tenho a esperança de que S. Ex' terá levado também em
.:anta o probl_çma do consumidor que ê, igualmente, parte interessada no problema. Um outro ponto que eu gostaria de levantar, aproveitando o discurso de V. Ex' é
que este País é muito grande e muito diversificado. O
Ministériõ da Agi-icultura tem uma responsabilidade
imensa; de S. Ex' da sua boa adiministração depende a
sorte de milhares ou milhões de pequenos e mé:dios produtores agrícolas. Tem me preocupado um tanto algumas 11otícias de que certos programas do Ministério,
sobretudo da área. de pesquisa, estariam praticamente
parados; como essas pesquisas dizem respeito não só as'
questões da orientação técnica, da muda, da semente da
melhor espécie, da mais rentável, em cada região, mas
também aos problemas de aproveitamento de água para
a agricultura, essas questões têm um grande interesse
para o Nordeste. Eu deixaria com V. Ex• este apelo: quC
o Minísho,levado pelas graodes questõe!) nacionais e pelos interesses das âreas mais ricas, não esqueça de olhar
um pou_co a5: regiões sofredoras como o Nordeste e o
Norte. Agora mesmo temos um problema seri!ssimo: hã
cerca de 3anos, se não meenganoçm 198 3, apareceu
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uma praga nova do algodão, no Brasil o chamado "bicudo". Infelizmente, nobre Senador, fui eu o único a levªri-~
tar essa questão no Congresso, é certo que secundado,
acompanhado, durante os meus discursos, pelos apartes
enriquecedores de vãrios dos colegas, principalmente do
Senador Passos Pôrto, que é agrônomo, com larga experiência. Naquela época, a praga estava confinada a uma
pequena área do Estado de São Paulo. A Embrapa, que
fez uma administração- exemplar na gestão passada,
apresentou um plano para erradicar totalmente o "bicudo" da regíão de Campinas. E o custo não era grande,
eram cerca de 3 bilhões de cruzeiros, talvez uns 10 ou
20 bilhões, hoje. Mas, em São Paulo, levantaram uma tal
celeuma contra o uso do Maiato], na extinção do .. bicudo", que houve até mandado de seguraQça. O juiz deu
ganho de causa aos importantes. Resultado: hoje, o "bicudo" se alastra pelo Nordeste todo. Mais de 4 Estados
estão afetados com_ o agravamento sério, porque as regiões pobres do Norde$te contam com o algodão mocó,
o algodão arbóreo, que viceja o ano todo, portanto, o bicudo em vez de engordar somente durante quatro ou cinco meses, como nas regiões onde se planta o algodão herbãceo, vai sobreviver em muito melhores condições, porque ele vai se alimentar o ano todo. Isso vai acabar com
a economia de subsistência, pratíCarilente, de milhões de
nordestinos. Acho até, nobre Sen·ador Alcides Saldanha,
que já se pode pensar em erradicar es.sa praga, porque
não tem sido erradicada em nenhuma Parte do mundo, a
não ser que ela seja combatida de iníclo, C9mo fOi oportuno naquele momento em Sã_o Paulo. Hoje, esse povo
pobre vai ter que conviver com- es_s_a_ praga e ·se quiser ti~
rar alguma coisa da produção de ·algodão terá que ser a
um custo extremamente mais elevado, Porque o combate
dessa praga é um dos mais Caros do setor agrfcola, de
modo que ê um problema seriíssimo que, ténho certeza,
o Ministro estará de sobreaviso, mas Jaçó-um· apelo para
que S. Ex.• analise essas questões que têm preocupado,
em demasia, as classes produtoras e porque não dizer os
probres produtores, os pequenos produtores da região
nordestina. Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte.
O SR. ALCIDES SALDANHA -Agradeço o aparte
de V. Ex', dividido em duas partes. Em relação à prirnei=ra, evidentemente que na discussão desses problemas
com os produtores primários e o pessoal dos frigorífiCõS,
o Miriistro Pedro Simon nUnca -deixou, e tem dito isto
publicamente, de reafirmar que não é apenas o Ministro
da produção primãríã; é õ Ministro da Agricultura, o
que sign"ifica que ela tem dois pólos: o _polo do produtor,
e o paio do consumidor.
Na fixaçãO dos preços mínimos para a próxima safra
-assunto que quero abordar na semana que vem, mas
que os jornais jã estão _noticiafldo- pode-se notar todo
o empenho do Sr. MiniStro, de fofma a em auxi1iando o
combate à inflação; fixar preços que não permitam vanhant a se repetir fatos que ocorreram este ano.
Quanto ã carne, por exemplo, nobre Senador, em determinado momento, o Ministério da Agricultura, mais
precisamente nos meses de março e abril, tentou fazer
um estoque regulador de, no mínimo, 50 mil toneladas.
Houve resistência, inclusive, de áreas do setor primário
do Centro-Oeste do País, como houve também resistência de áreas que dizíam respeito à tndústria do frio.
A verdade é que S. Ex• afirffiava que a -eXistência do
estoque regulador, naquela época, da ordem de 50 mil
toneladas, teria exatamente duas funções: em primeiro
lugar, não deixar cair o preço do produto que, no Sul do
Pais, caia de l mil e 900 cruzeiros, o quilo em pé, em janeiro, para 1 mil e 400 cruzeiros-, no niês de maio, em plena safra. S. Ex.• chamava a atenção para o fato de que
uma das formas, um dos problemas sería manter os
preços estáveis para o produtor, mas principalmente
para manter na entressafra - que, no Rio Grande do
Sul, começa no fim de maio e, no Brasil Central, em julho, - os preços estáveis relativamente ao quilo vivo e
ao preço de carcaça. Porque sabe V. Ex' que no problema da carne, mesmo nas baixas para o produtor, como
foi o_caso· do primeirO semestre deste ano, em que a carne chegou a preços inferiores a setembro do ano passado, a nível de retalhista, a nível de consumidor;Por um
fenômeno económico que todos conhecemos, mas que
seria exaustivo agora ex.piícar, ela jamais baixqu. Existem no mercado da carne, existem na produção da carne,
elementos com os quais o Ministéiíó da Agricultura está
extremamente preocupado e pretende atacá~los. Como
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naquela propaganda de determinado uísque, na televisão, tem o antes e tem o depois em que o produtor está
comercializando o seu produto. Na verdade, o custo da
nossa produção é um dos mais caros do mundo, mesmo
que venhamos fazendo uma pecuária extensiva no País,
sem nenhuma técnica mais aprimorada, com raríssimas
exct:_ções: mesmo assim os custos daqueles elementos absolutamente necessários à produção são de tal sorte que,
às vezes, perdemos as condições de CQmpetir até no mercado internacional. Mas muito pior do que isso,_o preço
do produto chega a níveis que fazem com que o seu consumo venha decaindo entre 7 e 10% nos últimos anos.
Esta é uma das preocupações do Ministério. Mas em
relação ao problema desta reunião, procurao Ministério
ouvir os produtores e os frigoríficos relativamente a um
problema especifico, que seria a possibilidade de o Presidt::nte da República sofrer pressões, no Uruguai, para
que viesse a fazer importações, nas quantidades que
aquele País precisa exportar, como forma de resolver internamente alguns problemas.
O segundo momento a que nos teferimos: está sendo
começada uma ação a nível de produtores, de encontros
entre produtores argentinos, uruguaios, paraguaios e
brasileiros, para que nós criemos, aqui no Cone Sul, uma
espécie de auto_-defesa contra os verdadeiros leilões que o
mundo industrializado realiza em cima de um produto
nobre, como é fi carne, produto de rápida e fácil colocação no mercado internacional.
Porque, se unirmos as produções do Bi-asít~ -do Uruguai, da.Argentina e até do Paraguai- um pouco mais,
porém, ístõ.hão seria vital- seríamos, a nível mundial,
no Cone Sul, os maiores coloca,dor.e& de carne uo mercado.
Portanto, o que se está começando a pretender, a nível
de produtores, vejam bem, em três países que readquiriram a democrac_ia recentemente, é uma organiza_ção para
que, futuramente, a nível de Governo, se crie aqui, em
relação à carne, uma entidade sopranacional capaz de
evitar a_qui!O que temos visto_ nos últimos anos, em que
os armadores compradores de carne, no mundo, exploram a rivalidade entre as carnes argentinas, brasileira e
uruguaia para, num verdadeiro leilão, levar daqui o produto a preços inferiores ao seu próprio ctisto interno e,
às vezes, estocâ-la na Europa, como aconteceu no Mercado Comum Europeu, nos últimos anos e, depois de
estocá-la em quantidades suficientes, virem, inclusive, a
competir conosco, como aconteceu em março deste ano
quando, em plena crise do mercado interno da carne, fomos desalojados, num leilão--feito no Egito, para suprir
carne no Oriente Médio. em que o Brasil pôde colocar a
sua carne ao preço mínimo FOB de mil e 100 dólares a
tonelada e que o Mercado Comum Europeu, usando carne conogelada oriurida, grande parte dela, das compras
feitas na América do Sul, subsidiava o seU produto e o
colocava a_970 dólares, retirando-nos do mercado.
Então, o que acho alvissareiro é Que, além do fato de o
Governo estar ouvindo uma parte, pelo menos, dos interessados antes de tomar as suas decisões, de estar até se
respaldando nas suas populações para manter as discussões a nível de país para país, porque diferentemente, se
o Presidente José Sarney chegasse ao Uruguai, para discutir o problema de importação ou não de carne, sem
que tivesse havido essa reunião que os jornais noticiaram, S. Ex~ teria menos força de discussão do que tem
agom, quando poderá dizer às autoridades uruguaias:
.. 0 meu peSsoal, os interessados do meu Paísjâ se reuniram e opinaram, e o meu gabarito não pode passar dos
números que a minha Nação me estâ a dizer até onde
posso Ir".
São esses dois fatos, Sr. Presidente, que demonstram,
primeiro, qu.e se estâ realmente vivendo um momento
novo e, outro, da conscientízação das pessoas de que a
democracia não se faz por concessão de ninguém e não é
fruto apenas da boa vontade de um ou de outro governante, mas que a democracia é um regime para ser efetivamente exercido diuturn~mente, dizer que os produtores do Cone Sul já cientes disso, e principalmente nos 3
pafses que voltaram à democracia, começam a se o__rganizar a nível de base, a nível particular, -para fcirilecer a
seus governos condições de fazerem aquele grande acordo_que traria para o Cone Sul, a possibilidade, não de
criar uma "Opep" da carne mas, pelo menos, de se ver livre do jogo de exploração do mercado internacional que
tem explorado as nossas_ necessidades nesse mercaçio.

Era, Sr. Presidente, a comunicação que queríamos fa~
zer a esta Casa. dizendo que voltaremos, nobre Senador
José Lins, com esclarecimentos especlficos a respeito do
trabalho da Embrapa e do Ministério, na pesquisa, prin~
cipalmente, com relação ao problema do bicudo, que sa~
bemos da gravidade que está atingindo. Mas promete~
mos, para a outri:l semana, trazer aqui dados capazes de
reabrirmos-a discussão do assunto e - quem sabe- poderemos sugerir, auxiliar até o Ministério na solução
desse problema do seu querido Nordeste.
Era, Sr. Presidente, o que queríamos trazer à Casa.
(Muito bem!)

COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José_ Lins - Jutahy Magalhães- Ben~dito Canelas
- Lenoir Vargas - Alcides Saldanha.
O SR. PRESIDENTE (José FrageJii) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senad_ores:
Há um conceito antropológico, enunciado pelo grande
cientista americano Clyde Klux.hon, segundo o qual ..go-vernar consiste em orientar o curso dos rios."
Afirma Q grande antropólogo que a própria raiz da
palavra g?vem? se encontra na língua chinesa próconfucíana e todo governo consiste, tão- somente, em
ver a sociedade como um conjunto de filamentos de la~
crimais sociológicos e sociais, políticos e económicos e
colocá-los no seu devido ordenamento.
Estas considerações vêm a propósito, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, de que hã governo em Brasilia. E se há
governo em Brasília, eu sou a favor.
De fato, depois d~ 2r anos, honrosas exceções devam
registrar-se.
Há, em Brasília, um Governo que sabe orientar o curso da soci.edade do Distrito Federal. Em poucos meses,
em escassos m-eses, de fato, o Sr. José Aparecido de Oliveira empreendeu ações decisórias à frente do governo
de Brasília que, hoje, aqueles que residem no Distrito Federal e mesmo os que orbitam por Brasília sentem apresença do governo organizado, capaz de decisões acertadas no momento certo, atendendo, assim, aos objetivos
fundamentais com que foi escolhido, nomeado e aprova~
do pelo Senado Federal, escolhido e nomeado pelo Se~
nhor Presidente da República.
Sr. Presidente, é muito importante se promova este registro, p-orque o antônimo da presença do Governo é
precisamente a anarquia, a falta de Governo.
O Sr. Gastão MUller -

Permite V. E"' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA Líder Gastão Miílier.

Ouço V. Ex•, eminente

O Sr. Gastão Müller - Pessoalmente e como Lfder do
PMDB, no momento, solidarízo-me com V. Ex• nos
aplausos ao Governo José Aparecido. É bom lembrar
que Brasília nasceu sob a êgide dos tecnocratas. A não
ser o Governador, na época Prefeito, Israel Pinheiro, que
era um homem eminentemente político, foi Deputado
Federal durante muitos anos, todos os outros Governadare do Distrito Federal foram tecrlocratas, ou fardadOs,
ou p8.isanós, entre os quais houve até um embaixador,
Sette Câmara, que chegou a ser Governador do Distrito
Federal. É pela primeira vez, depois da abertura democrática e, da Nova República, que se coloca no Governo
do Distfüri" Federal, ainda indiretamente, um homem
visceralmente político, que é o Governador José Aparecido. Está-se notando pela imprensa, pelos contatos com
S. Ex•, que há um homem certo para o lugar certo, porque o cargõ' de Governador do Distrito Federal é tipicamente um politico.
Vou dai" um exemplo que se passou comigo há poucos
dias: estava eu em viagem, em peregrinaÇão poJitica por
Mato Grosso, onde percorri 1 mil e 500 quilômetros de
estrada, felizmente, quase toda asfaltada no meu Estado.
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Numa cidade chamada Tangará da Serra, no norte do
Mato Grosso, fui surpreendido com um telefonema do
Governador do Distrito Federal, procurando-me e me

localizando atravé de um órgão público federal em Cuiabá, o qual lhe informou que eu estava no norte do Estado, na cidade tal. À noite, ele conseguiu falar comigo na
Câmara dos Vereadores de Tangará da Serra, onde eu tinha uma reunião com os correligionários, e Vereador do
PMDB e Prefeito daquela cidade. Por que me telefona o
Governador José Aparecido?- Simplesmente para darme satisfãção ·sabre um pedido que eu lhe havia feito há
dois ou três meses e ele estava preocupado porque perdera o lembrete que eu deixara lá. Combinamos pelo telefone- eu lá naquele mundão .. furado" de Mato Grosso, como se diz, coin o DistritO Feder!-, através do seu
Gabinete, que quando eu voltasse a Brasília repetiria o
lembrete para ele poder resolver o meu pedido, dentro
do possível. Isso mostra que ele é um homem político.
Quando que um tecnocrata, como Governador do Distrito Federal, iria me procurar, me Hcaçar" no Estado de
Mato Grosso para dar uma satisfação sobre um esquecimento involuntário do Deputado José Aparecido. De
modo que eu me congratu-lo com V. Ex', e faço minhas·
também as palavras de V. Ex•, de aplausos, de homenagens a esse grande Governador do DiStfíto" Federal, Deputado José Aparecido.
FÁBIO LUCENA- Agradecido pela [;terferência de
V. Ex', Sr. Senador Gastão MUller. Também quero agradecer o atendimento de um pedido que fiz ao Governador José Aparecido desta tribuna. Pedi ao Sr. José Aparecido que governasse Brasflia, e S Ex• está governando
Brasília, de fato.
O primeiro ato de incontestável eficácia do Governo
do Distrito Federal foi, sem dúvida, a profilaxia, a limpeza que procedeu dentro da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federai. Tão logo assumiu o Governo, entendeu o eminente mineiro que se impunha, como
dever moral do homem, do cidadão e do Goyernador, a
~puração da responsabilidade criminal pelo assassinato
do jornalista Mário Eugênio. E um fato mais recente,
que atesta com mais evidência a ação enérgica do Governo em defesa da sociedade brasiliense, foi a presteza com
que se louve a polícia desta cidade, descobrindo em tempo recorde o autor do nefando crime que abalou esta cidade. Crime que consistiu no seqUestro; seguirido de aliciamento, estupro e assassinato -de uma criança de 9 anos
de idade. Em apenas 4 dias, o governo prendeu o criminoso, enquanto há 12 anos não foram aiõda encontrados
os assassinos de uma outra criança trucidada nas mesmas circ-unstâncias, da indigitada Ana Lídia que, agora,
com o governo que tem Brasília, terá a sua memória resgatada, com certeza, com as investigações rigorosas já
determinadas pelo Governado_r_José Aparecido de Oliveira.
O Sr. Nivaldo Machado aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -

V. Ex• me permite um

Com muitc prazer.

O Sr. Nivaldo Machado- Senador Fábio Lucena, V.
Ex' fez, de início, uma observação - aliás, oportuna,
procedente- no sentido de que há um governo ou a manifestação do Governo do Distrito Federal. Isso ocorre
precisamente porque, ao invés de um tecnocrata, como
aqui acabou de se referir o Senador Gastão Mliller, na
administração da coisa pública está um político, e não
faço discriminação contra os técnicos. Faço contra os
tecnocratas, aqueles que se_debruçam sobre a prancheta,
para traçar programas, totalmente alheios à__r_ealidade
que o circunda, sem sentir o clamor do povo, sem sentir
as suas angústias, as suas necesSidades. Mas, o político
não. ~o homem que sabe tirar, na hora necessãriã,- o
lenço do bolso parta enxugar a lágrima do sofredor, é
aquele que sabe sentir a pulsação do coração humano,
aquele que sabe ouvir, sabe dar satisfação, sabe distribuir atenções, enfim, que tem sempre uma palavra amiga
para levar ao angustiado. É p-or isso que o Governador
do Distrito Federai,-Deputado José Aparecido, com a
experiência de político voltado para as preocupações do
povo, para os problemas _do povo e para as obrigações
do seu mandato, está obtendo êxito à frente da administração do Distrito Federal, sede da República. Essa é a
razão por que o meu' aparte tem o objetivo de assinalar
esse fato que é o potítico e não o tecriocrata, embora seja

um político cercado de técnicos, o instrumento de eficientização da administração pública. Só o político tem,
mais do que qualquer outro, aquele s_enso de oportunidade e pode corresponder às esperanças populares.
O SR. FÁBIO LUCEN.\ - Agradeço o aparte de V.
Ex•, nobre Senador Nivaldo Machado, que, como de
costume, sempre lúcido, sempre informativo e sobretudo
construtivo.
Sr. Presidente, por que há governo em Brasnia? 1:: porque há governo no Brasil. Apesar de alguns pesares, como, por exemplo, o não cumprimento da lei em relação à
recente subversão pelo Comandante da Escola Superior
de Guefra, apesar de o Presidente José Sarncy não ter
feito prevalecer o múnus da sua autoridade de Comandante Supremo das Forças Armadas, contra um general
indisciplinado, devo reconhecer que crrcunstânciã.s especialíssimas devem ter aconselhado Q Chefe da Nação a
agi/do modo cõm qUe agiu, reduziiido o incidente à sua
insignificante significação_. E, porque há Governo no
Brasil, é preciso discutir a fundo os atos do Governo,
sobretudo para tornar mas viável a execução dos planos
governainentais e pa-ra contribuir no sentido de que o
GQverno que há no Brasil possa atingir as grandes metas
estabelecidas pela sociedade brasileira. E porque é preciso discutir planos, projetas e até inte~wões, recolho_exceTtOs de pronunciamento hoje aqui efetuado pelo eminente Senador por Pernambuco, Senador Aderbal Jurema, a respeito da propalada extinção do Instituto do
Açúcar e do ÃlcooJ, seguida da anunciada extirpação do
Instituto Brasileiro _do Café e da revogação da Empresa
Brasileira de Turismo, além do Instituto do Açúcar e do
_ Álcool já m"encionado para observar, Sr. Presidente, que,
por detrás_dessas proposituras, o que há, em verdade, é o
objetivo- de ferir a fundo as grandes empresas estatais
brasileiras, sobretudo atingir o monopólio estatal do petróleo que a nação, por lei do Congresso, confiou a PETRüBRÃS, atingir3. ELETROBRÁS, atidS:ir, enfim, setores estratégicos e essenciais da nossa economia, cujo
comandamento o interesse nacional exige que permaneça nas mãos do Estado, por meio do Governo Central
da República.
Ora, houve corrupção no Instituto do Açúcar e do Álcool; corrupção houve no IBC; corrupção e concussão
houve na EMBRATUR. Inquéritos instaurados pelo
Ministro Roberto Gusmão demonstraram que nestes
três órgãos existiam verdadeiros carcinomas de corrUpçãO .:i.fiVa e passiva. Isto é louvável que tenha acontecido a fim de que a sociedade brasileira, aos poucos, vá
tomando conhecimento das purulências que o poder absoluto construiu absolutamente, durante mais de 20
anos, para que seja poSsível a drenagem severa, mas dentro da lei, dessas irregularidades, e para que não voltem,
cõm a prevenção da lei, a se repetirem em nosso País.

Mas, Sr. Presidente, pelo fato de se constatarem irregularidades no Instituto do Álcool, no IBC e na Embratur, por esse fato, pretender, _como pretende o Ministro
Roberto Gusmão, extingUir as entidades, lembra-me famoso episódio, bastante ilustrado na literatura universal
e que, com certeza, é d_o conhecimento de V. Ex', Sr. Senador José Fragclli, tendo cm vista que a sua cultura
ecumênica abraça a todos os patamares do conh~il)len- to humano, aquele famo::.o episódio do sofá, em que o
conjuge enganado mandou botar fogo no colchão para
vingar-se do _adultério.
Convenhamos, Sr. Presidente, o colchão não teve culpa· alguma. Logo, não há cabimento, Srs. Senadores,
pelo fato de terem havido adulterações nos objetivos desses três órgãos pelo fato de os seus diretores terem sido
adúlteros, no sentido de terem faltado com a fê jurada
aos compromissos dessas entidades, por esse fato, tentar
pregar; apregoar, recomendar, a sua extirpãção da ecOnomia nacional, ao que me parece,_ por trás dessa pregação e dessas tentativas, há outros objetivos que, no
mínimo, serão objetivos escusas ...
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. FÃBJO LUCENA- E, por serem esc usos, é de
meu deve,· alertar o Senhor Presidente José Sar!ley, no
sentido de que Sua Excelência não se deix.e. embajr ou
conduzir pelõs Cãritares de sereiaS ainda não suficientemente identificad_as, mas cantares que estão exigindo,
como na, lenda_ de Ulysses, o grego, algum tapume nos
can..tis aliriculãres a fim de que tais cantares não possam
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conduzir o Chefe da Nação ao cometimento de injustiças
clamorosas contra os produtores do cafê, e contra,
sobretudo, o Nordeste, que é o pólo mutricial da indústria do álcool em nosso País.
Ouço, com muito prazer, V. Ex', Senador José Lins.

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fábio Lucena, volto ao início do discurso de V. Ex' pela importância da
observação que V. Ex• fez a respeito do atual Governo
do Distrito Federal. ~ a observação de V. Ex• das mais
justas e, diria, até necessária, jâ que a cidade toda sente
isso. Realmente, o Governo do Distrito Federal tem retomado velhos problemas e tentado resolvê-los com eficiência, sobretudo na questão da criminalidade, mas não
só nesta particularidade, e é muito importante que isso
aconteça, porque Brasília é a capital do País. Brasília é
exemplo; todo o País estâ com as vistas voltadas para
esta c i da, de, e o exemplo do Governador José Aparecido,
certamente, em muito vai ajudar outras administrações a
seguirem o seu ritni.o de trabalho e a sua eficiência. Mas
eu queria me referir também à questão das estatais, ~
preciso, Oobre Senador, que o Governo, ao cuidar_ de sanear a á"ea das estatais, não caia no erro oposto. E claro
que, num País como o nosso, o Governo tem obrigaÇão
de investir em determinadas áreas essenciais ao desenvolvjtnent6 e à distribuição-da riqueza, áreas para as quais o
setor_ privado, em geral, ainda não estã preparado. Quem
diria, quem poderia garantir que este País teria uma PETROBRÃS, uma ELETROBRÁS, um sistema -de Correios e Telégrafos, as instituições universitárias, a própria Siderurgia, se o Governo Federal não tivesse investido nestas áreas? 1:. preciso, então, separar o joio do trigo;
é preciso ter equilíbrio. Não se pode, a pretex.to de sanear determinadas empresas que estão corroídas pelo
tempo, desajustadas o_u _esclerosadas, acabar com toda
essa infra-estrutura que O _Governo criou e que é sumamente necessária ao País. A PETROBRÃS é uma delas,
a ELETRO_BR.ÁS, o Sistema de Comunicações, etc. Eu
jamais imaginaria que o Governo fizesse incur::ões visando privatizar esses setores. Seria uma aberração, um erro
maior. do que este de ampliar desmesuradamente o campo de ação do Governo Federal em áreas que, evidentemente, não lhe cabem. Eu parabenizo V. Ex• pelo discurso e penso exatamentecomo V. Ex• As reações contra erros cómicos nobre Senador, sempre exageram, exorbitam e, em geral, vão além do conveniente e do necessário. Ê preciso que uma Nação madura, um goveno
amadurecido não caia nesse "cando de sereia" e saiba
salvaguadar os verdadeiros interesses nacionais.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador José Lins,
durante 2 anos nesta Casa, em Partidos políticos diferentes, eu tive a augusta oportunidade de travar, evidentemente em situação de desigualdade para mim, (Não
apoiado.) vários debates com V. Ex• aqui, no Senado.
Observo agora, com satisfação e com emoção, que só eu
fui quem lucrou porque, hoje V. Ex' declara que pensa
da forma como estou pensando neste modesto pronunciamento, é sinal de que a identidade de pensamento
de_ve ser sobretudo às magníficas lições que V. Ex• me
ministrou e continua me ministrando neste Parlamento.
Muito obrigado pelo seu aparte.

se

O Sr. JoséLins- V. Ex' me-esmaga com esse carro de
assalto de amabilidade. V. Ex:~ sempre me honrou,
dando~me a oportunidade de discutir com essa inteligên-

cia privilegiada com que Deus o dotou.
O Sr: Lenoir Varga.s -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -

Com muito prazer.

O Sr. Lenoir Vargas - Sr. Senador, a minha intervenção é apenas para _manifestar _o meu pensamento de
que hoje, nesta Casa, com três pronunciamentos, o do
Senador Aderbal Jurema, o de V. Ex• e o aparte do
nobre Senador pelo Ceará, Sr. José Lins, que acaba de
interü.rir no seu discurso, acredito que isso representará
uma bola de neve no que refere a uma oposição a esses
propósitos da atual administração da República. Observe V. Ex' o que ocorreu nos últimos meses em matéria de
definição, a definição não tem sido pela privatização,
mas pela estatização, sendo o exemplo mais claro o da
criação do Banco Meridional, que se c·onstitui na estatização do espólio do Banco Sulbrasileiro. De modo que
acredito que V. Ex• não precisa estar tão preocupado,
porque acho o bastante esses pronunciamentos de V.
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Ex•, que é do PMDB, e dos dois ilustres senadores' aoPartido da Frente Liberal, que constituirão uma barreira
e uma chamada ao pensamento do Exm9 Sr. Ministro da
Indústria e do Comércio. Porque uma coisa- e eu sou
muito a favor das privatizações- uma coisa ê se falar na
privatização desses .organismos e outra é se falar na extinção dos organismos. Extinção como órgão estatal,
mas privatização como uma organização capaz de defender, lutar, coordenar e trabalhar em torno de um determiriado setor da economia brasileira, como é o setor açU:careíi'o,-Como ê o setor cafeeiro e como seriam outros de
atividade econômica. Eli acredito que, mesmo que vingasse a tese do Ministro da Indústria e do Comércio, ~e
que se deveriam extinguir esses ínstífutos; Os- própriOs
produtores e exportadores de café e de açúcar teriam que
formular um organismo para a sua própria ·defesa, por~
que o comércio internacional, evidentemente, não vai se
processar individualmente, mas será um conjunto de in~
teresses que se somam para defender um setor inteiro da
economia brasileira. De modo que a minha interferência
no discurso de V. Ex• é no sentido_de manifestar o meu
pensamento de que não vai acontecer nada disso, não vai
haver extinção de institut_os, não vai haver a extinção
nem do Instituto do Café e nem a do Instituto do Álcool.
Isso vai estabelecer uma polémica e V. Ex• sabe que, depois, serão nomeadas várias comis-sões que irão estudar
esse assunto, junto com as demais que o atual Governo
da República já criou para vários outros assuntos que estão a preocupar a Presidência da República.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Senador Lenoir Vargas, o aParte de V. Ex• é interpolado com muito prazer
no meu pronunciamento.
Mas é preciso estabelecer, nobre Senador, algumas diferenças básicas que há entre as colocações que faço e as
que faz V. Ex~ É muito diticil, eu reconheço, uma adaptação às transmutações essenciais da sociedade brasileira. f: muito dificil compreender como hoje os atos do
Governo da República são amplamente discutidos nos
Parlamentos, na sociedade brasileira, em seu todo, com
uma total liberdade de opinião; com a manifestação de
pensamento assegurada, em sua plenitude, pela Constituição e pela lei que regula a liberdade de manifestação
do pensamento. R muitO dificil, Sr. Senador Lenoir Vargas, adaptar-se ao modus vivendi do jus novum do novo
mundo que nasceu no Brasil e que está exigindo de todos
os cidadãos a sua particição efetiva, sobretudo na discussão das mudanças, para que essas mudanças não sofram
perigosos descarrilamentos que nos conduzam a todos a
funestas catâstrofes. ~muito diffcil entender, ser entendido por alguns setores do Governo anterior, quando
nos colocamos na Tribuna do Senado e da Câmara dos
Deputados para debater as decisões do Governo, uma
vez_·que, por longo tempo, esse hábito foi banido da Pátria brasileira e o Congresso, quando não era um mero
mata-borrão- de decisões governamentais, se se rebelava
até no exercício de prerrogativas constitucionais, como
aconteceu com a rejeição da proposta de emenda à Constituição,-oriunda do Presidente Geisel, sobre a reforma
do Judiciário, quando o Congresso se rebelava até no
exercício de c_ompetência privativa que lhe conferfa a
Constituição, o Senado nem mata-borrão passava a ser,
porque até o mata-borrão precisa ele de uma tinta viva
para en;<ugar. E aquela tinta viva que seria o calor da,
discussão proibida pela legislação autoritária, era simplesmente silenciada com o fechamento do Poder Legislativo.
Assim, Sr. $enador, não me causa nenhum espanto
que conclusões, que ilações sejam feitas a Partir de meras
colocações de um representante dÕ PMDB na Câmara
ou do Senado, no sentido de que isso ou aquilo não vai
acontecer, porque os hábitos contraídos, os costumes
acumulados parecem irremovíveis do estamento dessa
sociedade, como se nesse estamento existissem como testamento, o que contraria, Sr. Senador, todos os rótulos
da República em que estamos vivendo, na qual nós queremos, de fato transformações para melhor, e na qual as
prediçõeS; cassandrianas talvez não se possam realizar,
uma vez que ninguém está vivendo no Brasil a invasão de
Tróia, e ninguém espera, deste ou de outros governos,
nenhum presente igual ao presente que os gregos deram
para os troianos.
Assim, Sr. Senador, é muito fácil configurar as medidas adotadas, em boa hora, cfe inyestímento público na
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economia do Rio Grande do Sul como uma medida estatizante, 1:. muito fácil, apesar dessa facilidade não corresponder à realidade dos ratos, porque investimento do
poder público numa instituiçào privada, com o prazo
certo de devolução dos rendimentos decorrentes do investimento, não pode, salvo melhor jUízo, ser configurado como estatização. Nem eu cometeria, aqui da Tribuna do Senado a estultícia, de deferi der o crescimento da
estatização da economia brasileira, porque essa estatização foi excessiva, inclusive coni o GoVerno Federale não será_do,seu espanto, Sr. Presidente, porque é do
seu pleno conhecimento- inclusive com o Governo Federal intromentendo-se no setor hoteleiro. Sem falar emoutras iniciativas ·do poder público que feriam gravemente, gritantemente dispositivos constitucfonais sobre
a liberdade de iniciativa. Não, Srs: "Senadáres, é precisO
cpnter a estatização, mas observe a conjunção, é preciso
que essa conte_n.ção encontre urna barreira, e que eh não
ultrapasse a barreira nos setores essenciãiS:;-vitais e-estratégicos da economia nacio..nal.
_O Sr. José qns- V._~x' nle -pemilte7
O SR. FÁBIO LUCENA- Apenas concluirei as 2.!'gumentações ao percuciente aparte do Senador catari~
nense e ouvirei V. Ex•
Não se venha alegar indevidamente, Sr. Presidente,
como o fazem certos monetaristas que aliás, não estão
no governo, mas que têm grande poder de influênciasobre setores fundamentais da opinião pública, que o
Brasil pode imitai' os Estados Unidos da Anlérica na
política de lavra, refino, pesquisa e comercialização do
petróleo, quando as circunstâncias históricas são complementamente distintas, são Completamente diferentes.
Enquanto nos Estados Unidos foi o investidor particular, foi o empresário quem deu início à indústria do pe~
tróleo, sem que na grande nação do norte surgisse qualquer movimento no sentido de modificar aquele procedimento da iniCíatiVa: priv3.da, no Brasil ocorreu preciSamente o contrário. Aconteceu, inclusive, o que muitos
consideram um absurdo, aconteceu a ingente necessidade de Monteiro Lobato, o pioneiro, o grande defensor da
exploração do petróleo pela empresa estatal brasileira,
ter que se associar a investidores estrangeiros, já no
dobrar dos últimos anos da sua vida. E esse movimento
cívico nacional igual ao da libertação dos escravos, ao da
Proclamação da República, igual à campanha da Emenda Dante de Oliveira, igual ao da eleição de Tancredo
Neves, que foi a criação da PETROBRÁS, não pode ser
confundido com a política petrolífera da História norte
americana. Nós não podemos aqui adotar os padrões seguídos no setor pelos Estados Unidos, sob pena de estar~
mos cometendo não apenas um etro, não ápenas um crime, mas o erro histórico de nos desfazer-mos de toda
uma conquista que se tem revelado da maior importância para o fortalecimento da nossa economia. Onde estão
os contratos de risco inconstitucionalmente- autorizadoS
· pelo Presidente Ernesto Geisel? A que levaram esses contratos de risco? Onde está o petróleo, onde está o gás,
onde está o xisto porventura descobertos em conseqUência desses contratos?
Ora, Sr. Presidente, tais contratos, por cOnseguintes,
tiveram o objetivo de minar o monopólio estatal a cargo
da PETROBRÁS, por delegação desta Nação; mas fracassaram, por quê? Porque a PETROBRÁS soube reagir
e, sozinha, soube duplicar- juStiça seja feita- ao longo do -Governo João Figueiredo, duplicar não, triplicai- a
produção do nosso petróleo; e demonstra à farta, a quem
quiser ver com olhos de ver, de enxergar que, em prazo
pouco extenso, que, até o fim dad~cada presente, a PETROBRÃS poderá dar ao Brasil a auto~suficiência da
produção do petróleo, embora se deva discutir-se essa
auto-suficiência é necessária ou não. Entendem uns que
seja, outros que não o seja. Porque o Japão, segunda potência industrial do mundo, que ultrapassa atualmente o
próprio-MercadO CoinUm Eui-Opeu, ao que-cOnsta, Sálvà
se de ontem para hoje, não produz nem sequer um litro
de petróleo por dia.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?

O SR., FÁBIO LUCENA- SenadorJosé Uns,
pêrmita-nle, por gentileza, ouvir o eminente Senador OctáVio ~ardoso que já me havia solicitado um aparte e a
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quem peço desculpas por me ter alongado em cedê-lo,
que .será honroso para mim.
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex~ é o juiz da oportunidade do aparte e assim V. Ex• não tem do que se desculpar. Entendo que V Ex• está enfocando um problema
bastante importante e muito discutido no Parlamento
brasileiro, que ê o problema da intervenção do Estado
no domfnio eto-nômico e os limites dessa intervenção.
Pretendem alguns que essa intervenção seja apenas no
que diz respeito à segurança, aos bens e aos serviços que
interessem diretamente ao público, sem que o particular
possa fazê-los; outros são de consciência bastante mais
elástica nessa iriterpretação e admitem uma participação
mais ampla do Estado nesse domínio. Acho que quanto
menos o Estado interviesse, melhor seria. E nisso, parece, estamos de acordo. O que me inquieta um pouco, no
pronunciamento de V. Ex•, é que entendi- não sei se
entendi mal - que V. Ex• t_em alguma suspeita de que a
extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool e do Instituto Brasileiro do Café possa ser não uma necessidade da
ad_ministração, não uma terapia da administração em
face de mazelas invocadas por V. Ex•, mas que resulte de
manobras de pessoas ou de grupos de poderoso Estado
em detrimento de Estados mais pobres, como são os nordestinos.
r

O SR: FABIO LUCENA--Se V. Ex• não é um pfton,
V. Ex~ é um advinha, é exatamente o que estou afirmando.
O Sr. Octávio Cardoso - Então; já qu·e entendi bem
V. Ex', fico mais preoCupado ainda, porque, já em outra
oPortunidade, V.- Ex• se insurgia contra os ataques à
Zona Franca de Manaus, com o que teve a solidariedade
desta Casa. Veja, então, que, entende V. Ex• que o Mi~
nistro Roberto Gusmão possa ser sensível à manipulação de poderosos grupos paulistas em detrimento do
interesse nacional pela manutenção desses dois institutOS.

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me V. Ex•, apenas retirando o verbo poder, que significaria uma faculdade do Ministro ser um testa-de-ferro desses grupos se me permite retificar- eu usaria o verbo ser-. Ele é o
testa-de-ferro responsável pelo que será a repetida eco~
nhecida teoria do _dominó enfileirado no brinquedo das
crianças; IBC, IAA e EMBRATUR são as primeiras pedras do dominó enfileirado. Não sei quantas pedras tem
um dominó, porqUe não jogo, tenho ojeriza pelo jogo.
Também não condeno o jogo, com exceção de certas jogatinas.que há por aí. Também não sei quantas estatais
hã no País. Mas, se admitirmos a hipótese do número de
estatais ser igual ao número das pedras do dominó, direi
a V. Ex• que a última pedra do dominó enfileirado a cair,
depois de IAA, IBC e EMBRATUR, será a PETROBRÁS.
Acho que satisfaço a curiosidade de V. Ex•
O Sr. Octávio Cardoso- Também não sei quantas pedras tem o dominó, não porque não jogue, até poderia
jogar dominó, rõ.as sei que, seguramente, tem mais estatais do que as pedras do dominó. Mas o que me preocupa em tudo isso, nobre Senador Fábio Lucena, é que a
Nova República possa ter um ministro sensível a este
tipo de interesse, mais preocupado com os interesses das
oligarquias do seu Estado do que propriamente com os
interesses nacionais, e ê isto que V. Ex~ está afirmado, e é
isto que inquieta a todos nós; daí a importância do dis~
curso de V. Ex•

-Ú SR. FÃBIO LUCENA- Se V. Ex~ me permite, dissipo, de pronto, a preocupação e a inquietação de V. Ex•,.
porque se hã ministrO, ou ministro na Nova República,
que possam, em detrimento de regiões mais pobres do
nçs_so País, c;omo o Nprc;ieste e a Amazônia,- do exemplo trazido à balha pela Zona Franca de Manaus, foi feito com bastante propriedade por V. Ex~- se hâ no Ministêrio funcionários do Governo Federal dispostos a
executar esta ação que classifico de perniciosa, por outro lado, existe no Parlamento brasileiro, existe no organismo dos Partidos políticos de sustentação política do
Governo Federal as vozes discordantes. Daí, não deve
preocupar-se V. Ex• e não se deve preocupar muito mais
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pela evidência do exemplo histórico, isto é, nos Governo
passados não adiantava haver vozes discordantes em re.
lação àqueles Governos; suas decisões não eram para ser
discutidas, suas decisões eram para ser cumpridas, obedecidas ao pê da letra sob pena de severa punição, por
múltiplas formas, que sempre recaia sobre o discordante,
quando discordava dos atas.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Com todo prazer.
O Si.-Octâvio Cardoso~ V. Ex• ~_ão dissipa mTOhas
inquietações, quando cita caso de (iue, no Governo passado, havia desmandos e _qu~ não adiantava fazer q~ei
xas. Continuo preocupado: existe neste Governo muita
gente do Governo passado; então, se V. Ex• fazia esse
tipo de censura, permanece ainda a minha inquietação.
O SR. FÁBIO LUCENA -Tem toda razão V. Ex•
existe neste Governo muita gente do Governo passado, e
não poderia deixar de ser assim o ser, porque este Governo é produto de uma reconciliação nacional.
Aqueles que participaram-- da reconciliação foram os
que souberam apagar, esquecer as desavenças; foram
aqueles que souberam desatassalhar os gravames. nobre
Senador, aqueles que se comprometeram em torno de
um programa apresentado por um líder, por um estadista chamado Tancredo Neves, a representarem, também,
os segmentos bem intecionados que havia no GOVi:rno
anterior, e os havia; a fim de-Q-Ue, somados a ou"tros segmentos da Nova República, se pudesse constituir, não
um Governo de novas cast3S, como havia a~tigamente,
mas um governo que-J51fdesse recolher aquilo 'que de positivo existiu no passado e, em o recolhiment_o, pudesse
aliar ao que de positivo há no presente, para que uma resultante toda positiva possa ser encontrada, a fim de
traçarmos os reais e legítimos rumos da sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli)- Lembro a V.
Ex• que seu tempo estâ esgotado.
O Sr. José Lins- Permite

v: Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. ·Presidente, o meu
tempo excedeu em 3 minutos. Peço apenas permissão
para conceder o aparte ao nobre Senador José Lins e
logo após concluirei iricontinenti o meu PTonunchimento.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ser incontinenti.

Não precisa

O SR. FÃBIO LUCENA- Sr. Presidente, o incontinenti que usei foi com o sentidO de imediatamente e não
sem continência...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Não desejo

que seja nem imediatamente. V. Ex• terá tempo para
concluir o seu brilhante discurso.
O SR. FÁBIO LUCENA- Muito obrigado, Sr. Presidente. Que não seja o brilhantismo, Sr. Presidente,
aquele que Agripino Griecco Viu em certo desafeto dele,
um oficial de cavalaria que, chamado de brilhante, disse
Agripino Griecco: ..~ são as faíscas da ferradura."
Diiia-ao-eiiiínente Senador Octâvio Cardoso que atê
me congratulo com a presença de membros do Governo
anterior, inclusive e principalmente no Ministério da
Nova República, porque isso sim, Sr. Senador, demonstra que houve um pacto de união nacional pelo fim do
regime autoritário e isto só nos pode satisfazer, isto só
nos pode estimular no sentido de aplaudir a presença
desses Ministros, em que pese ao dever fundamental que
nos assiste de pão concordarmos com eles naquilo que
consideramos repetição dos atas do Governo anterior e
de deles discordarmos. A discordância, sabe V. Ex•. é
fundamental para a convivência, para a coexistência,
pelo menos, em sociedade.
Ouço V. Ex•, Senador Josê Lins, e, em seguida Sr. Presidente, encerrarei o meu pronunciamento.
O Sr. José Lins- Senador Fábio Lucena, esse problema é realmente de importância capital. Sabe V. Ex• que
dentre as teorias do desenvolvimento existe a teoria do
Estado investidor aplicãvel sobretudo aos países em desenvolvimento. O problema da capitalização para a or-

g-aniúção de empresas fundamentats ao desenvolvimento do País é realmente_ um problema difícil em países
pobres, daí por que a atribuiçãO do Governo, a incursão
do Governo no estabelecimento de empresas tem o seu
papel fundamental a gozar no processo de crescimento
económico e até de distribuição de renda e justiça social.
Mas o que se deu com o Pais foi coisa diferente. Hoje, o
País administra ou tem em sua mão mais de 450 empresas, desde as fábricas de tecidos, fábricas de veículos, de
caminhão, não sei se de sabão, e muitas dessas empresas,
nobre Senador, não tiveram o seu surgimento através de
um processo normal de verificação de necessidade de inversão de capitais já acumulados, e não seriam possíveis
de ser encontrados só no setor privado. Muitas delas, ao
contrãrio, surgiram pela intervenção, diria atê bem in~
tencionada da Governo, em certos campos, em certas
empresas, para satvã~las. A título de quê? De emprega~
dos. Esses empregados não poderiam sofrer - digamos
- um processo de desemprego, então, inflacionou~se o
campo de ação do Governo na área do setor privado, de
modo extremamente exagerado e nocivo à economia nacional. Ora, o que se estâ querendo - e me parece que
uma grande parte da Nação clama por isso - ê que o
Governo não sendo um bom empresário, saia dessa$
âreas nas quais não hã necessidade de sua permanência;
e quarido se fala em desestatização, aqueles bemintencionados se r~fer~m. exatam~nte, a este campo, e
não à entrega ao setor privado de empresas fundamentais ao desenvolvimento do País. Tenho até muito medo,
nobre Senador, do critério, hoje, levantado por certos
empresário-S, para julgar essas empresas; o critério da eficiência- econôrriica, isto é, dõ-luC:rõ:-0 Governo nunca
teve o papel de produzir lucro. O Governo tem, sim, o
papel de promover o desenvolvimento, de criar empregos, de distribuir a justiça social e melhorar a distribUição da renda do País. E isso se torna impossível sem a
ação de determinados institutos que, aparentemente, são
do setor privado, mas que têm um papel fundamental a
gozar 'nesse campo, quando na mão do Governo. Então,
eu não sou contra a desestatização dessas empresas que
nada têm a ver com os interesses do povo brasileiro.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Tem razão V. Ex•

O Sr:José Lins- Mas eu tenho muito no que tange a
essas instituições fundamentais, que são, em grande parte, o sustentáculo de todo o nosso desenvolvimento, e
que se mude, portante, o critêrio de julgamento: Será O
Goveno quereria que a EMBRAPA, que ê uma empresa
de pesquisa, produzisse lucro? O que se precisa dela ê eficiência na promoção da pesquisa agropecuária, da oferta
ao. povo, indiscriminadamente, de melhores condições
para desenvolver a atividade privada. Então, eu acho
que este problema é importante, temos que tender para
um equilíbrio. E eu não acredito, absolutamente, e nesse
ponto discordo de V. Ex• e do nobre Senador Octâvio
Cardoso, que seja intenção do Ministro Roberto Gusmão e do Ministro Francisco Dornelles, que também jâ
se pronunciou, favoravelmente, à chamada desestatização, que o objetivo seja desmontar toda uma estrull!ra
de Governo, que estâ aí ajudando o País a crescer. Eu
não acredito, tenho a impressão, e espero que realmente
a- iilteçao -dO :GOvenfo - e estou certo de que este é o
pensameto do Ministro Gusmão_ e elo Ministro Dor.nelles
:;.;..-Seja verdadeiramente equilibrada no sentido de escoirriar do Governo aquilo que é no~o à sua açãc_J.__I:Jlas·
melhorar, promover, m~;~ntC?r, manter essas instituições
fundamentais a qUe V. Ex•-se referiu, e que SãO absoluta~
mente incompatíveis, no mOmento pelo menos, com a
desestatização.
O Sr. Fábio Lucena - Eu comungo com a esperança
de V. Ex•, nobre Senador José Lins, mas estou convencido de que toda essa celeuma que se armou em to:rno da
corrupção nesses órgãos, que já está sendo apurada e que
não tem por que deixar de ser apurada dentro da lei, por
de trãz desses ruídos, há a intenção de transformar a
C<lmpanha de desestatizacão, que ê indispensável para os
set"ores supért'luõs da eCõOOmia, mas ê fundamental para
-os setores essenciais, há a intenção não apenas de privatizar, mas de desnacionalizar as grandes empresas estatais
brasileiras. Tendo todavia, eo:nfiança em __ que o Senho:r:
Presidente da República, alertado pelas lideranças políti-
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cas nacionaiS, pela sociedade, em todas as suas variantes,
não haverá de consentir no cometimento desses desatinos contra a economia brasileira.
Sr. Presidente, ao concluir, desejo registrar perante o
testemunho de V. Ex-',_que ê o único membro do PMDB
presente em plenário, juntamente comigo, evidentemenw
te, e já que falei na primeira pessoa, a minha presença é
pelo menos pressumida '- desejo registrar o seguinte:
Está h a vendo uma campanha, um movimento, uma nãosei-o-quê contra o Presidente da Câmara dos Deputados,
Presidente do PMDB e Vice~Presidente da República,
Dr. Ulysses Guimarães. O registro que faço, Sr. Presidente, ê o seguinte: nasci no MDB sob a batuta do velho
combatente, defensor da libçrdade, da democracia e dos
direitos do povo, da soberania nacional, que é o Deputado Ulysses Guimarães. Não íntegro grupos no meu Partido; o meu grupo ê o grupo do Deputado Ulysses Gui~
marães; onde estiver Deputado Ulysses Guimarães eu estarei com ele. Embora Sena,_dor por um Estado provinciano, quero dizer que nós do Amazonas, apesar de pequenos, estaremos bem próximos do Andes; e, lembrando Castro Alves, ''Posso ser pequeno, mas costumo fitar
o Andes".
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
berrl!)
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo •
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NElSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronunoia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os Ministérios e Autarquias, na condição de grandes
consumidores, reconhecida pelo Conselho NacionaL do
Petróleo, podem adquirir o álcool carburante das distribuidoras a preço de custo. Tal franquia também pode ser
cc:nferid_a a Cooperativas que adquiram o produt~~
repassá-lo, a preço de custo, aos cooperados. Atualmente, a Cooperativa Mista de Consumo dos Condutores
Autónomos de Veículos Rodoviários do Estado de Minas Gerais é a única que vem praticando esse sistema de
trabalho, mas de maneira precãria, sob constante
ameaça de cancelamento do seu registro no CNP como
grande consumidor.
Essa suspensão não se verificou no Governo anterior,
graças à ínterferên~a do então Governador do Estado,
Tancredo Neves, além de prestigiosos políticos no plano
federal.
Dentre eles, a COOAVEMIG cita o Senador César
Cais, profundamente preocupado com o problema, por
el~ vivenciado como Ministro das Minas e Energia,
quando visitou aquela Cooperativa.
o nobre representante cearense se comprometeu, em
discurso proferido no dia 29 de abril último, nesta Casa,
a apresentar projeto de lei que "determine o enquadraw
menta das cooperativas de condutores autônomos de
veículos rodoviários como Grandes Consumidores", solucionando um problema que resulta da precariedade redacional do regulamentO, baseado na Portaria n~> 302 do
CNP, interpretada sempre em prejuízo daquelas cooperativas.
Recebemos, recentemente, um apelo da COOAV&
MIG, no sentido de emprestar apoio a essa proposição,
o que faremos, com o maior interesse, quando seja discutida nas Comissões e votada neste Plenário.
Uma garantia legal é mais se_gura do que aquela deriv.ada de ato normativo de hierarquia inferior. As cooperativãs de consumo dos condutores de veículos rodoviários têm, nessa concessão, um eficaz instrumento cte
redução dos custos dos transportes, o que redunda, tam·
bêm, em beneficio do usuário.
Medidas como essa incentivam o cooperativismo de
consumo no País, que precisa de maior desenvolvimento,
para enfrentar a ganância dos intermediários, os grandes
responsáveis pelo aumento do custo de vida no País, impenitentes alimentadores da inflação.
Temos certeza de que o Projeto do Senador César Cais
merecerá a aprovação desta Casa e a sanção do Presidente da República.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente-. (Muito
bem!)

O SR. PRESID!!NTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

Concedo a
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O SR. GASTÃO MüiTER (PMDB - MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. PÍ'êSidente, Srs. senadores:

O assunto que trago hoje a esta Tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ê polémico. Trata-se do seguinte: a
construção da usina hidroelétrica de Salto dos Kaiabís,
no Rio dos Peixes, dentro do MunicípiO de Juara, em
plena Amazônia Mato-grossense.
Recebi um Oficio n(l-149/85, do Sr. Prereito de Juara
que diz em certo trecho o seguinte:
..Como é do coflfiecimenfO de V.-Ex• a n1-u1to temos projetado a construção da Usina Hidroelétrica
de Salto dos Kaiabís, a ser construída do Rio dos
Peixes dentro desse Município, cuja-energia a ser ge-

rada atenderá mais de 506.000 pessoas, nas regiões
de J uara, Sinop, Porto dos Gaúchos, Colíder, Novo
Horizonte, Catuar, Novo Paraná, Sorriso, Vera,
Carmem, Cláudia, ltaúba e Nova Canaã".
Depois ele comenta a situação atual, pois os índios
Kaiabís e Apiacâs, violentamente, estão impedindo as
obras. Os índios têm as suas razões que não me cabe dis~
cutir, mas, vou citar nOvamente, o que diz o Sr. Péefeito
José Geraldo Riva:
.. Em função disso, vimos solicitar o apoio de V.
Ex• bem como intervenção junto às autoridades
competentes visando sensibilizá~las, pois a paralisação desta obra representa o fim da esperança de
500.000 pessoas que habitam a selvática- Região
Amazônica e com-certeiã. uma Oas mais ricas doEstado, principalmente no tocante a produção Agropecuária em projetas de minifúndio".
Logo adiante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz o
Prefeito:
••1:_ oportuno lembr~r que o povo de Juara e re~
giões beneficiadas com a obra estão apreensivos e
impacientes, dada a morosidade com que se vem
tratando o caso, pois julgam improcedente a criação
de um impasse injustificável por menos de 200
índios, que visam interromper para a não realizâ:ção
da obra, que atenderá uma região de um potencial
incalculável, hoje com mais de_500.000 habitantes".
Pergunta~se então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
justo que 200 pessoas, '?U seja, 200 índios p·rejudiq'uein
500.000 como afirma o-Sr. Prefeito? O progresso da re·
gião deve ser detido pela ação dos 200 índios? O que o
Sr. Prefeito deseja e toda a população da região também,
é que se aja junto aodndiOs, co.r:tvencendo-os que a Usi~
na que beneficiará, por volta de SOOJ)()O pessoas, deve ser
construída e que eles se beneficíai-ão com o empreendimento, dando mais um passo para a integração do silví~
cola com a civilização.
Minha dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 200·
índios devem ter força para impedir o desenvolvimento
da região que está sendo desbravada pelos heróicos agri~
c~ltores e pecuaristas que lá se estão implantando?
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ofício citado do
Prefeito de J uara.
Juara, em 3 de maio de 1985.
Ofício n~' 149/85.
Exm~' Senhor Senador,
Como é do conhecimento de V. Ex• a muito temos projetado a construção da Usina Hidroelétrica
do Salto dos Kaiabís, a ser construída no Rio dos
Peixes dentro desse Muncípio, cuja energia a ser gerada atenderá mais de 500.000 pessoas, nas regiões
de Juara, Sinop, Porto dos Gaóchos, Colíder, Novo
Horizonte, Catuaí, Novo Paranâ, Sorriso, Vera,
Carmem, Cláudia, Itaúba e Nova Canaã.
Porém após a inJplantação de parte dos canteiros
de obras, bem como da abertura da estrada que dá
acesso a referida Usina atravês da firma Andrade
Gutierrez., a qual é responsável pela obra, dos índios
Kaiabís e Apiacás, cujas reservas se localizam próximas ao Salto, resolveram interromper os trabalhos
de base para a construção da Usina que tendia a
acelerar o ritmo no mês em curso, sob a alegação de
estarem reivindicando aquela ãrea e ainda argumen~
tando tratar-se de lugar sagrado para eles.
Em função disso, vimos solicitar o apoio de V.
Ex' bem como intervenção junto às aUtoridades
competentes visando sensibilizá~las, pois a parali-
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sação desta obra representa o fim da esperança de
-- 500.000 pessoas que habitam a selvática Região

AmazQnica e com certeza uma das mais ricas doEstado, principalmente no tocailte a produção Agropecuária em projetOs de minifúndio.
Nós, em nome da população Juarense, espera~
mos ansiosos pelo •einício das obras, bem como fazemos questão de evidenciar o nosso respeito pelos
indígenas, porém afirmamos com convicção de que
em nada serão afetados com a concretização da
obra.
É oportuno lembrar que o povo de Juara e regiões beneficiadas com a obra estão apreensivos e
itnpacientes, dada a morosidade com que se vem
tratando o caso, pois julgam improcedente a criação
de um impasse injustificável por menos de 200
índios, que visam interromper para a não realização
da obra, que atenderá uma região de um potencial
incalculável, hoje com mais de 500.000 habitantes.
_Sem mais, queremos antecipadamente agradecer
o apoio que nos dispensar.
Atenciosamente.- José Geraldo Riva, Prefeito
Municipal".
Mas, Sr. Presidente, S-rs. Senadores, após estar preparado este pronunciamento, lí com satisfação no Jornal do
Brasil de 21 de junho último a notícia que os índios negoci<~:ram__cçm o Poder Público e p_çrmitiram a construção
da Usina em troca de 12 (doze) reivindicações.
Leio a notícia, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
""INDIOS NEGOCIAM USINA COM
GOVERNO EM TROCA DE
12 REIVINDICAÇ0ES
Cuiabá - Depois de três meses e meio de resistência, os índios Kayabis e Apiakas, com apoio de
mais 14 nações indígenas resolveram aceitar a construção de uma usina hidrelétrica elll sua reserva, no
Município de Juara, a 700 quilômetros da capital,
no norte do Estado. O acordo foi assinado ontem
por líderes dos Kayabis e A piakas, representantes
dos Governos estadual e federal e pelo Prefeito de
Juan·, Geraldo da Riva.
Os índios condicionaram a assinatura do acordo,
a ser enviado agora à Brasília para ratificação a
r.ível de Ministério, ao atendimento de 12 reivindicações, entre elas a ampliação e demarcação de sua
reserva- e unia índenização de Cr$ 500 milhões .
..Triste e decepciOnado", como confessou depois,
· o padre Eugénio Wenzel, representante da entidade
indigenista Missão Anchieta, abandonou a reunião
antes da assinatura do documento. Também o coordenador regional do CIMI (Conselho Indigesnista
Missionário), padre Tomás de Aquino Lisboa, pro~
testou durante as discussões da ata que registrou a
decisão dos índios, lembrando que faltava maior representatividade das comunidades indígenas".
Parabéns, portanto, aos habitantes da região, bem
como aos índios que compreenderam o alcance da obra
que os beneficiará também.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Na presente
sessão terminou o praz') para apresentação de emendas
ao Projeto de Decreio Legislativo n~' 18, de f985, qUe
-aprova as contas do Presidente da República, relativos
ao Exercício Financeiro de 1983.
Ao projeto não foram oferecidas emendru;.
A matéria -será despachada à Comissão de Fiilanças
que, nos termos regimentais, terá o prazo de 30 dias,
prorrogáveis por mais trinta, para sobre ela-se manifestar. Esgotados estes prazos, o projeto será incluído em
Ordem do Dia, com ou sem parecer.
O S~. PRESIDENTE {José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente
s_essão, designando para a sessão de segunda~feifa a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto -de Lei da Câ~
mara n~' 116, de 1984 (n" 2.595f8_ 3, na Casa de origem),

de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
acrescenta parágrafo ao art. 2 32 da Lei 1_19 5.869, de 11
de janeiro de 197 3- Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 399, de 1985, da
Comissão
- De Constituição e Justiça.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le_gislativo n" 19, de I98 3 (n' 3/8 3, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acord_o de Cooperação Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assi~
nado entre a República Federativa do Brasil e a República Popular do Congo, em Brasília, a 7 de julho de 1982,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s
392 e
39 3, de 1985, das Comissões:
-De Relações Exteriores; e
-De Educaçio e Cultura.
3

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade nos termos do art. 300 do Regimentv Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 19, de
1980, do Senador Nelson Carneiro, determinando que as
instituições de ensino superior vinculadas à União man~
tenham cursos notumos, tendo
PARECERES. sob n•s 208 a 210, de 1981, das Comis·
sões:
--~De Constituiçio e Justiça, oferecendo substitutivo
visando sanar o Vício de inconstitucionalidade apontado,
como voto vencido dos Senadores Helvídio Nunes e
Moacyr Dalla;
-De Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça; e
-De Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
( Levanta~se a sessão às 17 horas e _36 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG{L/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 8../J-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRG!LIOTÁVORA {PDS- CE. Paradiscu·
tir. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Fomos daqueles que, com muita honra, contribuíram,
cor:n uma pequena parcela de_esforço para aprovaçãó da
Lei 2.004, que tornou possível a existência da PE~
TROBRÁS e a posição que hoje nos encontramos com
relação a quase semi-independência energética em relação à importação de petróleo.
Sr. Presidente, à êpoca, lembrados estamos (não se
tratava ainda de exploração off shore), do rechaço que o
Congresso fez de toda e qualquer tentativa de participação em outras atividades que não fossem aquelas de
pertinência com a exploração petrolífera e da participação de Estados e Municípios dos chamados royaldes
que deveriam de ser pagos pela então nascente companhia.
Sr. Presidente, com que tristeza, representante de um
dos Estados, segundo em produção de petróleo off shore
no Brasil, vemos, primeiro, a protelação, segundo, adistorção da destinação de recursos. Portanto, não podemos deixar de, com toda a veemência possível, nos pronunciarmos quanto à preliminar da impertinência e
quanto ao mérito da absoluta inconveniência.
Não fala aqui o representante do PDS, fala aqui o representante, e nos orgul~amos de dizer, no momento, de
todo o povo cearense que aguarda,_com a ansiedade profundamente justificãvel, a aprovação deste projeto, que a
argúcia, a iniciativa e o trabalho do nobre Senador Nelson Carneiro fez andar e vir até aqui para nossa aprovação.
Consultamos V. Ex•, Sr. Presidente, como já o foi feito
pelo eminente Senador pelo Pará, Hélio Gueiros, da pertinência dessa emenda e da possibilidade de sua não
aceitação pela Mesa,
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... e a crítica, então,
não era Completamente infundada; ou, então, nós estávamos cerlos e o Governo estã, com as suas declarações
e procedimentos, aceitando aquilo que o Governo passado fez.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS-CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.

O Sr. Itamar Franco- Eu continuo dizendo que V.
Ex.'s estavam errados.

Senadores:
Gostaríamos de chamar a atenção de S. Ex•,Sr. Presidente, do vazio que está o plenário, apesar de ter a Lide-.
rança do PDS avisado que iria faz_er os reparos necessário~ primeiro à notícia, já em parte esclarecida pelo
nobre Líder do PMDB acerca da condução dos entendi-_
mentes sobre nossa dívida extern;:t -~-a respeito bordar

comentários; segundo, continuar a apreciação sobre o
dêficit nacional, as imensas cÕntradições. que estamos
vendo hoje na condução dessa política ei::onômica e as
sugestões que daríamos em conseqUência.
Para que não passe em branco a presença do PDS nesse affaire queremos dizer, n6mero um, que há um esquecimento total dos atuais detentores do poder do que foi
dito neste plenário no passado. Já não vamos apelar para
os discursos em praça pública, ou na tribuna, mas do que
foi dito aqui e repetido por interníédio dos seus líderes,
líderes da então Oposição.
Estimaríamos apenas de que aQui ficasse bem registrado e troux.ernos, para poder falar com o coração, apontamentos e não discurso escrito, que vamos resumir nossa
fala, conforme nos comprometemos agora com o Sr.
Líder do PMDB, que .retribuirá essa nossa gentileza estando aqui presente com sua Bancada na próxima terçafeira para uma mais profunda discussão do assunto. O
discurso proferido ontem pelo Senador Itamar Franco
nos fez aflorará mente apenas lembranças de pronunciamentos outros, neste plenário, feitos seja pelo Líder efetivo do PMDB, o eminente Senador Humberto Lucena,
como pelo Senador Severo Gomes, somente para citar
esses dois, que representam, diremos, correntes de opiniões até diferentes entre os do PMDB, quando foi profligado um conjunto de acordos, (os chamados Projetas
n% I, 2, 3 e 4) assinados pelo Governo brasileiro na
fase um e dois, correspondendo a 8 3 e 84, com a argUição até da inconstitucionalidade de vãrios itens - e
V. Ex•s devem estar recordados- representação contra
esses itens junto ao Supremo Tribunal Federal. E hoje
nos aparece a informação oficial de que só quando mudarem as condições, se necessârio, (jâ que o projeto 1 e o
projeto 2 ainda tem recursos depositados no Banco Central, o projeto 3 e o projeto 4 nada mais s~o do que
compromissos para manutenção de créditos comerciais e
créditos interbancârios que continuam a ser utilizados
pelo Governo) só quando houvesse alguma modificação
do jâ ajustado ou das condições_ impostas para o rolamento da dívida, jã não ,mais de 8 3 e 84, mas de 85 em
diante, seria, então, o Cong.i"'esso consultado.
~ isto que ouvimos aqui, hoje?
O Sr.Itamar Franco- Vou responder por mim, Ex'
O SR~ VIRGILIO TÁVORA - S o que ouvimos
aqui, não de V. Ex•, mas do abalizado Líder do PMDB?
Pois bem, Srs., justamente isto é que foi inquinado de
inconstitucional, isto é que foi inquínado de lesivo ao interesse pãtrio. Não vamos nos referir aos compromissos
de rompimerito com o Fundo Monetãrio Internacional,
de moratória, de imposição de outras condições n:q; renegociações; não nos vamos referir- ii- rüidã disso.
Vamos nos ater ao exame ãpetfãs, do que está sendo
aceito pelo Governo e, agora, dito de uma maneira positiva e clara; àquelas condições todas que o Governo passado firmou em acordos, por aqui, suficientemente criticados pela nobre Oposição de então.
O Sr. Itamar; Franco - S verdade, nobre Senador.
Exatamente a discordância, o erro. Aliãs, ontem, a própria defesa do Líder do Partido da Frente Liberal, que V.
Ex• teve oportunidade de ouvir, fala em acordos futuros,
quando reclamávamos exatamente o_S_<!.COrdos_ que ainda
estão em vigor.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perfeito.
Mas estamos dizendo o seguinte: de duas uma, ou nós
estãvam os errados ...
O Sr. ltamal," Franco Ex• estava errado.

Continuo insistindo que V.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- E só um raciocínio
frio.
Mas vamos permanecer fiéis ao compromisso assumi-do com o PMDB; fazemos wn apelo ao Senador Itamar
~ranco para estar aqui pre~~!e na terça-feira próxima.
O Sr. Itamar Franco- Estaremos presentes, Senador.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... aoSenadorGastão
Miíller, ao Senador Roberto Saturnfno e a quem mais o
Senador Gastão MUller achar conveniente; não convocamos o Senador Severo Gomes, por adoentado estar, para
discutirmOs claramente, pois não queremos estar tripudiando sobre ninguém, ou dizer que nós estávamos com
a razão e vocês é que estavam errados ou vice-versa, mas,
mostrar: número um, que a dívida externa brasileira tem
de ser apreciada, já que pulamos uma fogueira e agora
queremos falar e contar, não um segredo, mas dados que
eram revelados ao Líder do Governo de então, para assuntos económicos, que ele não podia, de público dizer,
o que -fizemos e da situação em que estamos e dar um
contributo para que seja possível sairmos da situação em
que 65% do pagamento de juros da nossa dívida correspondem a compromissos externos e 35% ao interno,
que agora está subindo de maneira desesperada. Seria esse, então, o primeiro assunto e, depois, aí sim, feita essa
apreciação e mo~trada just_amente essa contradição, ao
nosso ver, passarmos para a continuaç_ão do estudo do
déficit e novamente dizer que não temos dom de profeta,
mas iUdo que aqui afirinamos sobre déficit - e lembrase o eininente Senador Gastão Mülle_r_que nessa cadeira
estava sentado Hélio Gueiros, e até numa prova de cavalheirismo nos mostrou os dados que possuía sobre o assunto e trocamos idéias cotejando aqueles dados que
também eram do nosso conhecimento; não batiam, é claro, pois eram n6meros diferentes- vamos explicar, depois, como a evolução do Governo para suas idéias
sobre cobertura de déficit serem aceitos pelo FMI o levou hoje a uma balbúrdia de afirmativas que acredita~
mos que nem ele mesmo está entendendo.
_ O déficit que até agora foi, concluindo,_mais ou menos, concordado na parte oficial, seria da altura de 50
trilhões de cruzeiros, reduzidos de 58 os 108 trilhões mêrce de providências do conhecimento de todos, mas que
vamos recordar na próxima terça-feira.
Eminente Senador, o déficit público, até julho, já está
exatamente em 36,5 tr!lhões de cruzeiros, e qualquer aritmética, por mais elementar que seja, nos diz que hã um
equívoco lamentável na fixação desse número de 50 trilhões. Se em julho já estamos em 36,5 trilhões e se o grosso do pagamento de nossas dívidas será feito justamente
de julho em diante, se dissemos há tempos desta tribuna
que de junho a setembro havia que ser rolada a dívida,
de 23, trilhões de cruzeiros aproximadamente, chega-se à
conclusão de que algo está equivocado quando, talvez
por um excesso de vontade de se mostrar as contas transparentes, etc. etc. etc., se apresentam apressadamente
números.
Sr. Presidente1 Srs. Senadores, essas são as nossas declarações iniciais. Vamos, próxima seman-a, co-ntinuar
este debate ~ cavalheiriscamente gostaríamos que a
nobre situação, ex-oposição, se munisse também de dados, porque os nossos dados são tirados das fontes oficiais. Pode ser que sejam falhos e que estejamos errados,
estejamos mal informados~ Mas, até o dia de hoje, para
o que apresentamos aqui, houve uma única conti-adita, a
do eminente ex-Vice-Lrder do Gov~no passado e, hoje,
Vice-Uder do PFL, aliás, nosso conterrâneo, e que novamente tornamos a repetir estã equivocado: o déficit apresentado em março foi de 798 bilhões de cruzeiros- desafio a qualquer contestação - ê óbvio, pela retenção,
pelo BASA, pelo Banco do Nordeste, de recursos que deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro. Daí em diante,
não achamos, até o momento, que tenha havido corr~o aos dados que apresentamos. Pode ser que, terçafeira, novos elementos aqui apareçam.
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Sr. Presideflte, Sr. Líder do PMDB, agradecemos a
gentileza da presença de V. Ex• nesse intróito de discussão e, novamente, fazemos um apelo para que, terçafeira, discutamos o problema e vejamos os caminhos a
seguir, mesmo porque, se fizermos isso, estaremos atendendo àquele pregão de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, feito perante o Plenário da Câmara
dos Deputados, quando da exposição de S. Ex' o Sr. Ministro Francisco Dornelles.
Era o que Unhamos a dizer, no momento, Sr. Presidente. (MUito bem!)
ATO DO PRESIDENTE N• 126, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato nl'
2, de 1973, revigorada pelo Ato n~'l2, de 1983, da Comissão Diretora, resolve exonerar, a pedido, Antônio Carlos
de Nogueira, Técnico Legislativo, Classe ''Especial",
Referência NS-25, do Quadro Permanente, do cargo, em
comissão, de Diretor da Subsecretaria de Comissões, SFDAS-101.3, a partir de 12 de julho de 1985.
Senado Federal, 8 de agosto de 1985. José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 127, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que l.he foi outorgada pelo Ato da
ComisSão Diretora nl' 2, de 1973, Resolve, nos termos
dos artigos 353, parágrafo único e 354, do Regulamento
Administrativo, designar Nilson A velar, Têcníco Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro
Permanente do Senado Federal, para exercer, em substituição, o cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Expediente, código SF-DAS-101. 4, do Quadro
Permanente, a partir de 5 de agosto de 1985, durante o
impedimento da titular.
Senado Federal, 8 de agosto de 1985.- José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 128, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do RegiiJl_ento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nl' 2, de 1973, Resolve, nos termos
dos artigos 353, parágrafo único e 354, do Regulamento
Administrativo, designar Maria Tereza Magalhães Motta, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer, em substituição, o cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do
Congresso Nacional, código SF-DAS-I OI. 4, do Quadro
Permanente, a partir de 6 de agosto de 1985, durante o
impedimento da titular.
Sen·ado Federal, 8 de agosto de 1985.-:- José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 129, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato no;o 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~'l2, de 1983, da
Comissão Díretora, resolve exonerar Edgard Lincoln de
Proença Rosa, Técnico em Legislação e Orçamento,
Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, do cargo em Comissão de Assessor Legislativo,
código SF-DAS-102.3, a partir de 20 de março de 1985.
Senado Federal, 8 de agosto de 1985. -José Fragellf,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 130, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe éonferem os artigos 52, item 38, e
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade
com a delegação de competência q9-e lhe foi outorgada
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Sábado lO

pelo Ato n" 2, de 197 3, revigorada -pelo AtO- n" 12;-de

198 3, da Comissão Diretora, resolve exonerar, a
pedido, Abelardo Gomes Filho, Técnico eni Legislação e
Orçamento, Classe .. Especial", Referência NS-25, do

Quadro Permanente, do cargo, em comissão, de
Assessor Legislativo, Código SF-DAS.102- 3, do
Quadro Permanente, a partir de 5 de março de 1985.
Senado Federal, 8 de agosto de 1985. -JosF FrageUi,
Presidente do Senado FederaL

ATO DO PRESIDENTE N• 131, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e
97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato _da Comissão Diretora

n~'

2, de4 de abril de 197 3, e

tendo em vista o que consta do Processo n9 0121 32 8_5
3, resolve aposentar, voluntariamente, Orlando Irany
Cecconi Brandalise, Adjunto Legislativo, Classe
.. Única", Referência NS-16, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciSo III, e
102, irtciso I, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428,
inciso II, 429, inciso I,-4- -lO-, íiicisos III e V, e414, § 49,
da Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 29~ parágrafo
único, da Resolução SF n'i' 358, de 198 3, e artigo
3"', da Resolução SF n9 I 3, de 1985, com proventos
integrais, correspondentes ao vencimento da Classe
"Especial", Referência NS.19, observado o limite
previsto no artigo 102, § 2"', da Constituição Federal.
Senado Federal, 8 de agosto de 1985. -Jos!: Fragelli,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO

PRESID~NTE

N• 132, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e ein cumPrimento ao disposto
no artigo 32 da Resolução n"' 146, de 1980, resolve:
Art. 1"' Conceder Progressão Vertical aos Servidores
do Quadro Permanente e do Quadro de Pessoal C.L T.
do Senado Federal, conforme relação constante dos
Anexos I e II deste Ato.
Art. 29 Os efeitos decorrentes deste Ato vigararão a
partir de 1"' de julho de 1985.
Art. 39 Este Ato entra em vigor n.a data de sua
publicação.
Senado Federal, em 8 de agosto de 1985.

ANEXO I AO ATO N' 132/85
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
QUADRO PERMANENTE
I. GRUPO-ATIVIDADE
DE
APOIO
LEGISLATIVO
1- Categorl~ Funcional: Técnico Legislativo
a) Da Classe "C", Ref. N8-21 à Classe .. Especial",
Ref. NS-22
n' de vagas: 007
relação nominal:
001. Beatriz -Elizabeth Caporal Gontijo de
Rezende
002. Nilson Simões da Luz
003. "Hãmilto-ri Ba~deira Rodii_gues
004. Luiz Antonio-Soares Laranja
005. Heloísa Helena Dias
006~-- Maria do Socorro Cavalcante
007. Beni Beltrão Moisés
U- Categoria Funcional: Taquígrafo Legislativo
a) Da Classe "C", Ref. NS-21 à Classe "Especial",
Ref. NS-22
.
.
n9 de vagas: 001
relação nominal:
001. Cláudia Lyra Nascimento Rezende
m- Categori~ Funcional: Adjunto Legislativo
a) Da Classe .. Única", Ref. N5-17 à Classe
"Especial", Ref. NS-18
Claros de Lotação: 158 (art.
31, item II,
Resolução n• 146/80)
relação nominal:
001. Hélio Vargas Aguilleras
002. Gesner Batista Outra
00 3. Scyllas de Carvalho Góes
004. Clóvis Corrêa Pacheco
005. Josê Gildenor Pimentel
006. Leondiniz de Barros
007. Álvaro José Ferraz

008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
OIS.
016.
OI7.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027,
028.
029.
03Ct

n,

I.

032.
031.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
952.
053_.
054.
055,
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069:
070.
071.
072.
073.
074.
075.
076.

on.
078.
079.
080.
081.

Sebastião Calado Bastos
- Agicer Maia
Pedro Lacerda Ramalho
Isaltino Bezerra
Juracy Alves Coelho
Octacílio Norberto Mendes
João Batista de Lima Filho
Antonio de Pina
José Luíz Dei Basco
Tareis o Duarte Maia
José Augusto Coelho da Silveira
Jayme_ Carvalho de Aguiar
Marco Aurélio de Oliveira
Carlos Alberto Lins Pereira
Celso Wanderley de Azevedo
Mário Lucas Gonçalves da Silva
Roberto Mendonça
Francisco Pereira da Silva
Nalvino Neto Ribeiro
Getúlio Alves Ferreira
José Francisco Matos da Costa
Hilton Meireles
Artur Lustosa Nogueira Filho
José Ribamar Abreu Uma
Lítio Chaves Cabral
Jomãr José Ramos
_Çarlos Adolfo de Jesus
Josjru; Chaves do Amorim
José Pedro de Castro Barreto
Christina Vânia_ Lins Pereira Christakou
Maria das Graças Silva de Almeida
Heitor Luiz Dias Trindade Júnior
Genivaldo Fernandes Mendonça
Rubem dos Santos Oliveira
Maria Constância Oliveira Rocha
Joaci Muniz
Luiz Antonio Rocha
Elisabeth Barbosa Juiier Ribeiro
Dalva de Souza Mota
Gessi Geisa Gonzaga
'Yvone Carneiro Duarte
Francisco das Chagas Medeiros
Francisco de Araíijo Costa Sobrinho
Maria Luiza de Moura Costa
Marta de Pinho Leite Borges
Elias_ de Oliveira
Mafile-ne Pereira Rodrigues
Carlos Cocus Júnior
Camilo Nogueira da Gama Neto
Maria Izabel Vieira de Souza
Stalin Greco Venet
Terezinha Lemos de Souza
José Maria Lima de Macêdo
Salomão Furtado de Assunção
Diogenes Pinto de Souza
Luiz de Almeida Pinto
Marisa Monteiro Mourão
Luiz Conzaga Silva
Leíla Siqueira de Oliveira
Estela Ma ris de Souza Moscoso
Maria de Jesus Azevedo Saldanha
Acyr Mauro Paiva de Lima
Jtirandyr Barbosa: Leite
Delfina da Costa Zanlorency
José de MancHa Madeira
Marco Antonio José de Souza
Vera Lúcia -Menezes Farinha
Elisabeth Gil Barbosa Viana
Galdino Ribeiro Magalhães Sobrinho
Helena Isnard Accauy dos Santos
Joselina Maria da Silva
Regina Flora COsta Pereira de Toledo
Fátima Maria Freire Meira
Luiz do Nascimento

IV-:- Categoria. Funcional: Inspetor de SeguranÇa
Legislativa
a) Da Classe ••ünica''. Ref. NS-16 à Classe
.. Especial", Ref. NS-17
n'1 de vagas: 005
relação nominal:
001. Pedro Emílio Leite
002. Avelar José Roberto
00 3~ -ioãÕ Batista -Familiar

Agosto de 1985

004. Geraldo Lúcio Queiroz
005. Horâcio Rodrigues da Cunha
V- Categorl• FUncional: Assistente Legislativo
a) Da Classe "C", Ref. NM- 3 3 à Classe
"Especial", Ref. NM- 34
n9 de vagas: 001
relação nominal:
001. Raimundo Veloso de Almeida
VI- Categoria Funcional: Agente de Segurança
Legislativa
a) Da Classe "C', Ref. NM-27 à Classe "D", Ref.
NM-28
n<;~ de vagas: 00 I
relação nominal:
OOL Manoel Viana da Silva
b) Da Classe "A", Ref. NM-18 à Classe ..B", Ref.
NM-19
n9 de vagas: 00 I
relação_ nominal:
001. Valdemar Umbelino de Souza
c) Da Classe ''A", Ref. NM-18 à Classe "B", Ref.
NM-19
Claros de Lotação: 012 (art.
31, item II,
Resolução n9 146/80)
Relação nominal:
001. Pedro Cardoso Santana
002. Daniel Gonçalves de Abreu
VII- Categoria Funcional: Assistente de Plenârios
a) Da Classe "C", Ref. NM-2 3 à Classe "D",
Ref. NM-24
n' de vagas: 001
relação nominal:
001. Leonado Cordeiro da Rocha
2. GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE
NlVEL SUPERIOR
I - Categoria Funcional: Técnico em Comunicação
Social
a) Da Classe "C", Ref. NS-21 à Classe "Especial",
Ref. NS-22
n9 de vagas: 001
relação nominal:
001. Maria Ângela Guirelli
3. GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE
OFICIAL E PORTARIA
I - Categoria Funcional: Agente de Transporte
Legislativo
a) Da Classe "B", Ref. NM-2 3 à Classe "C",
Ref. NM-24
n"' de vagas: 001
relação nominal:
001. Aymorê Júlio Pereira
4. GRUPO-ARTESANATO
I - Categorl~ Funcional: Artífice de Mecânica
a) Da Classe .. C", Ref. NM-22 à Classe "D'., Ref.
NM-23
n9 de vagas: 00 l
relação nominal:
001. Manoel Souza
b) Da Classe "C", Ref. NM-22 à Classe "D", Ref.
NM-23
Claros de Lotação: 001 (art.
31~ item II,
Resolução n9 146/80)
relação nominal:
001. Heitor Ivan Noronha de Carvalho
IT- Categoria Funcional: Artífice de Eletricidade e
Comunicação
a) Da élasse "C", Ref. NM-22 à Classe "D", Ref.
NM-2 3
n9 de vagas: 001
relação nominal:
001. Edison Ribeiro
ANEXO II AO ATO N• 132/85
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
QUADRO DE PESSOAL CLT
I. GRUPO-ATIVIDADE
DE
APOIO
LEGISLATIVO
I - Categorl4 Funcional: Taquígrafo Legislativo
a) Da Classe "C", Ref. NS-21 à Classe "Especial",
Ref. NS-22
Claros de Lotação: 02 (art.
31, item II, Res.
146/80)
relação nominal:
01. Vicente Roberto Sgréccia
02. Maria Josê Costa Queiroz

Agosto de 1985

~DIÁRIO

2. GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE
OFICIAL E PORTARIA
II- Categoria, Funcional: Agente de Transporte
Legislativo
a) Da Classe "D", Ref. NM- 3 3 à Classe
..Especial", Ref. NM- 34
Claros de Lotação: 01. (arf. 31, item II, Res.
146(80)
relação nominal:
OI. Dilson Martins de Souza
b) Da Classe "B", Ref. NM-2 3 à Classe "C",
Ref. NM-24
Claros de Lotação. 02 (art.
31, item II, Res.
146/80)
relação nominal:
OI. An tania Ramos dos Santos
02. Sebastião Antonio Fe-rnandes
3. GRUPO-ATIVIDADES DE NIVEL MÉDIO
I -Categori4 Funcional:_ Teleforiista
a) Da Classe~·a.,-, Ref. NM-16 àClasse_"Especial",
Ref. NM-17
Claros de Lotação: 01 (art.
31, item II, Res.
146(80)
relação nominal:
01. Carlos Eduardo Batista de Oliveira
ATO DO PRESIDENTE No 133, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais em em cumprlniêllta"ao disposto no
artigo IO da Resolução n"' 146, de 1980, Resolve:
Art. 1"' Conceder Progressão Horizontal aos Servidores do Quadro Permanente e dO Quadro de Pessoal
CLT do Senado Federal avaliados com os Conceitos 1
(merecimento) e 2 (antiguidade), relacionados nos Anexos I e II deste Ato, nos termos dos artigos 5'~, parágrafo
único e 6'~ da mesma Resolução.
Art. 29 Os efeitos decorrentes deste Ato vigorarão a
partir das datas constantes dos Anexos I e II.
Art. 3'1 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de agosto de 1985.
ANEXO I AO ATO N9 I33(85
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
QUADRO PERMANENTE
l. GRUPO-ATIYIDADES DE APOIO LEGISLATIVO
~
I - Categoria Funcional: Técnico Legislativo
Conceito 1

Da Classe "Especial", Ref. NS-24 para NS-25 (a partir de 19-7-85)
001. Pedro Helvécio Bomtempo
Da Classe "Especial, Ref. NS-23 para NS-24 (a partir
de 1'-7-85)
001. Sidney José Kronemberger
002. Antonino Olavo de Ameida
003. Benedita Maria de Souza
004. Carolina Maria Pompeu Fortuna
005. Cândida Maia Piragibe Graeff
006. Sheita Belota Tapaj6S
007. Fátima Regina de Araújo Freitas
Da Classe ••Especial", Ref. NS-22 para NS-23 (a partir de 1'1-7-85)
001. Francisco Alves Ramos
002. M ãrcia Bokel Snitcovesky
Da Classe "C", Ref. NS-20 para-NS-21 (a partir de 197-85)
001. Isabel Maria Magosso Mancini
002. Lígia Maria Barreto Jurema
003. Glâucia Maria de Borba Benevides Gadelha
004. Aurora Barbosa Hollanda
005. Raimundo Rogêrio de Souza Duarte
006. Lucy Gonçalves Martins de Oliveira
007. Elan Domingos Falcão
008. ·Hélio Mendes de Abreu
009. Antonio Carlos MedeiroS Ferro Costa
010. Maria Amância Matos Aranha
011. Vanda Suaiden
012. Mercedes Tardelli Moreira Lima

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Conceito 2

Da Classe .. Especial", Ref. NS-24 para NS-25 (a partir de 19-1 ~86)
001. Arilda Fonseca de Souza
002. Veronice Maia de Azevedo
003. Cândida Aguiar Nara
Da Classe "Especial", Ref. NS-22 para NS-23 (a partir de 19-1-86)
001. Paulo Roberto Falconi de CarValho
002. Regina Alves Rio Branco
Da Classe: ..C", Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de J97-85)
~
001. Fausta Magalhães Ayres
002. Nerione Nunes Cardoso Júnior
003. Franciso de Assis Pereira
004. Jornar Augusto Carneiro
005. Jozinaldo da Silva Lustosa
006. Maria Madalena da Costa Oliveira
007. Maria Tereza Cavalcante Barbosa
008. Antonio Alberto de Carvalho
009. Vânia Lúcia Nogueira
010. Margareth Rose Nunes Leite Cabral
01 L Maria Tereza Meira Magalhães Moerbeck
"012. Wagner Cabral da Costa
013. Adão da Costa Nunes
014. Sandra Silva Tasquino dos Santos
015. Tânia Marília Toledo Amaral Farias
016. José da SHva Ferreira
017. José Gomes Feitoza
l i - Categoria Funcional: lnspetor de Segurança Legislativa
Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NS-18 para NS-19 (a partir de 19-7-85)
001. Messias de C8.rilpoS
Da Classe ..única", Ref. NS-15 apra NS-16 (a- partir
de i'-7-85)
001. José. Pacheco de Pinho
002. Pedro Aurélio Guablraba Pereira CardOso
003. Darcy Vianna
004. Antonio Carlos Lopes
005, Durval dos Santos
006. Gilberto Chaves Zelaya
007. C_rispim Nunes de Almeida
008. Flãvio da Costa
009. José Maria Diniz
010. Jobson da Silva
01 t. Carlos Augusto Alimandro
012. Francisco Pereira da Silva
013. Francisco Gonçalves da Silva
014. Antonio Senador Costa
014. José Hélio da Silva
016. Adalberto José Carneiro _
017, Waldir Araújo Silva
018. Mércio CeCília
019. José Francisco de Souza Outra
020. Raimundo N anato de Brito
021. José Róseo filho
022. Fernando Urbano
023. Wanderley Antônio de SiqueiraOaOIÕ
Conceito 2
Da Classe .. Especial", Ref. NS-18 para NS~l9 (a partir de 19-J-86)
_
001. José Albuquerque
002. Luiz Bina Xavier
bo3. Expedito Bina
004. Francisco da Silva Rodrigues
005. José Sipriano da Silva
006. Manoel Honório da Silva
007. Antônio Agildo Cavalcanti
008. Waldir Antonio Pereira
009. Prudêncio Serra Rodrigues
010. Darcy Martins da Silva
011. Miguel Ribeiro Barros
012. Antonio Soares
013. Octacílio Pinto Barreto
O14. Hilton José de Oliveira
015. Manoeiito Novaes de Oliveira
016. João Elias de Araújo
017. Orestes Pereira Lopes
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Da classe "Especial", ref. NS-17 para NS-18 (a partir
de i'-1-86)
00 I. Manoel Carlos Damasceno
002. Antonio José da RochtJ
003. Alberto Corá Filho
Da classe "Única", ref. NS-15 para NS-16 (a partir de
1'-1-86)
00 l. Siliriário Rodrifiues
00_2. Oédio Silveira_ de_Souza
003. ~lcío José Janiques
Da classe "Única .. , ref. NS-14 para_NS:-15_ (a partir de
1•-7-85)
. ~
001. Aricelso Lopes
III - Categoria Funcional: Adjunto Legislativo
Conceito 1

Da classe ~·única", ref. NS-16 para NS-17 (a partir·de
1'-7-85)
001. Jayro Oliveira Leite
002. Maria Verôniq Alves Panisset Santana
003. Marcos Nogueira Magalhães
004. Clayton Zanlorency
005~ Fioravante Salerno Filho
006. Maria Goret de Lima Freitas Ferreira
007. Francisco Guilherme Thees Ribeiro
008. Ana Maria Alves Chaves
009". José Viana d.it Silva
010. Getúlio da Gama Volney
-0 i l. M arilene Perpétuo Pinheiro Poppi
012. Carlos Alberto _da Silva Pinheiro
013. Olavo de Souza Ribeiro Filho
014. Célia Maria Brasilino
015. Rairnunda Lima Soares
016. Marcos Tadeu Gomes Carneiro
017. Maria Aparecida Oliveira Aquino
018. Hermes Ferreira de Moura
019. Altomar Pinto de Andrade
020. Jane Coelho de Castro
021. Laura Romão do Nascimento
022. Al~yde Ferreír3. ·dos Anjos
023. Raiinundo Alves da Paz.
024. Maria do Céu Menezes
025. Oneide Batista Pereira
026. Adhemar Cavalcante Mendes
027. Maria Ângela Maestri Rossoni
028. Maria Elizabeth Oliveira Marques
029. José Fernando Gomes Feitosa
030. Sebastião José da Silva
031. Maria do Rosário Vieira Abrunhosa Trindade
032. Adalgisa Xavier Reis
033. Joanice Seixas Garcia·
034. Marlene Ribeiro de Castro
035. Clarinda Hilária da Silveira
036. Sonia de Andrade Peixoto
037. Nilton Lage Martins
038. Tomaz Edson Alves da Silva
039.-Carmem Maria Alexandre de Sã
040. Gercira de Souza Leal
041. Hermes Pinto Gomes
042. Célia Maria Montenegro Chaves
043. Leopoldo Konte
044. Jorge Luiz Moreira
045.Maria de Jesus Sobreira de Castro
046. José Maria Régis
047. Salete Alves Pereira
048. Evaldo Gomes Carneiro Filho
049. Luiz Humberto de Freitas
050. Sílvio Esteves Coutinho
051. Léa Ribeiro da Silva
052. Maria Aparecida Roquete Santos
053. Annette Maria Bahia de Menezes
054. Maria do Socorro Saldanha Ramalho
055. Carlos Augusto Contreiras de Almeida
056. Glâucia Silva e Coheri:
057. Elisa Odete Alves Ferreira
058. João Teixeira
059. Cilene de Sã Guimarães
060. Octávio Backer
061. Herbert Lima de Albuquerque
062. Maria do Carmo Clementina de Oliveira
063. Ana Maria de Castro Jerônymo
064". Maria Gorette de Andrade de Lima
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065. Antonio Humberto Dias Silva
066_._ Celso de Souza
067. Lindamar Alves Aguileras
068. Jacyra Leite Fortuna
069. Goíandira Viana de Azevedo
Da classe "Única", ref. NS-15 para NS-16 (a partir de
I•-7-85)
001. Gasparina Gonçalves
002. Maria Lúcia Ferreira de Mello
003. Tarcísio Barroso de Pinto
004. Doralice Barbosa da Silva
005. Rodrigo Sohral Rollemberg
006. Breno Braz de Faria
007. FranCiscO Pires de Oliveira
008. Waldemar André Pina
009. Joaquim Elias de Limas
010. Joé Luiz Nogueira
OII. José Paiva de Lima
012. João Ayrton Dreyer
013. Valdemar Bezerra_da Silva
014.l:rico de Assis Rodrigues
015. Manoel Soares Filho
016. Gilda Gom_es Rodrigues
017. Selma Rejane Soares Mattozinhos
018. Ulysses Rosário Martins Filho
019. Sebastião Marinho da Paixão
020. Jairo Sérgio de Freitas
021. Vera Lúcia Marco Sabará
022. Olga TeiXeira
023. Waldyr Carneirq_
024. José Marcos de Freitas
025. Sebastião Celestino de Qliveii"a Filho
026. Rosãngela Costa Lopes
027. Kleber Alcoforado Lacerda
028. Expedito Marques de Azevedo
029. Josefa Flor de Melo Oliveira.
030. Antonio José Tavares de Oliveira
031. Paulo Rodrigues de Souza
032. Eliane Ribeiro de Albuquerque Lima
033. Maria Helena de Souza Mendes Duarte
034. lzaene Alves Canuto
035. Jorge Josê da Silva
036. Rosatino Pereira Marques Neto
037. Alcione Maria Montandon
038. Zélia de SoUza Frotã.
039. Vilma Maria da Costa
_
040. Celina Tavares da Cunha MefiO
041. Hélio Barros Lima
042. lvan Luiz da Rocha
043. Carlos Eduardo Campos Âbrego
044. Valdenice SOaresEVa:ngdista
045. Vivalda Rodrigues- de Lima
046. Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto
047. Adalberto Bezerra Delgado
048. Janilda Monteiro
049. Luiz Go-nzagaSilva Filho
050. Jussara Outra Isac
051. Jacy Teixeira Cietano de Almeida
052. Mauro__Weinert de Abreu
053. Antonio Ricardo Moreira de Souza
054. Josê- Alexandre Girão Mota da Silva
055. Marcos ViniCíus Vasco-ncelos
056~ Mônica Mirã.riGa Cruz Ribeiro
057. Hugo Carvalho Vieira
058. Luiz Augusto Felízola
059-. Otto Mares
060. Josué RibeirC' da Silva
061. Maria Weawer Sidou Pimentel
062. Francisco Olímpia Gomes
063. Armindo HenriqUes
064-. Valdemar Gomes Tinoco
065-.- Oswaldo José_da Silva
066. Olívio Jacinto_ dos Santos
067. Ranulfo Chaves Filho
068. Anibal Lourdes Oliveira
069. Altamiro Afberto Tavares
070. Georgina Avelino da Costa
071. Guilherme Salgueiro de Oliveira
072._ Bertino La.scosck Silva
073. -João Soares- da Costa
074. Pedro Martins de Souza
075. Sebastião Am"aro da Silva
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076.
077.
078.
079,
080.
081.
082.
083.
084.
085.
086.
087.
088.
089.
090.

Antônio Augusto de Andrade
Altair Vargas
Newton Maia Rodrigues
Hilton do Amaral
CarHto Pe1·eira da Costa
Serafim dos Santos Alves
Amphrísio Santos
Uebe Cordeiro
José Bulhões da Costa
Baldoino José Teixeira
Vital Xavier de Lima
Antonio de Souza França
Jairo Barbosa de Matos
João da Costa Veloso
João Lourenço da Silva

Da Classe .. ÚNICA", Ref. NS-14 para NS-15 (a
partir de 19-7-85)
001. Maria Julieta Assumpção dos Santos
002. Maria Cristina Bittencourt de Sá Ponte
003. Rachel Vicente Ferreira Neves
004. Ângela de Abreu Ribeiro
005. Guilherme Brito Lins
006. Ronald Cavalcante Gonçalves
007. Lê a Maria Badaró de Castro
008. Nara Lúcia Rodrigues Canale
009. Cláudia Maria May de Castro
010. Marcílio José da Silva
011. José Pereira Nunes
012~- Augusto Rodrigues de Lima
013. Ernesto Sérgio Setta
014. Martinho José dos Santos
015-. Marcos Ildefonso de Araújo
016. Francisco Wilbur Pimentel Pinheiro
017. Edison Miranda da Cruz
018. Eliezer Dutra Ribeiro
O19. Doracy Carvalho Reis
020. José Nalvo Gualb~rto Pereira
021. Eunice Luiz Teles
022. Maura Alves de Andrade
023. Domingos Sávio do Nascimento
024. Augusto Aureliano
025. Miriam Miranda Cruz
026. Elza de Lourdes Ferreira Rosa
027. Elba Araújo de Maria
028. Sydia Cássia Stein-029. Haroldo Rabelo de Lucena
_
030. Maria Elízabeth Nunes de Barros Biqueira
031. Josué Sylvestre da Silva
032. Maria Luiza de Souza Cavalcante
033. Celso Antony Parente
034. Márcio An_tonio Vi~ira
035. Glenda Maria do Carmo
036.
Cláudia Cynira Abrahão Tolentino de
-Vasconcelos
037. Carlos Augusto Inocente
038. Consuelo Dl!tra Ubôrio
039. Aldenira Maria Piedadt<. Faria
040. Ferix Antonio Orro Filho
041. Ana Maria de Almeida Gomes Fontes
042. Ana Ruth Teles Vallocci
043. Kátia Maria Viana Timponi
044. Lígia Maria Barbedo Ferreira Zanon
045. Luiz Querino de Souza
046. Rui Gomes dos S"antos
047. Jorge Antonio Orro
048. Aníldo Joaquim Alves
049. Nerina Ribeiro de Pinho
050. Solon Coutinho de Lucena
051. José Passos Pôrto Júnior
052. João Zeferino Alves
053. Olavo de Souza Ribeiro
054. José Luiz dos Santos
Conceito 2
Da Classe "ÚNICA", Ref. NS-16 para NS-17 (a partir de 1<>-7-85)
001. Edson_de Alencar Dantas
002. Sonia Gorenbein
003. Sérgio da Fonsl!ca Braga
004. Cleusa Faria Mendes
005. - Gerson Delfina de Oliveira
006. Maria José dos ,Santos Rezende
007. CarloS da Fonseca Braga:
008. José Bezerra Neto

009.
010.
Olt.
012.
013.
014.
015.
- 016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
03 I.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.

040.
041.
04-2.
043.
044.

Ionete Aquino Oliveira
Sara Pereira da Silva
Maria Ivanilde Cardoso Veloso
Ana Custódia Rocha Gay
Ricardo Luiz Leite Oliveira
Evany Pereira Reis
Raimundo Augusto Lustosa de Oliveira
Undina de Melo Perissê
Carlos Homero Vieira Nina
Vitória Régia Martins de Melo
Pedro Lima
José Roberto Assumpção Cruz
Sérgio Sampaio Barriga
Eliete Barroso de Campos
AntoniO M-3noel Madeira
Antonio de Pádua Rangel
Nancy Godoy de Carvalho
Maria José Venâncio dos Santos
Sebastião Floresvande Madeira
Elpfdio Vianna Neto
Armando Antonio Colli
Wilma Wambier Gusso
Dione Maria Siqueira dos Santos
Maria Irene Perroni Mirohn
Irene Ribeiro de Abreu
Walter Roberto Freitas Martins
Maria Elizabeth Barreto Mendonça
Eliana Maria Arraes Braga
llka Maria Barriga Saléh
Maria Conceição Rodrigues Birbeire
Sthel Nogueira da Gama
Raul da Silva Lopes
Luiz Carlos Menezes Muniz
Rodney Ortega
Berenice Teresinha Corrêa
Maria do Socorro Gonçalves

Da Classe "ÚNICA", Ref. NS-15 para NS-16 (a partir de 19-7-85)
001. M:inoel Pinheiro df: Moura
002. Moacyr de Queiroz
003. Jair Antunes dos Santos
004. Luiz Dias da -Silva
005. Hélio Augusto da Silveira
006. Sebastião Ferre ira Silva
007. Valdemit Silva Meio-te
008. João Ferreira do Amorim
009. João da Costa Bernardo Filho
010. Joaquim Lourenço Filho
Oll. Antonio Alves de Lima
01_2. Orlando Irani Cecconi Brandalise
ot3. Nestor Gomes dos Santos
014. Joaquim Firmino de Melo
015. Álvaro Alves de Araújo
016. José Francisco de Assis
017. Manoel Moreira da Silva
018. Raimundo Soares de Moraes
019. Manoel Messias do Nascimento
020. Severino Manoel de Oliveira
021. Leil Azevedo Gomes
022. Manoel Sernardino dos Santos
023. João Azevedo da Silveira
024. Ayrton Evangelista Rocha
025. Aroldo Lacerda Guimarães
026. Márío de Melo Franco
027. Marcelino dos Santos Camelo
028. Ataide Machado
029. Januário Colhaço Caetano Filho
030. José N óbrega
031. Gumercindo Rodrigues da Mota
032. Frank John Phillips
033. José Valdir Gomes
034. João Brasilício Rosa
035. José Florêncfo Cavalcante
036. José da Silva
037. Roberto Pozzatti
038. Wellington Celso Aranha
039. Vilma Julineza da Silva útero Seabra
040. Manoel Francisco da Silva
041. Aryceva Granado da Silva
042. Vera Lúcia P"mheiro Lameirão
043. Paula Frassineti Trindade de Queirciz
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044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.

lraci Pereira Gomes
Celso Dantas
Norma Albuquerque Mou.ra
Vânia Borges Camargo
José Wander Araújo de Maria
Clarice Gonçalves Ferreira
Sinval Pereira dos Santos
Josê Pedro Celestino
Lourinatdo Alves Pedrosa -

Da Classe ''ÚNICA", Ref. NS·l4 para NS-15 (a partir de J9-7-85)
00 I. Valdenir José da Silveira

002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
04_0.
041.
042.
043.
044.

045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.

Newton Custódio de Azevedo
Derval Gomes Ribeiro
Demerval Gomes Ribeiro
Edmundo Ferreira de Andrade
Venâncio AlveS-ôã:-Silva
Pedro Miguel da Silva
Antonio Fraga Vieira
Inãcio Ferreira Gomes
Waldemar Moraes de Queiroz
Benedito Moreira
Manoel Ferreira Soares
João Florênc:io Cavalcante
Balbino Conceição Santana
Abrahão Barbosa Teles
José Edimilson Saraiva
Antonio Luiz da Conceição
Benedito José de Barros
Sérgio de Oliveira MarCelino Nilton José de Souza
Valdeci Sinfrônio do Nascimento
José Ribeiro dos Santos
Hélio Francisco Rosa
Adalberto de Souza Barros
Almyr Hipólito de Oliveira
Jorge Cêsar Goi.Jvêa
Sebastião Florêncio Cavalcante
Fernando Malta do Nascimento
Moisés Jos~ da Silva -Netto
Joaquim Serafim de Souza
Henard de Moura Saldanha
José LourdeS :Oliveira
Braz- Queiroz
Adonias Tavares-de Souza
Clidenor Pereira da Costa
Edson Fernandes Cavalcante
Rafaelito Rocha Moura
Salmon Lustosa Elvas
Ilson de Figueiredo
Orlando de Castro
Tomás Martins Vieira
Pedro Alexandre de Deus
Edmilson Joaquim Oliveira
Orlando Rodrigues Leme
Constantino Montes Reis
Manoel Pedro Bispo dos Santos
Nélio de Oliveira Cardoso
José. Gomes Filho
Francisco Firmino de Lima
João Soares de Moraes
Manoe1 Ferreira da Fonseca
Joaquim Antonio Martins
NCwton Antonio Teixeira de Carvalho
João Alves de Silva
Severino Ferreira de Menezes
Antonio de Assis Silva
Severino Anselmo
Joaquim Raimundo Correia de Souza
Luiz dos Santos
José Mariano Leal Moura
Zacarias Marcelino Tavares
Wanderley Corrêa de Souza
Evaldo Gomes Carneiro
José Antonio da Silva
Pedro Antonio de Souza Neto
Mário FranCisco dos Santos
Sezefredo J\:'layolino
Carmelita Gonçalves Ribeiro
Josafá Simões dos Santos

Sábado 10 2597

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

010:
071.
072.
073.
074.
075.
076.

Josabel Ribeiro Calado
Júlio Ferreira da Silva
Jayme Roberto de Oliveira
Herval Tavares
João Alves Mangueira
Betson Rodrigues de Souza
Antonio Pereira Coelho
077. Jorge Lfrio Farneze
078. Mário BarrOso
079. Ornilo Josué de Lima
080. Antônio Francisco da Silva
081. José de Oliveira Cai-doso
082. Adalberto Alves Torres
083. Celestino dos Santos Vieira
084. Elveny Vera Cruz Lobato de Araújo
085. Angelina Silva Goines
086.Aliete de Souza Ferreira
087. Ana Maria da Silva
088. Claiber Alves Rodrigues
- -089. Lucilio de Carvalho Moniz
090. Maria Angélica Freitas Santos
091. Edison Alves
092. Carmélia Lima Souza
093. Marina Lopes M oraes
094. Suely Chaves Barbosa
095. SOlange Rl"zende Leite
096. Ruth Barbedo Ferreira
097. Maria Laís Bezerra
098. Suzana de Melo Tavares Silva Parente
099. Álvaro Leonardo Diâs de Souza -Martins
100. Gabriel Hermes Neto
101. Silvana Nóbrega de Moura
102. Lourenço Dirceu Gurgel
103. Lairio Correia de Souza
104. Sônia Maria Bentín Damasceno
105. Amaro Corrêa de Oliveira
106. Jesus Rocha
107. Lori Fanton
108. Maria Beatriz de Andrade Santiago da Silva
109. Teresa Martha de Sã Teixeira
li O. Ana Ma ria Domingues dos Santos Silva
111. Ana Lúcia Machado de Matos
112. Gleyde Vuolo Eubank
113. Teresinha de Jesus Ramos Barros
114. Luiz de Barros Freire Neto
115. Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
116. Ormindo Peregrino Leite
IV- CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE LE·
GISLATIVO
~
Conceito I
Da Classe "Especial", Ref. NM-.34, para NM:-35 (a
partir de l~'-7-85)
001. Clei Jesus Pereira
002. Valdoeste Braz Va!locci
003. Maria Aparecida Dias
004. Ivannil Alves Barbosa
005. Dulce de Freitas Hortelão
006. Maria Terez:inha Silva Lopes
007. Júlia Pereíra Gomes
008. Maria José Alves de Carvalho
009. Joaquim Baldoíno de Barros Neto
010. Maria magdalenã da Silva
011. Jurema Duarte
012. Nilo Nogueira
013. João Evangelista Narcizo

-Da Classe-~.-ç .._;Ref. NM-32 para NM-3.3 (a partir de
1°-7-85)

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
-·009.
010.
011.
012.

Carlos Roberto dos Santos Muniz
Edna Maria Lima Guimarães
Maria da Glória de Souza
Shirley Santana
Maria do Socorro de Moraes Calado
l nêsia Custódio
·
Maria do Socorro Silva Conceição
Maria da Glória Carvalho Liparizi
Glória Na:z:areth Nunes
José Augusto Panisset Santana
Sandra Pereira Cantuária
Valmir da Silva

013.
014.
015.
016.
017.
018.
NM-31
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.

Francisco Róbias da Silva
Terezinha de Jesus da Rocha Fonseca
Mariza dos Santos Oliveira
Gera1da de Almeida Amaral
Terezinha de Castro Barreto
Maria José Pereira do Amaral Classe "C", Ref.
para NM-32 (a partir de 19-7-85)
Laurinda Teixeira Costa
Bento de _Souza Costa
Maria Onélía Alencar
Joares Mariano de Almeida
Ednair Ribeiro de Andrade
Durval Morgado Filho
Espedito AugUsto ConceiÇão
Deusalene Milhomem Leite
Genilson do Espírito Santo Jamar

Da Classe "C", Ref. NM-30 para NMM31 (a partir de
I•-7-85)

001. Deusdete Parente Farias
002. José Joaquim Pereira da Silva
003. Antonio Raimundo de Andrade Silva
004. Lourival Jatobâ de Araujo
005. Núbia Laranjeira Pirangi
006. Petronila Almeida Rocha
007. Ivone da Silva Ferreira
008. Mathilde Jabre
009. José Afrânio Pereira de Oliveira
Da Classe "C", Ref: NM-29 parã NM-30 (a partir de
I•-7-85)
001. Edson Carlos Lopes

002.
003.

Maria José da Silva
Renato Abecassis
004. Redinau Décíã de Carvalho Domingues
005. Francisco das Chagas Alves
006. SeverinO-loUrenço da Silva
007. Nadir da Rocha Gomes
Da Classe "C", Ref. NM-28 para NM-29 (a partir de
I•-7-85)

001. Maria Clara Cruz Marcondes
002. Cibele Hames
003. João Augusto Ferreira Neto
004. Rita Ferreira Sampaio
005. Guido Fontigallat de Castro
006. Maria Nizette de Carvalho
007. Maria das Graças Bombinho Ribeiro
008. Paulo Afonso Lustosa de Oliveira
__ 009. A_na Maria Ferreira Terto
Conceito 2
Da Clase "Especial", R.er. NM-34 para NM-35 (a partir de l~'-7-85)
001. Alffiúinda Muniz Laranjal
002. João Batista de Almeida
003. Luiz Fernando Seve Gomes
004. Longozir Freitas Melo
005. José Neto da Silva
006_ Regina Clarice Teixeira
007. Felisberto Viana
008. Neumar Ferraz de Souza
009: Ronaldo Vitória ·vargues
010. Oity Moreira Rangel
011. Maria Lufza Medeiros de Souza
012._ Denise Ribeiro de Ãlbuquerque Barbosa

Da Classe "C", Ref. NM-32 para NM-33 (a partir de
I•-7-85)

001.
002.
003.
004-.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.

Maria Onésía da Silva
Júlio César Pirez
Ludervina Diva Farias Lima
Edelson Galdino da Silva
Sebastião Bernardes Ribeiro
Charles Ayrton Menezes Evaristo
Luiz Gonzaga de Aquino César
Jeruza de Oliveira Rêgo
Josê Fernandes Resende
Antonio Francisco de Albuquerque Cavalcante
Maria do Amaral Favieiro
Vilma Célia Martins Viana
Célío Alves de. Azevedo
Edenice Ferreira Lima Deud
Salvador- de Freitas Moniz
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016.
017.
O18.

José Fernandes Moreira
Florinda da Silva
Venerando Pereira Lemos

Da Classe "C", Ref. NM-31 para NM-32 (a partir de
I•-7-85)

001. João Carlos dos Santos
Carlos Alberto Vargas
Vera Regina Martins Moreira
Hélio Duarte Marinho
Ana Scaramellia Viana

002 __
003 __
004.
005.

Da Classe "C", Ref. NM-30 para NM-31 (a partir de
I•-7-85)
00 I. Wanda M undin Saldanha

002. Helezenita Andrade Chaves
003. Carlos Alberto Tavares de Souza
004. Maria Edith Rangel Ucassali
005. Osvaldo Nogueira da Gama
006. José Washington Letis de Aragão
007. Adamastor Pinto Neto
Da Classe "C", Ref. NM-29 para NM-30 (a partir de
I•-7-85)

001. Osório Anchises
002. Carlos Barbosa Morales
003. Juracy de Barros Monturjl
004. António Carlos Pinto Vieira
005. Mârio GoUveia
006. Helena Maria da Silva
007. Pedro dos Anjos Amaral Soares
008. Alcides Santos Granado da Silva
009. Erecê Saléh
010. Almir Santos Granado da Silva
011. Maria dos Santos Muniz
012. Valdevino Lopes de Oliveira
Ol3. Francisca Nascimento Rocha
014. Ricardo Vargas
015. Ângela Thais Ramirez Delgado
016. Ronaldo Ferreira da Silva
Da Classe "C'', Ref. NM-28 para NM-29
001. Rómulo Cavalcante Braga (a partir de 19-785)

002. Elmara Magalhães Melo (a partir de 19-7-8?)
003. Yvone Fernandes da Silva (a partir de l'l'-785)

004. Paulo Roberto Granado Pimentel (a partir de
1•-7-85)

005.
006.
007.
I•-7-85)
V -

Marlina de Souza Ultra (a partir de J'l'-7-85)
Maria Emflia de Barros (a partir de l'l'-7-85)
Maria de Fátima Pereira Santos (a partir de

Categoria Funcional: Assistente de Plenário
Conceito 1

Da Classe .. D", Ref. NM-24 para NM-25 (a partir
de I•-7-85)
001. Francisco Parente Faria
002. Pedro Arthur Botelho da Costa
003r--Artur Martins Reis
004. Hilda Rodrigues Soares
005-.o Paulo Seixas
006. Lindalva Umbelina Ferreira
007. Abelardo Rodrigues Siqueira
008. Adelita Evangelista dos Santos
009. Rosa Catarina Ferreira
010. Florisvaldo Teixeira de Souza
011. Maria Silva Casemiro
012. Josê Reinaldo Gomes
013. Nelson Batista
014. Francisco Azavedo Aguiar
015. Josê Gomes da Silva
016. Antônio EvangeliSta Vaz
017. Sebastião Pedro Ferreira
018. Maria Xaviú Via-na
019. 1 Antônio Josê Custódio
020. Julieta Pereira da Silva
021. Raimundo Alves de Carvalho
022. Geraldo Afonso Pinto
023. AntOnio Eduardo de Lima
024. Antônio GonÇal_ves de Oliveira
025. José Pereira Neto
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026~

Damião Nunes
Severino Izidoro da Silva
Deusdt:te Gonçalves da Silva
029. João Pereira dos Santos
030. Josê Riba_mar Silva
031. Teresa Alves da Conceição
032. K âtia Ross~,tne Ribeiro
033. Josê Rodrigues de Araújo
034. Gidáiia Soares
035. Manoela A velar Mello
036. Elza Moreira da Silva
Da Classe "C'', Ref. NM-20 para NM~21 (a partir
de I•-7-85)
001. trito Walter Braga
002. Florisvaldo Miranda Damascena
003. José Nogueira Alves Filho
004. Edith Cardoso de Oliveira
005. Diva Menezes de Oliveira
006. Sebastião Armamlo Marciliano
007. !saias Alves de Castro
008. Maria Eudócia Torres
009. Raimundo N onato
010. Maria Albertina Barbosa
011. Benedito de Azevedo Barbosa
012. Justiniano Soares de Andrade _
_0_13~ Francisco Severino do Nascimento
014. Josê Pires Neto
015. Franklin Leite de Aguiar
016. Antônio Cortes da Rocha
017. Manoel Moraes de Queiroz
018. Antônio Viera Tosta
019. Antônio Estevão Lima
020. Eduardo Ferreira Gomes
021. Maria Gislene da Silva
022. Milânia Reis de Carvalho Santos
023. Maria de Lourdes Rodrigues
024. Elena Cunha Rodrigues
025. João Batista Vieira
026. Vanilde Pereira de Otiveira
027. Maria José Ribeiro
028. Abenina Alves Sales
029. Dalmi Vieira Gonçalves
030. Irene Ferreira Borges da Silva
031. Sidney de Jesus Silva Viana
032. Valter Silva de Oliveira
033. Alberto da Cruz Gonçalves
034. Nascimento Ferreira Gomes
Da Classe .. B", Ref. NM-17 para NM-18 (a partir
de I•-7-85)
001. Moisés Reis
027.
028.

Da Classe "B", Ref. NM-16 para NM-17 (a partir
de I•-7-85)

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.

José Silva Ferreira
Aparecida Divino Pinto
Manoel Alves de Araúj'o
Valdemar Bezerra de Azevedo
Carmelita da Sílva Martins
Antônio Avelino Bispo
Olívio Alves dOs santos
Francisc_o Soares Martins
Eva_de Souza Barroso
Geracina Maria de Jesus
Rosalina Alves Emiliana
Josefa Marcelino de Oliveira
Manoel George Cassimiro·
Francisco Catingue1ra Leite
Luiz Carlos Gervâsio
Altamira Alves de Oliveira
Raimundo Rafael Guedes
Celestino Alves dos Santos
Anãlia Rosa dos Santos
Luiz Ferreira
Raimunda dos Santos Mendonça
022~ Wantuil José_ de Oliveira
023. José Neves
024. Margarida da Conceição Souz_a_
Conceito l
Da Classe "D .. , Ref. NM-24 para NM~25 (a partir de
•I•-7-85)
001. Alair Julião da Silva
002. Milza Gomes dª Silva

003.
004.
005.
006.
007.
008_
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
. 016.
017.
018.
019.
020.

Datei Fernandes Couto
Armando Brito
Maria Sales Oouvêa
Dejaníra Aguiar dos Santos
Maria da Conceição Alves Batista
Luiz Grangeiro Sampaio
Manoel Domingos Neto
Manoel José de Oliveira
Severina Mendes Mendonça
Antonio Carlos Gomes da Costa
Ana Pereira Cardoso
Luiza da Silva Neiva
Neide Pinto de Almeida
Rosa Ribeiro da -Silva
FranciscO- Fel-r-eira de Lima
Maria do Carmo Santos Ferreira
Leão Gonçalves
Maria Guerrilde Correa Vasconcelos

D1:1 Classe "C", Ref. NM-20 para NM-21 (a partir de
I•-7-85)

001. Abdon Vitória de Carvalho
002. -Luiz Marreiros Julião
003~- Lourival Cardoso Fagundes
004. Joaquim Rodrigues da Silva
005. Ozaílde Vieira Alves
006. Joaci Mendes de Souza
007. Josê Antonio Tavares de Oliveira
008. Demervaldo José de Souza
009. Antonio da Costa Sobrinho
010. Antonio Martins Gomes
011. Alexandrina Pinto de Oliveira
012. José Salviano Sobrinho
013. Vicente de Paula Pereira da Silva
014. Elizabeto Matias dos Santos
015. Zenilla Alves Ramalho
O16. Cleber de Oliveira
017. Mauro Lúcio Cardoso
018. Andrelina Correa do Vale
019. Marconi Buriti de Souza
020. Valdetário Silvério do Nascimento
021. Lúcia da Cruz Barbosa
022. Guilhermina Ferreira de Melo
023. Vera Brfgida Campos
024. Laurinda Costa Teixeira
025. Oifofra Maria da Silva
026. Josê SeraílDl dos Reis
027. Odíla Rodrigues Costa Gomes
028. Maria José Soares Santana
029. Joel Amâncio Neto
030. João Roberto Pires
031. Alcides Rodrigues Porto
032. Maria Cristina Moz
033. José Guimarães Ávila
034. Antonio Pereira da Silva
035. Ieda Patriota Costa
Da Classe "B", Ref. NM-16 para NM-17 (a partir ae
I•-7-85)
- 001. Maria Romana Ribeiro
002. Raimundo Nonato de Lima
003. José da Paz Julião
004. Iolanda de Souza Moura
005. Antonta Alexandre de Sá
006. Creusa Pereira da Silva
007~ JQão Ferreira de Mesquita
008. Catariila de Souza Nascimento
009. Ivanilda Marques da Silva
010. Terezinha Sampaio Grangeiro
011. Gileno Oliveira Conceição
012. João Martins da Silva
013. José Ferreha Costa
014. Dionéia de Barros Síva
015. José Afonso Carneiro dos Santos
016. Cecília Teixeira Alves da Conceição
017. Emanuel Ferreira do Nascimento
018. Teresinha Lusa de Souza
019. Paulo Oliveira Ribeiro
020. L uiza de Souza Godoi
021. Maria Cleonice da Silva
022. Maria Vicência Soa:res
023. Maria Salomê Vieira Silva
024. Zacarias Alves Siqueira
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025. Quitêria Francisca de Menezes Silva
026. Luiz Antonio dos Santos
·
027. Jorivê de Fátima da Silva Araújo

028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.

010.
011.

7-85)
001. Milton Blanco de Abrunhosa Trindade Filho
Conceito 2
Da Classe ..C"~ Ref. NS-21 para NS-22 (a partir de 197-85)
001. Maria Tereza Bezerra Mariz Tavares

VI- Categoria,'Funclonal: Agente de Segurança Legislativa
;
Conceito 1

Da classe ..D .. , Ref.

NM~29

001.

de Jesus Campos
Aliomar PintO de Andrade

3. GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL
SUPERIOR
I - Categoria Funcional: Médico
Conceito 1
Da Classe "C", Ref. NS-21 para NS-22 (a partir de 19-

Coleta Fernandes da Cunha
Antonio Ribeiro da Cunha
Albetisa de Jesus Neri
Jandira Amê:lia Pereira de Almeida
Divina Borges de Santana
Maria Pires de Carvalho
Francisca- Rodrigues de Oliveira
Maria Duarte do Amaral
Ivone Ferreira-Reis
Led Gabriel da Rocha
Maria das Dores Silva de Carvalho
Josê Pedro de Almeida

para NM-30 (a partir de

1•-7-85)

Jo~ê

--

~

Pedro Rodrigues do Nascimento

Da Classe "D". Ref. NM-28 para NM-29 {a· partir de
1•-7-85)
001. Gentil Eustórgio da Silva
Da Classe ..C .., Ref. NM-25 para NM-26 (a partir de
l•-7-85)
001. Jorge Carlos Bogdezevicius
002. Josê Maurício Slaib
003. Rudrigo Costa Guimarães
004. Jorge Miguel do Bonfim
Da Classe ''B", Ref. NM-20 para NM-21 (a partir de
1•-7-85)
00 I. Hilton Paulo Souza
Conceito 2
Da Classe ..C", Ref. NM-25 para NM-26 (a partir de
l•-7-85)
001. José Borges de Souza
Da Classe .. B'\ Ref. NM-20 para NM-21 (a partir de
1•-7-86)
001. Elyel Carvalho da Silva
002. Josê Ponciano de Santana
Da Classe "B", Ref. NM-19 para NM-20 (a partir de
1•-7-86)
OOL Pedro Gil da Paixão
002. Francisco Paulinô de Araií.jo
003. COsme Fonseca de Oliveira

2. GRUPO-SERVIÇO DE TRANSPORTE OFICIAL
E PORTARIA
I - Categoria Funcional: Agente de Transporte Legislativo

Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NM-34 para NM-35 (a
partir de I '-7-85)
00 I. Wolney Rosa
002. Eduardo Chodon
003. .Valéria Francisco de--Llirúi
004. João Rodrigues de Souza
005. Altair Soares de Matos
006. João Saturnino dOs Santos
007. José Reinaldo Gomes
008. José Victor Sobrinho
009. U demir de Figueiredo
010. Manoel Bento Rodrigues
011. Antonio Silva Flores
012. José Maria Mendes
Conceito 2
Da Classe "Especial'', Ref. NM-34 para NM-35 (a
partir de 19-7-85)
00 I. Pedro de Carvalho Rodrigues
002. Raul Oscar Zelaya Chaves
003. Genival Mendonça
004. Urbano Inácio dos Santos
005. Danilo Martins
006. Alciney Santos Granado da Silva
007. Raimundo PatríciO da Silva
008. João Ribeiro de Araújo
009. Nelson Mateus de Oliveira

II - Categoria Funcional: Psicólogo
Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NS-20$ara NS-21 (a partir de 1•-7-85)
001. Maria Lufza Quintanilha Ribeiro

111 - Categoria Funcional: Odontólogo
Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NS-22 para NS-23_(a partir de 1•-7-85)
001. Josê 5_egal Marrara
Conceito 2
Da Classe .. Especial", Ref. NS-22 para NS-23 (a partir de 19-7-85)
001. Nilton Mondim Pinheiro Machado
IV - Çategorfa Funcional: Engenheiro
COnceito t
Da Classe "Especial", Ref. NS-24 para NS-25 (a partir de 19-7-85)
001. Edwiges de Oliveira Cardoso
V - Categoria Funcional: Arquiteto
Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NS-23 para NS-24 (a partir de 19-7-85).
001. Raimundo Marques Costa
Da Classe "Especial", Ref. NS-22 para NS-23 (a partir de 19-7-85)
001. Lúcia Maria de Ulloa
Conceito 2
Da Classe "Especial", Ref. NS-23 para NS-24 (a partir de }9-7-85)
001. Ivaldo Roland Filho
VI- Categoria Funcional: Contador
Conceito 2
Da Classe "C", Ref. Ns-;o para NS-21 (a partir de 197-85)
001.

Geraldo Coutinho Corrêa

VII- Categoria Funcional: Assistente Social
Conceito 1
Da Class~~-~E.special", Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de 19-7-85)
001. Maria s·ádia Batista

Conceito 2
Classe "Especial", Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de
l•-7-85)
Mônica de Medeiros Parente Costa
VIII- Categoria Funcional: Técnico em Comunicação
Social
Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NS-23 para NS-24 (a partir de 19-7-85)
_
001. Augusto Lopes Ribeiro
002. Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa
003. Zayra Moreira Pimental
004. Ana Lúcia Ayres Kalume Reis
005. Alice Maria Lína Martins
006. Deuzália Azevedo Rodrigues
007. Manoel das Graças Gomes
Da Classe "Especial", Ref. NS-22 para NS-23 (a partir de 19-7-85)
-oOI. Andrêa Lins de Albuquerque Pereira
002. Cláudio da Costa Bernardo
--ua-CiáSSe~·c", Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de 197-85)
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001. Solange Soares Mattozinhos
002. _ Edson Lui~ Campos Ãbrego
Conceito 2
Classe "Especial", Ref. NS-23 para NS-24 (a partir de
1•-7-85)
001. Zêli_a Maria de Novaes Carneiro Campello
002. Jorge Frederico de Almeida Santos
003. Manoel Pompeu Filho
004. -Virginia Maria de Faria Laranja
Da Classe ..Especial", Ref. Ns-22 para N8-23 (a partir
de 1•-7-85) ~
001. Napoleão Tomé de Carvalho
002. Maria Nilza Pereira da Silva
003. Otto Magalhães Neto
004. Alberico Cordeiro da Silva
Da Classe "C". Ref. Ns-20 para NS-21 (a partir de }97-85)
001. Fátima Abnihão Kohlrausch
002. Paulo Henrique Ferreira Bezerra
lX.- Categorii. Funcional: Biblioteclrio
Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de I •-7-85)
001. Neide Pimenta Magalhães
002. Marilucia Chamarelli
003. Uvia Santos Gomes da Silva
004. Edilenice Jovelina Lima Passos
005. Yone Maria Corrêa de Lima
006. Lisane de Meira Lima Gesteira
Conceito 2
Da Classe "Especial", Ref. NS-20 para NS-21 (a par~
tir de 19-7-85)
·
001. Honorina da Luz Nascimento Mello
002. Maria Teresa de Carvalho Araújo
003. Glória Maria de Sã Vasconcelos
004. Sandra do Canto Ramos
005. Ana Grãsieta Falcão Freire Kronemberg
X - Categoria Funcional: TéCn"ico em Leglslãçã.o e Orçamento
Conceito J
Da Classe "Especial", Ref. NS-24 para NS-25 (a partir de 1•-7-85)
001. Tânia Mara Camargo Falbo Alves da Cruz
002. Tenissoy de Araújo Lima

Da Cl_asse "Especial", Ref. Ns-22 para 'WS-23 (a partir
de l•-7-85)
00 I. José_ Henrique Peres de Carvalho
ooi. Maria de Nazaré Albuquerque Hermes
Conceito 2
Da Classe "Especial", Ref. NS-22 para NS~23 (:i par~
tir de 19-7-85)
001. Carlos Alberto Lima
002. Regina Ma ria de Borba Benevides Dias
003. Evandro Bezerra Freire

4.

GRUPO- ARTESANATO

I - Categoria Funcional: Artífice de Estrutura de Obras
e Metalurgia
Conceito 1
Da Classe "C", Rei NM-18 para NM-19 (a. partir de
1•-7-85)
001. José Teixeira Sobrinho
Conceito 2
Da Classe "C", Ref. NM-18 para NM-19 (a partir de
1•-7-86)
001. José Ferreira de Brito
II - Categoria Funcional: Artífice de Mecânica
Conceito 1
Da Classe "C", Ref. NM-18 para NM-19 (a partir de
1•-7-85)
001. Aurino Carvalho
002. Manoel Quintilhiano da Silva
Da Classe "B", Ref. NM-15 para NM-16 (a partir de
1•-7-85)
001. Hermano Mariano de Almeida
Da Classe "A", Ref. NM-10 para NM-1 I (a partir de
l•-7-85)
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001. Odêcio Carvalho da Silva
002. Benedito Leandro de Jesus
Conceito 2
Da Classe ''A", Ref. NM-9 para MN-10'
001. Joaquim Luiz Lameu Moreira (a partir de 1"'-785.)
002. Edevaldes Alves {a partir de 19-7-85.)
003.--0smar Henrique da Silva (ã partir de 1"'-1.:::86.)
004. Vivaldo da Paixão Azevedo Nascimento (a partir
de i"'-1-85
Da Classe "A", Ref. NM-7 para NM-8 (a partir de 1"'1-86.)
001. Astrolãbio da Silva Caminha.

III- Categoria Funcional: Artífice de Eletricidadee Comunicação
Conceito 1.
Da Classe "D", Rer. NM-24 para NM-25 (a partir de
101'85.)
001. Edifredo de Jesus Ribeiro
Classe "C", Ref. NM-21 para NM-22 (a partir de 19-785.)
001. Osvaldo Ourique de Aguiar
Da Classe "C", Ref. NM-19 para NM-20 (a partir de
10-7-85)
001. Wilmar Borges de Santana
Da Classe "C", Ref. NM-18 para NM-19 (a partir de
10-7-85.)
001. Adelaide Ribeiro da Silva
002. Ezir Soares Mendonça
003. Norma Sarmento de Almeida
Da Classe "C", Ref. NM-17 para NM-18 (a partir de
10-7-85.)
001. Manoel da Paixão Pereira da Cruz
002. Sebastiana Vieira Inocêncio

Conceito 2
Da Classe .. Especial", Ref. NM-29 para NM-30 (a
partir de 1'1-7-.85.)
001. José Ribeiro Filho
Da Classe ..Especial", Ref. NM-28 para NM-29 (a
partir de 1'1-1-86.)
001. Alberto Francisco dos Santos.
Da Classe "D". Ref. NM-25 para NM-26
001. Florêncio Edvaldo de Brito (a partir de 1'1-7-85.)
002. Nicanor Ribeiro da Silva (a partir de 1'1-1-86.)
003. Manoe1 James Pontes Ibiapina (a partir de 1'1-785.)
004. Sebastião Miguel da Silva (a partir de 1'1-7-85.)
Da Classe "D", Ref. NM-23 para NM-24 (a partir de
10-1-86.)
001. Primiano Gomes de Oliveira
002. Raimundo Mendes Ribeiro.
IV- Categoria Funcional: Artífice de Carpintaria e

Marcenaria
Conceito I
Da Classe "D", Ref. NM-26 para NM-27 (a partir de
1'7 85.)
001. Euzébio Gonçalves da Rocha
Da Classe ''D'\ Ref. NM-24 para NM-25 (a partir de
}?-7-85.)
00 I. João Batista das Chagas Querino
Da Classe "C", Ref. NM-18 para NM-19 (a partir de
10-7-85.)
001. Francisco Gomes de Freitas
Conceito 2
Da Classe ''D", Ref. NM-23 Para NM-24 (a p3rtir de
10-1-86.)
001. FrancisCo Alves Ferreíra:
002~ Francisco Severino da Cruz.
ANEXO II AO ATO No 133/85
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
QUADRO DE PESSOAL C.L.T.
I. GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO
I - Categoria Funcional: Taqufgrafo Legislativo

Conceito 1
Da Classe "C", Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de 1'17-85.)
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001. Oswaldo Palheiros Vianna Filho.
Conceito 2
Da Classe "C", Ref. NS-20 para NS-2f (a partir de 1'11-86.)
001. Nina Lúcia de Lemos Torres
I I - Categoria Funcional: Adjunto Legislativo

Conceito 1
Da Classe "ÚNICA", Ref. NS-14 para NS-15 (a partir de 1?-7w85.)
00 I~ Maria de Fátima dos Santos Maia
002. Eliana Delmonte
003. Maria Betânia Silva dos Santos
004. Denise de Baére Cavalcanti D'Aibuquerque
005. Antoni-o Carlos Vieira
006. Andréa Goes Bakaj
007. Max Silveira Vieira
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
OI 7.
018.
019.
020.
021.
022r
023.
024.
025.
026.
027.

Viana Maria Fiuza Teixeira
José Raimundo dos Santos
Jeanete Jane Maia Ribeiro Pinheiro
Maria Lúcia de Castro
Marinaldo Juarez da Silva
Alex Pereira de Andrade
Yamar Anjos de Brito
José Evandro Camargo Gondim
Sonia Myrian Santillo Morais
Maria de Lourdes Lima.
Selma Maria Simões
Alzira Cecnia de Moraes leite
June Coutinho Viana
Ana Alves Gonçalves de Araújo
Marcos Thadeu de Brito Lomanto
Antonio Norberto de Aragão Campelo
Silvio Fernandes Soares
Cândida de Medeiros Mariz
Silvana Studart Uns Albuquerque
Maria Célia Dória Rocha

Conceito 2
Da Classe "ÚNICA", Ref. NS-14 para NS-15 (a partir de 1"'-7-85)
001. Maria Araújo de Maria
002. Maria Lúcia Bezerra
003. Rose Mary Prado Porto
004. Jayme Savite
005. José de Alvarenga
006. Ana Tereza Ernany Cabral
007. Sérgio Maione Alves
008. Gilda Elizabeth Nogueira
009. Maria de Fátima Mello Pereira
010. Solange Sotello Pinheiro Calmon
Otl. Henrique César Rocha Neves
012. WagnefTeixeira
013. João Rodrigues Maidana
014. Cláudia Fernanda de Abreu Azevedo
015. Lidia Marieta Bentes Carreira
O16. Maria Sirley Donato
017. Antonio de Pádua Aranha Araújo
018. Normalice Aragão Soares
019. Maria Hollanda
020. Maria Laura Monteza de Souza Carneir_o Victor
021. Luiz Carlos Carneiro Monteiro
022. José Delaney Xavier Vieira
023. Paulo Emflio Xavier Vieira
024. Evandro Louredo Araújo
025. Flávio Romero Moura Cunha Lima
026. Florisval LúCio da Silva
027. João Roberto Pereira de Baére Júnior
III- Categoria Funcional: Assistente Legislativo

Conceito 1
Da Classe "ESPECIAL", Ref. NM-34 para NM-35 (a
Partir de l~'-7-85)
001. Osvaldo Soares
Da Classe "C", Ref. NM-32 para NM-33 (a partir de
10-7-85)
001. Luiz Augusto Almeida Castro
002. José Guilherme Soares Filho
003. Domingos Mourão Neto
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Tatiana Tâma~a de Araújo Arruda
Sônia Maria dos Santos Patu
Antonio Fernandes de Moura Sobrinho
Goulart Costa Marques
Jorge Batista Nunes
Igor Marcos Rocha Stepansky
Otto da Silva Maia
01 I. Josê Soares Campello

004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.

Da Classe "C''. Ref. NM-30 para NM-31 (a partir de
10-7-85)
001. Breno Jerônimo Costa
002. Givon Siqueira Machado Filho
003. Luiz de Aragão Cardoso
Da Classe "C", Ref. NMw29 para NM-30 (a partir de
10-7-85)
001. Gustavo José da Silva
002. Carmem Montara Ventura
Da Classe "B", Ref. NM-25 para NM-26 (a partir de
1•-7-85)
001._ Gilberto Henrique Cunha Dias
Conceito 2
Da Classe "ESPECIAL", Ref. NM-34 para NM-35 (a
partir de I"'- I-d6)
001. Felix Alberto Mello Sant'anna
Da Classe "C", Ref. NM-32 para NM-33 (a partir de
1•-7-85)
001. César Torres
002. Dionísio Aparecido da Silva
003. Elinuel Santos Porto
004. Luiz Sérgio de Vasconcellos
005. Marco Antonio Tavares
006. Mônica Weinert de Abreu
007. Antonio Antunes Fernandes
008. Pedro Bandeira de Mello Filho
009. Marco César Sgreccia
Da Cla~se "C", Ref. NM-30 par NM-31 (a partir de
10-7-85)
00 I . Francisco dos Santos
002. Silvoimar Alves de Oliveira
003. Deuzímar Mousinho Lima
004. Joseorge Elias Batista
005. Luiz Carlos GrangeirO
006. Alvimar Alves de Souza
007. Silvana Vianna Cavalcante
008. Elizabeth CriStiria Alves da Silva
IV - Categoria Funcional: Assistente de Plenários

Conceito I
Da Classe "B", Ref. NM-16 para NM-17 (a partir de
10-7-85)
001. Antonio Alves Neto
002. Josê Ribamar Oliveira
003. Miriam Pereira de Oliveira
004. Raimunda Oliveira
Conceito 2
Da Classe "B", Ref. NM-16 para NM-17 (a partir de
10-7-85)
001. Marce1a Alves Ferreira
002. Maria Dulce Pereira de Santana
003. Pedro Américo dos Santos Costa
V - Categoria Funcional: Agente de Segurança Legislativa

Conceito 1
Da Classe "B•', Ref. NMw22 p-ara NM-23 (a partir de
10-7-85)
001. Antonio de Souza Barros
002. Gídel Gomes de Araújo
Conceito 2
Da Classe "B", Ref. NM-22 para NM-23 (a partir de
10-1-86)
001. Manoel Lourenço Ramos
002. Valdo Pereira dos Santos
2.GRUPO-OUTRAS AT1VIDADES DE NIVEL
SUPERIOR
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I -Categoria Funcional: Médico
Conceito 1
Da Classe "C", Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de l'i'7-85

00 I. Rachel Elisa de Castro e Costa Collins
II -

Categoria Funcional: Enfermeiro

Conceito 1
Da Classe "ESPECIAL", Ref. NS-20 para NS-21 (a
partir de 19-7-85)

001. Sonia da Silva Bomtempo
002. Elizete Batista Araújo
Conceito 2
Da Classe "ESPECIAL.. , Ref. NS-20 para NS-21 (a
partir de 1"-7-85)

001. Elza Calumby Tourinho Viana
002. Elizabeth Guimarães Santos
III -

Categoria Funcional: Odontólogo

Conceito 1
Da classe "C', Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de l~'7-85)

001. Antonia Ednilda Soares Souza
IV - Categoria Funcional: Técnico em Comunicação Social
Conceito 1
Da Classe ..C .. , Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de J'í'7-85)
. 001. Manoel Villela de Magalhães
002. Mãrcia Weinert de Abreu Torelly
Conceito 2
Da Classe "C". Ref.

NS~20

para NS-21 (a partir de l'i'-

7-85)
001. Luiz Alencar Monteiro

Conceito I
Da Classe "D", Ref. NM-24 para

NM~25

(a partir de

}'i'~7-8.5)

001.
002.
003.
004.
005,
006_

Conceito 2
- Da Classe "D", Ref. NM-24 para NM-25 (a partir de
t•-1-86)
001. Francisco de Assis Bernardo
002. Felix Pereira de Lima
003. Antonio Josê Roque dos Santos
004. João Ferreira Gomes
005. Francisco das Chagas Martins
006. Elias Alves
007. Manoel Fagundes de Jesus
008. Raimundo Mendes da Silva
009. Disdino Carlos da Costa
010. Elias Alves do Nascimento
II - Categoria Funcional: Artífice de Eletricldade e
ComUnicação
NM~22

(a partir de

001. Lorentina Caixeta dos Santos
Conceito 2
Da Classe "C", Ref. NM~21 para NM-22 (a partir de
t•-1-86)
001. Maria Aparecida Pereira

VI -

III - Categoria Funcional: Artífice de Carpintaria e
Marcenaria

Categoria Funcional: Sociólogo

3. GRUPO -

NS~2f

(a

par~

ARTESANATO

I - Categoria Funcional: Artífice de Estrutura dt.:
Obras e Metalurgia

José Araújo Silveira
Raimundo Mendes Rocha
Henrique Balbino da Silva
AntoriiO Moreira dos Santos
Raimundo de Souza Queiroz
Luiz lzidio de Souza

4. GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEL Ml'.010
I - Categoria Funcional: Auxiliar de Enfermagem

V - Categoria Funcional: Técnico em Legislação e Orçamento
Conceito 1
Da Classe "B", Ref. NS~20 para NS~21 (a partir de 197-85)
001. Janice Ribeiro de Albuquerque

Conceito 1
,Qa Classe "Especial"; Ref. NS-20 para
tir de J'i'-7~85)
00 I. Alice Maria Rodrigues Aguiar

Conceito 2
Da Classe "D", Ref. NM~24 para NM~25 (a partir de
}9~}9~86)

·001. Raimundo Nonato do Nascimento
002.-Joaquim Ferreira da Silva
003. Josê Pereira Barbosa
004. Efigênio Aoxilio da Silva
005. Francisco de Assis Souza
006. Isaulino Alves Rodrigues
007. Vicente Bicudo da Rocha
008. Raimundo Garcia de Araújo
009. Antonio Aurélio de Figueiredo
010. Josê Mendes da Silva
011. João Francisco Neves

Conceito 1
Oa Classe "C", Ref. NM-21 para
t•-7-85)
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Conceito I
Da Classe "D", Ref. NM~25 (a partir de 19-7-85)
OOL Augusto Lacerda Lima
002. Antonio Mariano de Souza
003. José Ferreira de Lima
004. Colete de Oliveira Braga
005. João Peres Ferreira
006. Raimundo Furtado Melo

Conceito 1
Da Classe "Especial", Ref. NM-31 para NM-32 (a
partir de }9~7~85)
001. Arminda Beltrão
002. Marlucia Maria Belêm de Souza
003. Raimunda Viera Matos da Costa
Conceito 2
Da Classe "Especial", Ref. NM-31 para NM-32 (a
partir de 19-7~85)
001. Maria Luci de Andrade Rocha
002. Elia Conceição Lourdes Oliveira
003. Maria José dos Santos

U- Categoria Funcional: Agente de Telecomunicações e
Eletricidade
Conceito 1
Da Classe "C", Ref. NM~23 para NM-24 (a partir de
t•-7-85)
001. Francisco de Oliveira Pereira
Conceito 2
Da Classe "C", Ref. NM~23 para NM-24 (a partir de
t•-I-86)
001. Eurípedes Barsanulfo de Moraes
ATO DO PRESIDENTE N• 134, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inci- ·
so IV do Re~mento Interno, e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n912, de 1983, da
Comissão Diretora, resolve nomear Daniel Reis de sou~
za, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência
NS~25, do Quadro Permanente, para exercer o cargo em
Comissão de Diretor da Subsecretaria de Comissões,
·
Código SF-DAS~101.4, a partir desta data.
Senado Federal, 8 de agosto de 1985.- José Fragelli,
Presidente.

República Federativa do Brasil
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DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XL- N• 088

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 198S

r------SENADO FEDERAL----------.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, José Fragelli.
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 79, DE 1985
Dispõe sobre a tramitação da Proposta de Fiscalização e Controle.

Art. I• Nos termos do§ 2• do artigo 2• da Lei no 7295, de 19 de dezembro de 1984, qualquer membro do Senado Federal poderá apresentar à Mesa do Senado, proposta de fiscalização de atas do Poder Executivo, da Administração Direta ou
Indireta.
Art. 2• Lida a proposta no Plenário, nos termos do item III, a, do artigo 259 do Regimento Interno, a Mesa do Senado providenciará a sua imediata distribuiçãcl à Comissão de Físcalízação e Controle, que a apreciará quanto à sua pertinência.
§ I• Considerada impertinente, a proposta será remetida ao Arquivo, cabendo recurso ao Plenário do Senado Federal no prazo de 8 dias úteis.
§ 2• Julgada pertinente a proposta, o Presidente da Comissão designará Relator para a matéria objeto da fiscal ização.
§ 3• - A proposta julgada pertinente, nos termos do§ 2• deste artigo, ficará à disposição dos membros do Senado para
a apresentação de emendas, durante 15 dias, prazo que será reduzido para 8 dias no caso de urgência votada pela Comissâo.
§ 4• As emendas aprovadas pela Comissão serão incorporadas à proposta de fiscalização após o que será lavrado um
"Termo de Instauração de'Fiscalização", do qual constará o prazo concedido ao Relator para o cumprimento de sua tarefa. Do
Termo de Instauração de Fiscalização serão remetidas, de pronto, cópias à Mesa Diretora do Senado e ao Relator.
§ 5• O prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a critério da Comissão.
Art. 3• O parecer do Relator, após aprovado· pela Comissão, será publicado e distribuído em avulsos e incluído na
Ordem do Dia, com exclusividade, nos termos do item IX do artigo 389 do Regimento Interno do Senado.
§ I• Resultando da Fiscalização providências que devam ser objeto de projeto de lei, este terá sua tramitação normal
no Congresso.
- -§ 2• Resultando da Fiscalização medidas apenas corretivas, estas, depois de aprovadas pelo Plenário âo Senado Federal, serão encaminhadas à entidade fisc'!lizada.
§ 3•- O parecer que concluir pela responsabilidade de gestores da administração, depois de aprovado pelo Plenário do
Senado Federal, por maioria de votos, será remetido ao Procurador-Geral da Repúblíca, para a competente ação judicial nos
termos da legislação em vigor.
Art. 4• Compete à Comissão de Fiscalização e Controle redigir a redação final do projeto de lei oriundo de proposta
de Fiscalização.
Art. S• Aplicam-se aos processos da Comissão de Fiscalização e Controle, no que não conflitar com os termos destu
Resolução, as disposições do Regimento do Senado relativos ao andamento dos processos das Comissões de Inquérito.
Art. 6• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7• Revogam-se -as disposições em contrãrio.
Senado Federal, em 12 de agosto de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 134• SESSÃO, EM 12 DE AGOSTO DE 1985
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

seguro de acidentes do trabalho a cargo da previdência social, para o fim de incluir entre seus beneficiários o membro _de unidade familiar do trabalhador
rural, na situação que especifica.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME -Observações de
S. Ex' sobre recente visista às instalações da Marinha
de Guerra, no Rio de Janeiro, a c-onvite do Sr. Ministro da Marinha.

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nomes indicados para funções cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
SENADOR FÂB/0 LUCENA - Assunção do
... . . _ -----·---~~Deputado Ulysse.(" Guimarães à Presidência da Re.- Nv 163/85- (n' :367 j85, na oi-1gem), referente .à
pública, em face da viagem do PresidenteJoséSarney
e~colha do ~r. ~odolfo Godoy de S?uza D~ntas, MI:ao Uruguai. Campanha de descrêdito movida contra
mstro de Pnme1ra Classe, da Carreara de Dtplomata,
0 Poder Legislativo junto à opinião pública.
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Dominicana.
--1.3- ORDEM DO DIA
- N~' 164/85 (nt 368/85, na origem), referente à
-Projeto de Lei da Câmara n'~ 116/84 (n'
escolha do Sr. Raymundo Nonnato Loyola de Cas2.595/83, na Casa de origem), que acrescenta parátro, Embaixador do Brasil junto ao Estado do Caveigrafo ao art. 232 da Lei n' 5.869, de li de janeiro de
te, para, cumulativamente, exercer a função de Em1973 ..__ Código de Processo Civil. Discussão encerraM
baixador do Brasil junto ao Estado de Bareine.
da, ficando a sua votação adiada por falta de quorum.
- N~' 165/85 (n"' 369/85, na origem), referente à
escolha do Sr. Oswaldo Biato, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
de Gana.
- N' 166/85 (n' 370/85, na origem), referente à
escolha do Sr. Amaury Bier, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil em Barbados.
1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3- Expediente recebido
Lista

n' 5,

- Projeto de Decreto Legislativo n' 19/83 (n'
3/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional,
Científica e Técnica, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Popular do Congo,
em Brasília, a 7 de julho de 1982. Distussio enterra·
da, ficando a sua votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 19/80, deterrninan~
do que as instituições de ensino superior vinculadas à
União mantenham cursos noturnos. Dismssio encerrada, ficando a sua votação adiada por falta de qDO-

ProietQ de_Lei do _SenadQ n' 218/85. de autoria do
Sr~ se"nador Nelson Carneiro, q~~ i~tr~d~~ -~~difi~
cação na Lei n' 6.367 de 19~10-76, que dispõe sobre o

SENADOR ,JOSE LINS - Indicação do exSenador PaUlo Brossard para a Consultaria Geral da
República. Diminuição das aplicações de empréstimos pelo Banco do Brasil ao Nordeste. Defesa da ex~
tensão do projeto de anistia fiscal aos pequenos produtores.
SENADOR NIVALDO MACI(ADO - Aniversário da Fundação dos Cursos Jurídicos no BrasiL
SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade da implementação de uma reforma administrativa
urgente.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Documento
recebido por S. Ex' de autoria dos Deputados estaM
duais de Mato Grosso, reivindicando a construção
da Usina Hidrelêtrica do Rio Manso.
SENADOR MAURO BORGES- Considerações
sobre os riscos da desestatização de empresas.
SENADOR ENEAS FARIA - Liberação, pelo
Governo Federal, de autorização para o Estado do
Paranã produzir e plantar produtos cítricos.

-.

1.3.2 -

Dellignaçio da Ordem do Dia da próxima

1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr ..Josê Lins, pronunciado na sessão de 7-8-85.

rum.

de 1985.

1.2.4 - Leitura de projeto

mentes disciplinados das Forças Armadas aos militares da reserva ou reformados, nos casos que especifi~
ca.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR ITAMAR FRANCO- Aduzindo novos comentários a projeto de lei, apresentado por S.
Ex•, que dispõe sobre a não-aplicação dos regula"

3- MESA DJRETORA
4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Sessão, em 12 de agosto de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47•Legislatura
Presidência dos Srs. Enéas Faria, Marcondes Gadelha, Benedito Canelas e Lenoir Vargas
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio Lucena -Raimundo Parente
- Gabriel Hermes - Hélio Guciros- Alexandre Costa
- Alberto Silva - Helvidio Nunes --José Lins Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Marcondes GadeIha- Nivaldo Machado -Guilherme Palmeira- Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy MagalhãesLomanto Júnior- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Benedito Canelas- Gast:[o MUller- Roberto WypychEné~J,s

Faria - Octavio Cardoso.

O SR.

PRESID~NTE

(Benedito Canelas) -

A lista

de presença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Havendo. número·;regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"'-Secretãrio irã proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
- Do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Senado a escolha de nomes indicados para
cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM
N• 163, de 1985

<N;· 367j8s,-n30rfgenl)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federai:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Rodolfo Godoy de Souza Dantas, Ministro de Primeira Classe, da Carreira d6 'Diplomata, para exerci:r ã.
função de Embaixador do Brasil junto à República Dominicana, nos termos do § 2"' do artigo 25 do Decreto n"'
89.766, de 7 de junho de 1984.
Os méritos do Erilbaixador Rodolfo GodOy de SOuz-a
Dantas, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexã informaÇãO
do Ministêrio â:is RelaçõeS ExtCrlõiCS.Brasília, em 9 de agosto de 1985. -José Sarney
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
Rodolfo Godoy de Souza Daritas
Santos/SP, 3 de janeiro de 1926.
Filho de Marcos de Souza Dantas e
Maria Godoy de Souza OantasA_ _ __ _
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Dip~4?matas, IRBr.
Cônsul de Terceira Classe, 9 de janei.ro de 1948.
Segundo-Secretário, merecimento, 14- de dCzembro de
1953.
Primeiro-secretárío, merecimento, 24 de outUbro de
1961.
Conselheiro, título, 26 de dezembro d~-1968.
Minisho de Segunda Classe, merecimento, 30 de junho
de 1971.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 5 de abril de
1978.

Assistente do Chefe do Departamento de Administração, 1958/59.
Assistente do Secretãrio-Geral, 1959.
Chefe da Divisão da Âfrica, 1968.
Secretãrio-Gerài-Adjunto, substituto, para Assuntos da
África e Oriente Próximo, 1971/72.
Agregado, 1982.
SERE, 1983.
Nova Delhi,-Terceiro-Secretário, 1951/53.
Nova Delhi, Encarregado de Negócios, 1951 e 1952.
Paris, Vice-CôrlsUl, 1953.
Paris, Cônsul-Adjunto: 195N57.
Paris, Encarregado, 1953 e 1954.
Marselfla~ _Cônsui~Adjunto, 1959/62.
Marselha, Encarregado, 1960 e 1961.
Túnis, Primeiro--Secretãrio, 1962/64. __
Túnis, Encarregado de Negócios, 1962 e 1963.
Moscou, Primeiro-Secretário, 1964.
Genebra, Primeiro-Secretãrio, 1964/66.
Dacar, Primeiro-Secretário, '1966/68.
Dacar, Encarregado de Negócios, 1966-e 1967.
Buenos Aires, Cônsul-Geral, 1972/75.
Luanda, Embaixador, 1976/82.
I Congerência Nacional de Imigração e Colonização do
Brasil Central, Goiânia, 1949 (Secretãrio do presidente.)
À disposição dos Professores Brauscomb e Campbell,
em visita ao Brasil, 1949.
Ã disposição da Missão Especial da Venezuela às solenidades de posse do Presidente da República, 1951.
XLIX Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
OIT, Genebra,- ~05-~membro).
XI Sessão do S ubcomitê de Orçamento e Finanças do
CIME, Genebra, 1965 (membro)._
XXIII Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1965
(membro).
XIII Sessão do Conselho Executivo do ACNUR, Genebra, 1965 (membro).
Reunião Técnica Tripartide sobre Hotéis, RIT, Genebra, 1965 (delegado governamental).
Reuniões e Grupos de Trabalho que precedem a CLXIV
Sessão do Conselho de Administração, Genebra, 1966
(representante-suplente).
Missão Especiar para representar o Governo brasi1eiro
nas exéquias solenes do Presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, Doutor Antônio Agostinho
Neto, 1979 (membro).
Missão de Cooperação à República Democrática de São
Tomé e Príncipe, 1980 (chefe).
O Ministro Rodolfo Godày de Souza Dantas se encontra; nesta data aguardando designação.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores em
de
de 1985. Paulo Monteiro Lima, Chefe do
Departamento de Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores)

MENSAGEM
N• 164, de 1985
(n' 368(85 na origem)
Excelentíssimos' Senhores Membros d~ Senado Fed;_
ral:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituiçãos, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Raymundo Nonnato' Loyola de Castro, Embaixador do
Brasil junto ao Estado do Coveite, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Estado de Bareine, nos termos do Decreto n9 56.908, de
29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador Raymundo Nonnato
Loyola de Castro, que me induziram a escolhê-lo para o

desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
BraSI1ia, 9 de agosto de 1985 - José Sarney
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
Raymundo Nonnato Loyola de Castro
Belém/PA, 25- de fevereiro dC 1926.
Filho de Carlos Pinto de Cas_tro e
Oder- Loyola de Castro.
Bacharelem Dif'eit~.--Puc;RJ.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Curso de Informações, ESG.
Curso Superior de Guerra, ESG.
_II Curso Superior do Mar.
Diplomado pela Fundação dos Estudos do Mar.
Presidente da Associação dos Diplomados do I nstituto Superior do Mar, 1969.
Professor de Prática Diplomática e Consular, IR.Br,
1970{73.

Côns~l d~ Terceira Classe, concurso, 9 de janeiro de
1948.
Cônsul de Seguiid3 Classe, antiguidade, 14 de dezembro de 1953.
:P-1-i:meiro~Secretârio, merecimento, 24 de outubro de
1961.
Conselheiro, título, 9 de agosto de 1967.
COnSelheiro, merecimento, 1"' de janeiro de 1973.
Ministro -de Segunda Classe, merecimento, 4 de janeiro de 1973.
Mínistro de Pririieii'a Classe, merecimento, 16 de junho--de 1982.- --Assistente do Chefe da Divisão Econômica, 1948/49.
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes,
1949(50.
Assistente do Chefe da Divisão Política, 1957/59.
Chefe da Divisão de Passaportes, 1967/73.
New York, Cônsul-Adjunto, 1953/54.
Quito, Segundo-Secretãrio, 1954/57.
Quito, Encarregado de Negócios, 1956.
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1960/61.
Buenos Aires, Primeiro-Secretário, 1961/63.
Estocolmo, Primeiro-Secretário, 1963/66.
Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1966.
Georgetown, Encarregado de Negócios. 1968.
México, Ministro-Conselheiro, 1974/75.
México, Encarregado de Negócios; 1975.
Montevidéu, Cônsul-Geral, 1975/77.
Seul, Embaixador, 1977f78.
Bissau. Embaixador, 1978/83.
República do Cabo Verde, Embaixador, cumulativamente, 1978/8'3.
Coveite, Embaixador, 1983/84.
Missão Especial às solenidades de posse do_ Presidente
do Equador, 1956 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado em visita ao Peru e ao
Eguad<?r, 1957 e 1958 (membro).
COrpo Permanente da Escola Superior de Guerra,
1958/59 (Secretãrio e membro).
Comissão Mista Brasil-Argentina, 1961 (membro).
Comissão de Salto Grande, Buenos Aires, 1962/63
(representante).
M is~ o Especial às solenidades de posse do Presidente
da Argentina; f963 (memb~o).
Feirei de Gotemburgo, 1965_ {representante).
XXVI Congresso Mundiã.J de Navegação, EstocolmO~
1966 (membro).
Grupo de Trabalho de Exame do AnteproJe.to de·lct
sobre o Estatuto de Estrangeiro, 1967 {membro).
I
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Congres,so InternaCiOnal de Direitos--d-o --Mar, Porto
Alegre, 1972 (representante do MRE).
·

I Conferen-cia dOS Chilncileres dos Países do_Caribe
sobre; Direito do Mar, São 6omingoa,/ 1912: (Qb&~}·
dor).
·
Missão Especial às sollmidades dC posse do Presidente
Ernesto Geisel, 1974 {membrO).
IV PeríOdo das Sessões do,OPANAL, México, 1975
(.Observador).
·
I Reunião da C~Mista Br.as!I-M~ico; 1975
(ll,'lembro).

Ordem do Mérito Naval, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Brasil.
Oróem do Mérito AeronâuHco, BrasiL
Ordem de Rio Branco,' Grã-Cn.iz;. Brasil.
Medalha do Mérito-,Santos Dulnõnt, BraSi[
Medalha Mérito Taffiandaré, Brasil.
·
Medalha Laura Müller, Brasil. ·
.
O Embaixador R~ymundo_ Nonnato L~ycila Castro
se encdntra ·nesta data no exercício· de suàs runções de
E~baixador· do BrasiljuntQ 'ati~~stado dê Coveite. ·

ae

Secretaria de Estado das Relações. Esteriores em
de.
·
'vde 1985. --:----Paulo MOnteiro. Ulna,
C~ere do Departam-ento de Pessoal.

· (A

Comlssao de

Rei~~ae;~E~~--;;;;sj

MENSAGEM
N• 165, de 1985
(n9369/8S, na origem)
Excelentíssimos senhores membros do St:i1ado Federal:
De conrormidadecom o artigo 42, item III, da Consti~
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelência a·escolha qu_e d_~ejo fazer,_dO SenhOr Oswa1do Biato, MíniStio de SegUnda Classe, di Carreira de
Diplomata, para exercer a· função de Embaixador do
Brasil junto à República de Gana, nos termos do §""2.9 do
art. 25, e o art. 49 do Decreto n9 89.766, de 7 de junho de
1984.
Os méritos do Ministro OsWaldo Biato, que me indu~
ziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília 9 de agosto de 1985. ,..... .José Samey
'INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae

Oswaldo Biato
Rio de JaneirofRJ, 5 de junho de 1927.
Filho de Agostinho de Jesus Biato e
Ruth Novaes Biato.
.
Licenciado em Letras Neolatinas, FF-UB/RJ.
Curs_o de Literatura Clâssica e Contemporânea, FL, Universidade de Paris~ ""'""' ·
Curso Especiit.l de Administração Pública, Escola Brasileira de AdministraçãO -Pública, FdV.
Curso de Aperfeiçoament~ de D~plo!Ilatas IRBi.
Curso de Promoção Comercial, OEA, ·Bruxelas.·
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 16 de julho de
1954.
Segundo-Secretário, antiguidade, 24 de outubro de 1961.
PrimeirO~SeCretáriO, aritigtiídãôe, -22 de ·novembro de
1966.
~ ~
cohselheiro, merecimento, 1~1 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda- Classe, m-efêêimento; 12 de dezembro de 1978.
Chefe da Divisão de Atos Internacionais, 1972.
Chefe da Divisão de CoOpe!ação Técnica, 1973.
Assessor do Diretor do ·rRBr. 1977/78.
Coordenador de Ensino do IRBr, 1978/79.
Chefe da Secretaria do IRBr, 1978(81.
Diretor, substituto,,dq Instituto Rio Branco, 1981/83.
Buenos Aires, _Yice-Cônsul, 1956/59.
Pretória, Terceiro-Secretário, 1959f6l.
Capetown, Encarregado; 1959.
Pretória~ Segundo-Secretário, 1961/62.
·
Pretória, Encarregado de Negócios, 1960, 1961 e 1962.

-Washiniton, Segundo-Secretário, 1965/66.
Washington, Primeiro-Secretário, 1966/69.
Haia, P~!meiro-Secretário, 1969/71.
·Haia, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970.
Camberra, Conselheiro, 1973/77.
Chefe do Setor de Promoção Comercial, 1973/77.
Camberra, Encarregado de Serviços Consulares,
1973/74.
.
Camberra, Encarregado de Negócios, 1974, 1975 e f976.
Kingston, Encarregado de Negócios, 1979.
Dar-se-Salaam, Encarregado de Negócios, 1980.
Nova Delhi, Encarregado de Negócios, 1982.
Nova Orleans, Cônsul-Geral, 1983/85. ·
Comissão da Tabela de Representação no Exterior, 1955
(membro).
Abertura do Parlamento, Capetown, 1962 (membro).
Seminário da Fundação Alemã para os países em desenvolvimento, Berlim, 1964 (participante}.
I Reunião de Coordenação da Propaganda e Expansão
Comercial do Brasil nos Estados Unidos da América,
Washington, 1966 e 1967 (participante}.
Reunião Anual da Associação da Câmara de_Comér-Cio
da Austrália, Hobart, 1974 (participante).
Secretário da Banca Examinadora dos sete primeiros
Cursos de Altos Estudos, (I a VII CAEs), 1978 e 1983.
Acompanhante do Chefe da Delegação Australiana à
Posse do Presidente da República, 1979.
Coordenador dos sete primeiros Cursos de Aperfeiçoamento de Diplomatas, (I a VII CAOs).
O Ministro Oswaldo Biato se encontra nesta data no
exercício de suas funções de Cônsul-Geral do Brasil em
Nova Orleans.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
de
de 1985.- Paulo Monteiro Lima, Chefe
do Departamento de Pessoal._
-- (A Comlssão de Reláções Exteriores)

MENSAGEM
N• 166, de 1985
(Nv 370f8S, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42. item III, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer, do Senhor
Amaury Bier, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a ftmção de Embaixador do
Brasil em Barbados, nos termos do.§ 29 do art. 25, e o art.
49 do Decreto n~> 89.766, de 7 de junho de 1984~
Os méritos do Ministro Amaury Bier, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação d_o Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, em 9 de agosto de 1985.- José Sarney.
IJ,'iFORMAÇÃO
Curriculwn Vitae
Amaury

~ier

Rio de JaneirojRJ, 14 de março de_1930.
Filho de Otto Bier e
Noemi Silva Bier.
Ouso de -CiênciaS Jurídicas e Sociais, USP.
Curso de Preparação à Car~:.eira de Diplomata, IRBr.
_ CuÍ'so de J\perfeiçõamento de Diplomatas, IRBr.
Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro de 1957.
Segundo-Secretário, merecimento, 24 de outubro de
1961.
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de dezembro -de
1966.
..
Ç~nselh_eiro1 mel-ecimento, 19 de jiriei_fo de-1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 27 de julho
de 1973. ·
Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico e Consular, 1957.
Asiístente do- Chefe da Divisão de Política Comercial,
1966/6§.
OfiCial de Gabinete do Ministro de Estado, 1969/73.
A.sse·ssor de Coordenação do Ministro de Estado, 1974.
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Vars_ó_via, Terceiro-Secretário, 1959/61.
Varsóvia, Segundo-Secretário, 1961/62.
Varsóvia, Encarregado de Negócios, 1960, 1961 e 1962.
Washington, Segundo-Secretário, 1962/64.
·
Porto-Príncipe, Segundo-Secretário, 1964/66.
Porto-Príncipe, Encarregado de Negócios, 1964, 1965 e
1966.
Washington, Primeiro-Secretário, 1968/69.
Genebra, Delegação Permanente, Ministro-Conselheiro,
1974/77.
Genebra, Encarregado de Negócios, 1974, 1975 e 1976.
Port-of-Spain, Embai~ador, 1977/83.
Bridgetown, Embaixador, cumulativamente, 1978/83.
St. Georges, Embaixador, cumulativamente, 1978/83.
Castries --e Kingstown, Embaixador, cumulativamente,
1981(83.
SERE, 1984.
Missão. de Boa Vontade e Expansão Comercial, São
Paulo, 1957 (observador).
Missão Comercial do Brasil à URSS, 1959 (assessor).
Grupo de Trabalho de Estudo das Operações Concessionais do Su&comitê de Excedentes Agrícolas, da FAO,
Washington, 1964 (presidente).
Negociação do Acordo de Comércio Brasil-Portugal,
Lisboa. 1966 (assessor).
Chefe da DiviSão de Comércio e Organismos Internacionais. BNDE, 1966.
VIIi Reunião do Comitê de Comércio e Desenvolvimento das Partes Contratantes do 'GATT, Punta del Este,
1967.
Reunião de Chefes de Estados Americanos, Montevidéu,
1967 (assessor).
Reuniões da CEPAL. XII Reunião do CIAP e V Reu~
nião do CIES, Viiia del Mar, l967 (assessor).
Reunião do CIAP, Washington, 1967 (assessor).
Negociações da ""Lista III-Brasil" do GA IT, Genebra.
1967 (assessor).
.XXIV Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1967 (delegado).
II Conferência dos Chanceleres dos Pafses da Bacia do
Prata. Santa Cruz de la Sierra, 1968 (assessor).
XVI Reunião Plenâria do CIAP, Guatemala, 1968
(membro}.
Reunião do Subcomitê do ClAPsobreo Brasil, 1968 (assessor).
Reunião da ComisSão Especial do CIES, Caracas, l970
(assessor).
·
Reunião da Comissão Especial da Consulta e Negociações do CIES, Washington, 1970 (delegado).
IV Reunião do Grupo ad hoc de Comércio do CIES,
Washington, 1970 (assessor).
II Reunião Ordinâria da CECON JCIES, Punta Dei Este, 1971 (delegado).
VII Reunião Extraordinária Anual do CIES, Panamá,
1971 (delegado) ..
XI Reuni"ªo da CECLA, Buenos Aires, 197l (delegado).
XIII Reunião da CECLA, Bogotã, 1972 (delegado).
III Sessão da UNCTAD, Santiago, 1972 (delegado).
Reunião Ofdinári<i da CECLA, Santiago, 1972 (delegado).
XXVIII Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1972 (subchefe).
Comitiva Oficial do Ministro de Estado em viagem ã Colômbia e Venezuela, l973 (membro).
XXX Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1974 (subchefe).
XXXI Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1975 (subchefe).
Sessões da Assembléia Geral Extraordinária da OMPI e
do Comitê de CoOfdenação da mesma Organização, Genebra, 1975 (chefe).
Missão Especial de representação do Governo brasileiro
nas cerimônias da Independência de Dominica, Roseau,
1978 (chefe).
XVI Reunião da CECLA, Brasília, 1973 (delegado).
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronãutico, ComeQdador, Brasil~
Oi'dem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Filinto Müller, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
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Ordem Francisco de Miranda (2• Classe), Venezuela.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Equador.
Ordem "El Sol dei Peru", Comendador, Peru.
Ordem de San Carlos, Comendador, Colômbia.
Condecoração Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal.

o empregador ou seus prepostos
incumbirem-no de carregar ou transportar valores
pertencentes à emprCsa, fora do seu local de trabalho, sem que, da respectiva relação empregatícia,
conste especialmente tal obrigação."
h)

Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata. IRBr, Brasil.

O Ministro Am"aury Bíer"se encontra nesta data aguardando designação.

Secretaria de Estado das Relações Exteriores•. em
de
de 1985. - Paulo Monteiro Lima,
Chefe do Departamento de Pessoal.

Art; 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

(À Comissdo de Relações EXteriores.)

PARECERES
PARECER
N• 425, de 1985
Da Comissão de Redado
Redaçio final do Projeto de Lei da Câmara Q9 2:5,
de1981.
Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei da Câmara n"' 25, de 1981, que introti~~!terações na
Lei 09 5.869, de1fâejariiii-O_de 1973- Código de Processo Civi1 9 no que se refere à arrematação de bens penhorados.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 198S.
- Amfrico de Souza, Presidente- Jorge Kalume, Rela·
tor - Octivlo Cardoso.
ANEXO AO PARECER No 425, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Lei da Câmara n9 25,
de 1981, que Introduz alterações na Lei at 5.869, de
ll de janeiro de 1m- C6dlgo de Processo Civil, ao
que se refere à arremataçio de bens penhorados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"" O artigo 686da Lei nt 5.869, c;le 11 de janeiro
de 1973- Código-de Prõcesso-CiVii, com as alterações
da Lei nt 5.925, de 19 de outubro de 1973, fica acrescido
do seguinte § 3t:
..Art. 686.

• ............................ .

§ 39 Quando os bens penhorados não excederem o valor correspondente a vinte vezes o maior salário mínimo, conforme o artigo 275 desta lei, será
dispensada a publicação de editais, nio podendo,
neste caso, o preço da arrematação ser inferior ao
d_a avaliação."
Art. 2' Esta lei entra em VigOr na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 426, de 1985
Do Comlssio de Redaçlo
Redaçilo final do Projeto de Lei do Seudo No 47,
de 1!180.

ReJidor: Senador Octâl'fo Cardoso

A Comissão apresenta a redação final dO ProjetO de
Lei do Senado nt 47, de 1980, que acrescem~ ~ispositivo
ao art. 483 da Consolidaçlío das Leis do Traba!ho(CLT)
e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Coinissio, cm 12 de agosto de
1985.- .Américo de Souza, Presidente- O~rlo Culbso~ Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 426, DE 1985

LISTA No 5 DE 1!185
Em 12 de agosto de 1985
Comunicação de Posse da nova Mesa Diretora:
-da Câmara Municipal de Nova Olinda do NorteAM·
__:da Câmara Municipal de Arai Moreira - MS;
-da Câmara Municipal de Ivinhena - MS;
-da Prefeitura Municipal de Antônio João - MS;
-da Câmara Municipal de Turmalina- MG.
Congratulações pela posse da nova Mesa DJretora do Se-

nado Federal:
- da Câmara Municipal de Fortaleza - CE;
-da Assemblêia Legislativa do Rio Grande do Norte
-RN.
Manifestações contrárias ao Projeto de Lei nt 5.065/84
(FGTS ao trabalhador rural):

-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camanu
-

~~~ Centro de Defesa dos Direitos H um anos de Be-

Rio. Grande do Sul:

- da FêdcraçãO das AssociaçÕes cOnlerclals dC Porto
Alegre.;
São Paulo:

-da Câmara Municipal de Arujâ;
-da Câmara Municipal de Maué;

-da
-da
-da
- da
Paulo.

Câmara Municipal de Mococa;
Câmara Municipal de Mogi Mirim;
Câmara Municipal de Roseira;
Associação Nacional dos Advogados de São

Manifestações Contrárias a Projetos:

-da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- MG. ao DecretowLei nv 2.186/84;
-da Associação Comei"cial de Minas Gerais- MG,
ao PL no 242/84;
- do Conselho Regional de Química - MG, ao PL
no 189(84;
- do Conselho Regional de Biblioteoonomia da 7f
Região do Rio de Janeiro c Espírito Santo;
-da Federação Interestadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviãrios - RJ, ao PDL nt 16/84;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros- RJ, aos
PL n's 206, 590, 2.269, ~.696(83; 3.283, 3.798/84 e
5.510(85;

- da Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul - RS, ao PL nt 3.0S5j84;
- do Clube de Diretores Lojistas de Sapucaia do Sul
- RS. ao PL no 3.055(84;
- do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa
Catarina - SC;
-da Federação e Centro do Comêrcio- SP. ao PL
no 200(83;
-da Federação das Indústrias do Estado de São ~ao
lo - SP, aos PLS nos 05, 06 e 16/85;
- do Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral SP, ao PLS no 55(85.
Manifestações favoráveis ii PEC l/84 (Altera DlsposiiiYOS da Constituição Federal e Estabelete Nonnas constitucionais de Caráter'fnuJSitório):

Manifestações contrárias ao PLC IJ9 8/85 (Segurança aos

Bahia

ex-P,...Identes da República):

- da Câmara Municipal de Mostardas - MS;
-da Federação Nacional dos Condutores Autónomos de Veículos Rodoviários- RJ;
-da Câmara Municipal de Arroio Grande --RS; -da Câmara Municipal de Carazinho - RS;
,...... da Câmara Municipal de Coronel Bicaco - RS;
- da Câmara Municipal de Cruz Alta - RS;
-da Câmara Municipal de Farroupilha - RS;
-da Câmara Municipal de Gravataí - RS;
- da Câmara Municipal de Itaqui -- RS;
- da Câmara Municipal de Muçum - RS;
-da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS;
-da Câmara Municipal de Sarandi - RS;
-da Câmara Municipal de São Francisco de AssisRS;
-da Câmara Municipal de Porto Ferreira - -SP;
-da Câmara Municipal de Salto - SP;
-da CãnJara,MYnicipal de São João da Boa VistaSP;
-da Câmara Municipal de São- Paulo --SP.
Manifestações ContniriasaoPLC 11/85 (Sul Brasileiro):
Bahia:
~da Cãinara -Muilicipal- de Feira dC Santana;

Gõiás:

tru~êoelas.

Minas Gerais:

Art. J9 O artigo 483 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.454 de IV de
maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte aUnc:c
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tim-MG;
-do Senhor Agostinho Faust de Françisco Beltrão
-PR;
-da Câmara Municipal dos Barreiros - PE;
-da Câmara Municipal de Vevência- PE;
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos
- RJ;
- do Sindicato Rural de lbiruba - RS;
-da Câmara d~ Sant'Ana do Livramento - RS;
- da câmara dC C~avinhOs - SP.

Redaçio final do Projeto de Lei do Seoado D' 47,
llle 1980, que acrescenta dfspo!lfhoo ao artfa:o 483 da
Co...Udação das Leis do Trabalho ( CLT) e d' ou-

O Senado Federal decreta:
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-:-:-da_ Câmara MUnicipal de Araguaína;
-do Sr. Luiz CarlOs da SilVeira Baptista- Belo Horizonte;
Pernambuco:

-do _Sr. Alexandre José Ferreira dos Santos, Recife;

-da Câmara·deVereadores de Ubaira;
-da Câmara Municipal de Juazeiro;
........-da Câmara MuniciPal de Salvador.
c~ará:

-da Câmai'd Municipal de Maracanoú;
-da Câmara_ Municipal de Maranguape.
Espírito Satito:

-do Sr. Rogério Coelho Vello, Vitória;
--do Centro Social de Cabos e Soldados da PM, Vitória.
Gáiás:

~

-da Loja Maçõntca Moacyr_ J"avares Couto, Nova
Veneza·
- dd Assembléia Legislativa de Goiánia;
- da Câmara Municipal de Goiânia.
Minas Gerais:

-da Câmara Municipal de Varginha;
-da Câmara Municipal de Lima Duarte.
Mato Grosso do Sul:

-da Assembléia Legislativa de Campo Grande.
Pará:

- do Clube dos Cabos c Soldados da PM,

Bel~m.

Parazõa:

-da Câmara Municipal de Campina Grande.
Paraná:

-da Câmara Municij:)al de Bandeirantes;
- da Câmara Municipal de Curitiba;
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- da Assembléia Legislativa do Paranã;

-da Câmara Municipal de Rio Negro;
-da Câmara Municipal de Telêmaco Borba.
Pernambuco:
-da
-da
-da
-da

Câmara
Câmara
Câmara
Câmara

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

do
do
de
do

Carpina;
Paulista;
Pesqueirã;
Recife.

Rio de Janeiro:

-da Câmaia Municipal de Itaboraí;
-da Câmara Municipal de Nilópolis;
-da Assembléia Legfslãtiva do Rio de Janeiro;
-do Clube da Policia Militar e Corpo de Bombeiros
do Rio de Janeiro;
-do Sr. Luis Serpa Valadão, Rio de Janeiro.
Rio Grande do Norte:
- da Câmara Municitial do N atai.

Rio Grande do Sul:
- do Conselho Deliberativo da Fracab, Porto Alegre;
-da Associação das Câmaras de Vereadores da Região Médio Alto Uruguai.

Santa Catarina:

-da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste;
- da Associação Comercial de Florianópolis.
Sergi~:

-da Câmara Municipal de Aracaju.
São Paulo:

-da Câmara Municipal de Americana;
-da Câmara Municipal de Andradina;
-da Câmara Municipal de Baurú;
-da Câmara Municipal de Brodowsky;
-da Câmara Municipal de Catanduva;
-da Câmara Municipal de Cubatão;
-da Câmara Municipal de Ibiúna;
-da Cântara Municipal da Estância de Serra Negra;
-da Câmara Municipal de Mirassol;
-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes;
-da Câmara Municipal de Piedade;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto;
- da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo;
-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul;
-da Câmara Municipal de São José dos Campos;
- da Comissão de Segurança Pública da Assembléia
Legislativa de São Paulo;
- do Centro Social de Cabos e Soldados da PM de
São Paulo;
- da Câmara Municipal de São Paulo.
Mulf..ucaes ra•orioels ao PLC 11{85 (Sod 11ns11e1ro):
Baltia:

-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barrei·
ras;
•
- da Câmara Municipal de Caribe.

Bnzsll«z_- de Josenir Ramos Sobrinho.
Minas Gerais:
.
- da Associação Comercial de Ponte Nova;
- dos funcionârios da Agência de Ubcrlãndia.
Mato Grosso do Sul:
-dos funcionãrios da Agência de Campo Grande.
Mato Grosso:
- dos funcionários da Agência de Cuiabâ.

Parti:
-da Srf Lourdes Teixeira.
Paraná:
- da Câmara Municipal de Arapongas;
- dos funcionários da Agência de Cascavel:
- dos funcionários da Agência de Curitiba;
-dos funcioDários da Agência de Foz do lguaçu;
-do Sr. Ailton José Ferreira, de Londrina;

-do Sr. Márcio Tolomeu, de Londrina;
-do Sr. Hermenegildo Rcoher, de Palmas;
-da Câmara Municipal de Paranaguã;
-dos funcionárioS da agência- de Paranaguã;
- dã Cooperãtiva de- Serviço" Médico e-Hospit~lar de
Poii'ia--GiõSSa;
-da Câmara Municipal-de RiO-Negro;
- dos Diretores e Funcionários da Caliver do Brasil,
de Rolândia;
-da Câmara Municipal de Sarandi;
-dos funcionários da Agência de Toledo. __
Pernambuco:

- dos funcionários da Agência Boa Vista -do Sr. Julião Wanderley Lins, Recife~

Recife;

Piauí:

-dos funcionários da Agência de Teresina.
Rio de Janeiro:
- da Comissão Estadual de funcionários;
- dos funcionários da Agência de Campos;
- dos clientes da Agência de Resende;
-do Sr. Benjamim Medeiros.
Rio Grande do Norte:
-~o Sr. Jorge Pereil-a Côrtes, Natal.
Rio Grande do Sul:
- dos funcionários da Agência de Alegrete;
-da Câmara Municipal de Alegrete;
- dos funcionários da Agência de Arroio Grande;
-do Sr. Lauro Peres da Luz. Bagé;
-da Prefeitura MunicPal de Bento Gonçalves;
-do Sr. Hugo Lima, Caçapava do Sul;
- dos funcionários da Agência de Bento GonÇalves;
- dos funcionários da Agência de Caçapav8 do Sul;
-da Sr'" Sõnia M. P. de Oliveira, Cachoeira do Sul;
-do Sr. Dilmar Leitão da Fonseca, Cachoeira do
Sul·
_..:_ dos funcionários da Agência de Cachoeira do Sul;
-do Sr. Ary Sanches Nunes, Canguçu;
-do Sr. Cleomar Klemtez, Canguçu;
-do Sr. Alaor Jesus Martins, Canela;
-dos funcionários da Agência de Cahda;
- dos funcionários da Agência de Carazinho;
- de Zamboni da Cia Ltda, Carazinho;
- dos funcionários da Agência de Casca;
-dos funcionários da Agência de Caxias do Sul;
- dos clientes c funcionários de Caxias do Sul;
- do Gerente Administrativo da Agência de Crissiu·
mal·
-~ dos fimCionãrlos da Agência de Cruz Alta;
~ da Câmara Municipal de Cruz Alta;
-dos funcionários da Agência de Dona Francisca;
-dos funcionários da Agência de Dom Pcdrito;
-dos funcionários da Agência de Espumoso;
-dos funcionârios da Agência de Estância Velha;
-da Câmara Municipãl de Esteio;
-da Câmara de V crcadorcs de Esteio;
- da Câmara Municipal de Estrela;
-dos funcionãrios d_a AJência de Faxinai do Sotur·
no;
- Wt Prefeitura Municipal de Flores da Cunha;
-dos .funcionã.rios da Agência de Flores da Cunha;
-dos funcionirios da Agência de Rores da Cunha;
-do Sr._Valmor Francisco Ramos de Gravata(;
-do Sr. Daltro Domclcs de Girua;
-dos funcionirios da Agência de Guaporé;
- da Câmara Municipal de ljur;
-dos funcionários da Agência de ljuí;
-dos funcionários da Agência de Júlio de Castilhos;
-dos funcionários da Agência de Lagoa Vermelha;
-da Prefeitura Municipal de Lajeado;
- da Associação Comercial e Industrial de Lajeado;
- dos funcionários da Agência de Lajeado;
- dos funcionários da Agência de Lavras do Sul;
- dos funcionários da Agência de Montenegro;
- dos clictnes c investidores da Agência de Montenegro;
.
- dos funcionários da Agência de Não me Toque;
-da Câmara de Vereadores de Paim Filho;
-do Sr. Juarez de Oliveira Pedroso de Parobé;
- da Sr' Eliane ALves de Almeida de Parobé;
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-da Professora Avani François Bresolim de Passo
Fun-do;
-do Vereador Edu Pimentel de Passo Fundo;
- do Sr. Edson Kuhn de Pelotas;
- dos-tuflciorlãrios da Agência de Pinheiro Machad~;
- dos funcionários da Agência de Poâ;
-dos funcionários da Agência de Porto Al~gre;
--do Sr.- Marcos Antônio Heinen de Porto Alegre;
- do Sindicato das Agências de Propaganda de Porto
Alegre; ·
-da:_ Federação dos Lojistas de Porto Alegre;
-da Sr' Rosa Maria Alves Jung:es;
- En8enheiro Hélio Fernandes Costa de Porto Alegre;
-da Loja Corpus Juris de Porto Alegre;
-do Sr. Wenceslau Escobar de Porto Alegre;
- do Sindicato do_s Administradores de Porto Alegre;
-do Sr. Carlos Willi Gruri de Porto Alegre;
-da Prefeitura Munlclpal de Po~to ;.\legre;
- da Federa~C? 4os Bancá~ios de Porto Alegre;
-do ProfesSor Antônio Estácio da Silva_ de Porto
Alegre;
-do Sindicato dos Arquitetos de Porto Alegre;
--do Sindicato e Federações Bancárias de Porto Alo-

sr:_ dos Funcionários da Agência de Rio "Grande;
- dos Aposentados dC Rio Pardo;
- dos funcionãrios da Agência de Rosário do Sul;
_...,.... dos funcionários da Agência de San CAna do Livra·
mento;
-da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul;
-das Indástrias Reunidas Mercur, Santa Cruz;
- dos funcionários da Agência de Santa Maria;
- do__Sindicato d_os Bancários de Santa Maria;
-da Câmara Municipal de Santa Maria;
-da Câmara de Vereadores de Santa Maria;
-dos funcionárioS-da Agência de Santa Rosa;
- da Câmara Municipal de Santiago;
-dos funcionários da Agência de Santo Ângelo.
- dos funcionários da Agência de Sãõ Borja;
--cia Câmara de Vereadores de São Borja;
-dos funcionários da Agência de São Francisco de
Assis;
-dos funcionários da Agência de São Francisco de
Paula;
- dos funcionários da Agência de São Gabriel;
- dos funcionários da Agência de São Pedro do Sul;
- da Associação Comercial c Industrial de São Leopoldo;
-da Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga;
-dos funcionários da Agência de São Pelegrino;
-dos funcionários da Agência de Sertão;
-dos funcionirios da Agência de Soledade;
"':""""da lndustrial_Madcrcira de Soledade;
-do Rotary Qub de Soledadc;
-da Casa Maçônica de Soledadc; ·
-de Waldomiro Barella lndusttria & Comércio, Solcdade;
•
-de Goldoni Merlin & Cia Ltda, Soledade;
-dos Irmãos Nardon &. Cia, Solcdade;
-da Cooperativa de Soledade Ltda;
-da lndllstria de Calaçados Harla Ltda, Soledadc;
-da Distribuidora de Alimentos Librcloto Ltda, ScJ..
lcdadc;
-da Câmara Jánior de Soledade;
-do Diretório Municipal do PMDB de Tapera;
-dos funcionários da Agência de Tapera;
-dos funcionários da Agência de Taquara;
-dos funcionários da Agência de Três Coroas;
- do Clube de Diretorcs Lojistas de Três Passos;
-da Associação Comercial de Três Passos;
-da Câmara Municipal de Suparcndi;
-dos furiciorlãrios da Agência de Uruguajana;
-:...dOs funCionários da Agência Vacaria;
-do Presidente dos Lions Clube de Venâncio Aires;
-da Câmara Municipal de Vereadores de Venâncio
Aires;
-da Associação Co~ercial Industrial ~e_ VerAnópo·

li~- dos funcionãriciS da Agência de Veranópolis.;

-dos funcionários da Agência de Videira;
-dos funcionários da Agência de Victor Graeff;
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Santa Catarina:
-da Sr• Rosemery Silva de Florianópolis;
____:dos funcionários da Agência de Tubarão;

-dos funcionários da Agência de Joaçaba;
-dos funcionários da Agência de São João do Sul;
-dos funcionários da Agência de Concórdia;
-do Diretório Municipal de Xanxerê;
-dos funcionários da Agência de Maravilhaj
São Paulo:
-da Câmara Municipal de Americana;
-da Câmara Municipal de Barretes;
-da Câmara Municipal de Campinas;
-da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos;
-dos funcionários da Agência de Ipitanga;
-dos funcionários da Agência de Jundial;
-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes;
--da Câmara Municipal de Presidente Prudente;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo;
-dos funcionãrios da Agência de São Paulo;
-da Câmara Municipal de Sorocaba;
Manifestações favoráveis a projetos:
-dos funcionãriSo do SERPI{O de Feira de Santana
BA, ao PL n• 4.869/84;
-do Conselho Federal de Psicologia- DF, ao PL nl'
114/83;
-do Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação de Goiânia, ao PL N~' 141 /83;
-da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, aos PL
N•s 100/78 e 101/83;
-da Câmara Muncipal de Montes Claros- MG, ao
PLS 58/75;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rio de Janeiro, aos PL 123/83; 1.353/83;
- da Ordem dos Advogados do Brasil - Rio de janeiro, ao PL 335/85;
-da Sociedade Médica São Lucas-- RJ, ao PLC
175/85;
-da Câmara Municipal de Andradina- SP, ao PL
5.065/85;
-da Câmara Municipal de Araraquara - SP, ~o
PLS 63/83;
-da Câmara Municipal de Avaré - SP, ao PL
5.065/85;
-da Câmara Municipal de Américo de CamposSP, ao PL 4.869/84;
-da Câmara Municipal de Barretes - SP, ao PL
5.065/85;
-da CâmaraMunicipal de Diadema - SP, ao PL
2.918/83;
-da Câmara Municipal de Mauã ~ SP, ao PLC
249/84;
-da Prefeitura Municipal de Orlândia- SP, ao PLC
34/85;
-da Câmara Muncipal de São Josê dos CamposSP, ao PL 1.827/83;
-da Câmara Municipal de Suzano- SP, aos PLS
n•s 138/85 e 4.869/84;
-do Ministério Público do Estado de São Paulo, aos
PLS N•s 5.084/85 e 49.184/85;
-da Associação dos Advogados de São Paulo, ao PL
525/83;
-do MinistériO do Trabalho - São Paulo, ao PL
4.470/81.
-

Manifestações dos mutuários do BNH favoráveis à equivalência salarial:
Minas GeriüS:

-do Senhor Walter de Franco.
Rio de JaneiiO:
- da Associação Brasileira dos Administrdores de
Imóveis;
- Da Associação de Empregados da Embratel;
-da Associação dos Servidores da FEEMA;
-do Condomínio __Morada do Sol;
-dos funcíonãrios do Metrô;
-do Sindicato dos Engenheiros;
-do Sindiclato dos UrbanitãrióS;
-do Senhor Ademar Gomes de Moura;
- do Senhor ~lípio Rangel;
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---= do Senhor Alvaro Barbosa;

- da
- do
--do
- do
- do
-do

Senhora Ana Luiza Melecchi;
Senhor Ary Gouveia;
Senhor Arykerne Rodrigues de Faria;
Senhor Carlos Alberto Azevedo;
Senhor Carlos Alberto Batista e outros;
Senhor Delton Saldanha;

- do Senhor Edgar Carvalho e outros;
- do Senhor Gil Rodrig~es~
- do Senhor Jorge Chapot;
-do Senhor Jorge Duarte Pires Valéria;
- do Senhor José Alves e outros;
- do Senhor Francisco Ribeiro;
-do_8enhor_José Pãdua;
-do Senhor Josias Velloso;
...,... do Senhor Josélio Soares e outros;
-da Senhora Letícia Braga~
-do Senhor LUcillo Feliciano de Castilho;
-da Senhora Maria Gomes Montenegro;
- do Senhor Moacir Lima;
-do Senhor Nelson Autran;
-do Senhor Rubem Dores Júnior e outros;
- do Senhor Leandro Maia e outros;
- do Senhor Theotonio Sant' Ana;
-do Senhor Waldyr Bauly Filho;
Rio Giiznde do Norte;
-da Câffiara Municipal de Natal.
Rio Grande do Sul:
--=-- CiiAsseiTihléia Legislativa do Estado;
Câmara Municipal de Alegrete;
- do Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

~-~-da

São Paulo:
-da CâJ:para Munici):!al de Rio claro;
- do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado.
Expedientes encaminhados às Bancadas Estaduais:
,_~a

Cârriara -~unicil?al de Rio L_argo _..AI;
Solicitando disPensa de mUlta eleitoral aOs maiores
d_e 19 anos, principalmente analfabetos;
-do Doutor Gustavo de Campos Alencar Filho Fortaleza - CE, contrário ao aUmento de 100%
aos servidores da União;
- dâ-Câràarã MuniCipal Pontes etacerda- MT, sOlicitandO maior atenção para os trabalha~_ores Rufãísdesse 1\._funicpio;_ _ _ _
- ~da-cãffiarâ JÇfufiiciPãl de_?elém PA:,_comunicando
o fechamento dessã. Câillara;
--- ~ da:União dos Servidores Públicos CiviS do BrãsilRJ, encaminhando abaixo assinado contra a gnitlficação
êfOs Servidores d_ç._ NíveJ Mêdio;
_ -da Câmara Municipal de Novo Hamburgo- RS,
requerendo para os aposentados os mesmos reajustes e
percentuais dos trabalhadores da ativa;
- -da Câmara Municípal de Paranavaí - PR, solicitando antecipação do preço mfnimo do café ~ra éppca
da colheita em julho, a bem dos ·produtores;
~-:=_da Câm,ara MuniciPal de-Porto Alegre- RS, sugerindo criação de Seguro Agrãrio, em função dos prejuízos dos agricultores;
-----:da Cã-irl8.ra de Vereadores de Santã-Mafia- RS,
sug~rindo criação de uma Sub-delegacia da SUNAB n~
se Município;
-da Câmara Municipal de São Gabriel- RS, solicitando extensão da lei n'i' 6.179 aos deficientes fisicos
Congénitos, bem como o auxílio~ôoença aOs trabalhadores rurais;
- -_da Câmara MurlicipaJ- dã --Estância Turística de
Aparecida- SP. solicitiindo através de Decreto Federal
seja denominada "Passarela da Fê Tancredo Neves", a
que interliga a Basílica de Aparecida do Norte à BR-488;
--::::.-da Cfunara Mun'icipal de Jaú- SP, reivindicando
criação de pOstos da SUNAB em todQ~ _os Municípios;
--da Câmara Municipal d~ Jundiaí --SP, reivindi·
càndo aposentadoria especial aos servidores que exercem
atividades com risco de vida;
.:.... da Câmara Municipal de Mococa- SP, solicitandO estudos para salvar a Previdência Social;
-da Câmara Municipal de Piquete- SP, solicitando
me~h~r ~emuneração para os jufzes ~e casamento;
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-da Câmara Municipal da Estância Balneâria de
Praia Graride- SP, solicitando estudos para que haja
coincidência nos períodoS de lerias escolares e de seus
pais;
- --da Câmara Municipal de São José dos CamposS:P, sugerindo modificaÇão no Artigo II da CLT, passando_ de 2 a 5 anos a prescrição no Direito de Trabalho;
- da Assemblêia Legislativa de São Paulo --SP, sugerindo reforma no Art. 531 da CLT, alterando o critério das eleições sindicais, de maioria absoluta de votos
para maioria simples;
~da Câmara Municipal de Taubaté- SP, solicitan~
do apresentação de Emenda à Constituição relativa à redução de tempo prestado ao Serviço Público e da idade
compulsória.
Diversos
-da Assembléia Legislativa Estadual de Alagoas ......
AL, solicitando que as eleições majOritãrias sejam realizadas em dois turnos;
~ da Câmara__ Muriicipal- de Maceió - AL:
a) solicitando regulamentação do jogo do bicho;
b) sugerindo que a fiscalização do trânsito seja feita
exclusivamente pelo Ministério dos transportes;
c) sugerindo que20% da arrecadação dos jogos, sejam
destinados ao N ardeste;
-da Câmara Municipal de Ubaira- BA, solicitando
o envio mensal de exemplares de Anais do Senado federal·
_ :_,_da C_âmara Municipal de Goiânia- GO, sugerindo elaboração de Projeto referente à Reforma Tribu~
târia;
_
- da Associação dos Criadores de Mato Grosso__ do
Sul- MS, agradecendo apoio aos políticos desse Estado
pela implantação da Polfcia Florestal e aquisição de
equipamentos lN AMB;
-da Câmara Municipal de Ribeirão- PE, solicitando seja considerado para efeito de aposentadoria, a pedido, os funcionários pOblicos·civis que tiverem 30 anos de
serviço, quando de sexo masculino e 25 anos para sexo
feminino;
..:.;... do Senhor SérgiO Duarte da Costa, Recife - PE,
encaminhando mensagem de Justiça, Amor e Compreensão aos- membros desta Casa;
-da Câmara Municipal do Rio de Janeiro- RJ, sugerindo projeto que congele os preços dos aluguéis residenciais;
-do Conselho Federal de Medicina- RJ, encaminhando ata da Reunião realizada em Brasflia, onde analisaram _a atual situação médica do País;
-do Movimento Nacional pela Constituinte- RJ,
encaminhando estudos de uma Comissão de Juristas indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelos
quais são elaboradas propostas legislativas que visam a
reformulação da legislação autoritãria e à Convocação
da Assembléia Constituinte;
-da Câmara Municipal de Mossoró- RN, encaminhando sugestões· para a Nova República;
-da Câmara MunicíPãi de São João da Boa .VistaS_P, s_ugerindp que após a elaboração da Constituinte,
seja o texto submetido ao julgamento popular em todo o
território nacional;
-da Câmara Municipal de São Josê. dos CamposSP, sugerindo seja o viad1,1to que liga São José ao subdistrito de Eugênio de Melo, denominado "Presidente Tancredo_Neves";
-do Escritório_ Regional do Governo de Bauru SP, encaminhando Ata da Primeira Sessão_ Extraordinária da Administração Estadual da ~egião de Bauru;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, solicitando informaçãO -sobre o endividamento desse Município;
_-.do Escritório Regional do Governo de Santos SP, encaminhando Ata da 3• R_eu_niào O_rdinâria do_Co-:legiado das Administrações Municipais.
O SR. PRESIDENTE (Benedit'J Canelas)- ü_ Expediente lido vai à publicação .
Sobre a mesa, projeto-de lei que vai ser lido pelo Sr.l'i'Secretáriú.
-~ lido o seguinte

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção li)

26!0 Terça-feira IJ

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 218, de 1985
"Introduz modificação na Lei .n9 6.367 de

1~10-

76, que "dispõe sobre o seguro de acidente do trabalho a cargo da previdência social", para o fim de Incluir entre seus benefidúios o membro de unidade familiar do trabalbador rural, 111. sltwaçio qae especifica."
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O§ Iv do art. }v da Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:_
"§ l\" Consideram-se tambéml empregados,
para os fins desta lei, o trabalhador temporário, o
trabalhador avulso, assim entendido o que presta
serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a
sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem como o presidiârio que exerce trabalho remunerado, alêm do membro da unidade familiar do trabalhador rural, quando o trabalho
realizar-se em regime de econ001ia familiar."
Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
ArL 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
Jostlflcaçio
A vigente legislação acidentãria (n96,361, dCl9-l0~76)
'estabelece, em seu art.lt, § Jt, que.são também alcançados pelo beneficio nela previsto alguns trabalhadores atí. picos, como o temporário, o avulso, o estivador, etc., até
o presidiário que exerce trabalho remunerado.
O que o nosso projeto pretende, portanto, é incluir entre tais beneficiârios do seguro de acidentes do trabalho
o componente da unidade familiar do trabalhador rural,
no caso em que o trabalho se realize em regime de econo·mia familiar.
Trata-se de medida da maior conveniência, de justiça
mesmo, jã que, como se s-abe, _o trabaJho no meio rural
teni a peculiaridãde dê. desenVo1ver.:se no ·regime de economia familiar, com todos os seus membros trabalhando
e desempenhando a mesma atividade em prol da famflia.
Por isto que~ se todos trabalham, não é justo que somente o chefe do seguro possa beneficiar-se da legislação acidentâria, sabido que todos estão sujeitos aos riscos de
acidentes.,
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1985. -Nelson Cai--

aelroLEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.367,
DE 19 DE OUTUBRO DE !976

Dt.põe o seguro de ad.dentes do trabalbo a cargo
do INPS e d' outras provfdêndu.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art.. }9 O seguro obrigatório contra acidentes do
trabalho dos empregados segurados do regime de previdência social da Lei ~9 3.807,_ de 26 de agosto de 1960
(Lei Orgânica da Previdência Social), e legislação posterior, ê realizado pelo Instituto Nacional da Previdência
Social (INPS).
§ 19 Consideram-se tambMJ empregados, para os
fins desta lei, o trabalhador temporârio, o tfabalhador
avulso, assim entendido o que presta serviços a diversas
empresas, pertencendo ou não a sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem como o presidiário que exerce trabalho remunerado.

(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e deLegf.rlação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- O projeto será publicado c remetido às comissões competentes.
H! oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume,
por cessão do nobre Senador Luiz Cavalcante.

j

O SR• .JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
' seguinte discurso..) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Embora com algum atraso, registramos a alegria que
tivemo~ Senadores e Deputados, na visita às instalações
I

da Marinha de Guerra, no Rio de Janeiro, no período de
II a 14 de junho deste ano, a convite do Senhor Ministro, Almirante de Esquadra Henrique Saboia.
Na oportunidade do contacto, vimos mais uma vez
como funcionam os vários Orgãos que formam o seu todo, dentre os quais: estaleiro onde constrói belonaves
para a nossa segurança; seu Centro de InstruçãO ....Almirante Graça Aranha" - CJAGA - onde prepara nossos jovens destinados à Marinha Mercante; seu Corpo de
Fuzileiros Navais, na Ilha do Governador, onde assistimos a um exercício dessa tropa bem adestrada e com
preparo adequado para qualquer eventualidade em defesa da nossa soberania~
Impressionou-nos, contudo, a falta de recursos financciros para uma tarefa tão grande e altamente reSponsável. Diremos meStno insuficientes-para ser levado 3."efeito
um programa de defesa compatível com as nossas necessidades marítimas.
Desnecessário dizer a V. Ex•s. que a Marinha de Guerra, como as suas demais irmãs de armas, tem a missão de
defesa do nosso vasto território, particularizando o mar
e os rios. S. Ex• o Sr. Ministro da Marinha, Henrique Saboia, na palestra que pronunciou na Comissão de Re·
lações Exteriores da Câma.i-a dos Deputados, no dia 7
dêste mês, teve oportunidade de mostrar, embora sucinta, porém clara e objetivamente, não apenas a missão da
Marinha e tambêm as suas deficiências, face aos parcos
recursos financeiros para atender ao seu programa de defesa. Dentre as várias considerações, escl8.receu que:
"Se levarmos em conta que o Brasil teii) uma costa de aproximadamente 4.000 milhas e que a plataforma continental pode, em algumas regiões,
estender-se atê cerca de 350 milhas, verifica-se que a
Marinha tem que zelar por uma ãrea de mais de
800.000 milhas quadradas ou mais de 3.000.000
Km 2 • Isto representa uma ãrea de cerca de 40% da
ârea do território nacional."
A simples referência ao tamanho da área sobre a qual
deve ser exercida vigilância, deixa a mostra· a grandeza
da tarefa a ser executada e permite prever-se a enorme
necessidade de recursos para cumpri-la. Todavia, :Para se.
chegar a uma determinação de necessidades mais acura~
da, há necessidade de se aprofundar a anâlise do proble-ma a reso!ver. Tendo em vista que as neçessidades de de~
fesa dessa vasta área em situaÇões de guerra oU cOnflito,
se incluem nas análises estratêgicas -mais completas que
levam à determinação das necessidades globais da MariM
nha, limitar-nos-emos aquí a uma análise parcial aplicáw
vel às responsabilidades da Marinha em tempos de paz,
com vi~t~ _à aplisação dos preceitos da nova Convenção
sobre o Direito do Mar. Assún, consideraremos apenas
as possíveis ameaças não militares, contra os direitos da
Nação ;:;pbre a sua Zona Econômica Exclusiva e a sua
Plataforma Continental. ·
Dentro d3s limitações acima expostas, pode-se antever
dois tipos bâsicos de ameaças:
Sem emprego de VlOlêocla;
- tentativas de exploração dos recursos vivos ou não
vivos das águas e do leito e subsolo da plataforma continental;
-descumprimento das leis e regulamentos relativos
ao Mar Territorial, Zona Contigua e Zona Económica
Exclusiva.
Com possibilidade de emprego de vlolêocla
-.contrabando, tráfico de drogas, contrabando de armas, terrorismo, sabotagem, etc.
Talvez este registro, pela sua alta relevância, dispensaria comentârios. Porém devo dizer-lhes que todo esse impasse fundamenta-se na falta de verba.
- E adiciona o Ministro:

"Para enfrentar estas ameaças hâ necessidade de
meios adequados, dotados de capacidade e poder
proporcionais ao tipo de ameaça. Profissionalmente
não faz sentido e é tremendamente antieconómico,
empregar-se meios navais caros e sofisticados para
enfrentar essas ameaças. Assim, os submarinos, os
porta-aviões, as fragatas e os contratorpedeiros não
devem ser empregados. Além de se constituírem em
annas com capacidade desproporcional à ameaça, o
seu emprego nesta atividade acabará degradando o
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seu preparo e a sua prontidão para as missões para
que foram concebidos e construidos, além de representar um tremendo desperdício de recursos. O que
é adequado é empregar-se sempre os meios mais
simples e baratos, mas que tenham capacidade para
executar as tarefas. Isto não significa que. em certas
condições exceprifonais não se possa lançar mão daqueles meios navais mais complexos. Isto porém só
de forma eventual e nunca como solução permanente para o problema."
Como este é o entendimento que se vem firmando nos países marítimos, mesmo entre os mais ricos
c: bem dotados de meios navais, estudos vêm sendo
efetuados no sentido de definir os contornos dos
meios navais que devem existir para enfrentar essas
ameaças. De um modo bastante claro vem se gent=ralisando a idêia que o meio ideal ê um navio de patrulha com as seguintes características gerais:
-capacidade de permanecer no mar por duas ou
três semanas;
- capacidade de operar em mares adversos;
- boa velocidade, económico; fácil de conduzir e

----manter;
- capacidade de operar helicóptero;
- armamento constituído de um canhão e metralhadoras, para obrigar os que não cumprirem as
determinações.
Estas necessidades nos levam a um navio de cerca
de 1.000 toneladas, com velocidade de cerca de 20
nós.
A Marinha vem trabalhando no desenvolvimento de um navio patrulha com essas características
básicas e que Possa ser construído pelo menor preço
possível. Jã definimos que a nossa Marinha precisará de cerca de 16 navios deste tipo, para poder bem
desincumbir-se das responsabilidades que lhe cabem. Embora estejamos procurando um navio bem
barato, não temos ilusão de que o seu preço não ficarã abaixo do equivalente a 15 milhões de dólares.
Só isso, representa uma necessidade de cerCa de 240
milhões de dólares! Considerando-se a construção
de dois navios por ano, esse programa representa
uma necessidade de cerca de 30 milhões de dólares
por ano. Esta necessidade é que vem levando a Ma"'Tinha a pleitear que uma parcela dos royaJdes do petróleo extraído na plataforma continental seja a ela
destinado. Se alcançarmos isto, ·a construção destes
navios tonar-se-á perfeitamente viável. Por outro lado, se a construção for realizada em estaleiros privados nacionais, o que ê perfeitamente exeqUível e
conveniente, haveria uma contribuição sensível para
minorar o problema de ociosidade dos estaleiros.
Acresce ainda que, como o problema de patrulha da
ZEE é um problema geral que todos os países terão
- que enfrentar, hã boa possibilidade de venda para o
exterior deste tipo de navio. Um navio barato e fácil
de conduzir e manter, estarã certamente nos planos
das marinhas dos países que não dispõem de muito
dinheiro, nem de tecnologia para operar e manter
navios mais sofisticados.
Antes de encerrar ess"as considerações sobre a vigilância sobre uma área marítima tão vasta, gostaria de lhes
transmitir ·algumas informações sobre os métodos._e os
sistemas usados para tornar a vigilância mais eficaz. É
evidente que os navios pretendidos, em número de 16,
mesmo que pudessem permanecer simultaneamente no
mar todo o tempo. não teriam condições de manter sob
vigilância uma ârea global de mais de 3 milhões de quilómetros quadrados. Isto não é possível, nem é necessãrio.
O Sr. Gastão MUller- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer.
' O Sr. Gastio MUller - Em primeiro lugar, quero
Solidarizar-me com V. Ex• quando declara dos aplausos,
da satisfação que teve, como eu também de visitar mais
uma vez as dependências da Marinha. Toda vez que fazemos essa visita, ficamos mais entusiasmados com essa
Arma primeira do Império e., depois, da República brasileira. P~los serviços prestados nesse setor das Forças Armadas, a Marinh_a se d~taca pelo seu acendrado amor à
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educação dos jovens, como nós vimÓs n3 Escola do~ futuros oficiais da Marinha Mercante, no espírito de defesa das costas brasileiras e, portanto, do próprio Brasil. E
aqui, em um debate caloroso na semana passada, Senador Jorge Kalume, sem procuração de V. Ex•, defendi
enérgicamente a sua emenda que permitiria que o Governo depositasse na conta da Marinha, uma porcentagem
dos .. royalties" que dará aos Estados que possuem petróleo em seu território ou na sua plataforma submarina.
Foi uma batalha ingente, enfrentando a eloqUência de
um Lamanto Júnior e o brilhantismo de um Hêlio Gueíros, mas conseguimos, pelo menos, adiar a votação do
projeto e, portanto, a emenda de V. Ex• está sendo estudada pelos órgãos devidos desta Casa do Congresso Nacional. Esperamos e desejamos que o Senado reconsidere
a sua posição, por que senti que a emenda de V, Ex• não
seria aprovada, uma vez que a Marinha merece e precisa
desses royalties para poder fazer o que V. Ex• acabou de
dizer: uma defesa efetiva;-principalmente da área onde
temos as grandes plataformas submarinas com produção
de petróleo, como a de Campos, que ê Uma misSão es-pecíficã. da Marinha e que surgiu há pouco tempo porque, até então, não tínhamos esse problema no -complexo
de segurança brasileiro. De modo que a Marinha merece, é_ justo que ela possa ampliar a sua área de ação, prestando grande serviço ao País e, especificamente, colÇJborando eficieátemt!D.te com a PETROBRÁS na segurança
das suas imensas plataformas submarinhas.
Congratulo-me com V. Ex•, Senador Jorge Kalume,
pelo brilhante discurso que está pronunciando e em meu
nome pessoal e da Bancada do PMDB, eu me SOlidarizo
com V. Ex• nas homenagens, mais uma Vez, à nossa querida Marinha de Guerra.
O SR. JORGE KALUME- V. Ex•, além de merecer
os meus agradecimentos, tambêm me honrou com o seu
aparte. E devo lembrar que logo que retornamos da no_ssa visita às instalações da Marinha Mercante, V. Ex•
usou a tribuna para exaltá-la, falando em seu nome e no
de todos nós, dando a sua impressão de tudo quanto assistiu naquela breve, porém, necessária visita. Quando
entramos em cantata, ficamos conhecendo melhor como
funciona a nossa Marinlia-dC- GU.e-rfa.
Qúanto à nossa emenda, estou gratO-a V. Ex• e aos dC-mais companheiros, mesmo àqueles que não compreenderam nossa intenção, que foi a de salvaguardar os interesses nacionais. Principalmente agOra que o Brasil está
se desenvolvendo economicamente, quem pode livrarnos, amanhã, de uma sabotagem nessas plataformas·s~_
não a Marinha de Guerra? Temos que dotá-la de instrumentoS para que nos defenda e evita este prejuízo econômico e moral para todos nós.
No decorrer de minha explanação, vou mostrar que o
Brasil, apesar de ser o oitavO Pafs em área territorial, é o
que menos gasta com as Forças Armadas; inclusive aqui,
na América do Sul, estamos em ó.ltimo lugar em custos
em relação_ às Forças Armadas; estamos abaixo, inclusive, da Bolívia, do Peru, do Chile e da Argentina. Assim,
alertamos para isto: nãO coniO arma de ataque mas, pelo
menos, como defesa ...
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Logo em seguida ouvirei
V. Ex•, com muita alegria, inclusive.

Eis os motivos que me levaram a apresentar emenda
ao Projeto n9 4/85, do Senadof Nelson Carneil-0, destl:
nando apenas 2% para atender à essencialidade da nossa
Marinha de Guerra. Posso afirmar, como já esclared eiit
outras oportunidades, que o Brasil, apesar de ser um dos
maiores países da América do Sul e o oitavo do mundo
em ârea territorial, é o que percentualmente men~s gasta
com as suas Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica.
E como todos desejamos o bem do Brasil, necessitamos dotar nossas Forças Armadas de instrumentOs 11dequados, equipando·as convenientemente não para ataque, mas para nossa defesa ante um mundo ameaçador.
Concluo com as palavras do Ministro Robert Me Namara, que extraí do trabalho do Comandante Luiz Paulo
Aguiar Reguffe, e nas quais aquela autoridade americana, com a responsabilidade de quem participou do Go-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

verno de uma das grandes potências do mundo, nos induz a meditar:
"Numa sociedade que se está modernizando, Segurança significa Desenvolvimento. Segurança não
é material militar, embora possa ser incluído no
conceito; não é força militar, embora possa ser
_ _abrangida; não é atividade militar tradicional, embora possa envolvê-la. É desenvolvimento, e sem
Desenvolvimento não pode haver Segurança."
E, agora, com muito prazer, vou ouvir V. Exf., nobre
Senador pelo Estado do Amazonas.

O _Sr. Fábio L~cena- Nobre Senador Jorge Kalume,
ouço com a atenção merecida o seu importante pronunciamento. Segundo Edmor Morei, no livro ..A revolta de
Chibata", -o Brasil possuía, no início deste Século, a terceira maior Marinha do mundo. Esse ê um dado históri~
co da maior importância porque, em 1911, Sir Winston
Churchill era designado }9-Lord do Almirantado da
maior Marinha do mundo na época, a Marinha britânica. Hoje, não sei a classificação da nossa Marinha em relação ãs demais Armadas do mundo, mas a preocupação
de V. Ex•~,é, de fato, procedente. Dentre as soluções que
se podem aventar para reforçar os orçamentos das noss-as corporações militares, vejo a grande alternativa da
reconquista, pelo Congresso Nacional, do poder de elaborar o projeto de lei orçamentário, de o Congresso fazer a Lei de Meios em consonância com as reais necessidades dos diversos segmentos da nossa sociedade. Assim, no momentO. da lavratura do orçamento, as Forças
Anriadas ofereceriam ao CongreSso dados concretos a
r~peito de sua__~;~_al necessidade de investimentos, o que
faria com que elas ficassem salvas do poder de corte
orçamentário que- atualmente assiste em alguns Ministérios, em particular o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Planejamento. Nós da Amazônia, sabemos da
importância da Marinha de Guerra para a nossa Região,
importância que, no meu Estado, chega a tornar-se atê
humanitária; pois conhece V. Ex• os navios da Marinha
equipados com hospitais, médicos, assistência dentária,
medicamentos, que sobem e descem, principalmente, o
_Rio Solimões, n<? trecho compreendido entre Manaus e a
fronteira tríplice, Com o Peru e a Colômbia. Causa dó,
todavia, Sr. Senador, quando vemos a falta de capacidade de ação da Marinha na Região Amazónica, em consegUê~cia da carência orçan;tentária, da carência de recursoSfinanceiros para equipá-la de molde a exercer, como
determina a Constituição, a sua função essencial de mant.eriedora da lei, da segurança e da ordem em nosso País,
quer dentro do mar, quer dentro da grande Bacia hidrográfica da nossa Amazônia. Quando solicitei o aparte, V.
Ex• não havia ainda mencionado o nome do exSecretário de Defesa dos Estados Unidos, Dr. Robert
MacNamara. De fato, ele escreveu um livro muito importante, a que deu o título de Essência da Segurança,
onde ensina que a essência da segurança consiste no poder de primeiro ataque e explica, então, que o primeiro
ataque consiste em atacar, em primeiro lugar, sem correr
o risco de ser destruído na represália. Então, esse poder
de prürieiro ataque, não havendO nada ainda sido con~
-- quistado por nenhuma das superpotências mundiais, seria responsável pela segurança global da raça humana.
Devemos preocupar-nos, enquanto ê tempo, com o fortalecimento das nossas instituições castrenses, a fim de
que o Brasii possa, perante o mundo, agir com mais
e11_ergía, ~bretudo nas d~sões que digam respeito à mà.nutenção da nossa inatacável soberania nacional. Era o
aParte que tírlha que dar a V. Ex•, congratulando-me
pelo seu pronunci3:mel'_lto e par~beni_zando~o pela iniciativa que toma no Senado, nesta tarde. Muito obrigado.
O SR. JORGE _KALUME- A compreensão de V.
Ex• sobre o meu pronunciamento, nesta tarde, muito me
sensibiliza. t desnecessário dizer~ lhe que estou agradecidO.
Estou certo de que o Senado Federal, através da sua
representação, es-tarâ sempre voltado a atender às necessidades das nossas Forças Armadas, porque, como diz o
velho ditado latino, que cito em Português: ..Se queres a
paz, arma-te". Precisamos nos fortalecer, inclusive através das nossas Forças Armadas, para que amanhã não
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sejamos surpreendidos diante de um mundo tão pleno de
maldade.
O Sr. Fábio Lucena ---Si Vis paccm, para belluml

O SR. JORGE KALUME -

Muito obrigado!

O Sr. Gastão MUller- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex•, com prazer.
O Sr. GãStiío Miiller- De acordo com o Regimento,
vou responder ao Senador Fábio Lucena a pergunta que
fez, no começo, quando desenvolveu o seu raciocínio,
sobre a situação da Armada de Guerra brasileira no
complexo mundial. Quando fizemos essa visita à MarinP.a, Sena~_or Fábio Lucena, fiquei estarrecido ao saber
que a Marinha de Guerra do Brasil é a quarta Marinha
de Guerra da ArllêriCa do Sul; a primeira é a da Argemtina; segunda, a chilena; terceira, a peruana, e a quarta
Marinha de Guerra da Amêríca do Sul, portanto, é a
brasileira. Agora, eu ê que faço a pergunta: qual é a nossa situação em relação as Marinhas de Guçrra do mundo
inteiro: Deve estar entre as 100. Num mundo que tem
200 países iridependentes, mais ou menos, estaríamos entre as 100 MarinhãS de Guerra. Mas, o que me tornou
surpresa desagradável foi essa posição do Brasil em re~
laçã.o a América .do Sul.
O Sr. Fábio Lucena - Senador, se permite, naturalmente estamos na frente da Bolívia porque a Bolívia, não
tendo mar, não tem Marinha!
O SR. JORGE KALUME - Devo lembrar aos
nobres colegas que me apartearam que, efetivamente, no
Governo de Campos Salles, foi que a nossa Marinha re.cebeu atenção especial- no Governo de Campos Salles,
o gran-de financista que saneou as nossas finanças, inclusive auxiliou grandemente as nossas Forças Armadas.
Mas, prezados colegas:
Retornando ao assunto inicial, não poderei deixar de
registrar a grandeza da exposição que nos fez o" contraAlmirante Hernani Goulart Fortuna, dia 13 de junho, ao
visitarmos o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha - CIAGA - no Rio de Janeiro.
O Almirante Fortuna, com os conhecimentos de que é
portador, com a desenvoltura de um estudioso dos nossos problemas económicos, nos brindou com a sua exposição, deixando-nos todos nós, Senadores e Deputados,
inteirados de uma situação que desconhecíamos acerca
da nossa Marinha Mercante. Por isso vou transcrever
trechos da sua exposição. para melhor esclarecimento
desta Casa e da Nação.
Eis o que 'disse S. S•:

"O crescimento da frota mercante nacional sal~
tando de 1.4 milhão de toneladas em 1964 para lO
milhões de toneladas em 1984 e o desenvolvimento
teconlógico do transporte marítimo exigiram da
Marinha de Guerra que fosse quintuplicado os seus
esforços na tarefa de formar homens em número su·
ficiente e com capacidade profissional para tripular
naviOs de elevada tecnologia. Diretoria de Portos e
Costas (DPC) criou em 1968 o Sistema de Ensino
Profissional Marítimo para implementar novas bases de trabalho condizentes com o crescimento vertiginoso da Marinha Mercante. Tendo sempre em
mente a natureza dinâmica que deve caracte~
um ensino em contínuo processo de evolução, fo~
ram preparados os currículos e iniciada a consti-UÇfto de dois Centros de Instrução o CIAGA no
Rio de Janeiro e o CIABA em Belê.tn com recursos
do Governo Brasileiro e do PNUD (Agência das
Nações U_nidas).
Em 1985 esses 2 (dois) Centros e a Rede Funcio-nal da DPC composta pelas Capitanias dos Portos
em todos os Estados totalizaram 301 cursos com a
pfevisão de -6.64-o alunos.
O perfil das modalidades de transporte do País
- no período de 1977 a 1982 demonstra que a rodovi13t
mantém a primazia com cerca de 60% de Partici~
p·ação em todo o período de 6 anos aqui considerado. Entretanto o transporte aquaviârio representa a
maneira . mais· êCõõômica de deslocar-se grandes
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quantidades de carga a longas distâncias. Em resumo, pode--se afirmar que., por razões de ordem tiSica, em números mêdios, a aquavia é cerca de 5 vezes
mais econômica que a ferrovia e cerca de 1O vezes
mais barato que a rodovia. Acresce aqrii a inl.po!tância do consumo de diesel (combustível por excelência no transporte rodoviário) que é o grande responsável pelo perfil de importação do petróleo brasileiro. No processo de craqueamento nacional
consegue-se hoje obter 30% d_e um _)?arril para a
transformação em diesel. A gasolina tem o seu subs-tituto no álcool, e o óleo pesado no carvão gaseifiCa-·

do. O transporte através da aquavia apresenta, ainda, a característica de utilizar uma via de comunicação indestrutfvel que não necessita de manutenção e que liga sem solução de continuidade todos
os Continentes de fonna permanente. Neste quadro
a participação da cabotagem com apenas 13.3% é
ridícula e, ainda assim, neste percentual os granéis
líquidos contribuem com 67%, os granéis sólidos
com 27% e a carga geral com apenas 6%. Somente
uma legislação portuãria e de trabalho marítimo_
anacrônica e paternalista pode justificar a incúria
em que se encontra hoje a cabotagem brasileira.
O Transporte Marftimo de janeiro a março de
1985 demonstra que, na exportação, a participação
da bandeira brasileira foi de 17% e ainda assim com
9% de navios afretados. Na importação, a bandeira
brasileira participou com 92%, cabendo ao afreta~
mento 48% e a navios próprios 44%. Não pode ser
esquecido que os granéis de interesse da DOCENA~
VE e da PETROBRÃS representam praticamentequase toda a importação brasileira em tonelagem de
porte bruto, significando que a participação da ban~
deira nacional na carga gúal e no granel sólido, des~
tinado ao setor privado e ao Loide Brasileiro é bem
pequena. Há pois uma ampla margem ainda ex.is~
tente para ser ativada como demanda de contra~
tações para a indústria de construção naval. Os re~
cursos que estão sendo delapidados no afretamento
de navios estrangeiros deveriam ser reorientados
para a construção naval no Pais. Acresce aqui o fato
de que a indústria de construç~o naval é uma indús~
tria de montagem, com grande feito multiplicador,
transferindo 70% do peso das encomendas contrata~
das para outros selares e gerando, assim, grande nú~
mero de empregos diretos. Não é concebível que o
esforço para dotar o País de um parque de cons~
trução naval seja demolido pela ausência de enco~
mendas que economizariam as divisas destinadas ao
afretamento, já que esta modalidade de transação
retém apenas 10% de seu custo no Brasil retornando
ao exterior 90% do afretamento total. Em janeiro e
fevereiro de 1985, o Brasil gastou US$ 82 milhões
com o afretamento de navios. A PETROBRÁS foi
responsável por USS 36 milhões, o Loide por USJ
13 milhões e a DOCENAVE por US$ 10 milhões,
cabendo o saldo de USS 23 milhões à armação pri~
vada.'~

Este meu pronunciamento apenas visa ao nosso bemR
estar, alertando~nos para uma realidade que precisa ser
correspondida.
Nada me move senão a defesa deste património sagrado que é o Brasil!
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- concedO 8 palavra ao eminente Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Assumiu, hoje, a Presidência da República, em face da
viagem que o Presidente José Sarney estã fazendo ao
Uruguai, o eminente Deputado Ulysses Guimarães, Pre~
sidente da Câmara dos Deputados e do PMDB.
A propósito, Sr. Presidente, o Jornal DF Repórter, em
sua edição de hoje, publica a seguinte matéria, que_leio
por sua importância, para que conste dos Anais do Sena~
do Federal.
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"ÚLYSSES ESTR~IA O PODER
O Deputado Ulysses Guimarães realiza hoje o
que há pouco mais de um ano poderia parecer um
sonho impossível: assume. na qualidade de sucessor
constituciooa_l_de Samey, a Presidência da Repúbli~
ca~ em solenidade a que compareceram, incorporados, os Ministros de Estado e a Mesa da Câmara
que assim prestigia a investidura de seu Presidente.
Ulysses, que há quinze anos preside o que até 15 de
março era o maior partido de oposição e é hoje o
maior partido politico brasileiro, transformou~se
num símbolo de resistência ao arbítrio dos Gover~
nos militares. Em sua caminhada oposicionista, "até
-o poder de Que hoje se investe, enfrentou de tudo:
dos cães da Policia Militar baiana, ao tempo em que
Antônio Cárlos Magalhães era governador do Esta~
do, atê ameaças à sua integridade fisica, em históri~
ca manifestação na Faculdàde de Direito do Recife.
AproveitoU todas as chances políticas qUe o regime
lhe proporcionou, desde fazerRse anticandidato à
Presidência da República, para pregar as idéias oposicionaistas, até arrisca.rRse às iras do General GeiR
sel, num programa de TV que resultou a cassação
do Líder oposicionista na Câmara, Alencar Furta~

do.
Conciliou ~mpre, e cedeu sempre, para manter a
unidade Partidária Oposicionista. Mas foi intransi~
gente, quando a intransigência era a única arma de
que dispunha. Com as qualidades de um verdadeiro
político, tornou~se conhecido aqui e lã fora e fe:zRse
respeitado como um homem coerente e um politico
voltado para os seus ideais, de que nunca abriu
mão, nem nos momentos mais adversos de sua carreira.
Pois são com essas qualidades que ele assume
hoje a Presidência, numa demonstração de que o
Brasil vive a plenitude da ordem institucional, ainda
que ameaçada pelas incertezas de toda transição
política. As setenta e duas horas de Ulysses como
Presidente, mais do que o prêmio à consagração de
uma vida dedicada ao País, são o reconhecimento
de suas virtudes cívicas de cidadão, de homem
público e de estadista."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Deputado Ulysses
Guimarães assume interinamente a Chefia do Governo
num momento crítico para a vida do Congresso Nacio~
nal, um Congresso agredido diariamente,_ agi-edido de
dia, agredido de noite, um Congresso tachado de inútil,
com Deputados e Senadores classificados de ociosos.
Leio, hoje, na Folha de s. Paulo, palavras do Sr. Ives
Gandra Silva Martins, Presidente do Instituto dos AdvoR
gados de São Paulo:
HNos EUA, o poder real do Presidente é contido
pelo Congresso. Muito diferente do Brasil, onde o
Congresso é o Poder inútil."
Inútil, Sr. Presidente, isto é, sem utilidade; em síntese,
inútil, que nada vale.
Destaco esses fatos para chamar a atenção do Con~
gresso Nacional e do Senado Federal para esta campanha espúria que se move contra o Poder Legislativo do
Brasil, campanha que não passa de um ato de represália
da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televi~
são - ABERT, em conseqUência de o Congresso N acional haver aprovado lei que dispõe sobre propaganda eleiR
to.ral gratuita por meio das emissoras de râdio e televi~
são, durante os 60 dias que antecederão as eleições consR
titucionalmente marcadas para o próximo dia 15 de no~
vembro.
Essas agressões, ~r. Presidente, não podem passar sem
a veemente repulsa da Câmara e do Senado, poíque, duR
rante todas as yezes em que este Poder foi fechado pelo
arbítrio, a própria Nação deixouRse tomar pela insegu~
rança total e absoluta, porque sem este Poder em funcio~
nainento, a própria imPrensa Passa a ser a vítima mais
agUífhoada pela lâmina fria da guilhotina do arbítrio.
O Sr. César C.ls -Permite~me V. Ex' um aparte'?
-O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço, com prazer, V. Ex.•
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O Sr. Cé~ Ca~!J- Nobre Senador Fábio Lucena, V.
Ex• pronuncia discurso da mais-alta importância para a
classe política e, em particular, para o Poder Legislativo.
Na realidade, creio que essa campanha não foi feita sem
um planejamento, pois os editoriais- que se seguiram na
imprensa ou nas telivisões, partiram de um noticiáriõ
que creio que o Presidente José Fragetli já esclareceu
como distorcido, no qual a imprensa procurou colocar
este Congresso, em particular o Senado, como elemento
ocioso, como se os Senadores aqui viessem atrás do jeton, e não para trabalhar. Foi com uma revolta muitO
profunda que, quinta-feira passãda, pude ver, em várias
estações de televisão, jornalistas do melhor nível fazendo
comentãrios, procurando comparar o trabalho de um
Senador com o trabalho de um braçal que, por não estar
na sua sala de trabalho, tem cortado o seu ponto, é des~
contado no seu salário; como se o Senador, ao entrar
para o senado, não tivesse uma gama mli~o grande de
atuações. Portanto, não é o plenário o centro da atuação
do Senador; são as comissões de que participamos, os
pareceres que temos de estudar; ficamos muitas vezes, no
gabinete, procurando fundamentar um parecer que vai
influir na vida da Nação. O querer cingir a atuação e a
presença do Senador obrigatoriamente ao Plenário,
como se fora do Plenário ele estivesse em puro lazer ou
em ociosidade, isto é uma distorção que não tem lógica,
feita pela classe de jornalistas, pois todos esses jornalistas, o pessoal da imprensa que fez tal comentário conheee a atuação do Senador; fizeram por- encomenda, por~
que não se pode dizer que jornalistas políticos, com
grande trânsito nas duas Casas do Congresso, desconhecem a ação do Senador. De maneira que creio que V.
Ext, ao fazer esse comentário, deve receber a solidariedade de todos nós, porque não podemos ficar omissos neste
momento; ·a omissão é concordar com o que está sendo
dito e, creio, propositalmente dito.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço ao nobre Senador César Cais.
h importante, Sr. Presidente, que assim que reassuma
o Senador José Fragellí, Presidente do Senado e do Congresso Nacional, peça S. Ex•, sobretudo à Rede Globo
de Televisão, o -direito de resposta para defender o Congresso Nacional das torpes agressões que foram lançadas
contra esta instituiÇão pela Rede Globo na noite da última sexta~feira.
A propósito, solicito do Sr. Dr. Roberto Marinho,
Diretor~Presidente da Rede Globo de Televisão, faça di~
vulgar, em horário nobre daquela emissora, a seguinte
Carta Aberta à População, assinada pelos Sindicatos dos
Jornalistas ProfissiOnais do Distrito e dos Radialistas do
DiStrito Federal e pelos FUncionários da TV Globo de
Brasília:
CARTA ABERTA Á POPULAÇÃO
"A TV QUE VOCE: NÃO VE"
A situação de 330 funcionários da TV Globo em
Brasília~ hoje extremamente angustiante. Por este motivo, foí realizada, no último dia 5, uma assembléia geral,
que contou com a participação de 65% dos empi-egados
na Globo e o apoio dos sindicatos dos Jornalistas eRadialistas.
Nos debates ficou claro que a imagem de status que a
emissora pretende vender de seus funcionários; o chamado '"bozó", não condiz_com a realidade. O achatamento
salarial só nos últimos anos ultrapassa a casa de 50%, segundo levantamento encomendado ao DIEESE - Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas SócioEconómicas:
Só para ilUStrar este quadro, basta citar que o departa~
menta de jornalismo consumia, em março de 1984, 730,6
salários- mínimos para cobrir a folha de pagamento mensal. Em março deste ano, esta depesa já estava reduzida
para 565,73 salários mfnimos, o que indica Uma economia mensal de CrS 54.921 milhões. A média dos salários
pagos aos jornalistas caiu de 11._24 salãrios mínimos em
84 para 9.59 salários mínimos neste ano, o que represen~
ta üin achatamento salarial médio de Cr$ 549.648,00.
Entre os radialistas o quadro é o mesmo. Em março de
1982, 80% dos radialistas ganhavam entre 2 e 5 salãrios
míriinios,jâ em mãrço deste ano, esta fatia pulava para
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82.4%, engrossada pelo achatamento salarial imposto
pelas legislaçõe_s de arrocho salarial.
Não exíste, -dentro da cas8~ uma polftica de pessoal.

Para as mesmas funções são vários salários e. quanto
mais tempo de casa tiver o empregado, menor será o seu
salário. Pois a política da empresa não é valorizar a prata
da casa.
Foi por este motivo que, pela primeira vez,- nos 15
anos de história da Globo em Brasília, funcionários de
todos os selares- jornalistas, radialistas, motoristas, telefonistas, publicitários e pessoal administrativo - se
reuniram para reivindicar uma política mais justa. Que
em Brasília as condições salariais e de trabalho sejam
equiparadas com as demais empresas.
Um docwnento com 27 reivindicações foi elaborado e
serã enviado ao Presidente das Organizações Globo, Roberto Marinho. As reclamações vão desde a reposição
salarial em I 00%, para compensar o achatamento ocorrido no passado, reajuste tr_imestral, melhores condições
de trabalho, atê o simples cumprimento da legislação
trabalhista. Para se ter uma idêia, receber hoje uma hora
extra trabalhada, ou um adicional noturno, conquistas
asseguradas há mais de 40 anos na CLT, os trabalhadores da Globo têm que se humilhar e esperar prazos infindãveis para ver seu trabalho devidamente remunerado.
É por isto, que os Sindicatos dos Jornalistas e dos Radialistas do DF e os funcionários da TV Globo Brasflia
vêm a público denunciar a "TV QUE voee NÃO V~".
Brasília, 7 de agosto de 1985.- Sindicato dos Jornalistas profissionais do DF - Sindicato dos Radialistas
do DF - Funcionários da TV Globo Brasília.
Ao Sr. Roberto Marinho, a quem foi proposto aqui o
título de Cidadão Benemérito do Brasil, solicito divulgar
esta carta no Jornal Nacional, edição de hoje.
Ouço V. Ex•, Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelba -A respeito do entendimento do Sistema Globo sobre o papel e o funcionamento do Congresso, e particularmente no que diz respeito,
no Senado Federal, temos a assinalar, sem nenhuma
emoção, sem nenhuma paixão, apenas de maneira factual, apenas citando certa incoerência interna do Sistema, certa incompatibilidade de tratamento dado pelo
conjunto das emissoras e o seu jornal. V. Ex• faz alusão
ao (Jue foi mostrado, às imagens que foram mostradas, e
à maneira desairosa com que foram feitas referências ao
Congresso e ao Senado - hoje, me deparo com o editorial do jornal O Glõbo, que faz defesa incisiva, candente
e. nem por isso, menos elegante do papel do Congresso e
das vicissitudes por que esta instituição atravessa. O editorial é um longo arrazoado sobre a importância do
Congresso e uma explicação ao seu público leitor sobre
as imagens, muitas vezes distorcidas e as interpretações
que se dão ao aspecto de um plenário eventualmente esvaziado. Explica o editorial cj_ue o Plenário não é todo o
universo da ação parlamentar, coisa de resto jâ concebi~
da e universalmente consagrada. No mundo todo é dessa
maneira; as comissões, sejam elas temporárias ou permanentes, sejam comissões de inquérito, têm papel relevante dentro do conjunto da atividade parlamentar. O con~
tacto permanente a que o parlamentar se obriga com as
suas bases eleitorais, maioria das vezes distante milhares
de quilômetros de Brasilia, também é apontado pelo editorial do jornal O Globo de hoje, segunda~feira, 12 de
agosto de 1985. E uma série de outras circunstâncias são
apontadas no sentido de mostrar a significação, a permanência da atuação do Congresso e a vigilância dos seus
membros sobre todas as matêrias que dizem respeito ao
interesse nacional. E conclui, o editorial, da seguinte maneira - vou ler para V. Ex• só o período final:

..0 Congresso não pode escapar ao juízo _crítico
da opinião pública, mesmo severo, quando passa a
ocupar o primeiro plano da vida politica do País.
Nada justifica, porêm, subinetê-lo a censuras por
vezes equivocas, como fruto da desinformação, da
mâ vontade sistemática e do preconceito autori~
tário."
Então, veja V. Ex• que hã uma discordância entre os
que elaboram o pensamento do Sistema Globo, quando
é ele expendido por meios audiovisuais ou quando é ex-
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plicit<Jdo pela sua imprensa escrita. De qualquer forma,
concordo com V. Ex' em que ess.es ataques violentos à
instituição congressual não estão acontecendo por acaso;
devem ser fi-uto de uma ação concertada daqueles que
não se conformam com esse colorido pluralista, que é a
convivência democrática e onde o Congresso Nacional
tem, evidentemente, papel de maior relevância. Não pensam dessa maneira os Membros, por exemplo, do Poder
Executivo, que têffi dado provas de que estão considerando o Congresso Nacional a instância mais elevada da
soberania nacional, tanto assim que o Senhor Presidente
da República José Sarney tem-se recusado, sistematica- mente, a legislar por decreto· lei; tanto assim que as autoridades econômicas têm submetido, por diversas vezes,
ao entendimento do Congresso Nacional decisões da
maior importância que, cU"riOsamente, ainda são vedadas
por via coilstitúciol:tal ao talante, ao ã.rbítrio, ao discernimento das duas Casas, como a decisão de como coagir o
déficit fiscal, que foi submetida com muita insistência ao
entendimento do Congresso Nacional. Agora mesmo,
estamos sabendo que pda primeira vez, ainda que sem
estar obrigado constitucionalmente a isso, o Poder Executivo envia um orçamento quejâ traz embutidas inúmeras rubricas do orçamento monetário, o que significa um
Primeiro passo para a unificação dos orçamentos, ou seja, para submeter aos olhos da Nação, através da sua
agência mais díreta que é o Congresso N adoiial, a vida
finan~ira_ e fiscal do País. Tambêm não pensam dessa
maneira, com certeza, os nossos constituintes. O povo
brasileiro tem se dirigido para este Congresso e para cá
não deixa de fazer afluir a sua demanda, por mais variada que seja, e sempre tem encontrado a ressonância necessária. tem encontrado ouvidos atentos, tem encontrado a acústica mais do que suficiente para todos os seus
tciiJin:tos. Apesar de todas as criticas, o povo brasileiro
continua a se dirigir ao seu Congresso com muita insistência. Veja V. Ex•_ que aqueles que dizem que o Congresso ê urna instituição inútil estão apenas repetindo o
jargão sovado e ultrapassado de 20 anos, estão apenas
repetindo frases, motes, palavras de ordem de um sistema autoritário ultrapassado, que governou sem o Con·
gresso Nacional, quer dizer, que governou com as costas
voltadas para a vontade do povo aqui representada, e esses agora se arvoram em paradigmas, em paladinos de
uma luta pela libertação, pela abertura democrática, pela
conSolidação das instituições democráticas e que fizeram
parte de uma instituição das mais respeitadas e louvadas
neste Senado, insistentemente por este Congresso, que é
a Ordem dos Advogados do Brasil - vêm, de público,
dizer qL~ce esta Casa é uina Casa inútil. Nobre Senador
Fábio Lucena, quando um jornal publica matéria dessa
-natureza, fico cada vez mais convencido de que esta Casa
é útil, necessária e suficiente para a realização dos mais
altos desígnios da vida democrática. Saiba V. Ex• que essas acusações só engrandecem o Senado. Ninguém,
nobre Senador, ninguém "chuta um cachorro morto."
O SR. FÁBIO LUCENA - Agradeço, nobre Senador
Marcondes Gadelha, o seu aparte.
Peço ao eminente Presidente da Comissão Mista que
estuda a emenda constitucional que convoca a Assembléia Nacional Constituinte, faça excluir de qualquer
cogitação ou convite para ser ouvido, sondado, ausculta·
do, que proíba simplesmente seja convidado a comparecer àquela Comissão o Presidente do Instituto dos AdvogadQs de São Paulo, Sr. lves Gandra Silva Martins, que
chamou de inútil o Congresso Nacional brasileiro; inútil,
Sr. Presidente, com cêrteza, para aqueles que são inúteis!
O SR. PRFSIDENTE (Enêas Faria) campainha.

faz soar a

O SR. FÁBIO LUCENA - Concluo, Sr. Presidente,
com a sua permissão.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permita-me V. Ex' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Ouço V. Ex•, Senador
_ Luiz Cavalcante, para, logo em seguida, encerrar o meu
discurso.
O Sr. Luiz Cavalcante - Eminente colega, mesmo
correndo o indeseJável risco de ser considerado ovelha
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negra neste Plenário, mesmo assim a minha consciência
me impõe dar este aparte. Não que eu seja nenhum Catão, aquele censor inflexível do Senado romano, mas, na
verdade, a meu ver, não acho que haja nenhuma campanha organizada na imprensa contra o Congresso Nacional. O que hã é que esta é uma Casa exposta, os nossos
erros, os nossos pequenos deslizes, as nossas faltas estão
expostas à Nação, ao contrário dos outros poderes que
são intra!llurados. Mas não vejo nem mesmo invencionices, mas críticas que nos são feitas. Congresso despovoado é uma constante aqui. V. Ex•, Senador Fãbio Lucena,
é um dos três ou quatro Senadores que estão presentes,
muitas vezes mesmo o ú.nico Senador presente às sessões
do Congresso, e mais cinco ou seis Deputados, o que não
condiz de maneira nenhuma com uma Casa de mais de
quinhentos membros. Por isso, não vejo nenhum exagero em dizer-se que as sessões são despovoadas. Vemos,
não raro, sessões extraordinárias de duração de dois ou
três minutos. Sincer<iinente, isto ê que enseja as críticas
que nos fazem. Não acho a instituição inútil. Não, achoa muito nobre. Eu muito me honro de a ela pertencer.
Mas, preferiria vê-la de- outra maneira, sem os reeursos
de suprir ausências de nossos colegas pela maneira como
temos visto freqUentemente nesta Casa. Desta mesma ca·
deira, afirmei, certa vez. que se numa escola pública alunos tentassem suprir a falta dos seus colegas ausentes da
maneira como fazemos aqui, eles seriam punidos ou, talvez, expulsos da escola. No entanto, em dias passados
que não são tão remotos, nós mesmos, aqui neste Plenário, frzemos isso- freqUentemente. Vejamos também o
que ocorre com as sessões de apreciação de decretos-leis,
aquelas sessões em que o Congresso tem prazo de 45 dias
para discuti-tos e, depois, dez sessões consecutivas para
votâ-los. Via de regra, as·dez sessões se esgotam sem votação alguma e, assim, as proposições do Presidente são
dadas como aprovadas. Ora, cada sessão do Congresso
Nacional, agora com os novos níveis de vencimentos,
custa, a grosso modo, 500 milhões de cruzeiros. Refirome a sessão extraordinária: 500 milhões. Então se aprovássemos um projeto de decreto legislativo ou um
decreto-lei numa única sessão, a despesa seria apenas de
500 milhões de cruzeiros. Mas como não aprovamos, então aquilo que deveria custar 500 milhões de cruzeiros
para a Nação, vai a 5 bilhões de cruzeiros. E nós, Senadores, em vez de recebennos apenas um jeton, 112 mil
307 cruzeiros, recebemos 10 vezes mais, ou seja, I milhão
123 mil e 70. Os números me foram dados pela Casa, que
tem 3.569 funcinários. Nós, Senadores, recebemos jetons, mas os funcionários da Casa recebem o jeton sob o
DC?me de diárias de valor variável. Então, ao todo, rio Se·
nado, uma sessão extraordinária custa 240 milhões e 973
mil cruzeiros. A Câmara dos Deputados, que tem um
pouco mais de servidores que nós, deve despender, em
cada sessão extraordinária, pelo menos 260 milhões. Somando as duas parcelas, chega-se a 500 rhilhões de cruzeiros.
Sei que a minha situação é bem incômoda. Corro o risco de ser aqui tratado como tratado foi o J ornai O Globo. Mas, meus colegas, repito Lope de Vega: ..A verdade
só tem vergonha de estar escondida". Muito obrigado.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Luiz Cavalcante ...

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro ao nobre orador quejâ se esgotou o tempo de que dispunha.

O SR-; FABIO -LUCENA - Sr. Presidente, peço-

lh~ alguns segunCios para" conclUir.

Nobre Senador Luiz Cavalcante, nutro imenso respeito pelas opiniões de V. Ex•s, mas lamento não poder
concordar com elas. E, diante do Regimento não posso,
hoje, alongar-me sobre as considerações que V. Ex• aqui
formulou.
Mas não poderia recordar-lhe que Danton também
não via nenhum excesso nas execuções dos tribunais revolucionários, diante o grande terror da Revolução
Francesa. ChamadQ do Tigre, ela não via excesso. No
entanto, Ex•, quando à caminho ·da guilhotina, disse ele
essas palavras sublimes: ..Peço a Deus e aos homens que
me perdõem, pois em situação delicada, eu ajudei a criar
o tribunais de excêssão."
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O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um leVeadenda?
O SR. FÁBIO LUCENA- Se o Sr. Presidente con~
sentir será uma honra para mim.
O Sr. Luiz Cavalcante- Queria apenas lembrar o§ 3'~,
do art. 33, da Constituição, Constituição que ao entrarmos nesta Casa nós juramos defender. Diz o§ 3v do art.
33:
"§ 3'~ O pagamentO da parte variável do subsídio corresponderá ao comparecimento efetivo do
congressista e à participação nas votações."

Então, não hâ nenhuma outra atividade, nem aqui
nem lá nos Estados, que possa nos desculpar de não
cumprir o dever de estarmos presentes às sessões e à.s votações. Muito obrigado.
O SR. FÁBIO LUCENA - Fica registrado o aparte
de V. Ex• para posteriores considerações.
Sr. Presidente, agradeço pela tolerância.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)
~ com muita satisração que_ ~oje registro a presenÇa do
Exm'~' Sr. Secretário~Geral do Senado Estadual de Nova
Iorque, Dr. Steven Sioan, acompanhado por sua esposa.
A visita do Dr. Sloan nos~ muito grata em particular
pelo fato de que o Senado Federal tem mantido ao longo
dos últimos anos um estreito relacionamento com a Uni~
versidade Estadual de Nova Iorque em Albany, bem
como o legislativo daquele estado. Vários servidores desR
ta casa, como parte de complementação dos seus estudos
naquela Universidade, estagiaram e estagiam no legislativo estadual de Nova Iorque tendo sido gentilmente e
prontamente recebidos por aquela Casa.
Recentemente, acompanhando Q Excelentissimo Senhor Presidente., Senador Jos~ Fragelli, eu e mais três Se-nadores desta Casa: lã estivemos recebendo como sempre
distina atenção, particularmente pelo próprio Dr. Sloan,
que nos acompanhou pessoalmente p.aquela visita.
Ao longo dos 6ltimos 15 anos, várias delegações do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados tiveram 'a
oportunidade de visitar o legislativO de Nova Iorque,
bem corno a Universidade Estadual em Albany, que nos
trouxeram grandes proveitos em termos de intercâmbio.
Durante os três dias de permanência em Brasflia, o Dr.
Sioan visitará orgãos deste Senado Federai, entre eles a
Secretaria Gerlil da Mesa Diretora, a Assessoria, o PRO~
DASEN, e o Centro Gráfico, alêm da Câmara dos Deputados.
A seguir, Dr. Sloan visitará as Assembléias Legislativas de São Paulo, do meu estado, o Paraná, Rio Grande
d~ Sul e Riõ de Janeiro, retornando aos Estados Unidos
em 24 de agosto. ConYém salientar que vários parlamentares destas Assembléias jã tiveram a oportunidade de visitar a cidade de Albany sendo muito bem recebidos pelo
Legislativo Estadual de Nova Iorque, bem como a Universidade Estadual.
Portanto, por estas razões, é para esta Casa uma grande alegria poder registrar tão ilustre visita, esperando podermos retribuir a hospitalidade que lã recebemos.

O SR. PRESIDENTE

(En~as

Faria)- Estâ encerra-

da a hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberação. Passaremos à discwsão das matérias.
Item 1:
Discwsão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'~' 116. de 1984 (n' 2.595/83, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que acrescenta parágrafo ao art. 232 da Lei
n'~' 5.869, de I 1 de janeiro de 1973- Código de ~o
cesso Civil, tendo

PARECER FAVORÁ VEL,sob n• 399, de 1985,
da Comissão

De Constituido e Justiça.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por ralta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Item 2:
Discussão, enl. turno úriico, do Projeto dC Decreto Legislativo n' 19, de 1983 (n'~' 3/83, na Câmara
dos Deputa~os). que aprova o tex.to do Acordo de
Cooperação Cultural, Educacional, Cientifica e
Técnica. assinado entre a República Federativa do
Brasil e a República Popular do Congo, em Brasflia,
a 7 de julho de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 392 c
393, de 1985; das Comissões:
De Relações Exteriores; e
De Educaçio e Cultura.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Enêas Farias) -

Item 3:

Discussão, em primeiio turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 300
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do SenaM
do n•I9, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, determinando que as instituições de ensino superior
vinculadas à União mantenham cursos notumos,

tendo:
PARECERES, sob n's 208 a 210, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, oferecendo substitutivo visando sanar o vfcio de inconstitucionalidade apontado, como voto vencido __ dos Senadores
Helvídio Nunes e Moacyr Dalla;
De Educação e Cultura, favorável ao substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça; c
De Finanças, ravorável ao substitutivo da COmissão de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto e o substitutivo quanto à consR
titucionalidadc. (Pausa.)
Não have~do quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por ralta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Enêas Farias) -

Esgotadaa

matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palaVra ao nobre Senador Itamar -Franco,
por cessão do nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero agradecer antes de ~ais nada a gentileza do
nobre Senador Lomanto Júnior de permitir que eu usasse a palavra em lugar do nobre representante baiano.
Desejo comeõtar um projeto de nossa autoria que:
uDispõe sobre a nio aplicação dos Requeri~
mentos cl.isc:lplinares das Forças Armadas aos casos que especifica.
O Congresso N ãcional decreta:
Art. 1' Aos militares postos na reserva ou re-formados não se aplicam os Regulamentos disciplinares das Forças Armadas.
Art. 2'~' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'~' Revogam-se as disposições em contrário.
JustiOcaçio

Com o presente projeto, objetivamos eliminar
prática existentes em nossas Forças Armadas, que
vem causando distorções e, até, incentivando a~u
Sos, nó -respeitante à execução de certas nornias disciplinares. De fato, quando o servidor, seja ele civil
ou militar, passa para o regime de inatividade, embora alguns Iaços subjetivos de vinculação com o
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Estado se mantenham inalterados, as prerrogativas
da cidadania não podem sorrer restrições, sob pena
de converter-se o aposentado ou reformado cm elemento marginalizado na conjuntura da participação
social. Neste ponto, o militar, talvez por cediço costume já sem razão nos dias atuais, mantém-se vincu~
lado a sistema disciplinar que invade e violenta as
suas prerrogativas de_ cidadania, sobretudo os que
incidem no campo da manifestação política. ~ comum vermos, ainda hoje, a aplicação de sanções
disciplinares a preeminentes figuras de militares, já
afastados do serviço ativo, pelo simples rato de,
como cidadãos brasileiros, manifestarem-se sobre
problemas políticos, eoonômicos e sociais, encaiadas essas participações como críticas ao poder dominante.
-~ Em verdade, essa 1,1ltrapassada praxe disciplinar
só serve para enfatizar ainda mais como conotação
política, nem sempre existente, intervenções ditadas
unicamente pela inclinação patriótica muito comum
nos valorosos integrantes _das nossas Forças Armadas. Não vemos, pois, nenhuma ra:zào para que se
continue a aplicar sanções disciplinares a militares
postos na reserva ou refonnados, ainda porque,
além de condenável qualquer cerce;amento da livre e
responsável manifestação, pouquíssimo efeito exercem- esses pronunciamentos espccfficamentc nos
meios militares, apenas pelo simples fato de provirem de ex-integrantes das Forças Armadas. Na
atualidade, o militar acompanha, como ·qualquer cidadão prestante, o desenvolvimento da conjuntura
nacional, seja através do acesso que tem às fontes de
pesquisas nos próprios setores militares, senão, tam~
bém, por intermédio do~ meios de comunicação em
geral, formando as suas convicções da síntese desses
acontecimentos~ Não seria, portanto, a simples opinião pessoal de um militar reformado - ainda que
desfrutasse do maior prestígio no âmbito das Forças
Armadas - que viria alterar arraigadas convicções,
atingindo a unidade dos setores militares e
ameaçando a segurança nacional.
Assim sendo, sugerimos. com o presente projeto,
a revogação das normas que prescrevem a aplicação
disciplinar aos militares postos na reserva ou reformados."
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que ao apre-sentarmos esse projeto em 1983 - vou solicitar em seguida, Sr. Presidente, que o coloque na Ordem do Diativemos por obje!ivo libertar o oficial rcrormado das
sanções que eles estão sujeitos, através do regulamento
disciplinar do Exército, e mais ainda do regulamento das
transgressões militares.
No caso presente, Sr. Presidente, para ser mais específico, o General Euclides Figueiredo tem manifestado a
sua opinião como Comandante da Escola Superior de
Guerra. E veja, Sr. Presidente, se nós fôssemos buscar o
anexo 1, da chamada Relação das TransgressõeS dos Militares, no seu artigo 65, que diz o seguinte:
..Discutir ou provocar discussões, por qualquer
veículo de comunicação, sobre assuntos político ou
militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado."
Por es_se artigo, Sr. Presidente, indubitavelmente o General Euclides Figueiredo já deveria ter sido punido pelo
Estado Maior das Forças Armadas. O que se objetiva
agora, Sr. Presidente? Pelo menos a imprensa tem retratado, e veja o perigo se o nosso projeto não for aprovado. Se o General Euclides Figueiredo, que deve cair ago-ra, ao qUe tudo indica, na compulsória a partir do mês de
outubro. S. Ex• passa à reserva das Forças Armadas.
Mas quero chamar a atenção do Senado, Sr. Presidente,
para a gravidade do caso. Se o General Euclides Figueiredo cair na sua compulsória no dia 6, S. Ex• estarâ ainda vincUlado ao Regulamento das Forças Armadas, estará sujeito a~- Regulamento das Transgressões Milita~
res.
Veja, Sr. Presidente, se esse militar ou ele, ou outro
qualquer. através dos meios de comunicação discutir
qualquer assunto político estará sujeito ao regulamento
disciplinar das Forças Armadas.
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Portanto, Sr. Presidente, é um absurdo que o militar
ao passar para a reserva ele não tenha direito como sim-

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador César Cais, V.
Ex• aparteou dividindo em dois planos a sua intervenÇão. Vou tentar respoi:tder pela segunda parte: quan:io eu citei o ilustre General Euclydes Figueiredo foi
económicos e políticos do Pafs, particularmente quando
como exemplo para mostrar exatamente o que diz a Renós queremos que este País caminhe para o verdadeiro
laçãp de_ Transgressões Militares, no seu art. 65. Veja V.
estado democrático.
Ex• a dureza do art. 65, e que permanece! Este é _o ponto
O Sr. César Cais - Permite V. Ex• um aparte?
central do meu projeto que lerei daqui a pouco e V. Ex'
hã de veri_ficar o parecer que deu a Comissão de SeguO SR. ITAMAR FRANCO- Com muito praZer, Senador César Cals.
rança do Senado Federal, que é de estarrecer. Veja o que
diz o art. 65: .. DisCutir ou provocar discussões por qualO Sr. César Cais - Nobre Senador Itamar Franco,
--querveícuJo de comunicação sobre assuntos políticos ou
creio que este é um assunto de muita importância que V. militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente
Ex• estâ também trazendo ao plenário desta Casa. Faço
técnica quando devidamente autorizados".
dois comentãrios; o -primeiro, sobre o projeto de lei que
Evidentemente, não foi o caso de S. Ex' É claro se ele
V. Ex• apresentou, e que entendo que tenha razões para
procedeu a uma conferência - se fosse recinto fechado
isto, porque na realidade não me parece que o militar da
seria outro problema,- mas o que nós estamos assistinreserva tenha obrigacões semelhantes aos militares da
do é que S. Ex• tem falado claramente e não apenas atraativa. Na verdade, o aposentado do servico público· pode
- vês de conferência. Estã sujeito, quCr gostemos ou não falar sem que isso seja considerado um crime ou uma inV. Ex', que é um ilustre oficial da reserva das Forças Arfracão, porque o militar da reserva, que às vezes é um
madas Brasileira, patriota, um democrata que nós reC_oem'presârio, professor, às vezes tem outras atividades cinhecemos aqui, há de reconhecer que nós estamos quevis não pode como integrante de uma classC-cfvil oU de
rendo evitar é exatamente isso. V. Ex' ê hoje um Senauma sociedade emitir suas opiniões. Não veria nenhum
dor, tem o direito de falar, tem o direitO de debater coperigo, para a segurança nacional, um militar da reserva
nosco sobre assuntos políticos, económicos e sociais.
emitir suas opiniões, não me parece qUe tenha lógica.
Mas um outro oficial da reserva, que não Senador da
Agora, inclusive, o aspecto do General Euclides FigueiRepública, que não Deputado, não poderia fazê-lo pelos
redo, que conheço em detalhes alguns dos seus pronunmeios de comunicação, se ele quisesse criticar qualquer
ciamentos, porque fui debatedor de uma conferência que
acão de Sua Excelência o Senhor Presidente da RepúbliS. Exb 9 proferiu em Fortaleza sobre democracia. A conca, se ele quisesse criticar o CongressO Nacional ou se ele
ferência, que eiã. coordenada pela Escola Superior de
quisesse mostrar que qualquer autoridade nesse ou naGuerra, mostrava a democracia e os aspectos positivos
quele campo estâ errada. V. Ex• sabe, melhor do que eu,
de uma democracia. Então, ele na sua conferência está
que isto não seria possível face ao atual Regulamento
em defesa da democracia. Mas levantei um assunto que
Disciplinar das Forcas Armadas. E é por isso qtie eu folme pareceu oportuno; a democracia é realmente o único
go ouvir de V. Ex•, como Senador e ~a R._eserva das
sistema que pennite, dentrO da lei, que pessoas que são
Forças Armadas, que aceita debater o nosso projeto, que
contra a democracia possam atuar livremente para banivisa exatamente- isto: libertar o oficial da Reserva para
Ia, e falou-se, inclusive, que esses são portanto inimigos
que ele possa, como cidadão livre, como civil, debater os
internos da democracia e que muitas vezes recebem
problemas nacionais.
ajuda, e atê fínanceira, de inimigos exter-noS da democraO Sr. J_osé Lin_s- Permit~ V.~' um 8parte?
cia - tudo dentro da lei - e isso nunca é considerado
um pecado grave contra o pacto social e político, apesar
O SR. ITAMAR FRANCO -Ouço V. Ex•
de saber-se que recebem ajuda financeíi:'i:J. de inimigos exO Sr. José Lins - Nobre Senador Itamar Franco, o
ternos da democracia. Falei inclusive na ocasião, como
projeto
de V. Ex• é dos mais justos, deve realmente ser
debatedor, que sob esse manto de democracia, muitas
analisado e, m~is do que isso, deve ser aprovado. V. Ex•
vezes sobre o pluripartidarismo, que defensores de regisabe que este dispositivo vigorava antes de 64. Quando o
mes, como as ditas Repúblicas Populares, que são uniPresidente CastellO Branco assumiu o poder, um dos
partidaristas se envolvem ou se acolhem sob o manto do
seus
primeiros atas foi exã.tamerife revogar esSe- impedipluripartidarismo, para lutar a favor daqueles regimes
mento de que os militares da Reserva não pudessem se
unipartidaristas e eu não- faço diferença- entre direita ou
manifestar sobre assuntos políticos e militares. ora.- um
esquerda. Foi perguntado, inclusive, qual é a aUtodefesamilitar da Reserva desvinculou-se praticamente de todo
da democracia e, dentro dessa resposta da autodefesa da
·o sistema, -de todo impedimento que o permita falar lidemocracia, aqui se mOs_tiou que o art. 152 da Consiivremente
sobre os problemas da Nação. E se o Presidentuicão, - dos partidos políticos - a i'edacão anterior
te Castello Branco, um militar, certo que um liberal, mas
proibia a um partido poHtico Qtiá.Iquer tipo de vinci.i~
um homem de uma imensa compreensão dos problemas
lacão com governos ou entidades estrangeiras. Agora na
públicos, dos problemas militares e dos problemas polítiEmenda nv 25, ao invês de ..qualquer tipo de vinculação
·cos,
se ele mesmo. por iniciativa própria -redigiu, de Prócom governos ou entidades estrangeiras, organizações
prio punho, o decreto que restabeleceu para os militares
ou partidos estrangeiros", para o termo ..subordinação a
da
reserva
o direito de se pronunciar sobre assuntos miligovernos estrangeiros". Qual é o partido politico que vai
tares e políticos, jâ se vê que essa solicitação, esse desejo,
se declarar subordinado? Isso foi levado ao debate e S.
-essa prerrogativa- partiu ae dentro do corpo militar, reEx', o General Euclydes de Figueiredo, dentro do exercípresentado por um ex-Presidente da República, cujo
cio da sua função de Diretor da Escola Superior de
conceito entre os militares e civis não encontra quase paGuerra, num tema que era a democracia, se manifestou
ralelo. Eu mesmo tinha, nobre Senador, redigido tamcontra a legalização dizendo que a autodefesa da demobém uma lei nesse sentido, e quando soube que V. Ex• tecracia tinha sido enfraquecida pela mudança de redação.
ria dado entrada a esse projeto, evidentemente não encaE parece-me que a redação anterior- eu sei que jã é lei,
minhei
mais à Mesa o meu projeto, que poderia ser anajã é constituição, não temos mais o que discutir neste
lisado para um substitutivo, que creio; não será necesmomento - era mais sábia. Como é que se pode imagisário, pois o prOjeto em si é muito Simples. Assim estou
nar um partido nacional vinculado a um governo estrande pleno acordo com V. Ex' e lembro ao Congresso que
geiro, porque a atual redação da Constituicão prmite,
a
iniciativa da revogação desse dispositivo dos Estatutos,
uma vez que passou a redação ••subordinacão"? Se é
a liberação dos militares da reserva para pronunciamencaso de punição um Diretor da Esoola Superior de Guertos como qualquer civil, como qualquer brasileiro, qualra, fazendo uma conferência sobre democracia, colocar
quer membro da Nação_, sobre assuntos políticos e milieste assunto - e depois vem a repercussão no meio jortares, partiu do Presidente Castelo Branco que aprovou
nalístico o jornal indaga novamente - mas a resposta
o
decreto e que só foi restabelecido, parece-me ao tempo
foi unia conferência Sobre democnicia. Então, parece-me
do
general Hugo de Abreu, por questões tamb6m polftique nós estamos sendo mais autoritários do que _o regime
cas, se não me engano.Este era o testemunho que queria
anterior; e estamos querendo cobrar até que conferencisdar
a V. Exf.
tas não possam expedir os seus pontos de vista. De maples cidadão de manifestar-se sobre os problemas sociais,

neira que, acho de inteira valia, pelo menos, a discussão
do projeto de lei que V. Ex• apresentou aqui ao Senado.

O _SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador José
Lins, veja V. Ex' qui: nós apresentamOs esse projeto em
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outubro de 1983, e folgo em tê-lo ao nosso lado, nessa
defesa.
Sr, Presidente, eu vou ler, para que o Senado tome conhecimento, porque ao final do meu pronunciamento,
vou solicitar para que V. Ex' coloque este projeto na Ordem do Dia, mas vou ler, com a permissão do nobre Se-nador Milton Cabral, já que o parecer é de autoria de S.
Ex• - parecer da Comissão de Segurança Nacional,
sobre o nosso projeto. Nobre Senador César Cais. V. Ex•
é um militar aberto, democrata, e vê que os Militares da
Reserva não devem e não podem continuar sujeitos a
essa disciplina militar por que constitui, inclusive, um
pomo de discórdia. Dizer que a Nova República, por
exemplo, está à espera de que o General Euclides figueiredo caia na compulsória, é um tolice, uma balela, porque ele continuará sujeito, se este projeto não for apro~
vado, ao mesmo Regulamento Disciplinar das Forças
Armadas e, particularmente, ao Regulamento das TransSressões Militares, riO seu art.- 6_5. Mas, veja V. Ex' que é
o Senador Milton Cabral quem diz o seguinte, com o devido respeito ao eminente Senador da República, civil,
Milton Cabral.
O Sr. Milton Cabral- Nobre Senador, espero que V.
Exf. me conceda um aparte logo após o seu comentário.
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer.
Gostaríá. apenas de ler o seu parecer, Senador Milton
Cabral. Interessante, Senador César Cais, V~ Ex•, que é
um militar, aprova o nosso projeto porque entende, talvez, mais do que nós outros, do sentimento que graça na
reserva das Forças Armadas.
O Senador Milton Cabral diz o seguinte:

"O projeto pretende estabelecer no seu art. l v que
aos militares postos na reserva, ou reformados, não
se aplica os regulamentos disciplinares das Forças
Armadas."
Aí vem o Senador Milton Cabral:
..Na Comissão de Constituição e Justiça foi julgado constituCional, mas foi rejeitado na apreciação
do mérito."
Se bem que entendamos que a Comissão de Constituição e Justiça não poderia rejeitar no mérito, como não
o fez. Ela aprovou a constitucionalidade e a juridicidade
do nosso projeto.
..Fizemos parte da douta Comissão de Constituição iJustica eter[amos sido voto vencido. Temos
como clara a inconstitucionalidade do projeto,''
S. Ex• jã investe_contra a Comissão de Constituição e
Justiça, o Senador Milton Cabral, dando o parecer pela
Comissão de Segurança Nacional. E o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi favorável à sua constitucionalidade e_juridicidade.
Reza a Constituição no seu art. 93:
..Art. 93. As patentes, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são asseguradas
em toda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e da
reserva como aos reformados."
Portanto, vantagens, prerrogativas e deveres.
Por outro lado, entre os 28 itens do inciso I, do art.
100, do Regimento Interno do Senado, não encontramos
aquele que pudesse justificar. por parte da Comissão de
Constituição e Justiça, a apreciação do mérito do proje~
to.
_
É evidente. Na Comissão de Constituição e Justiça,
apenas o relator - e vou me referir daqui a pouco :;;__ se
manifestou no sentido de que se tivesse que julgar no
mérito· não concordaria. Mas, ele teria que julgar, como
julgou, a constituciãnalidade e juridicidade.
..Como pelo art. 119, § 2"', do Regimento Interno,
só a Comissão de COnstituição e Justiça pode se ma~
nifestar sobre a constitucionalidade da proposição,
fi:z;emos apenas como obs_ervação pessoal, sem incorporar as conclusões no nosso relatório."
Felizmente, dizemos ilós, é claro.
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"Passamos ao que nos compete, a apreciação ?o
mérito do projeto. Comissão de Seguranca Nactonal Senador Milton CabraL Nos debruçamos sobre
0 Regulamento Disciplinar do Exéi"_cito, como o
mais típico e por ser o que atinge o matar número de
militares. 1:: estabelecido pelo Decreta n"' 90.611, de
4 de dezembro de 1984 e consta de?&artigos que_ re-

gulam, para os militares .d~ ativ.a, ;~erva e rerormados, transgressões e pumçoes dtsctpbnares, comportamento militar, recursos e recompe_?sas, e te~
como anexo I a relação de transgressoes, as quats
são em número de 121."
Nessas 121, no art. 165 tive a oportunidade de debater
com V. Ex•, Senador César Cais.
Leiamos algumas:

"1 -faltar à verdade, ter pouco cuidado com asseio próprio ou coletivo em qualquer circunstância,
•Jsar violência desnecessãria no ato de efetuar priw
são, maltratar presos sob sua guarda, fumar em lugar ou ocasião onde seja vedado, ou quando se dirigir ao superior, manifestar-se, o militar da ativa,
sem que esteja autori2:ado, a respeito de assuntos
políticos; 65- discutir ou provocar discussão por
qualquer veículo de comunicação sobre assuntos
políticos ou militares, excetuando os de natureza exclusivamente técnica e devidamente autorizado;
76 - usar traje civil, cabo ou soldado, sem a devida
permissão escrita da autoridade competente; 88desrespeitar regra de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa; 92 desconsiderar ou desrespeitar autoridade civil;
109- ofender, provocar ou desafiar com atas ou
palavras seu subordinado; 111 - participar de rixa
ou promovê-la, inclusive luta corporal contra superior, igual ou subordinado, exercer, o militar da ativa, qualquer atividade comercial ou industrial, ressalvadas as permitidas pelo Estatuto dos Militares.,.
O Senador Milton Cabral transcreveu o regulamento e
as transgressões.
Continua S. Ex•:

"Pela: leitura dos excertos acima, que ju}gamos
representativos, formulamos as seguintes observações:"
E vamos ver as observações do Senador Milton
Cabral. São muito interessantes.
"Lida pela sua negação, a relação de transgressões contém recomendações que não vemos por que
delas se devam eximir os militares da reserva ou re-formados. Algumas são simplesmente normas de
boa educação, algumas são específicas para os militares da ativa, outras só para os praças, outras, embora_ genéricas, têm endereço sobretudo aos praças,
como a de n' 42, que trata- do assCiO. ''
Só os praças. Até vou ler a!ie n~?42, que o Senador cita
aqui.
•'Ter pouco cuidado com asseio próprio ou coletive em qualquer circunstância."
Só os praças.
Agora, Senador Milton Cabral, veja a amplitude que
pretende dar a isso e Deus me livre se V. Ex.f- fosse Mi'nistro do Exército:
- .. Muitas deveriam ser estendidas aos servidores
civis, com o que ganharia o Estado e a Nação. De
outras tantas desejar-se~ia que sempre tivessem sendo cumpridas à risca."
Não é militar quem diz isso, é o Senador Milton
Cabral.
Entre as 121 vedações, a única que parece conter
algum cerceamento à expressão p_olítica.
A única não, é a mais séria e a mais grave, Sr. Presidente.
..A expressão política de militares da rese~a ou
reforma~os é a de. n'? 65 que se refere à discussão,
por veículo de comunicação, de assuntos políticos
ou militares. A mais importante, porém, das conseqüências do Regulamento Disciplinar do Exército, e
certamente das outras Forças singulares, não é a im-
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posição de pesado fardo de restrições aos militares
da reserva ou reformados, é o asseguramento das
prefrogativas das patentes."
Vou reler, Sr. Presidente:
..é o asseguramento das prerrogativas das p~ten
tes. O militar não é só suóordiitado, é também -superior. Ora, pelos regulamentos disciplinares, a tode
dever de subordinado corresponde prerrogativa de
superior. Por outro lado, a todo dever de militar
correSPondem vantagens para seus _camaradas,
quãndo m-ais não seja de solidariedade_ e de espírito
de corpo."
Por tudo isso, e por muito mais que desejamos
deduzir, somos pela rejeição do projeto.
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servir exatamente, como cidadão livre que ele deva ser,
de ao examinar qualquer problema de ordem poHtica
neste Pais, possa vir a ser punido, possa levar a discórdia
no seio das Forças Armadas. V. Ex• não teve argumento,
no seu parecer. V. Ex• diz que não conheço o Regulamento Disciplinar do Exército. Evídente que tive o cuidado de ler o Regulamento do Exército, inclusive a Lei
das Transgressões, estou apto a debater com V. Ex• O
seu parecer será rejeitado pelo Plenário do Senado porque ele não tem argumentação, ele foge ao debate que
quero trazer, que o cidadão, na reserva, deve ser um cidadão livre, ter o direito não apenas, como o Senador da
República ou Deputado, de discordar ou de discutir as
--coisas atínentes à Nação brasileira.

O Sr. Milton Cabral- Permite V. Ex' um aparte?

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não.
O Sr. MUton Cabral - Ouvi com muita atenção os
seus comentários e a sua tentativa de ridicularizar o parecer, mas V. Ex' nessas tentativas ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou com muito prazer
o~vir V. Ex• Senador Hélio Gueiros para depois ouvir o
nobre Senador César Cais.

O SR. ITAMAR FRANCO nasnL

V. Ex• permite? Ape-

O Sr. Milton Cabral- Não. V. Ex• falou e está gravado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Na gravação não pode
estar -nenhuma tentativa de ridicularizar.
O Sr. Milton Cabral- Mas V. Ex• não vai atingir o
seu objetívo porque o seu projeto e os seus comentários
_revelam uma coisa que é evidente: V. Ex• não tem a menor idéia do que ê disciplina e muito menos do que é o
Regulamento Disciplinar do Exército ou das Forças Armadas. O seu projeto, na realidade, se esta Casa o aprovasse, se o Congresso Nacional o aprovasse, teria que,
primeiro, provocar uma reformulação completa, total,
do Regulamento Disciplinar das Forças Armadas. Na
realidade, teria que se promover uma revisão completa
de uma sêrie de prerrogativas ~obrigações que o militar
tem. Ele assume e é príVilegiado por isso mesmo. Trata-se de uma classe privilegiada porque ela toda é preparada para combater, para defender a ordem, para defender
o País; ela não ~ uma classe comum. Por isso que o cidadão faz uma opção quando ingressa na vida militar. E, se
admitirmos que o militar na reserva, ele deixa a sua par-ticipação nas Forças Militares, vai para a reserva e passe
a atuar politicamente e a falar com tota,I liberdade, como
V~- _Ex• deseja, que reflexo isso teria na disciplina da
Força Militar? Um egresso da Força Militar, logo em seguida a faiar e a fazer eco das suas palavras dentro das
corporações. Nós iríamos abalar seriamente a coluna
central, o pedestal das Forças Armadas, que é a disciplinar. Não ~ s6 no Brasi1, em qualquer país do mundo.
Aliás, essas exigências não são exclusivas nossas, todos
os Exércitos organiZados, todas as forças armadas organizadas exigem do reformado esse tipo de comportamento, porque, do contrário, V. Ex' vai criar uma situação,
onde um elemento despreparado, ou um elemt!lto _que
perca momentaneamente a sua serenidade, frustrado
com problema de natureza psicológica, seja lá o que for,
ele pode se transformar num problema grave, sério, em
termbs de disciplina. Não é um assunto tão simples para
se reformular através de um decreto, como o que V. Ex'
apresenta. Citei algumas coisas que V. Ex• tentou ridicularizar, mas constam do regulamen_to. Transcrevi apen~s
para dar idéia do quadro, da gama, da extensão das exigências a que o militar é submetido. Duvido que V. Ex•
destrua essa argumentação. 1::, por enquanto, o que queria dizer a respeito.
O Sr. César Cais- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Setladot Ces;~r Cais,
ouvirei V. Ex' depois de responder ao Senador Milton
Cabral.
Primeiro, Senador Milton Cabral, não tentej ridicularizar V. Ex• Aperras procurei, na minha leitura, dar ênfase ao parecer de V. Ex• V. Ex• diz que não vou destruir o
parecer de V. Ex• Não é decreto o que estou apres~ntan
do, é um projeto de lei, apresentado em 1983. Ao con~
tl"ário do que pensa V. Ex•, exatamente o que estou querendo evitar é que o militar posto na. reserva, ele possa

O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Itamar Franco,
em primeíro-lugar V. Ex• tem toda razão ao defender o
seu projeto de lei, eu quero acreditar que esta Casa,
como a Câmara dos Deputados, irã aprovar esse projeto
de lei. O rililitar da reserva não tem mais nada a ver com
a atiVa. Não adianta esse truque, essa filigrana de que o
militar da reserva é uma coisa e o militar reformado é
outro, porque para povo não é Militar de pijama é militar de pijama. Não interessa que o nome dele seja da reserva ou reformado, é a mesma coisa. Quero dizer a V.
Ex• que isso não é exclusivo do militar. O funcionário civil, também, quando passa para a inatividade, também
sofre esse problema. Eu tenho um desembargador apo·
sentado do Pará que diz que desembargador aposentado
não recebe convite nem para enterro. Então V. Ex• veri·
fica que esse problema do militar de pijama ê comum a
qualquer funcionãrio público, não tem nada demais.
Quero dizer a V. Ex• que, com relação, também, a essa
filigrana entre da ativa e da reserva e da reforma, que,
embora o eminente Senador Milton Cabral fale muito no
R DE. eu quem dizer que acima do RDE estâ a Consti·
tuição, e a Constituição permite que o militar da ativa
seja candidato.
..Art. 150. São inelegíveis os inalistáveis.
§ 1~ Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições:
b) o militar em atividade, com cinco ou mais
anos de serviço, ao candidatar-se a cargo eletivo será afastado, temporariamente, do serviço ativo e
agregado para tratar de interesse particular;"
Então, quero dizer a V. Ex• que o militar na ativa faz
propaganda política, critica Governo, elogia Governo,
faz o que bem entender, porque a Constituição permite.
Não ínteressa que o RDE diga ,que ele não pode porque
a Constituição Cstâ acima do RDE. Portanto, ele pode
participar, pode ser candidato e pode fazer e acontecer,
como qualquer um de nós, porque estã garantido pela
Constituição. De modo que o projeto de V. Ex•. quando
considera o funcionário da reserva, ou reformado, livre
de qualquer sanção, tem toda a procedência. QuerO dizer
também que, com relação a se ler aqui artigos do RDE
para dizer que ele énquadra qualquer um, quero dizer a
V. Ex• que tudo no Brasil é crime. Basta que o Ministério
Público queira enquadrar V. Ex• que enquadra em qualquer artigo do Código Penal ou da Lei das Contravenções Penais. ~ difícil qualquer atitude ou comporta·
menta de V. Ex' que não possa ser enquadrado num artigo da Lei das Contravenções Penais ou da Lei Penal.
Agora, com relação à tolerância do atual Governo ao
General Euclydes Figueiredo, eu me permito discordar
de V. Ex' quando acho que o Governo está agindo certo.
Para mim, Escola Superior de Guerra é um grupo escolar. Não tem a menor significação. Pode ser que no tempo da ditadura, do Al-5, ela tivesse uma proeminência,
mas; salvo raras e honrosas exceções, o recrutamento
para a Escola Superior de Guerra era feito entre a mediocridade ou o facciosismo da vida pública brasileira.
Então não dou esse valor extraordinário à Escola Superior de Guerra. Para mim é um grupo escolar com um direter, e com tím detalhe de que essa atual turma é recrutada ainda do tempo da República Velha. E' tudo af!J1.a:.
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do com aqueles supostos ideais da República Velha. De
modo que eu não dou o menor valor a essa Escola Superior de Guerra com o recrutamento, como eu digo, de
mediocridade e de facciosismo que havia no passado.
Então, eu acho que o Presidente Josê._Sarney estã agindo
corretamente, prudentemente, sensatamente, quando
deixa o tempo passar para esperar que o diretor desse
grupo escolar, embora tenha esse nome pomposo de Superior de Guerra, termine o mandato e vã ser um general
de pijama. Eu acho que Sua Excelência, o Presidente da
República, estâ agindo corretamente, sensatamente.
Quando eu era um rapazola eu assisti a um jogo da seleção do Ceará com a seleção do Rio de Janeiro, e a seleção do Rio de Janeiro, depois de estar perdendo de 2 x
O conseguiu empatar Com 2 x 2. E o juiz do encontro era
o Armando Marques, que V. Ex• talvez conheça. Então,
quando houve o empate, alguns jogadores, meus conter~
râneos, da seleção do Ceai! Começararri a querer compli~
cara arbitragem do Armando Marques em campo. E eu
me lembro que estava bem perto do alambrado, e ouvi
quando o Armando Marques se dirigiu ao mais saliente
desses rebeldes, desses indisciplinados da Seleçâo cea~
rense, e disse: Não adianta que tu podes fazer o que qui.:
seres porque eu não vou te expulsar. Por quê'? Porque ele
sabia que o jogador cearense estava querendo armar
uma confusão para o jogo não terminar e se sair airosa~
mente daquela situação de empate que era desagradável
para o Cearâ. De modo_ que acho que o Presidente José
Sarney está_ bancando o Armando M~rques que foi um
dos grandes juízes do futebol. Ela sabe que que não
adianta nada armar encrenca, fazer confusão com o ci~
dadão porque o jogo para ele já vai acabar, ele não vai
ser mais nada. A melhor coisa a fazer ê deixá-lo estrebuchar, espernear, que é um direito universalmente reconhecido, deixar o tempo passar, que ele vai para casa,
vestir o seu pijama e o Brasil vai continuar na sua mar~
cha auspiciOsa e VitOriosa Cõrif ã Nova República. Era
esse o aparte que eu desejava dar a V. Ex•, manifestando
a minha inteira solidariedade ao projeto de V. Ex•, mili~
tar da reserva, ou da reforma, pOde dizer o que quiser
que não vai ter mais força, nem IriHuência no Brasil. Tem
V. Ex• todo o meu apoio ao projeto',

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja. Senador Hêlio
Gueiros, é exatamente o que nós estamos querendo mostrar. Citei apenas o General Euclydes Figueiredo porque
seu nome me ocorreu neste instante, e a argumentação
de V. Ex• é cristalina nesse aspecto. A permanecer o
atual dispositivo do Regulamento Disciplinar das Forças
Armadas, o General Euc(ydes Figueiredo, mesmo na reserva, será punido evidentemente, se ele atingir o Senhor
Presidente da República ou vier, através dos meios de
comunicação, a discutir qualquer processo de ordem
política. exatamente o que nós queremos evitar, porque ele tem esse direito; nós queremos lhe dar esse direito
como cidadão.

e.

O Sr. César Cais- Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO- Antes de continuar, Senador Cesar Cais, ouço V. Ex• para depois tecer meus
comentários finais.

O Sr. Milton Cabral aparte de V. Ex•, depois.

Eu gostaria de merecer um

O _Sr. César...Cais- Nobre Se"nador Itamar Lucena ...
desculpe-me, enganei-me, olhei para o Senador Fábio
Lucena, Senador Itamar Franco, mas ambos são democratas e ambos recebem a minha homenagem.

O SR. ITAMAR FRANCO- 1': uma honra.
O Sr. Fábio Lucena- A democracia me fez irmão do
Senador Itamar'Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Muito obrigado.

O Sr. César Cais- Exatamente, S. Ex• merece a nossa homenagem.
Na verdade, V. Ex•, ao comentar o parecer do nobre
Senador Milton Cabral mostrou que 99% dos artigos
não se aplicam ao militar da reserva, 99% daqueles listados ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Esta ênfase é qii.e talvez
o Senador Milton Cabral tenha entendido diferente, ridicularizando ...
O Sr. César Cais- Noventa e nove por cento não se
aplicam a militares da reserva.
O SR. ITAMAR FRANCO- Se bem que S. Ex• quis
aplicar a nós, civis.
O Sr. César Cais- O caso que V. Ex• coloca, e que
recebe o apoio do nobre Senador Hélio Gueiros, tem razões profundas para ser debatido pelo Congresso, pelo
Senado, porque creio que há um exagero nessa legislação. Veja bem um caso prático: o PresidenteJoséSarney, quando terminar o seu mandato, ele poderá, livremente, fazer comentários sobre qualquer assunto político. E os ex-Presidentes Ernesto Geisel e João FigUeiredo,
ou Emílio Médici, não podem, porque são Generais da
reserva. Isto não tem nenhum sentido. Eu já ouvi, pOrque o General Figueiredo, agora na reserva, tinha feito
um- pronunciamento, pedir uma punição para S. Ex•,
como general. Não tem realmente nenhum sentido práti-

co.
O Sr. Milton Cabral - Senador Cesar Cais, com licença aqui do nobre Senador Itamar Franco, queria
lembrar a V. Exf o segl!inte: se o Presidente José Sarney
sair da Presidência e fizer qualquer comentário político
não será punido, porque ele é um civil. Agora, se o General Geisel fizer um comentário, ele só poderá ser preso
por um outro General. Nenhuma outra autoridade irá
prerider, sâOúlro Gerieral. -Então há que refármar; deve
haver uma reforma, pois o militar da reserva tem prerrogativas, tem vantagens. Eu quero ver um Delegado prender_ um Coronel.
O Sr. César Cais - Nenhum de nível univerSitário
pode ser preso. Na verdade não tem lógica. Eu estou
mostrando é a lógica.
O Sr. Milton Cabral- Na revolução aconteceu um
tato que o Senador Luiz Viana estava comentando, fatos
_ curiosos: na época da revolução houve a necessidade de
prerider um Géneral e a maior dificuldade era encontrar
um outro General, para aplicar a punição.
O SR~ ITAMAR FRANCO- V. Ex!- continua com a
palavra.
O Sr. César Cais- Na verdade, eu acho que a argumentação, que o pronunciamento de um oficial da reserva não vai causar indisciplina nos quartéis.~ achar que a
indisciplina ou_que a disciplina não tem uma lógica, pois
o pronunciamento de alguém que não é Comandante e
que já está na reserva não pode causar indisciplina nos
quartéis. De maneira que eu acho que V. Ex• faz bem ao
colocar em debate o assunto. ~bom que debata; está na
hora de se reformar, de tirar todos esses grilhões que estão aí, grilhões do regime autoritário. Eu acho que está
na hora de se fazer esta análise; entendo que o assunto
merece um estudo. E eu até pediria que V. Ex• apelasse
ao Senador Milton Cabral para que S. EX• reveja o seu
parecer. Eu acho que vale a pena a Comissão de Segurança Nacional rever este assunto face os argumentos
que V. Ex• está agora colocando. V. Ex• tem o meu
apoio no projeto que está apresentando.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu agradeço, nobre SetadOr César Cais. Veja V. Ex• que os tempos são outros.
lhn ilustre militar da reserva defende hoje um projeto
democrático para as Forças Armadas. E o Senador Milton Cabral, quando cita o General Geisel nos leva a uma
observação interessante: o ex-Presidente Ernesto Geisel
dirige hoje uma empresa ligada ao setor petroquímica e
ele, o General Ernesto Geisel pode tentar influenciar o
se_tor petroqufmico, pode criticar o Ministêrío das Minas
e Energia porque ele é o Presidente de uma empresa petroquimica, mas o pobre militar, que não preside uma
empresa multinacional, se for criticar, amanhã, um setor
qualquer do Governo pode se ver às voltas com o Reguu
lamento Disciplinar do Exército. Os embaixadores militares q~e estão aí, podem falar. Nós estamos aplaudindo, inclusive, a polftica do Itamarati quanto ao apart
held, em relação à África do Sul. Esse general, no Iraque
ou no Paraguai, poderã dar a sua opinião, em relação ao
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Governo brasileiro, sobre a política de apartheld, quando outro general qualquer, que não esteja exercendo o
cargo de embaixador, pode-se ver na contingência de
não querer falar, mesmo sendo a favor do Governo, face
o Regularp.ento Disciplinar das Forças Armadas. E o Senador Hélio Gueiros, quãndo citou o problema do desembargador mostrando que, às vezes, o desembargador
quando se aposenta passa a ser apenas um simples cidadão. Não é apenas desembargador. Quando eu cheguei a
esta Casa, em 1975 ~veja V. Ex• que é um exemplo setorial e um exemplo que eu não digo que seja menoros ex-Senadores da República não podiam penetrar neste recinto, Senador Hélio Gueiros! Eram barrados naquela porta; tinham que ficar, quando muito, junto a assisiência-. Um ex-Senador da República, homem que
ocupou esta tribuna, que defendeu aqui vários projetas,
que lutou nas praças públicas, que custou a chegar aqui,
pelo processo do voto direto, não podia adentrar o recinto da Casa que ele serviu. E foi. felizmente, atravês de
um projeto de nossa autoria, um prójeto- de resolução,
que o Senado, por unanimidade, hoje permite que os exSenadores da República possam sentar ao nosso lado. E
nós vamos aplaudir aS Forças Armadas, que reconhecem
os seus ex-camaradas, que lhes dão todas as atenções nos
desfiles militares, nas formaturas militares, quando são
bem recebidos, e devem ser recebidos realmente. Mas,
aqui, no meio civil, Senador Hélio Gueiros, um exSenador da República era proibido de adentrar, como eu
disse, o recinto do seu antigo trabalho.
Antes de encerrar vou ouvir o Senador Milton Cabral,
voltando a dizer que não ridicularizei, em absolulo, o parecer de S. Ex• Tenho-lhe muito respeito, como pessoa e
como Senador da República. Se dei ênfase ao seu pronunciamento é porque, primeiro, V. Ex• quis adiantar-se
à Comissão de Constituição e Justiça, quando ela reconheceu a constitucionalidade e juridicidade do nosso
projeto em relação às Forças Armadas. E V. Ex•, relator
da Comissão de Segurança Nacional, quis ir mais além,
quis discutir o mérito da Comissão de Constituição e
Justiça. Então, a ênfase dada na leitura do parecer foi
exatamente neste aspecto. E é claro, o próprio Senador
César Cais se referiu aqui, a vários itens do Regulamento
Disciplinar do Exêrcito que realmente já deveriam estar
abolido num País democrático como o nosso. Mas, antes
de terminar as minhas considerações finais, ouço V. Ex•
com muito prazer.

O Sr. Milton Cabral- Em primeiro lugar, não poderia deixar passar em branco, quando vai ficar registrada
nos Anais do Senado, a observação do Senador Hélio
Gueiros a respeito da EsCola SuPerior de Guerra, S. Ex•
diz que a Escola é constituída de mediocridades recrutadas pelo País afora ... uma coisa desse tipo.
O Sr. Hélio Gueiros -

Facciosismo.

O Sr. Milton Cabral - Facciosismo e mediocridades
recrutáveis. O Senador Hélio Gueiros faz uma grosseira
observação e revela uma profunda ignorância a respeito
da Escola Superior de Guerra. Ele não tem a menor idéia
do que é a Escola Superior de Guerra, inclusive,
chamando-a de um grupo escolar. Eu admito que qualquer Parlamentar discorde dos conceitos emitidos pela
Escola _Superior de Guerra ou de estudos lá realizados,
mas chamar aquela escola de grupo escolar está revelando simp_lesmente uma profunda ignorância. Trata-se de
um estabelecimento de muitas tradições, lá se faz estudos, altos estudos à semelhança do que fazem outras escolas na França, na Alemanha, no Canadá, nos Estados
Unidos. Todos os países civilizados têm essas escolas. E
não há o recrutamento que S. Ex!- comenta. Há candidatos a alunos da Escola Superior de Guerra. E quero lhe
dizer que aquí, no Senado, voluntários, Senadores voluntários, como ·várioS Deputados voluntários passaram
por aquela escola. E aqui no Plenário tem, provavelmente, uns 10 colegas de V. Ex• que passaram pela Escola
Superior de Guerra. E cito, lembro aqui o seu próprio
Líder do PMDB no momento, o Senador Gastão
MUller, eu lembro o Líder do PDS, o Senador Murilo
Badaró. Lembro-me que, há pouco tempo, nós tivemos
aqui a companhia do Senador Dirceu Cardoso, e me incluo, também. Como os demais fui voluntário, também
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me inscrevi por indicação do ·senado. E eu queria
lembrar, e quis deixar por último que um dos alunos, inclusive, que se orgulhava muito de ter passado pela Escola Superior de Guerra, foi o Sr. Tancredo Neves, Presidente eleito da República e exaltado aqui, por este Plenârio, como uma das mais brilhantes personalidades da
vida política brasileira. Eu gostaria de deixar bem claro
ao Senador Itamar Franco que se me fosse dada a oportunidade de fazer uma revisão, deste parecer, provavelmente eu me estenderia um pouco mais e talvez concluisse por uma proposta de refomulação profunda da legislação que rege a matéria. Assim seria preciso abolir tudo
isso para que fosse possível atender plenamente aos objeM
ti vos do projeto de V. Ex•.
O Sr. Hélio Gueiros -

Pemlite V, Ex• um apá:rte?

O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador.

Com muito prazer,

O sr. Réli() Guelios - Permita-me uma resposta ao
ilustre Senador Milton Cabral, quando S. Ex' discorda
da minha opinião sobre a Escola Superior de Guerra,
que eu classifico de um grupo escolar. Em primeiro luM
gar, não há nenhum demêrito no grupo escolar. Eu não
vejo co.r;no alguém possa se sentir insultado porque eu
digo que aquela escola é um grupo escolar. Pela primeira
vez na vida, eu vejo alguêm atribuir intenções injuriosas
a uma opinião de que determinada entidade se assemelha
a um grupo escolar. Então, _não tenho porque me retratar dessa oPinião sobre o grupo escolar. Apenas eu acho
que lá estão aprendendo ainda as primeiras letras, o bêM
aMbã. Tudo bem, foi nesse sentido que dei a classificação
de grupo escolar, sem essa magnitude, essa pompa desse
nome Escola Superior de Guerra, contra o que me insurgí. Quanto, também, à participação dos alunos, fui
claro - e ai pode ser feita consulta às notâs taquigrâficas. Eu disse que, salvo as honrosas excesões, o recrutamento, preferencialmente, foi feito entre a mediocridade
e o facciosismo da vida pública brasileira. Mediocridade
é uma coisa, e facciosismo pode ser o homem mais brilhante do mundo, mas ê faccioso. Não tem nada demais
nisso também. O elenco predileto da Escola, durante esses vinte e tantos anos-edigo isso a V. Ex•, porque sou
um simples jornalista e por isso acompanhei esse recrutamento - era de pessoas inexpressivas, ou então de pesM
soas realmente brilhantes, mas facciosas. E V. Ex~ sabe
muito bem, eminente Senador Milton Cabral, que, ao
longo desses 20 anos, qualquer cidad~o. com um pruridozinho de oposição, não discursava, não fazia palestra,
não entrava nos umbrais Qa poderosa e sensacional Escola Superior de Guerra, nunca, seria um crime de lesa-_
pátria. Ali, era uma lavagem cerebral o que se pretendia
fazer para aquele grupo p_reviamente escolhido. Agora,
sim, nobre Senador Milton Cabral, agora eu leio também nos jornais, que tanto fala Líder do Governo, como
Líder da Oposição, como esquerdistas, como direitistas,
como centristas. Hoje, sim, acredito que na Escola, _apesar da presença desse diretor que não gosta muito de um
certo lado dos problemas, há convocação de elementos
de todas as rnatizés. De modo que não vejo nada de
mais. Não hâ porque o eminente Senador Milton Cabral
se sangrar em vida, quando se insurge aqui em defesa do
bom nome da Escola Superior de Guerra. Apenas eu a
clas~ifiquei de grupo esc_olar, sem querer fazer nenhuma
injúria a essa entidade, nias notando que, ao longo desM
ses vinte e tantos anos,_ as pessOas recrutadas ou eram
parciais, ligadas ao movimento de 64, úriica e exclusivamente. Desafia a S. Ex• que prove o contrário, ou então
eram aquelas mediocridades que-·não -tinham como aparecer na vida pública brasileira, e que se aproveitavam,
nobre Senador Itamar Franco, da pobreza e da indigência do movimento de 64, que abria os braços para muita
gente sem capacidade e sem condições, que se aproveita
.dessa situação p~ra surgir na vida pública brasileira. E aí
estão os jornais a reclamar, a deblaterar que, ao longo e
vinte e tantos anos, não surgiram lideranças, não surgiram novos expoentes no Brasil, não surgiu nada, porque
foram abafados, liquidadC?S,_ pela pressão oficial que
existia em nosso País. Era esse o sentido do aparte que
dei a V. Exf, mas o que eu quis, antes de tudo, era dizer
que eu estava de acordo com o projeto apresentado por
V. Ex• liberando completa e totalmente todos os milita-

res, sejam da reserva, sejam da reforma, -todos eles, enfim, estão livres para dizer o que bem entenderem. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha- fazendo soar a campainha.)- A Mesa adverte ao nobre Senador Itamar Franco que S. Ex• dispõe de três minutos
para completar seu discurso.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, pretendo encerrar antes dos três minutos, apenas solicitando a
V. Ex• o seguinte. Apresentamos este projeto de lei que
recebeu a número 267/83, o qualjâ tem pareceres da Comissão de Constituição _e Justiça e da Comissão de Segurança Nacional; portanto, ele está apto a entrar na Or~
dem do-Dia. Eu solicitaria a V. Ex• que este projeto, que
dispõe sobre a não aplicação dos regulamentas djsciplinares das Forças Armadas, nos casos que especifica, seja
incluído, rapidamente, na Ordem do Dia, a solicitação
que faço a V. Ex•, certo de que este projeto vai contribuir
para que o cidadão militar, na reserva, tenha o direito,
como nós outros, de discutir os problemas do Pafs, seja
e111_que campo for, pqJítico, econômico ou soch · Ê- o
apelo que faço a.~· ~E-~~-(~~!to__~~l~
O SR~ PRESIDENTE (Marcondes Gadelh.a) - A
Mesa procederâ às diligências solicitadas por V. Ex• e
eventualmente colocará o projeto em_ ~Ienãrío.

e:

O SR. ITAMAR FRANCO -

Muito obrigado, Ex•

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- ConCe-do a palavra ao nobre Senador OctâviQ __ Cardoso.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
AtOYslo C!ÍavC:s - CéSar Cais - Milton Cabral João Calmon- Severo Gomes- Henrique SantilloMauro Borges- Lenoir Vargas- Carlos ChiarelliAlcides Saldanha.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes, Gadelha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas.)-:: Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (P_ausa.)
S. Ex• não_ está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson CarneiM
ro.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não se podem obscurecer as vantagens decorrentes da
reforma admiriistrativa planejada, durante o primeiro
Governo revolucionário, pelo Professor Hélio Beltrão,
quando Ministro do Planejamento, depois de um excelente desempenho como Secretário de Estado na Guanabara: Foi ele quem idealizou a contratação, pelos órgãos
da administração indireta, de servidores regidos pela
CLT, posteriormente recrutados pelos órgãos da administração direta, pelo Poder Legislativo e pelos Tribunais
federais.
A prática foi adotada em todos os Estados e na maioria dos municípios, havendo, por isso, uma certa dinamização dos quadros burocráticos.
Mãs a prática ofereceu, também, desvantagens, como
aque1a consistente na duplicidade de tratamento dos servidores, quando os estatutários não têm direito ao 13~>
salário nem ao FGTS, enquanto os trabalhistas não percebem biênios. triênios ou qüinqUénios nem se beneficiam da estabilidade.
Promete o atual Governo corrigir essas anomalias salariais, mas é tempo de lembrar ao Ministro da Adminis-
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tração certas situações peculiares, configurando extreml.l
injuStiça, como por exemplo a dos carteiros do extinto
Departamento dos Correios e Telégrafos, transformado
em empresa, por inspiração daquela reforma administrativa.
Enquanto no novo órgão surgia a classe dos postalistas, com idênticas atribuições, aqueles antigos servidores, conservada sua denominação, ficavam inferiorizaM
dos. Os carteiros, no nível 13, e os postalistas, no nível
3~, !l.ão são class.es diferentes, praticando a entrega domtcthar e a mampulação de correspondência.
Anomalias desse tipo ocorrem, geralmente, nas antigas repartições e em alguns órgãos da administração direta que foram transformados em empresas, como a
Rede Ferroviária Federal, por exemplo. Nela, como na
Empresa de Correios e Telégrafos, ocorrem essas injustiças ~alariais flagrantes, surgidas a partir da transformação administrntiva e que perduram há quase dois decênios.
- ESPe~~mos que a Nova República, cumprindo urgentemente a reforma administrativa, corrija essas distorções sumamente injust~s, responsáveis peicl situação
de penúria de milhares de servidores.
~ra o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
-palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

O SR. GASTÃO MOLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Várias vezes tenho procurado, como é da minha obrigação, trazer para esta Tribuna, problemas que preocupam e perturbam a vida de uma comunidade de uma re'
gião, do meu Mato Grosso.
TCnho,_ por exeiriplo, OCaso específico, do problema
energético de Cuiabá e Mato Grosso. Diante da crise
~nergética que atinge Cuiabá e o Estado de um modo geral, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os Deputados EstaM
duais, ftzeram uma indicação, aos Poderes Públicos fede-rais, pedindo a construção iÕlediata da usina hidrelétrica
do Rio Manso, nas redondezas de Cuiabá. A moção dos
Srs. Deput.ados Estaduais, todos sem seleção de partido,
pede especificamente, ao Sr. Ministro Aure1iano Chaves
a dinamização da obra que será a solução energética d;
Mato Grosso, por algum tempo.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Serlãdores a justificativa da
indicação que nada mais ~ que um estudo resumido do
que significará a construção da usina do Rio Manso, paralelamente, a execução da obra da instalação da 3~ linha
~:i~:.smissão de Cachoeira Dourada, em Goiâs, atê
Eis o que diz o documento, repito, subscrito por todos
os Deputados Estaduais de Mato Grosso:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR GASTÃO MULLER EM SEU PRONUNCIAMENTO:
.Justificaçio
O Poder Legislativo e mesmo o Povo de Mato Grosso
vem acompanhando com grande interesse e preocupação
o desenvolvimento das negociações e as dificuldades enfrentadas a todo o tempo pelos setores competentes do
Ministério das Minas e Energia. ELETROBRÁS, Eletronorte -e Furnas, visando a solução definitiva do
problema de suprimento de energia elétrica para Mato
Grosso, tendo em vista que segmentos importantes deste
problema não encontraram até o momento o seu equacionamento e a viab"ilização de ordem financeira necessários a implementação da obn:.,
O suprimento de energia elétrica para o Estado de
Mato Grosso, de responsabilidade da Eletronorte e Fornas, é constituído atualmente por duas linhas de transmissão, sendo uma na tensão de 138 KV, ligando a Usina Hidrelêtrica de Cachoeira Dourada (Go) a Cuiaba,
numa extensão de aproximadamente 800 km., e outra,
na- tensão de 230 K V, entre Rio Verde (Go) e Cuiabá.
Os Parlamentares de Mato Gross-o, conscientes do
grave problema que se avizinha, se preocupam principalmente pelo fato de que o crescimento do consumo de

Agosto de 1985

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção lD

energia elétrica do Estado apresentou índice mêdio de
19,9% nos últimos 4 anos o que pode ser considerado
bastante elevado se comparado com o de outros estados
e regiões do País, onde o índice médio girou em torno de
7% em iiual período. Em decorrência do grande esforço
que o Governo do Estado está empreendendo no sentido
de proporcionar infra-estrutura -adequada, principalmente nas áreas de transporte e energia, é esperado um
crescimento de mercado- de energia elétri~ com taxas
anuais da ordem de 16% nos próximos IO anos.
É ne<X:s;ário lembrar, todavia, que a capacidade atual
do Sistema de Transmissão descrito e existente em Mato
Grosso é de aproximadamente 100 MW, que adicionada
à geração hidrelétrica local tem condições de atender,
com raz.oavel padrão_de qualidade, a demanda energêtica de sua área de influência somente até meados desde
corrente ano de 1985, desde que complementada com geração térmica a óleo diesel. A partir do 29 semestre de
1985, segundo os estudos de mercado, ocorrerá insuficiência na capacidade de fornecimento aos usuários, po-.
dendo ocorrer racionamento de energia. .
Com a cOnclusão da 2• Linha (230K V), desde Cachoeira Dourada atê Rio Verde (Go.), atualmente sendo
construída por Fumas, com conclusão prevista para o final de 1985, a capacidade de suprimento do Sistema deverá atingir cerca de 150 MW, que será suficiente para
atender a demanda do Estado até meados de 1986, conforme previsão do mercado. Salienta-se porém, que esse
Sistema de Transmissão, operando no limite de sua capacidade de transmissão, tem um desempenho pouco
confiável, apresentando elevado número de interrupções. Acrescenta-se ainda que a indisponibilidade, ou
seja, a paralização de qualquer um dos trechos de linha
exige, além da necessidade da geração dieselétrica a necessidade de racionar parte da carga do Estado.
Para a solução definitiva destes problemas foram programadas pelo MINIST~RIO DAS MINAS E ENERGIA, e demais empresas já citadas, as seguintes obras.
I. Construção da 3• Linha de Transmissão (230 K V)
desde a Usina de Cachoeira a Dourada até Cuiabá.
O trecho compreendido entre a Usina e _a divisa de
Goiás e Mato Grosso está sob responsabilidade de
FURNAS, e desse local até Cuiabã, da ELETRONORTE. O 19 trecho, da Usina atê Rio Verde(Go.) deverá entrar em operação em setembro de 1986 e Rio Verde a
Cuiabá em abril de 1987. Com a conclusão desta 3• linha
a capacidade do Sistema de Transmissão cerca de 240
MW, possibilitando o entendimento do Estado até o ano
de 1990, ainda que com certa deficiência no final do
período.
2. ConstrUção da Usina Hidrelétrica do Rio Manso.
Esta obra se reveste de grande importância não só
para o suprimento energético de Mato Grosso, mas ainda pelos seus múltiplos benefícios no tocante ao saneamento básico, melhoria de navegação do Rio Cuiabã, retenção das cheias, recuperação de áreas pantanosas para
a agricultura, na região de Cuiabá e Várzea Grande,
principalmente.
O montante de investimentos necessários para a consecussão das o bras acima referidas é da ordem de 345 milhões de dólares. Para o Sistema de Transmissão estilo
previstas inversões financeiras ile 44 Illllhões de dófares
para a ELETRONORTE e 47 milhões ç~e dólareS pira
FURNAS, com desembolso no período 1984/1987, num
total de 91 milhões de dólares.
Para a implantação da Usina do Rio Manso pela
ELETRONORTE, haverá necessidade de recursos da
ordem de 232 milhões de dólares e para o Sistema de
Transmissão associado à Usina da ordem de 22 milhões
de dólares, num total de 254 milhões de dólares com desembolso previsto no período de 1985/91.
Os Parlamentares que constituem o Poder Legislativo
de Mato Grosso estão conscientes de que Sua Excelência
o Senhor Ministro e o Exm\l Sr. Presidente da ELETROBRÂS estão a par da importância dessas obras para
a economia do Estado de Mato Grosso, bem como tambêm se preocupam quanto às implicações advindas do
atraso em seu cronograma de construção em relação a
aspectos sociais, econômicos e pofíiicos, uma vez que os
prazos previstos atualmente para conclusão dessas obras
apresentam-se extremamente críticos, em decorrência da

inadequada qualidade de fornecimento e da extensão do
racionamento de energia elétrica a que estaria sujeito o
Estado de Mato Grosso. Esta situação caso se configure,
além dos aspectos já salientados, viria aumentar de manei-ra quase insuportável os já constantes atritos entre a
Concessionária Estadual e seus consumidores.
Em face das razões alinhavadas se faz necessária uma
medida emergencial para dar continuidade às obras de
=construção da 2' Linha de Transmissão (230 K V) no trecho Cachoeira Dourada-Rio Verde, no mais tardar até
novembro de 1985; a construção da 3• Linha de Transmissão (230 KV) entre Cachoeira Dourada-Rio Verde, o
mais tardàr até setembro de 1986; a construção da 3' Linha de TransmisSão (230 KV) entre Rio Verde-Cuiabá o
mais tardar até abril de 1987; a construção ôa Usina Hidrelétrica do Rio Manso até 1990, conforme já anteriormente ajustado com os setores competentes das entidades já mencionadas, com infcio ainda no corrente ano.
_Para melhor visualização do empreendimento compreendido pela Usina do Rio Mansa, passamos a discorrer sobre o memorial justificativo da obra;
A Usina Hidrelêtrica do Rio Manso, a ser construída
pela ELETRONORTE, se reveste da maior importância
para Mato Grosso tendo em vista seus móltiplos benefícios, anteriormente citados. O mantante de investimentos necessários à constrUção é da ordem de 254 milhões
de dólares. Para a implantação de Usina haverá a necessidade de recursos da ordem de 232 milhões de dólares e
para o sistema de transmissão a ela ·associado é da ordem
de 22 milhões de dólares, com desembolso previsto para
o perfodo_de 1985/91.
Consoante o acordo intenninisterial, assinado em 12
de fevereiro de 1981 em Cuiabá, os recursos para a construção da Usina do Rio Manso proviriam das seguintes
fontes: 60% do Ministério das Minas e Energia, 39% do
Ministério do Interior e 1% do Governo do Estado e
Mato Grosso.

Oultcteríjticas
- -A UHE de Manso ficará localizada no Rio Manso,
principal anuente do Rio Cuíabá, cercã de 85 Km ao
norte da cidade de Cuiabâ, no Municfpio de Chapada
dos Guimarães. O acesso à Usina, a-Partir de Cuiabá, é
realizado através de 17 Km pela MT-251 e 75 Km pela
MT-351.
Face ao elevado crescimento do consumo de energia
elétrica do sistema interligado da CEMAT, a construção
da UHE de Manso deverá ser iniciada no 29 semestre
deste ano para permitir sua entrada em operação no final
de 1990.
A usina terâ potência instalada de 2IOMW e contará
com quatro grupos geradores. A barragem principal de
terra terá 3.660 metros de extensão e altura máxima de
75 metros. Serão construídas: casas de força para abrigar
as máquinas geradoras, casa de comando, subestação
com quatro entradas e três saídas de 138KV, além das
instalações de apoio, compreendendo vila residencial e
acampamento de obra para abrigar cerca de aproximad~m~te 4.300 pessoas, das quais 2.300 em serviço direto
_nM___o_b_r_as da usina, obras de melhoria da MT-351 e implantação de 7 Km de acesso ao local da usina.
Em paralelo à con~trução da usina do Ma~so deverá
ser implantado um sistema de transmissão associado. Serão contrufdas, primeiramente, uma linha de transmissão que vai de Nobres até o local da usina, para poder
alimentar o canteiro de obras. Esta linha deverã estar
concluída em 1987. Será corislrufda também Uma linha
de 139 KV, cujo trecho vai atê~ usina, partindo do Coxipó, em Cuiabà, sCndo que esta linha terá circuito duplo.
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vale do Rio Cuiabã, entre eles se sobressaindo os seguintes:
Suprimento de Energia

A UHE de Manso será interligada ao sistema
Sudeste(Centro-Oeste da Eletrobrás e, em conjunto com
as linhas de transmissão oriundas do Sudeste (via UHE
de Cachoeira Dourada, com cerca de 800 km de extensão) e com pequena geração hidrelétrica das UHE Casca
II e III (16,5 MW), deverá promover o suprimento do
sistema interligado do Estado de Mato Grosso, atendido
pela Cemat. A evolução do consumo do sistema interligado da Cemat tem sido das mais significativas, girando
as suas taxas em tomo de 19,9% nos últimos quatro anos
(24,2% em 1983), bastante superior à média verificada
nas demais regiões do País, da ordem de 8% no mesmo
período. As projeções de mercado da Cemat para os próximos anos prevêem um crescimento anual da ordem de
16%. Os investimentos vultosos que vem sendo realizados no Estad9 em obras de infra-estrutura, bem como a
ampliação das fronteiras agrícolas, permitem antever a
manutenção desta taxa de crescimento ·na mesma ordem
de grandeza verificada no passado reçente. -Considerando as projeções de crescimento do mercado, a capacidade do sist~ma de transmissão (incluída a ampliação programada do segundo circuito de 230KV), acrescida da
geração local (exc~to a_UHE de Manso), só garante o suprimento do mercado atê meados de 1990. Com entrada em operação da UHE de Manso, o atendimento ao
mercado ficaria equacionado atê o ano de 1998.

a

Controle das cheias
As enchentes na bacia do rio Cuiabá, provocadas em
parte por cheias na bacia do rio Mansa, promovem danos significativos nas cidad~ de Cuiabá, Vârzea Grande
e Rosário Oeste, p_rincipalmente, a partir das vazões do
rio em Cuiabá. superiores a 2.600 m1 /s (dois mil e seiscentos metros ·cúbicos por segundo), que correspondem,
nas condições normais e naturais a um período de recorrência de cerca de nove anos.
A maior cheia registrada em Cuiabá e Várzea Grande
no- perfodo de 1931/1981, ocorreu em março/1974, atingindo a vazão de 3.060 m 2 /s (três mil e sessenta metros
cúbicos por segundo), correspondendo a um período de
recorrência de cerca de 30 anos. Esta cheia, se ocorrida
em 1982, teria atingido cerca de 8.000 pessoas, 13 km 2 de
área urbana. 180 imóveis comerciais, -indUstriais e rurais
sem contar as 1.550 residências atingidas, gerando um
prejuízo estimado de USS 9,6 milhões. O controle a ser
exercido pela UHE de Manso, através do efeito da operação do seu reservatório, permitirâ reduzir para cerca
de 1/5 a freqUência das cheias em Cuiabâ e demais cidades ribeirinhas a montante protegendo totalmente estas
cidades de enchentes semelhantes à de 1974 e praticamente de cheias com recorrência de 50 anos. Os prejuízos
tangíveis, admitindo o nível de ocupação destas cidades
em 1982. seriam reduzidos de US$ 17 milhões para cerca
de US$ I ,8 milhões.
Saneamento

A construção da UHE de Manso permitirá o aumento
das descargas do rio Cuiabâ, em Cuiabâ, nas estiagens,
permitindo a diluição de efluentes domésticos e industriais lançados no rio sem tratamento e provenientes das
cidades de Cuiabá e Vãrzea Grande., princiPalmente,
possibilitando a manutenção, atê o ano 2.000, do padrão
de qualidade das águas do rio Cuiabá dentro das características da classe II, da Secretaria Especial do· Meio
Ambiente (SEMA). Deste modo, poderão ser obtidas reduções significativas nos custos de implantação futura de
obras de saneamentos nestas cidades.

- Benefíd~s Gerais

Irriga<io

A UHE de Manso tem como objetivos principais o suprimento de energia elétrica ao sistema Sudeste/CentroOeste da Eletrobrás, em especial ao sistema interligado
de Mato Grosso~ e a proteção do vale do Rio Cuiabá,
principalmente das cidades de Cuiabá e Várzea Grande,
contra as cheias daquele rio.
Devido as suas características e localização, o empreendimento trará ainda, outros beneficias à região do

Nos estudos realizados quando da elaboração do
••ptano diretor de aproveitamento integrado dos recursos hídricos da região do rio Cuiabâ e de seus fonn~do
res" foram identificados 50.000 ha de terras bastante
propícias ao aproveitamento agrícola com irrigação
(cana-de-açúcar, arroz, soja e milho), situadas na margem direita do rio Cuiabã até a rodovia MT-122, entre as
cidades de Santo Antônio de Leverger e Porto Cercado,
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no Munlcípio de Poconé. Nas estiagens, a vazão requerida para a irrigação dessa área é de cerca de 50m 3fs, imposs.ivel de ser obtida nas condições atuais do rio Cuiabã
(vazão de 60 m3 na estiagem), Coln a construção da
UHE de Manso, a descarga no rio Cuiabá, nestas ocasiões, passará a ser da ordem de 150 m3 fs, tornando tecnicamente impossível a implantação de um distrito de irrigação na área.
Navegaçio
Atualmente, a navegação do rio Cuiabá, ao longo do
ano, só não sofre restrições no treCho final, de 350 km de
extensão; entre o Porto Cercado e Cuiabá, de 250 km de

extensão, o trânsito de embarcações só é possível nos
períodos chuvosos. A montante de Cuiabá, o rio não- é
navegável. devido ao grande número de corredeiras e
desníveis. O aumento de descargas nas estiagens, propiciadas pela operação da UHE de Manso, permitirá nestas ocasiões uma elevação média da ordem de 80 cm no
tirante d'água do rio nos portos de Cuiabâ e Santo Antônio do Leverger, melhorando as condições atuais de navegação no trecho Cuiabá-Porto Cercado.
Ante o exposto, verifica-se que o crescimento vertiginoso do mercado eletro-energético e outros aspectos sociais e ecofiômicos de Mito Grosso justificam plenamêRte e estão requerendo t.im esforço maior no sentido do
equacionamento da des_tinação dos recursos financeiros
necessârios à consecução da obra de construção da Usina Hidréletrica do rio-Manso.
Esta é, pois, a rãdiografia sincera do estado desesperador de Mato Grosso no que tange ao seu fUturo próx.imo
em relação ao suprimento enérgetiCo caso o Ministêrio
das M!nas e Energia não venha em seu socorro. Os Parlamentares de Mato Grosso, secundados pelo povo batalhador deste grande Estado, esperamos confiantes que o
Excelentíssimo Senhor Ministro, -Doutor Aureliano
Chav:es, ouvirá os nossos patrióticos clamores e mostrará -frnediata e completa compreensão para que juntos
possamos viabilizar a construção do grande complex.o
enérgetico de Manso, das linhas de transmissão de Cachoeira Dourada até Cuiabá, trazendo assim a redenção
para esta nova e rica fronteira agrícola que é Mato Grosso.
Era o que tinha a diZer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por falta de capital privado nacional, o Governo foi
levado a criar empresas de grande porte e de partícipação estratégica no desenvolvimento do País. AI estão a
PETROBRÂS, a ELETROBRÂS e a TELEBRÂS
exemptíficando o suceSso de empreendimento e fazendo
cumprir as determinações legais que impedem o investimento externo indiscriminado e protegem o interesse nacional.
Desestatizar é precis·o. Mas é ilecessádo que se ~x<~,mine o que é preciso. --~
_
:t: verdade que por força dos compromissos assumidos
pelo BNDES go-vernos PasSados arcaram com inúmeras
empresas que, além de não representarem interesses para
o Estado, eram absolutamente deficitãrias. O mecanismo
instituído obrigava o Estado a estatizar os prejuízos. A Livraria José Olympio Editora é um exemplo clãssico desta estatizaçãQ compulsória e até lesiva aos interesses nacionais. Novamente privatizada parece reencontrar seu caminh-o.
Tamb_ém devemos analisar casos como o da COBAL,
empresa desacreditada pelo mau funcionamento, empresa que não conseguiu atingir seus objetivos e que seguindo a política de "legislar em causa própria", mudou_s_eus
estatutos um dia após a eleição de Tancredo Neves.
Com a mudan~a, o Governo fica impedido de nOmear
dirigentes do órgão fora do quadro de_ seus funciõnãrios.
~ claro que os funcionãrios devem ter garantida a sua representatividade na direção, mas impedir que o Governo
participe nemeando pessoas de sua confiança, transfundindo "sangue novo"._ vida. nova a uma instituição alquebrada, ê demais_.
-

Nestes casos é preferível privatizar.
Não é correto dizer~se que o Estado administra mal e
o setor privitdo bem. De um e de outro lado encontramos sucesso e insucesso, interesse pelo bem comum e
corrupção.
O que se deve promover é uma política moralizadora
nos organismos controlados pelo Governo para que ·não
hajam gastos indevidos ou mal programados, para que
não haja c-ontratação de pessoal desnecessãrio ou incompetente.
A fiscalização pode e deve ser incrementada através de
auditorias externas e, principalmente, pela vigilância do
Congresso Nacional.
t importante que o Governo estabeleça claramente as
su~ ãreas de atuação que, no meu entender, dever ser,
basicamente, aquelas que respondem pelo interesse social mais abrangente como energia, telecomunicações, siderurgia~

Esses setores, por requererem altos investimentos, estão acima da capacidade do setor privado nacional, embora interessem ao capital ex.terno.
Temos uma legislação clara quanto à participação do
capital externo. Qualquer alteração terá que passar pelo
Congresso Nacional e estaremos vigilantes.
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se desestatizar
é, em alguns casos. um beneficio e mesmo uma necessidade, em contrapartida o critério a ser utilizado deve ser
rigoroso dentro do interesse nacional para que não venba.,ocorrer que o Governo que vinha estatizando os prejufzos passe, agora, a privatizar os lucros.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Len0ir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
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Numa segunda etapa, Sr, Presidente e Srs. Senadores,
a liberação para a produção de cítricoS pelo Par:anã, propiciará ãinda ao Estado, com o incremento tÍatural do
setor, a criação de pólos cítricos e conseqUente estabelecimento de um corredor de exportações da maíor impor-fânc1a para- ó Pais, com as facilidades de que já dispõe
pai"ã escoar- a prodUção atê o Porto de Paranaguá, onde
se deverá estabelecer um terminal próprio de produtos
cítricos in-natura ou já beneficiados por um complexo industrial que naturalmente se agregarã às regiões produtoras, gerando com isso e por isso, ainda mais arrecadação, mais empregos, maior produtividade, maior produção de riquezas e de divisas.
Por tudo isso Sr. Presidente, e até por ter sido sempre
a luta pelo crescimento da agricultura paranaense um
compromisso de honra que firmamos como os agricultores e o povo paranaense em nossas pregações na praça
pública, quero registrar aqui, não apenas o fato em si,
mas fundamentalmente e pela sua importã:ncia, o agradecimento dos agricultores e do Estado do Paranâ, pela
providência de um governo que, ouvindo o nosso apelo,
ouviu também uma das mais justas reivindicações do Paraná.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmade 1984 (n9 2.595/83, na Casa de origem), de
iniéiativa do Senhoi- Presidente d3. República, que acrescenta pafâgrafo ao art. 232- da Lei n\0 -5.869, de i 1 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo
.
PARECER FAVORÂVEL, sob n• 399, de 1985, da
Comissão
- D~ Constituição e Justiça
ra n" 116,

O SR. ENtAS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres;
Em maio do corrente ano, iniciei através da Trfuuna
desta Casa e de gestões pessoais junto ao Governo da
Nova República, particularmente junto ao Ministério da
Agricultura,_ uma luta intensa para obter, junto ao Governo Federal, a liberação para o Paraná do plantio e da
produção de cítricos.

A proibição que então se impunha para este fim, já
perdurava há vinte e oito anos, embora em princípio fosse prevista para apenas lO anos, para que naquele período se pudesse combater e erradicar o cancro cítrico.
Num flagrante descaso de autoridades_ e governos passados, que _ao manter a interdição pela interdição, fechava
os olhos e os ouvidos, não apenas para as reivindicações
da agricultura paranaense, como tambêm para uma das
mais importantes alternat~vas ecOnômicaS e sociais que
P'ôderiim ser eficazmente exploradas pelo_ Paranã, com
te~ultantes positivas para a própria econorilia brasileira,
ne8:ou-se ao Estado a possibilidade de explorar suas própriãs potencialidades.

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 19, de 1983 (n~t 3/83, na Câm-ara dos Deputados)!_ ql}.e aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assinado entre a
República Federativa do Brasil e a República Popular
do Congo, ·em Brasília, a 7 de julho de 1982, tendo

Agora, depois de podermos contar com a sensibilidade
e com o espírito público do Ministro Pedro Simon, ·que
ao nosso apelo imediatamente designou uma comissão
especial para reavaliar o problema do cancro cítrico e
diante de parecer técnico favorável, suspender a proibição, jã por ocasião da visita dO Presidente José Sarney
a Londrina., na última sexta-feira, o Paraná reconquistou
o seu "direito de voltar a produzir todo tipo de frutas
cítricas.

Votação. em primeiro turno (apreciação preliminar da
con-stitucioilãliaáde, nos termos do art. 300 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 19, de 1980,
do senador Nelson Carneiro, determinando que as institui~ões de en~inO superior" vinculadas à União mantenham cursos _noturnos, tendo

-A nledida, Si: Presidf:nte e·srs. SenadOres. é importante ·que se repita aqui, ê do maior alcance e d-a- ffiaior imP<?rt~n~ia para _o Paraná e para_()_ Brasil. As terras ~gri
cultáveis
Pantná, graças às suaS característica~ especiais. são totalmente .vocacionadas, também para o plantio e produção de cítricos e; ã partir daí, a nível de diversificação .di s-Uã agricultura, nada menos que 188 municípios paranaenses serão beneficiados com a medida, que
propiciarã ao Estado, alêm de poder se tornar o maior
produtor de_cítricos do País, também a oportunidade de
ger?r. somente com o reinício da atividade, cerca de 50
mil empregos e, mais do que isso, incrementar nossa
pauta de_eKportações com o carreamento de significati:vas divisas para o Brasil.

ao

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 392 e 393, de
1985, das Comissões:
-De Relações Exteriores; e
-De EducaÇão e Cultura.

3

PARECERES sob n"'s 208 a 210, de 1981, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, oferecendo substitutivo
visando sanar o vício de inconstitucionalidade apontado,
como voto vencido dos SeJladores Helvídio Nunes
Moacyr Da~la;

-e

-De Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da
Comissão de Constituição e JUstiça; e
De Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão
de Constituiçãoe Justiça.
o __ ,

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÃO DE 7-8'85 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt LINS (PFL -CE. Pela ordem.) - Sr.
Presidente:
Antes que V. Ex' conceda a palavra ao nobre Senador
Américo de Souza, como Lfder do PFL, eu gostaria de
lembrar a V. Ex• quejâ que a Mesa pretende analisar as
questões da freqUência e do tempo, deve considerar que,
realmente, nós os Senadores estamos assoberbados pelo
trabalho do Senado.
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SOmos, Sr. Presidente, representantes dos ~_tados. So~
mos mandatãrios, não somos realmente empregados. Temos as nossas obrígacões. :t: preciso, portanto, que a Mesa, ao estudar o problema da freqUência ao plenârio, leve
em conta o fator fundamental que é a disponibilidade de
tempo. Nós fazemos parte de comissões permanentes, de
comissões mistas e das comissões especiais; temos reuniões de liderança; temos as manhãs inteiras tomadas, e
as tardes também, com essas tarefas. É preciso que haja
uma certa compatibilidade entre as diversas tarefas afetas ao Senador, para que ele possa se desincumbir sem
atropelo e até com eficiência porque, na realidade, vivemos assoberbados; o volume de trabalho que nos vem da
Câmara dos Deputados, e que é realizado por mais de
400 Deputados, ocupa ao mesmo tempo a quase todos
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nós, nesSas comissões. Cada comissão requer a presença
de IO, 12 ou mais Senadores. Ora, nós não podemos ser
ubfquos, não podemos estar ao mesmo tempo nas comissões e no plenário.
A sugestão que trago a V. Ex' é que na análise dessa
questão da freqUência seja levado em conta, também, as
outras solícitações a que estamos sujeitos e que seja o
tempo equanimemente repartido, para que possamos
melhor nos desincumbir de nossas obrigações. Não esqueçamos que, como representantes dos nossos Estados,
temos também que tratar de problemas junto aos Ministérios e, é claro, junto também às nossas bases eleitorais.
Era s6 o que-- queria dizer a V. Ex', Sr. Presidente.
(Muito bem.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 135• SESSÃO, EM 13-DE AGOSTO DE 1985
1.1 -ABERTURA

=cional os contratos viSando a obtenção de emprêsti- __
- mOs internacionais.- Aprovado.

1.3- ORDEM DO DIA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado nll-219/85-, de autoria do

Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na
Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a ga·
rantir indenização tamb~m ao trabalhador despedido
antes de completar um ano de serviço, desde que sem

iusta causa.
1.2.3- Requerimento
N'1 303, de I 985, de autoria do$ Srs. Senadores
Carlos Chiarelli, Gastão Maller e Murilo Badaró, requerendo a convocação do Senhor Ministro da Indústria e do Comércio, Dr. Roberto Gusn1ão, a fim
de que, perante o Plenário, preste infor11_1ações sobre
as diretrizes globais da política do Governo, perti
nentes àquele Ministério.

--:"Projeto de _Lei da Câmara nt 116/84 (n9
2.595/83, na Casã de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que acrescenta parágrafo
ao art. 232 da Lei n'~ 5.869, de Il de janeiro de 1973
Código de Processo Civil. Votação adiada por falta
deqü:orum apõs usar da palaVra o Sr. Nelson Carneiro.
.....;.. Projeto de Decreto Legislativo- n9 19/83 (n'
3/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o textodo Acordo de Cooperação CUltural, Educacional,
Científica-e Técnica, ·assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Popular do Congo,
em Brasília, a 7 de julho de 1982. Votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 19/80, do Senador
Nelson Carneiro, determinando que as instituições
de ensino superior vinculadas à União mantenham
cursos noturnos. Votação adlada por falta de quorum.
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1.2.4- Comunicação da Presidência
Recebimento da Mensagem n'1 167/85 (n'1 371/85,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, solicita autOrização para que a Prefeitura
Municipal de Campinas Grande (PB), possa contra
tar operação de crêdito no valor de CrS 1.492.599,767
(um bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões,
quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros}, para o fim que especifica.
Recebimento da Mensagemn" 168/85 (n" 372/85,
na origem) pela qual o Senhor Presidente da República, solicita autorização para que o Governo do Estado de Sergipe possa contratar operação de crédito no
valor de CrS 6.187.413.236 (seis bilhões, cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros), para o fim que especifica.

1.3.1- Discursos após a Ordem do DI•
SENADOR FÁBIO LUCENA -Apreciação do
pronunciamento do Sr. Virgflio Távora, feito na presente sessão.
1.3.2- Conliiiiicaçilo da Presidência

na. Defesa do cumprimento de dispositivo reginiental
referente a filmagem das sessões do Senado Federal.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Visita feita
ao Secretário de Educação, Sr. Pompeu de Souza,
por uma comissão-de representantes do "Grupo dos
mais Vividos de Brasília" para convidá-lo a integrar
mesa-redonda durante a Semana do Idoso, prevista
para os dias 22 a 27 de setembro próximo.
SENADOR GASTÃaMüLLER- Memorial enviado ao Ministro Pedro Simon, pela Associação dos
Produtores Rurais do Médio Araguaia - APRA,
com sugestões visando a aliviar os problemas que
vêm ocorrendo com o homem que cultiva a terra.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Iniciativa
do Ministério da Saúde visando a erradicação da poliomielite no País.
SENADOR MAURO BORGES- Pretensão de se
eliminar, atrav~ de reforma tributária, o recolhimento, em Brasília, do ICM decorrente da revenda do trigo importado.
SENADOR ALF[?EDO_ CAMPOS- Convenção
MUnicipal do PMDB de Belo Horizonte que esco~
lheu os Deputa~os Sérgio Ferrara e Álvaro Antônio,
seus cãndidatos à Prefeitura daquela cidade.
SENADOR ALBANO FRANCO - Considerações sobre a construção ·do terminal portuârio de
Sergipe.
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1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO- Necrológio
de Aydano do Couto Ferraz.
SENADOR VIRG!LIO TÁVORA, como LíderEquívoco da inclusão do nome de S. Ex• em relação
de Senadores ausentes do Plenário, ~a data que expccifica. O problema do déficit público brasileiro.
1.2.6 - Requerimento
N 9 304/85, de autoria do Senador Itamar Franco,
solicitando disp~nsa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do Senado n11
84/82, que submete à aprovação do Congresso Na-

Convocã.ção de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia (continuação)

SENADOR NIVALDO MACHADO- Posiçà<J
contrária de S. Ex• do candidato avulso à Assembléia
Nacional Constituinte.

~.3.4_':"":'"

Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 136• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1985
2.1-ABERTURA
22- EXPEDIENTE

SEIVA DOR JUTAHY MAGALHÃES- Reforma
agrária.

2.2.1- Oficlos do Sr.l'1-Secretárlo da Câman dos
Deputados

SENADÓR LENOIR VARGAS- Telegrama recebido do Governador do Estado de Santa Catarina,
relatando a disputa de terras entre índios Caingan~
gues e colonos naquele Estado.

-Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos
dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 74/85 (n'
3.362/84, na Casa de origem), que dá nova redação
ao art. 14 do Decreto~ Lei n9 538, de 7-7-38, que organiza o Conselho Nacional do Petróleo, define suas
atribuições e dá oUtras providências. (De iniciativa
do Senhor Presidente da República}.
-Projeto_ de Lei-· nã _·Çâmarã nt 75785' (nt
4.9_86(85,_na CaSa de ori&e-m), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre o exercício
da profissão de Secretário e dã outras providências.
-PrOjeto de Leí da ·câmara n<~ 16/85 (n9
3.707/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor

SENADOR ALBERTO SILVA -Apelo ao Sr.
Ministro da Justiça no sentido-de recomendar urgência na apuração de denúncias de irregularidades que
estariam ocorrendo no alistamento eleitoral no Estado do Piauí.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Nota dos Comitês de Imprensa do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, de solidariedades aOs jornalistas da Rede
Globo de Televisão, por reivindi<:ações que meneio-
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Presidente da República, que dispõe sobre a Procuradoria .Especial da Marinha e dã outras providências.

- Projeto de Lei da Câmara

n~'

77/85

(n~'

2.816/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor

Presidente da República, que dâ o nome de José Antônio Mendes Sansano à CEASA-Campinas.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 78/85 (n~' 525/8"3,
na Casa de origem), que toma privativa dos bacharéis
em Direito o c.ar8-o de Diretor da Secretaria dos tribunais do Trabalho e das Juntas de Conciliação e
Julgamento.
-Projeto de Lei da Câmara n'í' 79/85- (n9
1.243/83, na Casa de origem), que obriga a realização de exame pré-anestésicos em pacientes sujeitos
a cirurgia, pari evifui- choques anestésicos.
-Projeto de Lei da Câmara n'í' 80/85_ (n9
1.218/83, na Casa de origem), que cancela penas impostas ao ex-Presidente João Goulart, determina a
devolução das condecorações nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído.
-Prcijeto de Lei da Câmara- n9 81/85 (n.,
5.776/85, na Casa-de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Interior o crédito especial de até Cr$ 22.000.000-(vinte e dois bilhões de
cruzeiros), para o fim que especifica.
-Projeto de Lei da Câmara n9 82/85 (n9 632/83,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao
art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19-5-43, proibindo
a realização de exame ou teste de gravidez por ocasião da admissão de emprego_.
- Proejto de Lei da Câmara n9- 83/85 (n.,
5.739/85, na Casa-de origem), que dispõe sobre a

criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Cearã e dâ outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n'í' 20/85 (n9
15/84, na Câmara dos Deputados), que homologa o
ato_ d9 Conselho Monetário Nacional que autorizou_
emissão de papel-moeda, no exercício de 1982, novalor global de Cr$ 420.000.000.000 (quatrocentos e
vinte bilhões de cruzeiros).
-Projeto de Decreto Legislativo n9 21/85 (n9
TJ/84-. Q_a Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básic_o de Cooperação Científica e Têcnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Democrática de São
Tomé e Príncipe, assinado em Brasília, a 26 de junho
de 1984.

-Projeto de Decreto Legislativo n9 22/&5 (n.,
83/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n~' 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de
Trabalho dos Marítimos, adotada em Genebra, a 30
de outubro de 1970, durante a LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.

Doutor Roberto Gusmão, a fim de, perante o Plenárío do Senado, prestar informações sobre a política
industrial do País. as perspectivas de privatização da
Economia; as facilidades e dificuldades da política de
exportação; e a situação das estatais, à luz das recentes auditorias realizadas, bem como as diretrizes-globais do GOVerno nO- que tange a tais empresaS. Aprovado.

--

- Projeto de Lei do Senado n9 84 a 82, que submete à aprovação do Congresso Nacional os contratos
visando à obtenção de empréstimos internacionais. ,
Aprovado, em 29 turno. Ã Câmara dos Deputados.
2.3.1 Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

-Do Sr. Roberto Campos, proferido na sessão de
8·8·85

4- PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL
2.2.1- Comunicação da Presidência

No 58, de 1985

Prazo para recebimento de emendas ao Proj~to de
Lei da Câmara n9 81/85, tido anteriormente.
2.3- ORDEM DO DIA
~Projeto de Lei da Câmara n., 55/85 (n'~'
4.980/85, na Casa de origem), que dispõe so6're a
criação de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, e dâ
ou_tras providências. Aprovado. Â Sanção.
Requerimento n., 303/85, solicitando a convocação
do Senhor Ministro da Indústria e do Comércio,

5-CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
~Atas

de reunião do Conselho

6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 135~t- Sessão em 13 de agosto de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Guilhenne Palmeira, Lenoir Vargas e Hélio Gueiros
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume ~Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Alcides Paio -Aloysio Chaves-:-- Gabriel HermesHélio Gueii'os - Alexandre CoS_ta - Alberto Silva. Helvidio ~unes - Cesar Cais --Virgílio Távora Moacyr Duarte - Marcondes Gadelha - Milton
,Cabral - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira-

Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista
-Jutahy Magalhães-- Lomanto Júnior- Luiz Viana
-João Calmon- Moacyr Dalla- Nelson CarneiroItamar Franco- Mutilo Badaró ~Alfredo CamposHenrique Santillo- Benedito Canelas- Gastão MUller
- Marcelo Miranda - Roberto Wypych - Álvaro
Dias - Enéas Faria - Lenoir Vargas - Carlos Çhiarelli - Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.

O .SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !~-Secretário procederá à leitura do Expediente.

t lido o seguinte
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EXPEDIENTE
PARECERES
N•s 427, 428, 429 e 430, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado

n'~

84, de 1982,

que usubmete ii aprovação do Senado Federa[ os contratos visando a obtenção de empréstimos internacfo...

naisn.
Parecer n"' 427, de 1985. Da Comissio de Redação

(preliminar)
Relator: Senador José lgnâciO Ferreira
Aprovado em 111 turno com emenda da Comissão de
Constituição e Justiça, foi o Projeto de Lei do Senado n"'
84, de 1982, de autoria do nobre Senador Itamar Franco,
"que submete à aprovação do Senado Federal os contra~
tos visan,do a obtenção de emprêstimos internacionais",
encaminhado à esta Comissão; a fim de, nos termos regimentais, ser elaborada a redação do vencido, para o seu
29 turno, redação esta que deverâ, em texto integral, a.d_eR
quar o Projeto à emenda aprovada em Plenário.
O Projeto, como iniciillriiênte a:piisentado pclÕ seu
ilustre autor, pretendia que os contratos celebrados pela
administração pública, direta ou indireta, tendo por obR
jeto a captação de recursoS financeiros no mercadO iOti:!rR
nacional, fossem submetidos à aprovação do Senado FeR
dera/.
A emenda da douta ComissãO de Constituição Jus~
tiça, pelas razões expostas em elucidativo parecer de autoria do ilustre Senador José Fragelli, determina que ditos contratos deverão ser submetidos à aprovação do
Congresso Nacional, isto é, das duas Casas do Parlamento
e, com esse objetivo, altera os arts. 19 e 39 do Projeto,
substituindo a expressão "Senado Federal" por ·•congresso Nacional".
Nas razões de seu parecer, a douta Comissão de Constituição e Justiça, ao citar comentáriOs- à ConStitUiçãO;
da lavra dos professores Themístocles Cavalcanti e
Gonçalves Ferreira Filho, esclarece, ainda, que, no caso,
a concordância do ~ngresso Nacional deverá ser expressa ..por meio de lei" de "ato legislativo que não prescinde da sanção do Presidente da República".
O Projeto, entretanto, não dispõe, textualmente, sobre
qual a proposição legislativa através da qual o Congresso Nacional deliberará a respeito da matêria, se através
de Projeto de Lei ou se de Projeto de Decreto Legislativo.
As razões do Parecer da douta ConlísSão de Constituição e Justiça leva-nos ao "projeto de lei" que, no entendimento-do art. 29 .do Projeto ora em exame., seria de
iniciativa do Poder Executivo, iniciada sua tramitação
pelo Ser.ado Federal, uma vez que a emenda aprovada
não incide sobre este artigo,' alcançandO, comO foi dito,
apenas os artigos l 'I e 3'~.
____ ~- .
À v:ista, entretanto, do disposto no parâgrafo úniCo do
art. 56 da Constituição, a tramitação do projeto (se de
lei) deyerâ iniciar-se na Câmara dos Deputados, razão
porque, achamos por bem, antes de redigir o novo texto_
do Projeto de Lei do Senado n9 84, de I 982, apresentar
emenda ao seu art. 29, nos seguintes termos:

e

EMENDA No 2-CR
Dê-se ao- art. 29 do Projeto a seguinte redação:
"Art. 29 Para os fins._do~-disposto no artigO ànterior, o Poder Executivo encarriinhará, à Câmara
dos Deputados, projeto de lei instrufdo com:
a) cópia do contrato;
b) explicativa sobre o grau de prioridade adjudicado à matêria dentro dos planos e·pro8r~mas nacionais de investimento;
c) análise técnica quanto à viabilidade
econômico-financeira das obrigações assumidas; e
d) prova de rentabilidade da operação".
Suscitando·nos, entretanto, dúvidas quanto à competência regimental da Comissão para oferecer emenda
que, embora não nos pareça atingir a substância da proposição, envolve interpretação constitucíonal, é, de

soJ:>re ela, ouvir-se a ilustrada Comissão de Constituição
e Justiça, nos precisos termos do disposto no art. 120,
combinado com o parágrafo único- do art. 258 e inciso V
do art. I00 do Regimento__l_nterno da_ Casa.
Este o nosso parecer, s.m.j.
Sala das Comissões. em I I de abril de 1985. - Lenoir
Vargas, Presidente- José lgnácio Ferreira,. Relator Jorge Kalume- Claudionor Roriz- Martins Fllho.

PARECER
N• 428, de 1985
Da Comissio de Constitulçio e Justiça,
Relator: Senador Nelson Carneiro
t de autoria do ilustre Senador Jta.mar Franco o Projeto de Lei n9 84, de 1982, quc:~submete à aprovação do
Senado Federal os contratos visando à obtenção· de emprêstímos internacionais". Esta doutã Comissão aprovou unanimemente o lúcido parecer do eminente Senador José Fragelli, favorável ao projeto, com emenda, que
apenas determinava que, em lug3.r do Senado Federal, os
contf3fos fOssem SUbmetidos à aprovação do Congresso
Nacional. Com a decisão desta Comissão concordou a
Comissão de Legislação Social, acolhendo parecer da lavra do nobre Senador Jutahy Magalhães.
Indo o projeto à Comissão de Redação seu então Pre-sidente~ o ilustre Senador José lgnácio inicialmente susw
citoU dúvida sobre a natureza dã proposição legislativa,
concluindo nesse particular que se trata de projeto de lei,
e não de projeto Cfe decreto legislativo.
· Mas se projetO de ·Icii, entendeu o_ nôbre_ representante
espirito-santense que, por força do parãgrafo Unico do
art. 56 da Carta Constitucional, a proposição deveria ter
obrigatoriamente sua tramitação iniCiada na Câmara
dos DePUiidos, e, em conseqüência, propôs que ao art.
2Q se desse a seguinte redação:
,.'•Para os fins do disposto no artigo anterior, o
Poder Executivo encaminhará à Câmara dos DeputadoS~ projeto de lei instruído coro:
a) cópia db contrato;
b) ~xplicativa sobre o grau de prioridade adjudicado à matéria dentro dos planos ~ programas nacionais de investimentO;
c) análise técnica quanto- à viabilidade
eConômico-["manceira das obrigações assumidas; e
d) prOVa da rentabilidade da operação."
Por isso que as dúvidas suscitadas extrapolavam da
com:_petênci~ regimental da Comissão de Redação; seu
atento relator pediu a audiência desta Comissão, nos termos do disposto no ~rt. 120_]'__c;ombinad,o com o parágài.fo único_do art. 258 e _o inciso V do art. IOO_do Regimento Interno.
- :t o relai6lio
Voto
DISpõe, com efeito, o parágrafo único do art. 56 da
Carta. Constitucional:
, , .. A discussão e votação dos projetas de iniciativa
do Presidente_~çla Rêpublica terão iníciO na- Câmara
dos Deputados, salvo o disposto no§ 29 do art. 51."
O projeto submete à aprovação do Congresso Nacional_todos os contratos que tenha por objeto a captação
de recursos financeiros no ·mercado internaciOnal (art.
19). E determina, no questionado art.29, que o expediente
seja encaminhado ao Congresso Nacional acompanhado
dos elementos que enumera.
_ Somente um exef;:.§§O de zelo justifica. as preocupações
-da CO__!!!!!_~~o de Redação. O art. 56 jã determina ao Pr-e.sidellte da República (rue, em hipóteses como a em exame, o.--projeto de le_i tenha seu curso_ inicial na Câmara
dos I:>eputados. E se, por lamentáveJ equívoco, fosse enviado, primeiro, ao Senado Federa~. à_ Mesa desta Casa
ciibei-13 remetê-lo ao prévio exame da outra.
Ao louvar o cuidado com_ que se houve a douta Co·
missão de Redação, acredito que não são de acolher-se
as dúvidas suscitadas.
t o meu voto, s.m.j.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1985.- José IgnáciÕ Ferreira, Presidente - Nelson Carneiro, Relator Moacir Duarte - Alfr~ Campos - Nlvaldo Machado
- Martins Fllbo - IAdz Cavaleante - Hlllo Goeirol.
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PARECER No 429, DE 1985
Da Comissio de Constituição e Jusdça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Indo o Projeto de Lei nQ 84, de 1982, à Comissão de
Redação, seu en_tão Presidente, o nobre Senador José lgnãcio, suscitou dúvida, trazida ao exame desta Comissão. Designado relator, opinou pelo não recolhimento
da referida dúvida, levando esta douta Comissão a
acompanhar-me. Ocorre que meu parecer estava equivocado. Em três artigos, o projeto se referia ao Senado Federal e, nesta Comissão, o ilustre Senador José Fragelli
sugeriu e viu aprovada emenda substituindo Senado Federal por Congresso Nacional, nos arts. 19 e 39. Mas escapou_ aO eminente_ relator do projeto que igual imperfeição, colidente com o texto constitucional, tambêm
existia no art. 29. Daí a dúvida ém boa hora suscitada
pela vigilante Comissão de Redação, em seu longo parecer.
Sinto de meu dever corrigir meU erro, tanto mais
quando levei esta Comissão a acompanhar-me. Vale-me,
porém, a ressalva, expressa no parecer equivocado, de
"salvo melhor juizo" (s.m.j.). E o caso. Melhor juízo,
leva-me a modificar o parecer anterior, acolhendo a dúvida da Comissão de Redação, para também o art. 29 do
projeto substituir Senado Federal por Congresso Nacional.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1985. - Nivaldo
Machado, Presidente eventual - Nelson Carneiro, Relator- Luiz Cavalcante - Hélio Guelros- Martin_s Fllbo
- Raimundo Parente - Ocüvio Cardoso --Américo de
Souza.
-Da Comlssio de Redaçio

PARECER N• 430, DE 1985
Redaçlo do vencido, para o 29 turno regilnenbll,
do Projeto de Lei do Senado 09 84, de 1982,
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comfssão de Redação, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça sobre emenda de sUa autoria, oferecida
em parecer preliminar, apresenta a redação do vencido
para o 29 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado
nt 84, de 1982.
Sala de Reuniões da Comissão. 13 de agosto de 1985.
- Lenoir Vargas, Presidente - Jorge Kalume, Relator
- Nivaldo Machad_o.
ANEXO AO PARECER
No 430,D E 1985
Redação do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do_ Senado o9 84, de 1982.
Subemte à aprovaçio do Congresso Nacional os
contratos visando a obtenção de empristimos lntem•donais.
O Congresso N3.cion:il decreta:
Art. 19 Os contratos celebrados pela Administração
Pública, direta ou indireta, tendo por objetivo a captação de recursos financeiros no mercado internacional,
serão submetidos à aprovação do Congresso Nacional.
ArL 29 O expedie_nte encaminhado ao Congresso
Nacional será acompanhado de:
a) cÓpia do contrato;
b) justificativa explicando o grau de prioridade adjudicado à matéria dentro dos planos e programas nacionais de investimento;
c) análise têCnica qUanto à viabilidade econômico.fmanceira das obrigações assumidas;
d) prova de rentabilidade da operação.
Art, 3'~ Para os fins da presente lei, constarâ de todos os contratos celebrados com o objetivo de captar re-.cursos no mercado financeiro internacional cláusula suspensiva de seus efeitos até que a matéria seja aprovada
pelo Congresso Nacional.
Art. 49 O disposto nesta lei aplica-se, no que couber,
à outorga de garantia pelo Tesouro Nacional aos crêditos obtidos no exterior.
Art. 5'1 Esta lei__ entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~> Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER
N• 431, de 1985
Da Comissão de Con!!tltuiçii.o e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 233, de 1984, que "altera
o artigo 20 do Có_d.igo de Processo Civil.,,

tuem casos de enriquecimento-ilícito ... : I -possuir pa~
trimônio ... " diz o Projeto).
- -Embora todas as hípóteses cfe enriqueCimentO ilícitO jâ
estejam previstas no art. 19 ("tenham-se enriquecido ilicitamente,.), poderão ser salientadas algumas, visto que a
le_i possui linalidade educativa.
Propomos o seguinte
EMENDA No I - CCJ

Dê-se ao art. 39 a seguinte redação

Relator: Senador Hélio Gueiros.
O presente Projeto sob exame, de autoria do ilustre
Senador Jorge Kalume, visa a alterar o artigo 20 do_Código de Processo Civil, com a redaçãO-que lhe fOi dada:
pela lei n9 6.355, de 8 de setembro de 1976, que dispõe
sobre honorários e despesas que o vencido pagad ao
vencedor nas sentenças condenatórias.
Releva o Autor, na jus~ificação: "o objetivo do
Projeto de Lei é estabelecer claramente o direitÇJ de
honorários devidos ao advogado e ao perito. A lei
processual vigente não define a diferença, deixando ao
magistrado a fixação honorária...
A Proposição é inquestionável quanto â
constitucionalidade e juridicidade.
. _
Quanto ao mérito-Oão nos parece hav~r razãO -para o
Código de Processo Civil fiXar-honorários para peritos.
A matéria jâ está regulamentada pelos órgãos _das
próprias classes, como médicos, agrónomoS,
engenheiros, etc._ O perito não é parte no processo p~ra
ter direito, na sentença, a honorários, tal como os
advogados. O_ texto atual, _no parágrafo -liegtindo- do
artigo 20; já gaTante o ressarcimentO da "dCspesa Cqm a
remuneração do assistente técnico". Cabe ao magistrado
o direito e o dever de julgar se a quantia cobrada é
razoável, justa.
A nossa ilação é de que o perito nada tem a ver com o
valor da causa, e por isso não lhe assiste o direito de
receber honorários nessa base.
Pelo exposto, somos, quanto ao mérito, contra a
aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1985. - José
lgnácio Ferreira, Presidente. - Hélio Guelros, Relator.
- Hervfdio Nunes - Jutahy Magalhies - Odávio
Cardoso - Nivaldo Machado - Alfredo Cilmpos Moacyr Duarte.

PARECER
N• 432, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 127, de 1985, que "dispõe sobre a extensão dos efeitos das Leis n9 3.502, de
21 de dezembro de 1958 e n9 3.164 de 19de junho de
1957, a outros casos, que especifica, e dá outras pro·
vidências".
Relator: Senador Nivaldo Machado
Merece louvor a extensão, a quem não sej:;t__ servidor
público, dos dispositivos das leis que regulam a perda de
bens, nos casos de enriquecimento "ilfcito.
· Constitui louvável inovação a que inlpõe, expressa~
mente, ao Ministério Público, -a inCumbência de promover a aplicação das referidas leis.
Igualmente digno de louvor ê o texto que outorga a
qualquer cidadão a faculdade de suprir a possível inérciado_ Ministério Público,- o qual já está aSsoberbado p-or
um grande número de atribuições.
A legislação vigente reStringe a iniciativa d_o processo
a pessoas jurídicas especificadas - o _que explica, em
parte, o desuso desse potencialmente valioso método de
combate á corrupção.
A redação do art. 39 do Projeto pode, entretanto, propiciar sitUações indesejáveis de perseguição ou injustiça.
Passaria a constituir enriqUecimento ilfcito, por lei, a
posse de bens por quem fosse indiciado, em simples inquérito policial, pela prática de qualqtier atividade ilícita.
Estaria sendo criada a figura do enriquecimen-to ilícito
por presunção legal - aplicando-se pena sem prova de
ilicitude. À acusação incumbe o ônus da prova.
O texto, além disso, conrunde posse com enriquecimento, a ação ilegal com um de seus resultados ('~consti-
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Esta proposição resolve o impasse de modo ohjetivo: quem se encontrar em tal situação, deverá
dirigir-se ao Cartório Eleitoral dentro do prazo de
sessenta dias antes do encerramento do alistamento.
Verificando que--o interessido completará dezoito
anos até a véspera da eleição, será providenciada a
expedição do seu título, o qual lhe será entregue por
ocasião da votação. Esta é uma maneira prática de
---não tumultuar o serviço cartorário, sabidamente in~
tenso" às vésperas de qualquer pleito."

Além dOs casos previstos nas Leis n\> 3.502, de 21 de
dezembro ·de 1958, e -n9 3.164, de 19 de junho de 1957,,.
_constituem também casos de eniiquecimento ilícito, para
os fins desta Lei, os provenienteS -de:
I - Contrabando, des_caminho e exploração de jogos
proibidos.
II - Patrocínio de interesse prlvado, ãin-da que legíti.mo,_ perante órgãos públicos, por meios desonestos ou
_fraudulentos.

A medida, forçoso é reconhecer, se afina com o espírito
da recente Emenda Constitucional n9 25, de IS de maio
p. passado, a qual, afora outras alterações introduzidas'
na Lei Maior, deu ao precitado artigo 147 a seguinte redação, ipis litteris:

Sala das Coinissões, 27 de junho de 1985. -Josélinácio Ferreira, ·PreSidente .....:. Nivaldo Machado, Relator Martins Filho - Moacyr Duarte - Américo de SouzaOctávlo Cardoso- Hélio Gueiros--:: Rtlfn!ll.ndo Parente
-- Fábio Lucena.

Demais disso, as regras por ela propostas contribuem,
inegavelmente, para tornar exeqUível a norma constitu.cional acima transcrita, na medida em que, adaptando o
Códfgo Eleitoral ao novo texto da Lei Básica, ·cuidam de
fixar, também, o prazo a ser observado no alistamento
- o que se faz absolutamente imprescindível, haja vista
que o mencionado processo de alistamento envolve toda
uma seqfiência de a tos, que vão desde a formulação do
pedido e conseqüente despacho do juiz até a expedição e
final entrega do respectivo título ao eleitor.
- De nossa parte, oporíamos restrição apenas quanto ao prazo mfnimo estipulado, que reputamos exces.~ivo, de
160 (cento e sessenta) dias antes do pleito para recebi·
menta da manifestação do alistado.
No particular, quer nos parecer que se poderia adotar,
por exemplo, sem nenhum inconveniente, o mesmo prazo de 100 (cem) dias previsto no artigo 67 do Código
Eleitoral.
Todavia, por entendermos que a apresentação de
qualquer emenda, no presente estágio, implicaria em irrecusável prejufzo para a proposição, dado o seu inevitá-vel i=etorno à Câmara dos Deputados~ nosso parecer, mo
mérito, é pela ap~ovação do Projeto de Lei ora sob exa-

PARECER
N• 433, de 1985
Da C_omissão de ·constituição e Justiça, sobre o
Proj~to de Lei d_!l~Câmara o9 2~, de J983 (n9 1.013C, de_J~83, na origem), que "dispõe sobre_ o alistamento de quem venha a completar dezoito anos de Idade entre a data do encerramento do alistamento e à
véspera do dia da eleição".
Relator: Senador Jutahy Magalbães
O presente Pt'Ojeto de Lei, originário da Câmara dos
Deputados e ali aprovado, vem a esta Comissão por
forÇa do disposto no artigo 100, item I, n9 6, do Regimento Interno do Senado Federal, cabendo-nos
apreciar-lhe apenas o mérito, dispensável q_ue _é, na espécie,_ em face do contido no i~emiii, letra "b", n_9 I, do
mesm-o dispositivo regimentãl, o n-osSo pronunciamento
quanto aos aspectos preliminares de constitucionalidade
e jurididdade, pois sobre eles -já se manifestOU a Comissão de Constituição e Justiça da oUtra Casa dO Congresso NacionaL
A Proposição, de autoria do ilustre Deputado Borges
da Silveira, acrescenta ao artigo 44 do Código Eleitoral
-Lei n<1 4.737, -de 15 de julho de 1956-, dois dispositivos, numerados como§§ J9e 29, e faz com que o atual parágrafo único do mesmo artigo passe a constituir o Seu
respectivo§ 39, nos seguintes termos:

"Art. 44.
§ J9 Quem vier a completar dezoito anos de
idade até a véspera do dia fixado para a eleição poderá alistar-se desde que manifeste sua intenção pe.rante o Cã.rt6rio Eleitoral no prazo de 60 (sessenta)
dias antes do encerramento previsto no art. 67 _desta
lei.
§ 29 O alistado, na condição do§ 19 deste artigo, receberá o seu titulo no momento da votação.
§ 30 .•••...•••.•••••••••••••••~ •• "•"·····
Em sua justificação, assevera o Autor, no esencial,
in verbis:
"A Constituição Federal, em seu art. 147, caput,
estabelece__ que "são eleitores os brasileiros maiores
de dezoitO anÕs, aiTstadÕS ·na forma da lei (grifei).
Por seu turno, o CódigO Eleitoral, em seu art. 44,
deixa claro que som~nte poderá se alistar quem tenha idade superior a dezoito anos. Mais adiante, no
art. 67, cuida do encerramento-do alistamento eleitoral, o que ocorrerá nos cem dias anteriores à data
da eleição:
V~ifica-se, pois, que o brasileiro que- venha a
completar dezoito anos entre esse encerramento do
alistamento e a data das eleições não poderá partici-par do pleito. O q_ue, convenhamos, é medida que
não pode permanecer em nosso estatuto eleitoral.

~'Art. 147. São eleitores os brasileiros que, à
data da eleição, contem dezoito anos ou mais, alistados na forma da L~ i."

me~~

-sala das Comissões, 25 de junho de 1985. -José Ignácio Ferreira, Presidente- Jutahy Magahies, RelatorHelvídfo Nunes- Nivaldo Machado- Nelson Carneiro
- Hélio Gueiros- Raimundo Parente - Luiz Cavalcante- Lenoir Vargas- Octávio Cardoso- Severo Gomfs
- Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE GÚilherme Palmeira)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto ~e lei que será lido pelo Sr. 19~
Secretário.

b lido o segui.rite

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 219, de 1985
"Introduz_ alteração na Consolldaçio das ~Is do
Trabalho, de'modo a garantir fndenlzaçio também ao
trabalhador despedido antes de completar um ano de
serviço, desde que sem justa causa."
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O§ 19 do art. 478 da Consolidação das Leis
do Trabalho passa a vigorar com seguinte redaçã9:
"§ l9 O trabalhador despedido ~em justa causa,
antes de completar um ano de serviço, também terá
direito a uma indenização, correspondeitte a um
doze.-avos (1/12)_ do maior salário percebido, por
mês de serviço prestado ou fração superior a 14
dias."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na d,ata de sua
publicação.
Art. 39 _Revogam-se as disposições em contrário.
JustiOcaçio
A legislação trabalhista em vigor determina que o empregado só tenha direito à indenização por despedida in-
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justa, quando houver completado mais de um ano de serviço prestado à empresa.
Isto, entretanto, é injusto e prejudici3.1 ao trabalhadOr,
particularmente ao não optante pelo FGTS, que antes de
um ano de tempo de serviço não possui qualquer garan-

tia e, se for mandado embora, nenhum direito terâ areclamar relativamente a indenização~
Por isto a oportunidade e conveiliência da medida
aqui pleiteada.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1985.- Nelson
CameJro.

LEGISLAÇÃO CITADA

~

CONSOLIDAÇÃO DAS LETS DO TRABALHO

Ari:' 478: .. À. í·n·d~~i~~ã~"d~~ida-p;j;;e~~is"i~ d~ ·~;;-trato por prazo indeterminado será de um mês.de remuneração por ano de serviç-o efetivo, ou por ano e fraçào
igual ou superior a seíii-irieses.
§ 19 O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como perfodo de experiência, e, antes que se complete, nenhuma indenização
serã devida.
-Este parâgrafó foi derrogado pelo parágrafO único
do art. 18, da Lei n.,. 5.107, de 13 de setembro de 1966
(FGTS) (DO 14-9-66).
§ 29 Se o salário for J?ago por dia, o câlc~:~lo ~a indenização terá Por base trinta (30) _dias.
· § 39 Se pago por hora, a indeniiação apurar-se-ã na
base de duzentas e quarenta (240) horas por mês.
-V. Súmula n9 459 do STF.
§ 49 Para os empregados que trabalhem à comissão
ou que tenham direito a percentagens, a indenização será
calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço.
- Redação de acordo com o Decreto-lei n9 229, de

§ 5~- ' Para os- empregados_ que trabalhem por tarefa
ou serviço feito, a indenização serã calculada na base
mêdia do tempo costumeiramente gasto pelo interessado
para realização de seu serviço-;- calculando-se o valor do
que seria feito durante trinta dias_.
28 2
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social)

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -

O

projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. J9.
Secretário.

e. lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 303, DE 1985
Nos termos do incis-o I do art. 418 -do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requeremos a convocação
de sUa Exf- o Senhor Ministro da Indústria e do Comércio, Dr. Roberto Gusmão, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a Política Industrial do
País, as perspectivas de privatização da Economia; as facilid.3.des e dificuldades da Politica-de Exportação; e a sltuação das Estatais, à luz das recentes auditorias realizadas, bem como as diretrizes globais do Governo no que
tange a tais empresas.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1985.- Carlos Chlarelli, Líder do PFL- Gastão Müller, Líder do PMDB
- Murilo Badaró, Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)_- Esse
requerimento serã publicado e incluído _oportunam~~!e
na Ordem do Dia.
-

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - A
Presidência recebeu a Mensagem n9 167, de 1985 (n9
371/85, na origem), pela qual o Senhor Preside~te. d~ __
República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 93/76,
do Senado Federal, solicita autorização para que a. Prefeitura Municipal de Campina Grande (PBJ poSsR.con~.
tratar operação de crédito DC? valor de CrS 1.492~599.767 ·~
(um bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhõe~, qúi:

nhentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e sete
cruz:eifõs), para o fim que especificã. A matéria será despachada às Comissões de Economia, de ConstituiÇão e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - A
Presidência recebeu a Mensagem n9 168, de 1985 (n'i'
372/85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Consti~
tuição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n'i' 93/76,
do Senado Federal, solicita autorização para que o Governo do Estado de Sergipe possa contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 6.187.413.236 (seis bilhões, cento
e oitenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis Cruzeiros), para o fim que especifica.
A matéria serã despachada às Comissões de Economia
e de Con~títuição e Justiça.

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para
uma breve comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os jornais da semana passada trouxeram a notícia de
que, nesta Capital, falecera, na véspera, Aydano do Couto FerraZ. E a seu sepultamento estiveram presentes, entre outros, o Governador José Aparecido e o Secretãrio
José Carlos Melo. Carlos Castello Branco dedicou-lhe
trecho de sua prestigiosa coluna, recordando o brilhante
escritor e jornalista. Revejo Aydano, muito moço, em
casa de meu pai, no "Brasil", como foi apelidada, grande, livre e desarrumada, juntamente com a pl~iade de jovens intelectuais baianos, que tinham, na Academia dos
Rebeldes, a Pinheiro Viegas, como patrono. Aydano,
Sosígenes Costa, Afves RiOf:iro, edlson Cameifo, o com~
padre Dias da Costa, ClóvisA~orim, Walter da Silveira,
João Cordeiro e JOrge Amado Se iniciavam no culto das
letras, a que se dedicaram com o entusiasmo da juventude e a fidelidade às suas convicções. Aydano do Couto
Ferraz estava entre os últimos que continuavam a jornada terrena, esbanjando talento e erudição nas páginas
dos jornais em que colaborou. Depois de dirigir alguns
órgãos da esquerda, teve recrutados seus serviços pela
Revista de Educação e Ciênciãs.Sociais e o enfarte o surpreerideu trabalhan-dO no Instituto Nacional do Livro.
Os irmãos de ~dison são meus irmãos. E também por isso, Sr. Presidente, sinto de meu dever consignar no~
Anais da Casa o pesar pela morte de Aydano do Couto
Ferraz, que tão sincera contribuição trouxe, desde os_albores da mocidade, às letras pátrias e tão decidida
atuação exerceu em todos os jornais e revistas a que emprestou sua primorosa colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Guifhéfme Palmeira) - Concedo a palavra ao nobre Senador Virgnio Távora, como
Líder do PDS.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PPS -CE. Como
Lfder pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Antes de continuar aquela enunciação de premissas
que tínhamos prometido à nobre Oposição, hoje Situação, e com prazer já vemoS, ilqui, representada pelo
combativo Senador por Minas Gerais~ Itamar Fran_co,
cumpre-nos, tomando conhecimento de um pequeno tópico na revista Veja desta semana, se não nos enganamos
deste encanto de frase que não podemos deixar de respigar:
..Na última sexta-ff:íra, por exemplo, o j>le~ário
do Senado estava vazio e a lista de comparecimento,
cheia. A Senadores, como V1Cgmo Távora (PDS-CE), João Calmon (PMDB- ES), César Cais (PDS
-CE) encontravam-se, naquele momento, em seus
Estados de origem, enquanto seus nomes se alinhavam na lista dos presentes, colocada na chapelaria,
à entrada da Casa."
Parece-me uma ironia, Sr. Presidente, um dos raros
Senad.cires que, realmente, talvez por ter residência fixa

em Brasília, e isto não é virtude, passam a semana inteira
neste plenârio ser justamente apresentado como daque-

les cujos nomes figuravam na entrada da chapelaria,
e que. não_ ~s.tava. H~ .. manifestf equívoco.
Viajamos sexta-fetra, mas apenas hã um pequeno engano
de quem deu essa infcilmação à Revísta. Vejamos: no fim
da tarde, estivemos aqui. Fomós, como todo parlamentar que se preza- fomos, justamente, acompanhado de
outros colegas- à Convenção do nosso Partido, sextafeira à noite, e que se realizou domingo- coisa mais natural, mais corriqueira e, digamos, mais legal do mundo.
Quando se disse que Senador- e essa questão até dejeton, não nos é muito agradãvel falar a respeito, pagajeton, não- recebe jeton, não estamos aqui para receber ou
para não receber jeton, isso é uma questão de somemos,
mas, Senador, estamos aqui toda a semana- se hâ meia
dúzia -de Senadores que realmente fazem praça neste plenário, um desses, sem vaidade, somos nós. Hã equívoco
nisso que está escrito. Mas, Nom raglonam di lor, sua
guarda e passa diria Dante, e continuemos, então, a nossa pequena discussão com a eminente Oposição. Lamentavelmente, aqui não estâ o Lfder do PDT, conforme
havíamos prometido, mas. esperamos que representantes
do PMD B façam as vezes de S. Ex• e possamos ir adiante.
Dizíamos, da última vez, que não gostaríamos nem de
discutir a ·altura do déficit público, assunto em que nunca o Governo realmente se acertou, quanto a seu montante. na base do qual poder-se-ia, então, discutir e avaliar o bom ou o mau das medidas tomadas para o seu
combate. Isto era fato absolutamente inconteste e não
devíamos nem perder tempo a respeito.
Fizemos, na ausência do emhiente Senador H~Iio
Gueiros e do Senador Lucena, justiça a S. Ex•s que até
haviam fornecidos ao Líder da Oposição, que no momento falava sobre o assunto, após terminada uma das
nossas intervenções, um documento que dava um conceito de déficit; lá, pelo Governo considerados como norteadores de todos os raciocínios, nós, por nossa vez,
mostramos, demos as nossas idéias e os nossos conceitos.
Mas, o que sucede ê que os próprios conceitos de fluxo
.de caixa ou os conceitos de déficit de caixa variavam bastante, todos eles em função de duas idéias fundamentais,
que eram as idéias tradicionais monetaristas, defendidas
pelo Ministro da Fazenda e aquelas outras estruturalistas, defendidas pelo Ministro do Planejamento.
Muito bem! Feita a apreciação desse déficit, depois de
mil e uma considerações, achamos que a opinião de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, de acordo
com tudo o que afirmou, inclusive no discurso em que
tomou posse, seria terminativa e final: 108 ttilhões de
cruzeiros, a ordem de grandeza.
Meses de elucubrações mentais fizeram com que fosse
apresentada não mais aquela idéia que o Sr. Ministro da
Fazenda indicara como caminho a. tçilhar quando de
sua, recOnhecemos, brilhante exposição à Câmara dos
Deputados. O Governo dedidiu, então, por medidas de.
antecipação de receita. Portanto, uma criaçãozinha de
receitas sem ter que vir ao Congresso. Antecipação de receita, restrições de manuseio na caixa do Tesouro e corte
- nas estatais. Chegava-se af sim, a um déficit nada mais
conceituai, mas Um déficit empregado em n6meros redondos de 50 trilhões de cruzeiros. Com esse déficit,
aquele espantalho de 109 trilhões de cruzeiros estaria reduzido a 50 tdlhões de cruzeiros. Muito bem! Examinemos como óbvio: cortes de estatais e, ao mesmo tempo, o
manuseio de fluxos de caixa do Tesouro Nacional combinado com antecipações violentas de recolhimentos de
recursos devidos ao Tesouro. Parece que neste momento
estamos até chovendo no molhado, porque deve ser do
conheci!nento de todos Os Srs. Senadores.
Mas. o que suce_deu? Um déficit a ser coberto, da ordem de 50 trilhões de cruzeiros, através de quê? De colocação de títulos do Tesouro surplis, isto é, além daqueles
necessários para o rolamento da dívida. E, mais, o exce-dente por intermédio de emissões, tanto quanto poss1vel
restritas, de moeda viva, isto é, expansão da base monetária.
sext~-feira,

Até agora, esperamos não ter dito algo que possa Ser
contraditado pela eminente Oposição, porque este ê o
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quadro apresentado justamente pelos responsãveis pela
política econômico-financeira. Medida muito c_erta, muito justa, e não estamos aqui só para criticar, essa teÍltativa do atual Governo quanto à chamada transparência
das contas governamentais. A nobre Situação não se entusiasme muito, porque a transparência ainda não é
completa. Somos os- primeiros a reconheCer que um
grande passo foi dado. E, atravês dessa transparência, de
meses a esta parte, mais precisamente, dois meses, houve
por bem o Governo da Nova República apresentar resumo daquilo que Dornelles indicava como dêficit de caixa, dando-lhe os principais iteris.
Gostaria 'que o eminente Senador pelo Espírito -Santo
prestasse bem atenção ao número ele que gosta de números, está claro, dito em todos osjorn:iis, dentro da esinltêgia montada, o déficit será de 50 trilhões de cruzeiros,
esses cobertos, não poderia deixar de ser coberto, seja
por emissõeS, seja Pcir obrigações das letras do Tesouro e
o restante pela expansão da base monetária até aquele
máximo de 180%.
Pois bem, Srs., nós vamos nos socorrer dos dados do
próprio Governo, sem fazer jogo; nem ffia]abaiiSmo nenhum e, ao mesmo tempo, louvando a coragem que têm
de dar transparência a suas acões, algo por que nos
batíamos há muito tempo e que, coincidência agora, a
Nova República atende a essa nossa solicitação, isto vinha de anos atrás, nós vamos ler, para edificação desta
Casa e para que no alto juízo de todos aqui::les qUe representam, justamente, parcela maior ou menor de responsabilidade na sustentação de nova ordem, para que em
suas mentes percutam os números que aqui vamos enunciar, base durante o ano, para estratégia governamental,
para medidas ditas, tomadas e a tomar, pelas quais o déficit de 108 trilhões de cruzeiros ficaria reduzido a 50 trilhões, mercC - vamos repetir-- de um lado, corte em
investhrientos estatais,- segundo, antecipação de receita
atravês de idêntica prOVidência no recolhimento de inl.postos devidos, e, ao mesmo tempo, uma contenção, podemos até dar o número exato, de 12-trilhões no fluxo de
despesa, aí sim, da própria Caixa do Tesouro Nã.cional.
Não é isso que foi assentãO.O eminente Senador? Pelo me-:
nos. publicamente, enunciado pf:los Srs. MinistroS; ilãOestamos tirando uma palavra.
O Sr. Itamar Franco ~ ~ verdade!
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Verdade. Então, 50
trilhões de cruzeiros. Mas, Srs. Senadores, o Banco Central dava opto date a composição do déficit de caixa recordamo-nos que nos referimos bem, comparando
unidades homogéneas. Mas, para não cansar os ouvidos
de V. Ex•, com uma soma inteirriínâvel de números, vamos apenas nos ater que atê juriho de 85, temos uni dêfi~
cit consolidado, quer _dizer, não é déficit idealializado
não, ê consolidado- e gostaria que o eminenfe Senador
Itamar Franco tomasse nota e, como matemático, depois
nos explicasse a mâgica qUe-é preciso fazer·.:.:... de'J-5Trl:·
lhões...
O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador, quem sou e_u
para explicar matemática a V, Ex~ .. .
O SR. VIRG(LIO TÁVORA- ... mas vai nos ajudar,
porque a nossa pouca inteligência i1ão está comPreendendo e acreditamos que nem Einstein-vai cOnseguir justificar isso.Veja bem: 35 trilhões e 643 bilhõ~! Vamos entrar num
acordo - 36 trilhões, para ser um número mais fãcil de
manusear. Ora, se até julho temos um déficit de 36 ti"I.:
.lhões, e se de junho a dezembro_ê p_período em que se
acumula a maior parte do pagamento da nossa dívida interna e externa- mesmo que tal fato não se sucedesse, e
sucede- como temos a cobertura, de 50 trilhões de cruzeiros, se jâ erit 1 meses dos 12 che_gamos aos 36 trilbões,
sendo os 7 meses os m.e:nQs carregados?
Aqui foi dito, sem a menor contestação por nós qu·e,
justamente, além disso, da dívida interna tfnhamo,s,
áproximadamente, que rotar em junho, julho, agosto e
setembro, 23 trilhões de ORTN e LTN. E, justamente,
ante uma resposta até um pouco desaforada de um órgão_
de imprensa, cujo nome não nos recordamos bem qual
foi - e estavam confundindo alhos com bugalhos, pois
isso- nunca existiu - nós remetemos a V. Ex• a Gazeta
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Mercantil, que é um órgão mais especializado em economia, na semana passada, dando conta de que o Governo
Federallançoll:, no mercado de títulos, uma avalanche de
20 tt"ilhões de cruzeiros.
O Sr. César Cais- Permite-me V. Ex• um

apart~?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com muito prazer,
eminente Senador César Cais.
O Sr. César Cais- Nobre Senador Virgílio Távora,
na realidade, este é um assunto de que V. Ex• tem falado
muitas vezes; houve atê um momento em que não só nós,
da Bancada do PDS, mas também o próprio Senador
Roberto Saturnino, alertamos para as dificuldades de·correntes do congelamento de tarifas _dos servidores
públicos e que isso iria dar, como conseqüência, o aumento da dívida interna. É claro que sabemos que houve
uma contenção temporária da inflação, e até uma reversão da expectativa e isso é importante. Mas, o problema
da dívida interna, só para reforçar o argumento da V.
Ex' aumentou terrivelmente·, a palavra certa é terrivelmente, nesses primeiros meses do ano atê julho. Imaginem e vou dar dois números que estão nOS jornais- que
a dívida interna aumentou, em 85, com n:,lação a 84,
456%, quando a inflação correspondente ao ano está em
volta de 224%, mais ou menos; quer dizer, houve um aumento efetivo de dívida interna. A ELETRONORTE,
que no início do ano tinha uma dívida interna de 500 bilhões de cruzeíros, agora, em julho, aumentou a sua díviR
da interna de 500 bilhões para 1,4 trilhão de cruzeiros, e
que envolve, fora a PETROBRÃS. que tem uma parcela
s:ignificativa, porque há cidades que têm usinas termoelêtricas, como Ma naus, mas fora a PETROBRÁS que tem
uma parcela significativa, envolve 30 emPresas nacioo__a_1s. En_tão, efetivamente, a política económica está, sem
dúvida, perplexa porque, em realidade, o Presidente José
Sarney disse que ·recebeu uma herança maldita de dívida
iriterna e dívida externa . .E, no tocante à dívida interna,
podemos dizer q_ue nunca houve um crescimentp como o
de agora, é claro, porque é uma questão de matemática,
co-nforme o Senador Virgílio Távora-disse, pois se se tira
a fonte de recursos, e se congelam as tarifas, é claro que
tem que faltar. t uma questão realmente de matemática.
De maneira que creio que essa dívida interna, só no caso
da ELETRONORTE, com 30 empresas nacionais, pode
levar à falência uma porção de pequenas e médias empresas- não digo as 30, mas uma porção de p~uenas ~
médias empresas nacionais.

_o Sr. Henrique SaJ!tillo- Permite-me V. Ex.' uma
_iparte?
O SR. VIRGILIO_TÁVORA- Com irrienSo prazer!
Estâvamos estranhando este silêncio sepulcral.
O Sr. Henrique Suntillo- Não vou fazer, aqui, defesa
âi política ec-on&mica· do atual Governo. Fique tranqüiR
lo! Não vou fazer e nem teria condições para iSSo. Mas,
com relação ao ponto abordado por V. Ex' creio mesmo
que o Senador César Cais acaba de dar uma das expliR
c_ações ·pelos 35 trilhões de cruzeiros, significando com
issó que ê hem possível que, nos cinco últimos meses do
ano, reajustando-se as tarifas de serviços públicos de
conformidade com os índices inflacionários e l~vando
avant~ as metas do Governo, no sentido de antecipar receitas, certamente é possível conter-se o déficit em torno
dos 50 trilhões até o final do ano. Os 35 trilhões, nos sete
primeiro meses, não significam que, forçosamente, haverã aí uma proporcionalidade uniforme em todos os meses do ano. Ele acaba de explicar, aí, que nesses priineir_OS meses_dq __Qoyefriã JOsé_ Sarney; -hOUv~_ umã contenção das tarifas, aumentando, por conseguinte, o déficit público a ritmo maior do que vinha ocorrendo no
passado recente.
O SR. VIRGIUO TÁVORA - Eminente Senador,
não sabe o encanto com que recebo um aparte de V. Ex•
E não _lhe quero ser agradãvel nem desagrad~yel, porque
admiro muito a formi, nunca respeito muito o conteúdo,
com que brilhantemente. - V. Ex• é Advogado, se não
me engano.
O Sr. Hélio Gueiros -

Médico.

O $R. VIRGILIO TÁVORA- Médico? Errou de
profissão! Devia ser Advogado- defend~.muito bem as
causas. Mas veja V. Ex~_- e não querethos ...

O Sr. Henrique Santlllo - Agradeço a deferência de
V. EX• Admiração tenho eu por V. Ex• por seu raciocínio
cartesiano.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- •.. fazer jogo, de palavras porque estamos procurando solução para o. problema. Estamos criticando, claro! 1! o nosso papel! Mas
queremos ver se se sai deste emaranhado em que se está.
Simplesmente, emenente Senador Henrique Santillo, 36
para 50, diferença de 14, e já anuncia claramente o Ministério da Fazenda,- e nisto ele consegue não colidir
com o Ministério do Planejamento - que vamos ter
mais um déficit de lO a ll bilhões, no mês corrente de
agosto, pelas suas previsões.
O Sr. Henrique Santillo- Permite-me V,

Ex~?

O SR- VIRGILIO TÁVORA- Então, 36 com 10 resultam 46.
O Sr. Henrique Suntillo- Isso não significa que, ao fiR
nal do ano, estejamos com 70, 80 trilhões de déficit, que
devem ser cobertos...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas como?
O Sr. Henrique Santillo- ... por operação do Tesouro

e mais emissão. V. Ex• tem razão num ponto- e gostaríamos de concordar com V. Ex•...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, mas nós vamos
chegar lã.
O Sr. Henrique Mntillo- ... -V. Ex• tem razão num
ponto: e que da forma como a politica ecõnômica do
País vem sendo conduzida, ela se apresenta sem solução,
quer dizer, os problemas brasileiros são insolúveis,
mantendo-se o sistema herdado do passado; ou nós passamos a ter coragem de remexer em todo esse sistema financeiro e, ao mesmo tempo, atacamos com mais rigidez
a questão da diVida externa, ou então vamos continuar
discutindo aqui déficit público aos trilhões, aos quatrilhões, aos quintilhões durante o tempo todo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas Ex•, o nosso papel aqui é mostrar justamente a situação tal qual está,
que pelos Próprios números do Governo ...
O Sr. Henrique Santillo- Concordo com V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA- V. Ex~ tem que concordar, permita, seja Médico, seja o mais ilustre dos Advogados, ad hoc da causa governamental, há de concordar com isso, porque, aqui, no momento, não entramos
ainda no mérito; estamos ainda querendo estabelecer
aquelas premissas.
O Sr. Henrique Santillo- Por favor. Ironias à parte,
convenhamos que não vai dar para este Governo consertar as mazelas de vinte anos. Ironias à parte, convenhamos. Não vou defender, aqui, a política econômica do
Sr. Dornelles, num aparte a V. Ex~ Porque, contrário a
ela, crítico dela durante tanto tempo, não vou defendê-la
agora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Ironias à parte, nós
não estamos atacando a política do Ministro Dornelles.
Hoje em dia, quem assuniiu de público a chefia, a direção da política econômico-financeira deste Governo, e
aliás o fez muito bem, no uso de suas atribuições, e o declarou clara, precisamente, sem a menor dúvida, chamaR
se José Sarney, Presidente da República. A atual polrtJca, disse ele, não era política de Ministro a, ou de Mini~
tro b; era política dele mesmo.
O Sr. Henrique Santillo- Ele pode dizez o que quiser.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Não estamos, aqui,
atacando a política do Ministro a ou do Ministro b.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Solicito ao nobre Senador Virgílio Távora concluir a sua
oração, jã q·ue Seíi tempo se encontra esgotã.do.
O SR. VIRGIUO TÁVORA- Eminente Presidente,
permita-me apenas uma, ...
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

- Ü sR. PRESIDENTE (Guiiherme Palmeira)- COncedo a palavra. pela o;dem, ao Senador Fábio Lucena.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA permita só tim aparte.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, sendo eu o próximo orador inscrito e, considerando a importância do
tema que está abordando o eminente Senador Virgílio

O Sr. Itamar Franco- Não! Eu é que estou dando
aparte a V. Ex•

Tá vor~ quero apelar para V. Ex• no sentido de que me
reserve apenas dez minutos, do meu tempo, tolerando,
magnificamente~ que o-eminente Senador ocupe 20 minutos do tempo a mim destinado.

o Slt:. VrRGfLIO TÁVORA- Não! Queremos darlhe um aparte. Porque, justamente, a sua achega foi um
verdadeiro discurso. Quem é Presidente da República?
Quem escolhe seus auxiliares? Então, há de dizer que
bem, certo ou errado, a boa ou má felicidade na escolha
de seus a]Jxiliares cabe a quem{ Ao atual Governo, não
cabe à Opo_sição.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Lamentavelmente, o Regimento não o permite e insisto em
que o nobre Senador Virgílio Távora conclua o seu discurso.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Virgílio Távora, uni minuto só para eu complementar.

O Sr. Itamar Franco- Não Ex• Ninguêm está discutindo Que não cabe a responsabilidade ao Presidente José
Sarney. 1:: evidente que cabe a Sua Excelência, Sua Excelência é que é o Presidente da República t foi quem escolheu os seus homens. Quando condenávamos a política
de V. Ex.•s, evidentemente, o responsável era o Presidente João Figueiredo. Não estamos querendo entrar no
campo político; queremos discutir e nem podemos fazêlo com V. Ex• quando apresenta números irrefutáveis.
-Como é que vamos discordar dos números aprese:ntados
por V. Ex~? Eles são reais.

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Depois, o Sr. Presidente vai-nos permitir, com a amizade de 20 anos, dizer
aqui uma brincadeira e esperamos que não o ofenda.
Ouvimos o nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa- Era só-i)_ara dizer, nobre Se~
nadar Virgílio Távora, que ConcordOiºteiramentecom_o_
que disse o nobre Senador Henrique Santillo: continuar
discutindo, lutando e não há solução, Apenas um reparo, que o nobre Senador Henrique Santillo deixou de
acrescentar: é que, hoje, como ontem, continuamos pedindo os dólares emprestados e o Senado votando todo o
pedido de dólar emprestado.

O Sr. Henrique SantiUo - Não com o meu aval e o
meu apoio. Fui também um crítico veemente dos empréstimos externos aprovados_nesteSenado, nos últimos
oito anos.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos encerrando
a nossa primeira parte em dizer algo baseado em números. Finalizando essa parte que abordamos aqui, a questão será escarafunchada neste Plenário.
O Sr. Itamar FrancO-- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Com prazer!

O Sr. Itamar Franco- Não querO atrapalhar V. Ex•

V. Ex' disse que ainda não entrou no mérit0; nós varÍlos
aguardar, evidentemente os números respondem.
O SR. VffiGILIO TÁVORA - Mas, então, temos
que estabelecer - pelo menos V. Ex•s concordam neste
ponto que esses números dados não são por nós criados.
O Sr. Itamar Franco -

e: evidente que nãol

O SR. VIRGILIO TÁVORA- São números dados,
oficialmente, em que se contradizem da maneira mais total, mais brutal e que qualquer aritmêtico ou qualquer
pessoa que conheça aritmêtica haverá de dizer que não
está certo.
O Sr. Itamar Franco - Nós não vamos discutir nem
ensinar aritniétiCii- a-v-:-Ex•, rl.ãoE VeJdade?_t questão de
aritmética, nós não vamos ensinar nem discutir aritméti~
ca com V. Ex• Só há uma coisa em que o Senador Henrique Santillo tem razão, Ex• os números de V. Ex• são
verdadeiros; os números não mentem, estão aí. O Senador Henrique Santiilo tem r~o em afirmar o segulrite:
o Governo não tem o NOrte- na:
-polftica. Ele ainda
não definiu a sua política económica. Se V. Ex• verificar,
são praticamente os mesmos homens que comandam a
política do Governo anterior e que estão comandando,
neste instante, a política do Presidente José Sarney. E.
evidentemente, por sermos Senadores do Governo, Se-nadores que temos que defender a política do Presidente
José 8arney, não podemos concordar com essa polftica
económica. Veja V. Ex•: quem ê assessor principal do
Presidente José Sarney, hoje? Ele pertenceu a quê? Pertenceu ao Gabinete do_ Ministro Delfim Netto_. Não é
verdade, Ex"?

·sua-

O sR. VIRGIUO TÁVORA- V. Ex• se refere ao
Rosemberg?
O Sr.ltamar Franco- V. Ex• já disse o nome, eu não
precisaria dizer, porque sabia que V. Ex• o~ responderia
por mim. Portanto, a política económica do atual Governo 11ão encontrou aquele Norte em que_ nós, do
PMDB, combatíamos a política econômica de V Ex•s e
continuamos discordando dessa política económica.
L

Eminente Senador,

O SR. VmGILIO TÁVORA- Mas os números que
aqui são apresentados, -nobre Senador, não é para querer
confundir ninguém; é para em face desses. números....
-

O Sr. Itamar Franco guéml

Número não cOnfunde nin-

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... nós nos unirmos e
chegarmos a urlla cOnclusão - isso ou aquilo hã que
mudar.
O Sr. Itamar Franco_- Exato, nobre Senador!
O SR. VIRGILIO TÁVORA - E isso que hã mês e
meio, é isso, Sr. Presidente- V. Ex• que conhecemos,
tão vibrante em outros tempos, à procura daquilo que se
lhe afigurava ser a verdade- é o apelo que lhe fazemos
discutem-se aqui questões, as mais variadas, mas hã
como que uma prevenção, permita lhe dizer...
O Sr. Itamar Franco- Isto é verdade!

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... quando se discutem
questões de Economia. E achamos que justamente este
Senado vai-se firmar, vai realmente se cristalizar como
forum de debate da opinião pú:blica, àõ dia em que não
tiver medo, não tiver receio de debater aquilo que hoje ê
o mais importante; a economia. Se V. Ex~ nos convencerem de que tudo que foi feito está errado apresentando
um substitutivo de política, como há pouco falou o eminente Senador, nós não somos pessoas empedernidas
para não os aplaudirmos.
O Sr. Henrique Santillo - Em relação às discussões
econômicas, discordo: -o Senado tem discutido, até com
muita freqUência, as questões económicas.
O SR. VíRGfLIO TÁVORA--- Não é possível... que
OSenhor Presidente da República, desde junho ou maio
deste ano -_foi um_ pouquinho antes_ de junho, com o
COf:llparecimento do Sr. Ministro da Fazenda à Câmara
Baixa_..:.... tenha_ lançado um pregão~ não diremos um repto mas um desafio para qUe o Congresso contribuísse
com as suas idéias, com as suas críticas, com novas formulações para que, esta conjuntura que naquele m_omento julgava ele tão difícil, pudesse, com o auxilio de todos,
ser conjuradas. Desde lã; Sr. Presiderite, é mês a mês, vemos· convocando a nobre Oposição.
Não viemos, áqui, para dar normas de Economia, porque, Sãbe V. Ex•, somos Engenheiro, apenas um estudioso de Economia. Economista há, aí, na nobre Oposição
ou, pelo menos, havia no Governo passado; agora, estão
todos candidatos, afastados daqui. Pois bem, Sr. Presi~
dente, é para esta causa que queria convocar V. Ex~, que
conhecemos como tào combativo, tão ardente na defesa
das idéias que se lhes afiguravam justas e certas. Já vimos
líder, aqui, falar mais de uma hora ou duas horas sobre
assuntos que -vai nos permitir- não tinham um décimo da importância, não das palavras de quem aqui estâ
proferindo, mas a décima importância do assunto tratado, que é o básico para o desenvolvimento do País.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme _Palmeira) - A
Presidência entende a posição de V. Ex•, mas quer escla-
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recer que tem sido cóndecendente, pois V. Ex• jã ultra- passou 20 minutos do tempo que lhe cabia. Há outros
oradores inscritos. Sou infonnado peJa Assessoria da
Mesa que houve uma reunião das Lideranças dos Partidos com a Presidência da Mesa, para que fosse cumprido
rigidamente o Regimento. Daí a posição da Presidência.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Sr. Presidente. gostaríamos que fosse considerado como o último orador
in.. ~rito, porque vamos continuar. Achamos que estamos
como avestruz, colocando a cabeça debaixo da areia sem
querer enfrentar a tempestade que está a vir. Discutir o
quê?- O futtiro dO País. Vamos discutir se apresentare-sultados bons ou maus, se a solução é essa, se é aquela.

O Sr. Carlos Cbiarelli- Permita-me V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA nobre Senador Carlos Chiarelli.

Com muito prazer,

O Sr. Carlos Chiarem- V. Ex• está criticando a postura atual do Governo ou não está identificando nenhuma posiÇão atual do Governo? Atê agora, não consegui
entender.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Até o momento, temos mostrado claramente a antítese entre o que o Governo apresentava como política econômico-financeira
para com bater o dêficit, este ano, e a realidade. Depois
passaremos para a dívida externa. o eminente senador
Carlos Chiarelli, que tem uma gama imensa de preocupações fora deste plenário, ~ão assistiu, porque esta não
é a primeira das manifestações, é Oencadeamento de algumas das gestões. Então, a primeira coisa que nós queremos constatar, clara e insofismavelmente, é que o que
está dito como combate eficaz ao déficit, em 1985, a não
ser que nos provem que os números-eStão errados, não é
eficaz.
Número dois: a divida externa- e c-qlocava se aquilo
que foi feito estava certo; se aquilo que foi feito no passado estava errado; se aquilo que estava errado, no passado, não dev~ ser encampado no presente; se aquilo estava errado, no passado_,_ por que continuar no futuro? E.
depois, juntos procuramos uma solução.
O Sr.Itamar Franco- É por isso que é importante a
fala de V. Ex~

O Sr. Carlos Cbiarelli- V. Ex' me concedeu o aparte;
ou não?
O SR< VIRGILIO TÁVORA- Já demos a resposta.
O Sr. Carlos Cbiarelli- Não, é porque V. Ex• está
critican_do a postura atual e, ao mesmo tempo, hã ilações
namanifesta:_ção de V. Ex•, que a postura atual seja simi~
lar à anterior ...
O SR. VffiG!LIO TÁVORA não. _É afirmação.

Não, não é ilação,

O Sr. Carlos Odarelli - Como V. Ex•, costumeiramente, erà um defensor da posição anterior, fica um
pouco difícil de entender se ela é igual à anterior, como,
agora, critica o que defendia? Se ela é diferente da anterior, como a compara com a anterior, afinal das contas,
indevidamente? Há absoluta quebra do nexo causal entre
a sua manifestação e o- i-aciocinio.
O SR. VIÍWlLIO TÁVORA- Bonito!
O Sr. Carieis Chiarem- Não, não é bonito, acho que
precisa ser traduzido, porque não é possível esse tipo de
raciocínio dúplice, fica uma posição bastante ambígua,
porque ou é similar ou não é- similar. O SR. VIRGILIO TÁVORA - Não é posição ambfgua alguma; há apenas resultados que não podem ser
contestados.
O Sr. Carlos CbiareUi- Primeiro, é uma questão de
lógica, Senador, para depois discutir a questão econômica. Primeiro, é uma questão de raciocínio para, depois,
poder discutir os n6meros. É preciso encadear as idéias,
situar-se bem no posicionamento e, a partir daí, discutirse a temática real e econômica. Agora, na medida e na
proporção em que haja essa espêcie de torvelinho, essa
confusão, essa diticuidãde proposital de entendimento,
que talvez seja mais para mim, a dificuldade, porque é
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pela sua exposição---- essa espécie de contradição fntim~
e essencial, ê realmente muito dificil chegar a uma análise detalhada, não é questão de ter ou não ter assistido,
estar ou não estar presente. Ela é facilmente sintetizada

que tomou conhecimento desse déficit de 53 trilhões,
mas já retificou, dentro daquele seu conceito de déficit de
caixa, para 84,9 trilhões de cruzeiros. Mas o que nós dissemos·- e agora começa a entrar a parte da dívida externa, a componente ·~uros" - foi que divida interna e
dívida externa contribuem para tal déficit.~ o acréscimo
de despesas como- permita-nos o ilustre representante
gaúcho- os 900 bilhões, que hoje são l e300. Pois bem,
como os dois outros aumentaram ...

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- A resposta que daremos a V. Ex•, já que o Presidente vai-nos cmtar a palavra, jâ estamos vendo aí, é simplesmente apresentar ~a
dos oficiais. No período de janeiro a julho de 1985, o dé-

ficit foi de 35 trilhões, 643 bilhões de cruzeiros. No mesmo período do ano anterior, foi de 4 trilhões e 594 bilhões. Houve uma variação nominal de 675 milhões, e
uma variação real de 139%. Mas isso não seria nada, se
não fosse a maneira de cobrir esse déficit.

O Sr. Carlos Qdarelli- Mudou õu não mudou?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Está muitíssimo pior.
E mais, ainda, não fora a maneira da cobertura- quem
diz istO é_ o Banco Central- enquanto _no ano pas_sado o

financiãrii.cnto se faiía atrav~ de aumeiito Ge dívida
pública, de 1 trilhão c 494 bilhões de cruzei_ros, à ~Eoca,
este ano foi feito com 26 trifhões c 852 miUiões de cruzeiros. E a base financeira, que o ano passado tinha se expandido em 3 trilhões e 100 milhões, este ano se expandiu cm oitQ trilhões e setecentos e noventa bilhões.
Sr. Presidente, protestando inscrição para depois da
Ordem do Dia, vamos Continuar a nossa apreciação:
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -V. Ex•
pode continuar atê- as 15 horas e 30 minutos, qUando
passaremos à Ordem do Dia, já- que hã realmente um
acordo para que não se deixe de colocar a Ordem do Dia
em votação, às 15 horas e 30 minutos impreterivelmente.
O SR. VffiGILIO TÁVORA- Estamo-nos felicitando pelo cavalheirismo do eminente Senador pcrAmazo-nas, próprio dele, e pela volta de V. Ex• aos tempos liberais em que o conhecemos.
Muito bem! Podemos, pois, em oito minutos, colocar
mais a questão. Terminãvamos, então, de apresentar o
que era a proposta governamental de cobertura de um
déficit, e-ar, neste ponto, chamava a atenção dos eminentes Senadores Itamar Franco e Henrique Santillo, de que
essa politica - e agora não há diferença de política de
um ou de outro Ministério, por que essa política fol enca.mpada. como aliás devia ser, fosse ela qual fosse, pelo
Senhor Presidente da Rep6blic.a..
O Sr. Henrique Santlllo - bs raciocíníos cartesianos
pecam por isso.
O SR. VffiGILIO TÁVORA- Eles deviam ter sido
encampados, como foram e havia sido declarado que o
seriam, pela Presidência da Repóblica. Então, chegamos
a uma conclusão de que, realmente, toda aquela angóstia
do Governo em querer justificar conceitos de déficit, que
o déficit de caixa quC tiilha sido apresentadO, dC 198"5,
que era 84,9 trilhões de cruzeiros, que depois ascendeu
para 91, que depois subiu para 105 e acabou em 108, ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - A falta de trans·
parência é que levou a esses equívocos.
O SR. VlRGfLIO TÁVORA- Caro colega, quem está no Governo e aparenta dados, quando muitõ, pode dizer que se equivocou nesses dados, que referiu nielhor as
contas e, portanto, achou que devia ser mais fácil aplicar
o conceituai...
O Sr. Henrique Santillo- Nobre Líder, foi a opacida..de autoritária que levou a esses desvios e a esses equívo-

cos.
O SR. VlRGlLIO TÁVORA - Sem ofensa alguma,
os cálculos todos foram feitos e apresentados aqui para
chegar ao conceito de déficit operacional do FMI, tão
combatidos pelos então representantes da Oposição._
O Sr. Leoofr Vargas -

Permite V. Ex• um aparte?

OSR. VffiGILIO TÁVORA -

Com muit6 prazer!

e.

O Sr. Lenoir Vargas inoportuno o meu aparte;
apenas para lembrar a V. Ex• que, segundo o depoimento do Ministro na Câmara, o déficit interno e-ra de 54 tiilhões; depois, passou para 80;- depois, par~ 90; depois,
para 105 ...
OSR. VIRGILIOTÁVORA- Va~osfazerjustiçaa
S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda; quando ele assumiu foi

O Sr. Carlos Cbiarelli- Pensei que V. Ex• fosse falar
sobre os negócios feitos do INAMPS, na véspera de termínar o Governo. V. Ex• falou em 900 bilhões, mas eu
pen-sei que iria falar naquelas importações indevidas, do
dia 14 de março, daquele ,equipamento que aumentou a
nossa dívida extetna, sem licitação, sem passar na CA. CEX, com autorização pessoal do Dr. Delfim e do Dr.
Galvêas. Acho que esses aspectos da política econômica
--anterior ê que seria bom explicitar e discutir, o motivo e
- a origem desses endividamentos indevidos, dessas negociatas, dessas cortUpções. Isso é que é importante discutir, porque, até agora, não ficou elucidado, já que alguém está fugindo de comparecer à CPI. Isso~ que me
parece fundamental.
O SR. VIRGIUO TÁVORA- V. Ex• tomou aliãs a
iniciativa de procurar explicar o fato. Cabe" a V. Ext- justamente, pelos meios legais, procurar se assenhorear da
verdade desse assunto.
Mas o que estávamos dizendo claramente, alérn ...
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O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Sobre
a mesa, requerimento· a ser lido pelo_Sr. 1'"-Secretário.

h lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 304, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, reqUeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
--para o projeto de Lei do Senado nl' 84, de 1982, que submete à aprovação do Congresso Nacional os contratos
visando a obtenção de empréstimos internaciririãis a fim
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1985.- Itamar
Franco.

Ó SR. PRFSIQENTE (Guilherme Palmeira) - Em
votação o requeriinento.
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento, figurará na
Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. PRFSIDENTE (Guilherme Palmeira) esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa~se à

O Sr. Carlos Odarelli- Essa é a questão que o País
quer-Sab_e~·- é importante e fundamental: esses fatos que
- -estãO implicando nesses desajustes iodos da nossa situação. Não vamos ficar na teoria econOmica ...

o--SR. VIRGIUO TÁVORA -Não vamos ficar na
teoria econômica; estamos dando as causas!
- O Si-. CarloS Cbiarelli- ... vamos discutir a idoneidade de postura, vamos discutir a correçào administrativa
- esta, a questão fundamental.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Af, não estava o plano, nunca assaz _louvado do Governo, de atender à população de baixa renda.
O Sr. Cãrlos Cblarellí- Com microscópio eletrônico
para hospi_tal_ q_ue não tinha energia elétrica?
==

Está

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara ri_9 116, de 1984 (n9 2.595/83, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que acrescenta parágrafo ao art. 232 da Lei
n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de ProcesSo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n' 399, de 1985,
da Comissão
- de Constitoiçio e J ustlça.

Em votação o projeto.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos falando em
ãlllos e V. Ex•, em bugalhos ...

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra ·para encaminhar a votação.

O Sr. Carlos Clúarelli - E:: o mesmo exercício ·da política ecçmómica que cometeu esse ato. e; o mesmo.

O SR.. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro para
encaminhar a Votação.

OSR. VIRGILIO TÁVORA- V. Ex• disseque houve u~ importação. já a denunciou. Pleiteie a Comissão
-de rnquérito respectiva e piocure, depois, fazer a acusação e os acusados se defenderão. Estamos, aqui, não
acusando fulano, sicrano oU beltrano, estamos mostrando que realmente e novamente, Sr. Líder do PMDB, neste último minuto que nos sobra-- dissemos, com risos
gerais, respondidos- tudo que eu dizia era certo, inãs a
inflação estava baixando e iã baixar mais. Explicamos
que o remédio que estava sendo aplicado era uma con~
tenção,um contigenciamento ·cte preços, quer sejam de
serviços. quer sejam de insumos básicos e que, no dia em
que nós os_ soltássCmos, esses preços, esses serviços iriam
fazer voltar a inflação dos dois dfgitos: os fatos ~tão ou
-não nos _dando razão?
Terminando neste momento, porque não queremos
abusar da bondade do Sr. Presidente, há indícios, no
anúncio da Fundação Get(dio Vargas, para agosto, de
que esta previsão já se realizou, a inflação será de dois
dígitos e em setembro, muito mais. Nem poderia deixar
de ser porque não serão com esses remédios, e é isto que
queremos discutir, depois de acertarmos todas essas premissas, de dizermos o que está errado e o que não está errado, de que hã um caminho diferente a ser adota.do.
Sr. Presidente, agradecemos a tolerância de V. Ex• e o
cavalheirismo nunca desmentido do Senador Fãbio Lucena. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Galvão Modesto- Américo de Souza- José LinsSevero Gomes - Mauro Borges - Saldanha Derzi.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores.
Vamos botar um grão de areia num problema da
maior gravidade. Realmente a concessão da Assistência
Judiciária aos necessitados é uma das discussões constantes da ConstitUiÇão. Muito pouco se tem feito-neste
sentido.
Hoje, uma iniciativa do Presidente da República, de
1983, se vai tornar realidade, mas apenas para evitar a
- -publicação de editais em órgãos locais quando a parte
for beneficiária da Assistência Judiciária.
Sr. Presidente, muito mais precisamos fazer e acredito
que a Assembléia Nacional Constituinte serão palco necessârio à revisão e ampliação do que consta no artigo
I 53_, § 21' da Constituição. Uma emenda constitucional
hoje não teria possibilidade de votação. Mas, os futuros
constituintes deverão meditar sobre a necessidade da
criação de um Ministêrio Público da Defesa que, ao lado
do Ministêrfó Público, também atenda àqueles necessitados que não possuem recursos para atender aos graves
encargos da mãquiila jUdiciária, cada vez mais emperraN
da e cada vez mitis custosa. O Poder Judiciário, tanto
quanto os outros Poderes, está a reclamar uma revisão
completa; e essa revisão ser-á inevitável na futura Constituinte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRliS!DENTE (Guilherme Palmeira) votação o projeto,

Em
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Os Srs. Senadores que o aproVam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do POSA_
O Sr. Virgílio Távora -

cação de

Sr. Presidé:nte, peço verifi~

votação~

O SR. PRESIDENTE (Guilherme 'Palmeira)- Deferido o pedido de V. Ex• Será procedida a verificação.
(Pausa.)
Não há número. Vou suspender a sessão por dez minutos. antes aciomtndo as campainhas a fim de que os
Srs. Senadores compareçam ao Plenãrio.

sinl, ele ilãO -devei-la estar no Palácio do Planalto; deveria
estar na .Suécia, já recebendo aquele Prêmio NObel de
Economia. Não. Não foi esta ·a nossa intenção, eminente
Senador. TranqUilize-se.
O SR. FÁBIO LUCENA- Diz bem V. Ex•.: Take lt
easy. Eu diria: look out, nobre Senador, porque o perigo
é bem iminente.

sr.

Mas,
"Presidente, observem-se os dados da Fu~
daç~o Getúlio y argas:
O dêficit público ba_te recorde em julho e a inflação de ãgosto ameaca retornar ao temido pata.
mar de dois dígitos. Desde o início do Presidente do
Governo João Figueiredo, ao longo de seís anos, a
inflação não se despiu dos dois dígitos. Agora~·e]a
ameaça retomar o temido patamar dos dois dígitos.
Esse Governo pelo menos apresentou algo de novo
e esse algo de novo estâ precisamente na consta·
tação das explosões das contas públicas, principalmente no arrombamento do cofre.

(A sessão é suspenSa às JS horas e 30 minutos e reaberta às JS horas e 4_0_ minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Estã
reaberta a sessão. Persistindo a falta de número, a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de Lei da Câmara n' 116/84, fica com avotação adiada.
Igualmente, as demais matérias da Ordem do Dia, todas em fase de votação, constítufda do Projeto de Decreto Legislativo nl' 19/83 e Projeto de Lei do SenadÕ ·n,
19/80, ficam com a Sua- Votação adiada para a··prSXima
sessão ordinária.
--

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex.' um aparte?

O SR. FÁBÍO LUCENA - Ouço o nobre Senador
- Uainar Franco, por procedência de solicilação.
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O Sr. Virgnio Távora_ -

Eminente Senador...

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me recitar os mí-

m_eros, Excelência.

O Sr. Virg~1io Távora moS direito.

b apenas porque não ouvi-

O SR. FÁBIO LUCENA --Crescimento de alguns
gastos do Gáverno entre janeiro e julho, vale dizer, entre
73 dias do Governo_ Figueiredo e 135 dias da Nova Re--pública: Previdência Social, 2 trilhões e 600 bilhões de
cruzeiros; empréstimos do Banco do Brasil, 8 trilhões e
800 bilhões de cruzeiros; encargos da dívida externa, 19
trilhões e 900 bilhões de cruzeiros; subsidias aos usinei.ros, 1 trithão e 100 bilhões de cruzeiros. Déficit público
total, até 31 de julho, 35 trilhões e 600 bilhões de cruzeiros.
O Sr. VirgOio Távora- Vê V. Ex• que os seus dados
batem exatamente com os nossos. Foi este o número
apresentado.
-

O SR. FÁBIO -LUCENA - Mas Ex•, a Matemática
erra_~ o matemático.

n_ão erra, quem

O Sr. Virgílio Távora- Foi ô número apresentado ...
O SR. FÁBIO LUCENA- A Matemática não erra!

O SR. PRESIDENTE -(dt.iüherme Palmeira)- Voltase à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM:Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de ouvir a um profundo e, como sempre,
lúcido e pedagógico pronunciamento do eminente Senador Virgílio Távora a respeito da situação econômici_do
nosso País.
S. Ex', com a sua reconheci~~ autoridade, competência e sabedoria, dissertou, ao 10ilgo de 55 minutos, sobre
o que pareceu ao Senado a caótiCa situação do Governo
e da economia.
Disse S. EXf que nâo cjuef.apenas criticar. Quer ajudar
e solucionar.
O eminente Senador Vi.rgflio Távora e.â ilustTada Bancado do Partido Democrático Social dispuseram -de
1..965 dias, exatamente 21 anos, para realizar o desejo
hoje manifestado pelo eminente Senador cearense: resolver os graves problemas económicos do_ nosso Pais. Hoje, o Governo da Nova República está completando 150
dias. Descontados os 39 dias do martirológico do Presidente Tancredo Neves, o Presidente José Sarney completa hoje, em termos efctivos, 121 dias de Governo. E o
ilustre professor de todos nós, Senador Távora, quer que
cm 121 dias o Governo do Senador José Sarney ponha
em ordem a desordem que foi criada em 7.965 dias. Conw
venhamos Srs., que só Deus na Presidência da ~epúblicp._
conseguiria resolver em 121 dias aquilo que os governos
autoritários destruíram em 7.965 dias. Mas, como Deus
tem mais o que fazer do que-se meter em assuntos domêsticos, no ciso, do povo brasileiro, çieixemos a discu_ssão a cargo dos homens, cria-dos, conforme a Bíblia, a
Sua, Dele, de Deus, imagem e semelhança.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, antes·que
passe para outro assunto, apenas um pequeno aparte.
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora - Parece que não nos fazemos
compreender as várias vezes que viemos aqui a este plenário. Não, não temos a pretensão de exigir da Nova República que em cem dias resolva uma situação de um
Pais que vai, isso .slm, de seus filhos fazer trabalhar seu
talento, não por cem dias, mas por vários anos. Nós
atendemos foi ao pregão. Isto é que parece que a eminente eX-Oposição não nos ouviu bem, ao pregão feito justa:mente pelo Ministro ·que se IiitUulou representante de S.
Ex• na Câmara dos Deputado&. examinãssemos os da·
dos, discutissemo-los e apresentássemos soluções que o
Governo estava aberto a ouvi-las. Longe d_e nós e vamos
nos penitenciar, de longe daremos a idéia de cuidar que,
em cem dias, o eminente filhO do Maranhão tivesse resolvido a política económiCa e financeira do Brasil. As-

O Sr.-Itamar Franco- Ousei interromper V.Ex• pã.ra
dar um ~r_gumento, se me permite.
O SR. FÁBlO LUCENA --Com todo o prazer.

- O Sr. Itamar FianeO-- V. Ex• tem razão, são !50 dias.
E vejo que nestes 150, Senado~ Fábio Lucena, a máquina
não foi desmontada. O-fluxo de lnfonnações que o Senador Virgílio Távora tem aqui é impressionante. Nós, que
somos Senadores do Governo, não as temos. _

--o

SR. FÁBIO LUCENA- Nós não temos, exato.

O Sr. Itama.: Franco -_Se V. Ex_• verificar, aqui são
todaS- irÍformações ...
O SR. FÁB[O LUCENA - Isto porque os grandes
amigos do Senador Virgílio Távora continuam manipu~
!ando as informações.
O Sr. Itamar Franco- É pena que não se possa fotogrãfar óU filmar este debate.

O SR. FÁBIO LUCENA --V. Ex• obteve informações sobre os empréstimos externos do Brasil por deferência do Senador Virgílio Távora, à época Líder do
Govern·õ. Hoje ocorre exatamente o contrário: chegamnos as informações por meio de um Uder da Oposição.
Esta é a essência democrática da Nova República.
O Sr. Itamar Franco máquina, Senador.

Nós não desmontamos essa

O Sr. Virgfiio Távora - Diga, eminente Senador,
onde estã este Governo que não fornece os dados a V.
Ext?
O SR. FÁBIO LUCENA- Vou responder, eminente
SenadOr.
O Sr._ Virgílio Távora_- Durante tanto tempo, em época rr~:Ui~o lpais Qificil, que não era politizada,, nós conseguíamos e procurávamos nutrir a nobre oposicão de
então daquilo que solicitava. Não é verdade?

O Sr. Itamar Franco- Senador Fábio Lucena, nós temos que desmontar essa máquina com urgência, senão
nós não iremos ficar nos 150 dias somente; vamos ficar,
se possível, os quatro anos do Presidente José Sarney.
_ O SR. FÁBIO LUCENA- Está sendo desmontada.
Ta_k.e it easy, repito expressões do vernáculo anglicano,
muito do gosto intelectual do eminente Senador Virgílio
Távora. Mas, observe-se o rombo· do cofre: crescimento
de alguns gastos do Governo entre janeiro e julho, -isto ê,
ent_re-73 dias do Governo Figueiredo e 135 dias do Governo da Nova República: Previdência Social, 2 trHhões
e 600-l:iHtiões de cruzeiros. Dados da Fundação Getúlio
Vargas.

O Sr. Virgfiio Távora- ... é que aqui causou tantos
danos.

sn.·.

O
FÁBIO LUCENA-_ V. Ex• como matemático,
naturalmente, não errõu.
Subsídio ao trigo - I trilhão e 300 bilhões de cruzei~
ros. ~?mpra de ~~fr~~- 9 tri!hões e 800 bilhões de cruze1ros.
-Mas, desapareceu do jargão econômico da atualidade,
desapareceram, aliás, duas expressões da maior importância, ambas em inglês, para atender ao apetite shakespeariano, para não dizer keynesiano, do eminente Senador Virgílio Távora. Desapareceram as expressões wal~
ver e new money. Desapareceu o perdão que a comunidade financeira internacional d~va ao Brasil, todos os anos,
so1iCHido pelas malsinadas cartas de intenção ao Fundo
Monetário Internacional, e desapareceu o new money,-o
novo dinheiro, que era solicitado pelo Governo brasileiro todos os anos para_ a rolagem do saldo negatiVo da sua
dívida externa anual. Estas expressões desapareceram. E
o que-significa a desaparição desse jargão? Aqui está definidO, meus Srs .• em discurso que o Presidente Josê Sarney pronunciou hoje, perante o Parlamento do Uruguai.
Eis a noticia:
"O Presidente do _Brasil, José Sarney, disse hoje
que a inflação, a recessão e o retrocesso são mons_IrOS que- ameaçam comO dragões de fogo. Sarney
pediu a formação de uma nova ordem econômica
internacional, disse que o Brasil não poderá pagar
sua dívida externa em detrimento do povo, e assegurou que a liberdade abriu suas asas sobre nossas pátrias. Falando _diante do Parlamento Uruguaio, que
se reuniu especialmente para escutar seu pronunciamento, Sarney foi aplaudido em várias oportunidades pelos Senadores e Deputados uruguaios."
É exatarileiite o que vinha acontecendo: o.Brasil vinha
pagando seus compromissos externos em detrimento do
povo. ComO em detrimento do povo? Urdindo fórmulas
de quitação de compromissos anuais à revelia do Congre-sSo l';;raCiõilal sem que auscultasse sequer a douta, sábia Bancada, esma8:adora_mente majoritária do PDS, que
então se compunha de 46 Srs. ilustres Senadores. São as
mudanças que se prenunciam e vamos mais, Srs. Senadore~...
.._ Antes de pros!'ieguir, SenadO-r Milton Cabral, tenho
todo o prazer de ouvir V. Ex•

O Sr. M-iltoD Cabral - Meu caro Senador Fábio Lucena. cu não vejO porque fazer comparações da aluai administração com a passada, as conjunturas são diferentes
e depois nós estamos preocupados, realmente, com o
presente. Inegavelmente, o governo do Presidente José
Sarney está obtendo resultados visivelmente favoráveis,
isso é indiscutível. O assunto levantado aqui pelo nobre
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Senador Virgílio Távora, a respeito do déficit, na realiM
dade, a redução já é de 50% - até julho são 35 trilhões,
com uma previsão de 50 trilhões até o fim do ano. Mesmo que estoure alguma coisa será em torno desses números. O nível de exportação está-se mantendo praticamente igual ao do ano passado, a despeito de todas as dificuldades; a inflação até agora está-se mantendo abaixo do
esperado, e quero lembrar que no ano passado as previsões eram de que após a posse do novo governo, provavelmente o índice inflacionãrio estouraria para IS a 20%
ao I?ês, só se comentava isso. b. possível que agora, a
partir de outubro, novembro e dezembro, o índice seja

mais gravoso em relação aos últimos meses; mas, de
qualquer maneira, manter o índice inflacionário de 85 ao
nível de 84, ou coisa aproximada; jã significa uma grande
vitória. Mas há um dado também muito impOrtante quC
eu pediria a atenção d~ V. Ex• e do Senador VirgrJio Tâvora: trata-se do -crescimento do mercado de ações. As
bolsas expressam a confiança no desempenho das empresas. A preocupação dos investimentos em ações das empresas é uma demonstração de confiança na economia...
O SR. FÁBIO LUCENA - E me permita: e o que
provocou isso? O decréscimo da correção monetária. FOI
a causa fundamental!
O Sr. Milton Cabral - O desempenho das empresas.
nobre Senador, é naturalmente em função da confiança
que os próprios empresários estão tendo na administração pública. Do contrário, eles não se aventurariam
em fazer mais investimentos, !: o que nós estamos assistindo agors, mais investimentos. A econoriti3: está-sedesdobrando, tem mais um outro dado importante: essa
confiança não é somente do lado empresarial, demonstrada pelo movimento das bolsas, mas, também a confiança demonstrada pelo próprio povo através das manifestações públicas. O Presidente José Samey onde chega
é aplaudido pelo povo. As suas manifestações, através da
televisão são todas elogiosas, elogiadas. E as pesquisas
de opinião pública também atestam essa confiança. Isto
é que importa, nobre Senador!
O SR. FÁBIO LUCENA - Eu agradeço a contribuição valiosíssima que V. Ex• traz ao meu pálido pronunciamento, que não pretende, evidentemente, ser uma
contestação ao discurso do nosso mestre, Senador
Virgflio Távora, mas que objetiva, de certa forma, a colocar a opinão e a posição de um aluno de S. Ex• que não
é tão relapso assim e que, no mínimo, age com bastante
curiosidade e que por haver, tantas vezes, assistido às
monumentais lições do mestre, resolveu estudá-Ias a fun~
do para aprender, de modo mais claro, o outro lado da
realidade que S. Ex' ainda não trouxe ao Plenãrio do Senado Federal. Que lado é esse? É a posição que estã assumindo o Governo brasileiro de liderança no Continente
Latino-Americano, erri defesa de uma tese que é fundamental para a recuperação da nossa economia: é a de
não aceitar as negociações com ·o Fundo Monetário Internacional à custa da recessão, à custa do desemprego; à
custa do sofrimento do povo, aqueiC povo que já pago-u
demais. conforme o disse em lúcido discurso o eminente
e saudoso Presidente Tancredo Neves. Este ê o outro
lado da realidade. Um lado intrínseco é o da disputa de
opiniões dentro do Ministério. Não estamos com um
Ministério Cm que Se-tenha atado viseiras. Não, ali as
discussões são amplas e até conflitantes, inclusive a começar pelas diferentes escolas clássicas econômicas que
são abraçadas pelo Ministro do Planejamento e pelo Ministro da Fazenda. À partir desse enfoque, em-que-se
pode daí retirar uma resultante para combater isto que o
Presidente da República, ontem, no Uruguai, denominou de teorias abstradas da economia e que devem ser
postas de lado, nobres Senadores, em função de um amplo debate para oferecer subsídios ao GOverno que deseja e que quer acertar.

O Sr.Jutahy Magalhies- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não, com todo o pra~
zer, ouço o aparte de V. Ex•, eminente Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. .Jutahy Magalhies- Nobre Senador Fãbio Lucena, V. Ex• falou do pronunciamento de hoje do Presi·
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dente José Sarney no Uruguai e do papel de liderança
· que o Brasil estaria assumindo na questão da dívida externa da América Latina. Eu tive a oportunidade, na
companhia do Presidente Ulysses Guimarães e do nobre
Líder do Governo, Deputado Pimenta da Veiga, de assistir a posse do novo Presidente do Peru e acredito,
nobre Senador, que no seu pronunciamento, aquele jovem presidente procurou ocupar um lugar que estava vazio e, lançou ali uma tese que pode ser combatida, mas
ele lançou uma idéia, pegando todas as bandeiras da
oposição do seu país e da sua liderança jovem, do seu
partido. Foi um djscur~o da maior veemência e da maiOr
violência, do qual poderfamos, como já disse, divergir,
mas ele mostrou que estava pronto a agir, porque ao entrar no governo, no dia da sua posse, jã apresentava cercã -de dez projetas para transformar a palavra da sua
campanha em ação. Eu acho que, no Brasil, deveríamos
ocupar também esse espaço, deveríamos agora esquecer
um pouco de quem é a culpa, se é do passado, vamos
pensar no presente e no futuro. Porque se nós ficarmos
aqui a pensar qUe a responsablidade é do passado, eu me
permitiria, nobre Senador, lembrar uma estória que li
certa feita no Pasquim. Dizia o Pasquim, naquela pequena estorinha, que quando Brejnev assumiu o poder na
Rússia. su"Cedendo Kruchev, este lhe deu um conselho:
"vou deixar duas cartas para você. Quando houver a primeira crise forte e você estiver sem condições de poder
agir, leia a primeira cartan. Então, quando aconteceu a
primeira crise, seis meses depois da posse, Brejnev leu a
carta em que dizia apenas: ucoloque a culpa em mim e
vai em frente". Depois, quando teve a segunda crise e foi
ler a segunda carta, nela Kruchev dizia a Brejnev:
"prepare-se para você escrever duas cartas, estã chegando a- hora de você sair."
O SR. FÁBIO LUCENA- Muito inter;;;,~ante a estória contada por V. Ex•, e deve ter sido por isso que, no
enterro de Kruchev, o filho dele disse estas palavras:
••M uitos o amaram, muitos o odiaram, mas ninguém o
ignorou". De fato, ele foi mais odiado do que amado,
nobre Senador. Por isso'não sou c;laqueles que se abeberam nos púberes de Kruchev ou de Brejnev. Mas, de
qualquer sorte, muito obrigado pelo aparte de V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães - A origem da história não
tem importância, Sr. Senador. A origem da história é o
que menos importa. S apenas não colocarmos, no ssado,
a culpa de tudo que está no presente. Acho que nosso papel é trabalhar para que todos aqueles defeitos do passado sejam sanados.
O SR. _FÁBIO LUCENA - Mas eu ficaria com Sir
Winston Churchill que, enfrentando Mac Millan, na Câmara dos Comuns, disse-lhe: Go bome... Vâ para casa,
porque sua política externa está errada e ela vai levar a
Alemanha à guerra contra a Inglaterra". E foi o que
aconteceu.-Eu fico com a advertêricia-de Churcliiii.
-Ouç_o o f:minente S~nad.O[.- Virgílio Távora.
O Sr. Virgflio Távora - Eminente Senador, o engen heiro, o economista levam uma desvantagem colossal
quando querem expor suas idéias de maneira sintética,
aqui neste Plenário.
O SR. FÁBIO LUCENA - Pelo contrário, nobre Senador. Pelo contrário i V. Ex• é matemático, eu lhe cito o
exemplo da Teoria da Relatividade de Einstein.

O Sr. Virgílio Távora -

Eminente Senador.-:-.

O SRr FÁ1;'10 LUCENA - Eistein, me permita citar,
quando termmou de explicar a Teoria da Relatividade, o
plenário não entendeu, e disse-lhe: "- Mas suas teorias
estão em desacordo com os fatos". EJe respondeu : ··Pior para os fatos". Pode prosseguir.

O

Sr. Virgílio Tahura - E: na teoria estava certa.

O SR! FÁBIO LUCENA -

E a teoria est_ava certa.

O Sr. Virgfiio Távora- Então, perinita- dizer que poderão dizer também que não esteja de acordo com os fa·
tos, mas a teoria-está certa. No caso, não iríamos chegar
a este ponto, nem temos a pretensão da comparação com
o eminente cientista tento-americano. Estamos, desde o
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início, mostrando com dados o que se fez e o que se esta
fazendo difere pau-quis-si-mo do passado.
O SR. FÁBIO LUCENA mentemente.

Eu diria pouquissima-

O. __Sr. VIrgílio Távora - Pois bem. Segundo, hâ na
Bíblia uma expressão que diz: ~·Errar é humano, persistir
no -:rro" - com licença do eminente Senador Hêlio
Gueiros - ~·é diabólico••. Então, s_e wn caminho, por
qualquer razão, não deu o resultado desejado, hâ que se
examinar-outro. Mas o fizemos, não falando, como aqui
foi referido, em doutrinas econômicas e em nada disso.
Temos procurado uma linguagem mais chã, utilizando
números. Agora mesmo, permita V. Ex• só um exemplo,
lembra-se quando lhe perguntamos e V. Ex• se referiu à
Previdência Social, porque, segundo o câlculo do BACEN, -diz o emininte Senador Itamar que somos bem
informados das coisas do GOYerno - são 2 trilhões 369
bilhões.

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas confere com os dados, eu 'tenho aqui 2 trilhões 600 bilhões.
O Sr. VirgilloTávora- Não. Un instante. De déficit,
dado pelo BACEN. No entanto, S. Ex•, o Sr. Ministro
da Previdência afirma ao Senhor Presidente da Repúbli·
ca que estâ a mesma com um superávit de l bilhão de
cruzeiros.
O SR. FÁBIO LUCENA -

De I trilhão.

O Sr. VlrgDio Távora- De 1 trilhão, quero dizer. V.
Ex• deve estar recordado de que, portanto, podia até auM
mentar o pagamento dos previdenciãrios e dar os 20%
pedidos.
O SR1 FÁBIO LUCENA -

De 20% exato.

O Sr. VirgUlo Távora - Vê V. Ex• que não nos adstringimos dessas pequenezas, porque poderíamos perguntar aqui- o quevaleê o dado afiai seu ou o do Banco Central _de nosso conhecimento? ou desse Ministro,
homem muito capaz, parece não estar muito afeito aos
números, porque entre um déficit de 2,3 trilhões e um superávit de 1 trilhão hã uma ..pequena" diferença. Veja V.
Ex' que não tocamos nesse ponto. O fulcro, o que queremos sair daquele debate é dizer tudo o que pensamos, V.
Ex•s afirmavam tudo que concordamos, e tudo que
acham ao contrãrio, e em função desse confronte procuramos montar algo daquela proposta que o Governo-pediu ao Co_ng~esso. Isso é que hã mais de mês estamos tentãndo fazer, e não sabemos por que ainda não fomos
bem compreendidos; não na enunciação das nossas ideias, mas na diretriz geral que seguimos. :E: isso, eminente
Senador Fábio Lucena, a quem devemos aliáS; os 20 minutos que falei aí, graciosamente.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• nada me deve, ê o
Senado quem deve a V. Ex• a oportunidade de travar
esse debate. Recordando o aparte do eminente Senador
Jutahy Magalhães, quero dizer a S. Ex•, que o Presidente
do Peru, Allan Garcia, foi aluno, na Sorbonne, do Senador Fernando Henrique Cardoso. E do Senador Fernando Henrique Cardoso as teorias que Allan Garcia está
aplicando no plano da economia e que se encontram,
posso trazer amanhã a V. Ex•, no livro de Fernando
Henrique Cardoso, ""Política e Desenvolvimento da
América Latina".
O Sr. Jutahy Magalhífies - Eu quero saber se essa
política está sendo aplicada aqui.

O SR. FÁBIO LUCENA - Estâ começando, porque
o eminente Senador Fernando Henrique Cardoso enfatiza a necessidade de o Brasil comandar um sistema latinoamericano para tratar, em bloco, a questão da dívida externa. Para evitar, Sr. Senador, que aqueles famosos perdões e vergonhosos Wavers, que eram pedidos a pires em
mão, pelos Governos passados, venham a se repetir, ao
longo do atual Governo. Para evitar, o que é bem pior, o
New Money, o dinheiro novo, que entrava para cobrir
inclusive os cheques sem fundo do Banco do Brasil emitidos no mercado de Nova Iorque, e que só eram cobertos
mercê de telefonemas do Presidente João Figueiredo ao
Presidnete Ro nald Reagan. Para evitar que isso acon·
teça ...
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O Sr. Jutahy Magalhies- Se V. Ex• permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta.

O SR. FÁBIO LUCENA- É muita bondade e exagerode V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA- Acrescentando ainda uma
informação ao parte de V. Ex•, quero dizer-lhe que cabe,
sim, perguntar quem são os responsáveis pelo descalabro
econômico que estamos vivendo.

O Sr. Jutahy Magalbies - Apenas gostaria de perguntar: V. Ex• estã de acordo com a política econômica
que está sendo executada no momento? V. I;x• a defende
como a política certa para o Brasil?

O SR,. FÁBIO LUCENA - Não, nobre Senador. EsO Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permite uma única
pergunta?

o· SR. FÁBIO LUCENA - Porque a lei de anistia,
nobre Senador, a única em vigor no País sobre este assunto, sobre a anistia, não abrangeu, não abarcou, não
beneficiou os responsáveis pelo descalabro econômico
que tomou conta de nosso País.
Imagine, V. Ex~ uma simples pincelada de um Ministro de Estado de alguns Institutos descobriu escândalos
tão pavorosos que o simples imaginã-losjã causava pesadelo. E mãis, o Ministro da Administração, Sr. Aloysio
Alves, veio a descobrir que os imóveíS pertencentes ao
Governo Federal, em Brasflia, não têm registras imobiliáríOS, são imóveis que nein sequer tem habite-se, o que
levou o jornal O Estado de S. Paulo a publicar, em editorial, hoje, o seguinte: .. Brasflia não existe", o qUe é evidentemente um exagero. Mas os próprios prédios do Governo Federal até agora, não dispõem sequer de registras
nos Cartórios de Imóveis. Exigência preliminar da lei atê
para que possam ser negociados, até para que possam ser
habitados é necessãrio o habite-se, como necessârios são
os cumprimentos das n~rmas de pOsturas impostas pela
Prefeitura, no caso, pelo Governo do Distrito federal.
Então quem construiu esse descalabro?Foram por acaso
os atuais detentores do poder no seu escalão superior?
Quero crer que não. ConCOrdo plenamente com o quê? A
persistirmos na indagação pelos responsáveis, vamos
perder muito tempo. Mas é preciso separar bem o ontem
do hoje e enfatizarmos em que o ontem foi al~~e~t-~d~_
noso aos interesses nacionais, e que o hoje procu-ra simplesmente rem_ediar esses danos e buscar caminhos para
solucionar os nossos dramâ(rCos problemas.
O dado mais indicativo da mUdança mais iinpõrtante é
o discurso do Presiderite José Sarney, pronunciado ontem no Uruguai. E por que o Presidente Sarney procurou precisamente o Uruguai?
O Sr. Jutahy Magalhies- Permite V. Ex• um aparte?

O SR,. FÁBIO LUCENA- Eu concedo o,aparte, desde que V. Ex• tenha a paciência de ouvir minhas arengas
por mais 2 ou 3 minutos.
E por que então o Presidente José Sarney escolhe precisamente o Uruguai, para fazer sua primeira visitação
internacional? Porque .o Uruguaí não apenas se identifica historicamente com o ·Brasil PO:r perpassares tão gloriosos da história comum ·aos dois povos, como o Uruguai é contemporâneo de golpe militar; um ano depois
da implantação da ditadura no Brasil, foi a ditadura imR
Plantada no Uruguai. E poucos meses depois da derrubada da ditadura no Uruguai, foi derrubada a ditadura
no Brasil. Logo, esse discurso do Presidente José Sarney
sob a epigrafe: "Pensar juntos é fundamental para que
possamos compreender as mudanças mais profundas,
mais essenciais por que a nossa Nação começa a passar".
Tem o aparte V. Ex.•
O Sr. Jutahy Magalhies --V. Ex• permita apenas,
para que eu possa explicar um posicionamento. Acho
que o importante não é ficar penSando só num responsável. Acho que é importante saber quando existe um erro
e quem foi o responsável por este erro. Mas ê mais necessário, mais conveniente para o País que os erros sejam
apontados e sejam corrigidos. Não se fique apenas na retórica dizendo: fulano errou, beltrano errou. Não fiquem
impunes aqueles crimes que merecem punição. Porque
não é: suficiente se dizer aqui que fulano fez isso, fez
aquilo, e tudo fica no mesmo. teste o ponto de vista que
defendo. Não adianta somente a retórica de ficarmos
aqui apontando erros do passado. ~ necessário apontá- .
Ias e apresentar as medidas que estão sendo tomadas
para corrigi-los. Isso é que eu perguntaria a V. Ex•, que
tem como sempre encantado a todos nós com sua cultura
eclêtica como ê, podendo apontar e abordar todos os temas, como só V. Ex• sabe fazê--lo aqui neste Senado.

tou aqui defendendo os prolegômenos já lançados pelo
Governo para corrigir a politica económica. Estou defendendo as bases, que vejo sólidas, jâ afixadas pelo Governo para levar esta política a bom teimo.
Mas comungo com as preocupações de V. Ex• SomenR
te a retórica não é o que importa, mas a retórica é fundamental, porque no tempo em que esse descalabro foi
conStruído e consolidado, a primeira das mordaças que
desceu sobre o País foi exatamente sobre a retórica e, em
particular, sobre a retórica do Congresso Nacional. Mas
é fundamental, nobre Senadoí Jutahy Magalhães, que
entendamos que hã os prolegômenos e que não é bem
verdadeiro qrie o Governo não tenha programas. O Governo tem programas e já executou esses programas no
Setor político, -que é o setor fundamental. Ai estão as
eleições diretas; aí estão as reformas constltllcioiúiis qiie
foram exigidas pelo País durante vinte anos; aí está a realidade plena que há em nossa Pátria para que a discussão
possa ser livre e permanente. Então, Sr. Senador, se isso
não ê cumprimento de programas sólidos, eficazes, eficientes, permita-me, -v. Ex~, dizer que seria confundir
programas atuais com programas do passado se quisêsR
semoS negar a evidência dos avanços já alcançados.

O Sr. Carlos Chiarelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA - Pois não, nobre Líder
Carlos Chiarelli. tum prazer ouvir o aparte de V. Ex•
-o-sr. Carlos t'hlarelli- Ilustre Senador, o brilho das
suas manifeSfações são sempre assaz estimulante.

O SR. FÁBIO LUCENA exagero de V. Ex•
O sr; Carlos- Cliiãrelli que conheço.

t

bem verdade que é um

-t um

exagero mais isento

O SR. FÃBI_O LUCENA- Devo recordar-lhe que a
Uriica reVolução que houve no Amazonas, a anexação do
Acre, foi feita por um gaúcho - Plácido de Castro.
O Sr. C~rlos _Çhiarelli _- Ç)s gaúchos, às vezes, fazem
coisas inesperadas.
-

O Sr. Virgílio Távora- Quando comanda um cearen-

se...
O SR. FÁBIO LUCENA -Como comandante...
O Sr. Ciirlos Chiarelli - Eu fiquei um pouco preocuR
pado com a manifestação de V. Ex•, quando da pergunta
do ilustre Senador Jutahy Magalhães sobre a linha de
política económica çio Governo, e V. Ex• tinha algumas
restrições, mas depois nos dizia que concorda com os
prolegômenos, fato que, aliás, já nos deixa tranqUilos
porque, só pelo fato de serem os prolegômenos,já nos dá
_idéia da transcendência formal da matéria. Ilustre Senador, creio que não temos muito por que não entrar no
detalhamento dos resultados da política econômica do
atual Governo, Malgrado as críticas contundentes do
ilustre Senador Virgflio Távora, que as têm feito em longos e suculentos pronunciamentos...
O Sr. Yi_rg!Jio Távora -

Críticas contundentes, Ex•?

O Sr. Carlos Chiarelli - Não diria que as críticas são
contundentes, diria que são substanciosas as manifesR
tações de V. Ex• Mas o que temos visto ê que, sem maiores alardes e sem ter pretensões de ter uma definição
teórica; sem ter a ne~sidade de um comprometimento
conceituai, sem ter que engajar com uma ou outra escoR
la, a verdade é que o Governo do Presidente Josê Sarney
tem uma linha diretriz, e sabeRse equilibrar perfeitamente
à luz das exigências da realidade e das circunstâncias
conjunturais entre diferentes teses, inclusive existentes
entre elementos da sua equipe de assessoramento que, na
verdade, tem como não poderia deixar de ter, já que há
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um Governo com. o comando, de se submeter à estratégia e à diretriz do Presidente. Não temos mais Ministros
solistas, temos uma orquestra onde o regente ê o Presidente da República e ele dâ as diretrizes. A verdade ê que
apesar de algumas premonições, de alguns indícios menos otimistas, com relação ao índice inflacionârio deste
mês, nós já estamos convivendo, hã tantos meses, com
uma mudança na direção do vetor inflacionário.
O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me, eu enfatizei,
como diretriz_atingida, logo no início do meu pronunciamento.

O Sr. Carlos Chiarem - Venho justamente para dar
plena concordânciã e anuência a sua postura; Venho
para lembrar que alêm desse fato, estamos aí na ârea da
agricultura tão sofrida, tão marcada, tão sacrificada d~e
uns tempos a essa parte, verificando posicionamentos
novos no que diz respeito ao valor básko de custeio. Nós
vemos definições altamente significativas, no que diz respeito aos preços mínimos; nós vemos umas linha diretriz.
A destinação de recursos, agora, foram de 27 trilhões de
cruzeiros avocados, inclusive para permitir conservação
de solo, e inclusive para estimular a compra de equipamentos no terreno das máquinã.s agrícolas, o que, deresto, ainda tem uma segunda benesse, que é estimular e, de
certa forma, proteger a indústria nacional do setor. Vemos, como decorrência de uma postura de Governo,
uma politica global que afinal de contas os salários conseguiram crescer, quando tivemos um salário mfnimo
substancialmente maior.
O SR. FÁBIO LUCENA -Cresce~ em 100%, 33 anos
depois que o Ministro João Goulart, ao tempo do Governo Getúlio Vargas, ter dado um aumento do mesmo
percentual.
O Sr._ Carlos Chiarelll- Com todas as dificuldades,
Senador Fábio Lucena, com todas as carências e apesar
de não se pagar com isso o débito social acumulado, que
é dem~siadamente grande, ~ só p9de ser quitado pelo
credíário, e assim estâ sendo, e honradamente. Tambêm,
no campo dos reajustes previdénciârios, foi evidente o
mais alto índice de reajuste, quer absoluto, quer relativo.
Então me parece que aizer, agOra, assim com certa ênfase, que_ não há u~a politica econômica, que não há uma
diretriz, que não há uma postura clara ê, pelo menos. insenSatez, para não dizer que seja desconhecimento, porque jatnaiS se poderia pensar que era má te. Existe rigorosamente uma diretriz, existe um posiCionamento, inclusive existe esse posicionamento e muito claro. Nesse
equilíbrio de moderação e nessa ousadia corajosa de ser
equilibrado no que diz ~:espeito à negociação da divida
externa, reafirmada a estratégia itinda ontem no discUrso
de Montevidéu, e não apenas retoricamente assumida,
mas -que tem sido capaz de.permitir ao País, mesmo ante
essa turbulência das dificuldades económico-financeiras
com que nos defrontamos, de vencermos o monitoramento, vencermos a disciplina ferrea imposta pelo FMI e
conseguirmos sair dos seus limites impositivos no que diz
respeito a salãrios. à previdência, a limitar os cortes nas
estatais, aqueles condicionantes que são nossos e não os
que nos impoem, e a manter uma taxa de crescimento
pelo menos compatível com a dignidade das exigências
sociais e econômicas do Pafs. Por isso em nome, de certa
foram, de ~m desabafo e de uma necessidade de reiterar
aquilo que V, Ex• disse, evidentemente, com muito mais
brilho e com muito mais propriedade, é que_viemos dar
este aparte de solidariedade ao seu posicionamento e,
sobre;tudo, de lembrança e de registro que se tem uma
política definida, que ela -navega muitas vezes em mares
encapelados, mas tem sido capaz de atravessar distâncias
diffceis e segui-ainente Vãi chegar a um porto seguro.

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, daf eu ter
falado em prolegômenos, porque, nobre Senador Carlos
Cbiarelli, depois que o Governo encontrou essa herança
maldita, tinha que fazer o quê? Estabelecer os prolegômenos para a sua açãa. O eminente Senador Virgílio Távora, ele próprio, ex-ofício 1 reconhece a existência desses
elementos básicos_que configuram a presença de um comandamento na economia; isto é: não hã mais a anarquia- e V. Ex•- ao se referir à disciplina férrea em re-
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lação ao FMI, apenas sublina as palavras do Presidente
José Sarney, pronunciadas hoje, em Montevidéu, aquijâ

repetidas por mim:

"Sarney pediu a formação de uma nova ordem
económica interriaCional, disse que o Brasil não poderá pagar sua dívida externa em detrimento do po-

vo, e assegurou que a liberdade abriu suas asas
sobre nossas Pátrias.''
Então, nobre Senador, as negociações com o FMI,
que são o nó górdio ao caos económico do Brasil, estão
sendo dirigidas pelo pulso do Presidente da República, e
se necessário terâ sua Excelência o apoio da Nação e do
Congresso para fazer o qUe fez Alexandre, O Grande, da
Macedónia, quando não conseguiu desatar o nó górdio,
e para usar a espada rompeu o nó; romper com o FMI e
decretar a moratória para assim- reSolver, em caráter,
mais inif:diato, a grave crise econômica que sacOde o
nosso País.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre mestre, Senador
Virgílio Távora, é sempre um prazer ouvi-lo,
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, já que se
falou tanto em prolegômeno permita-me um antelóquio.

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. Além do anteló·
quio, o circunlóquio ·com V. Ex• é sempre um prazer:
O Sr. Virgílio Távora- Quero justamente contar um·à
pequena história a V. Ex•. Quando iniciei a vida pública,
e isso diz muito respeito ao verboso, talentoso, e por que
não dizer muito malandro nas frases, o nobre representante do Rio Grande do Sul. Estava eu assistindo os primeiros comícios da minha vida, no Rio de .Janeiro, um
dos oradores mais famosos defendia-se de uma maneira
brilhantíssima: "disseram isto mas, não é-isto, é iSto",
Eu. naquela ingenuidade de neófito em política, Vii'ei:.riie
para o companheiro e perguntei: acusaram esse cidadão
de tudo isso? Foi dito tudo isso? E ele respondeu: "não
foi dito nada disso, ele pegou para fazer justamente a sua
piéce de force dentro do seu discurso. Quando, jamais
aqui, em tempo algum, faço um apelo a este Senado, se
negou o apoio que o atual Governo está dando ao nosso
eminente colega, Ministro Pedro Simon. Quando jamais
aqui negou-se que o salários cresceram. Nunca se negou,
aqui, que esses reajustes -previdenciários estavam se dando. Então, o eminente Senador apresenta todas estas verdades como se elas houvessem sido negadas; não o foram. Até agora, vamos repetir pela décima milionésirria
vez, o que fizemos fOi apresentar números, querer conferir dados, discutir soluções e mostrar, repito pela décima
vez, se algo no passado estava errado, e daqui a pouco
passaremos para a dívida externa, porque agora vamos
todos os dias falar como Líder no fim do expediente, seremos os últimos, desde que esteja uma pessoa ouvindo,
acabaremos com toda essa parte que nos prometemos dizer aqui ao Senado, então verâ V. Ex• que o que estamos
afinnando são pontos baseados em dados obtidos, e diz
V. Ex• que estamos muito bem fornecidos ainda pela
New Republic e ou_tras coisas.

O SR. FÁBIO LUCENA pelo New SNI?
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Pela New Republlc ou

O Sr. Virgílio Távora - Não, não é pelo new SNI, é
justamente new republic. Pois bem, somos justamente
aquele que acompanhou, desde os dias negros de 82,
quando, voto vencido, achava que desde junho deveria
ter se espatifado tudo, mas, voto isolado, o sofriinento
que teve o Brasil. E vamos mostrar, agora - talvez não
descobrir segredo de polichinelo, vários dos Srs. Senadores jâ sabem - o que foi e o qUe ê o problema da dívida
externa que, apreciado aqui, de uma maneira que muitas
vezes nos pode deixar até otimista, quando, na realidade,
tem ainda outros comprometimentos fortfssimOS'.-E nós
fazemos todos os votos para que o Presidente Sarney,
acompanhado pela equipe que o cerca e, de outro lado,
pela boa sorte, que é uma constante na sua vida, consiga,
justamente, ultrapassar e conjurar. h isso. Agora, não
sabemos por que não estamos sendo compreendidos no
que estamos dizendo.

O SR. FÁBIO LUCENA- Muito pelo contrário, Senador. V. Ex• está sendo compreendido e entendido.
O Sr. Carlos Chiarelli preende os demais.

V. Ex• é quem não com-

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha.)
--0 SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente eu disponho ainda de I minuto.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Exatamente
o que eu desejo dar a Y~ Ex•
O Sr. Virgílio Távora- Talvez por não sermos dotados da dialética do eminente gaúcho, mas sucede que os
dados que nós apresentamos até agora não foram contestados. E os temos feito atê com bastante elegânCia,
conforme o_ testemunho de alguém aqui presente, porque
poderíamos fazer nossas as palavras de pessoa de grande
capacidade e de grande autoridade dentro do seu partido, que talvez conjugasse o verbo conosco em gênero,
número _e pessoa.
·
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradecendo, Sr. Presidente, eu peço tolerância para conc!uir, pedindo-lhe que
mande dar como lido, para constar do meu pronunciamento, o discurso que Sua Excelência, o Presidente José
Sarney, pronunciou ontem, em que saudou o povo uruguaio, na hora do seu desembarque em Montevidéu.
Leio, apenas, o último tópico.

"Juntos, Uruguai e Brasil, viram nascer as bandeiras da liberdade. Juntos, vamos lutar pelo bemestar de nossos povos.
Nada melhor neste instante, ao apertar suas
mãos, amigos uruguaios, nas saUdações de chegada,
do que exaltar aquilo que é a essência do seu hino, a
liberdade e a pátria: .. La pâtria o la tumba; libertad,
o con gloria. morir"."
No nosso Hino da Independência, Sr. Presidente, também _cantamos: •• .. ,ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo
Brasil".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FÁBIO LUCENA EM SEU DISCURSO:

"PENSAR JUNTOS"
A íntegra do discurso do Presidente José Sarney no
Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, é
a seguinte:
"Agradeço as calorosas palavras de Vossa Excelência
Elas refletem a generosidade do povo uruguaio e a bondade de seu ilustre Presidente.
Esta minha viagem não ê um simples dever diplomático - ê uma visíta de amizade, uma vontade política de
estreitar laços históricos, de trazer em nome da gente do
Brasil os nossos sentimentos de estima e afeto, de simpatia ao Uruguai, neste momento em que voltam os ventos
da liberdade, e a nação tem à frente de seu governo o
Doutor Julio Maria Sanguinetti, homem de extraordinárias qualidades e de fina sensibilidade cultural, presidindo uma missão desafiadora e fascinante:- consolidar o
poder político, que é a síntese de todos os poderes.
Nós, no Brasil, vivemos o mesmo instante. Com as
mesmas esperanças e as mesmas dificuldades. Agora,
apertemos nossas mãos e vamos pensar juntos na procura de soluções para os problemas comuns.
Esta é a primeira viagem que faço ao Exterior depois
de assumir a Presidência da República. Escolhi o Uruguai para marcar meu desejo de uma política externa que
tem como prioridade a América Latina, a começar pelo
País irmão- do Uruguai, moStrando que não são interesses que nos movem os pés de caminhar, mas os altos
ideais da Nova República, que o Brasil inaugurou.
Aqui não estamos na busca de nenhuma política hegemónica ou soluções de querelas que não temos. Estamos
para falar da cooperação e da solidariedade.
Brasileiros e uruguaios têm mais de século e meio de
História, unidos mais hoje do que ontem no desejo de
consolidar a democracia e resolver os graves problçmas
do desenvolvimento e do bem-estar.
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Como latino-americanos, temos de ser irmãos unidos
e proclamar alto e firme que a América Latina não pode
abrir mão do desenvolvimento em nome de teorias abstratas que nos condenam à estagnação. Só o crescimento
vai permitir a abertura de horizontes de esperanças para
vencer a miséria que ameaça a democracia recêmColiquiStada.
É um elo poderoso construído pelos nossos povos nas
praças públicas e no-s corações, nas lutas pelos direitos
individuais e pelas liberdades civis.
A fraterna acolhida com que somos recebidos, minha
mulher, minha comitiva e eu mesmo, é expressiva de
uma nova etapa de nosso relacionamento.
Parceiro do Brasil nesta etapa histórica que vivemos, o
Uruguai não podia deixar de figurar entre os países que
maior interesse e atenção despertam em nosso País. O
gesto de Vossa Excelência, Senhor Presidente, de comparecer pessoalmente à posse presidencial em Brasília e
ali retOrnar para juntar-se à dor dos brasileiros pela perda do saudoso Presidente Tancredo Neves, sensibilizounos profundamente e demonstrou, com a força da
emoção, o afeto crescente que une nossos povos.
Senhor Presidente,_
Chego ao Uruguai em niCio a uma conjuntura espeCiarme·nre ·adveisa para nossos países. Este fatO -não faz
com que o desalento seja parte de nosso_ encontro. Nossos povos não existem para o lamento, mas para a construção.
As dificuldades têm a contrapartida de aumentar as
áreas de coincidência e afinidade de valorizar o inter, câmbio de experiências e o diálogo_ político. Nunca antes
a unidade da América Latina se externou, de fonna tão
determinada, em aspirações comuns e ações concretas
para defender nossos interesses.
Nosso continente, unido, toma consciência dos seus
interesses e do seu destino. Nossa democracia não é um
fim de si mesma nem uma conquista definitiva. Ela é um
instrumento das aspirações dos nossos povos, para reconciliar o Estado e a sociedade civil.
Um esforço permanente de aprioramento, em busca
de uma plenitude democrática que não se esgota nas liberdades individuais mas que seja a liberdade contra todas as opressões, sendo as maiores delas a pobreza e a
dependência.
Senhor Presidente,
O Uruguai é um dos mais importantes parceiros do
Brasil São eloqüentes, a esse propósito, não apenas as
cifras do comércio bilateral, mas também os numerosos
acordos que moldam nossas relações bilaterais e o intercâmbio nas mais variadas áreas da atividade humana. O
fraterno convívio de nossas populações na faixa de fronteira simboliza essa grande integração entre os dois paí-

ses.
Senhor PreSide!lte,
Trago aos uruguaios a palavra de um novo Brasil.
Começo pelo Uruguai, Senhor Presidente, uma caminhada. Que todas as nações saibam que nós: da t\,mérica
Latina, não desejamos ser tema e devaneio retórico para
protelar conquistas no campo internacional.
Juntos, Uruguai e Brasil, viram nascer as bandeiras da
liberdade, Juntos, vamos lutar pelo bem-estar de nossos
povos.
Nada melhor neste instante, ao apertar suas mãos,
amigos uruguaios, nas saudações de chegada, do que
exaltar aquilo que ê a essência do seu hino, a liberdade e
a patria: .. La pâtria o la tumba; libertad, o con gloria
morir"."
Noticiúrio Internacional (Fonte UPI) 13-8-85
(Notícias

~aptadas

até às 15 horas)

SARNEY REAFIRMA: BRASIL NÃO PAGARÁ
A SUA DIVIDA EM DETRIMENTO DO POVO
MONTEVIDÉU,- 13 (UPI)- O Presidente do Brasil,
disse hoje que a inflação~ a recessão e· oremonstros que ameaçam como dragões de

Jo~é Sarney,
troce~so são

rogo.

Sarney pediu a formação de uma nova ordem económica internacional, disse que o Brasil não poderá pagar
sua dívida externa em detrimento do povo e assegurou
que <t liberdade abriu suas asas sobre nossas pátrias.
Falando diante do parlamento uruguaio, que se reuníu
especialmente para escutar seu pronunciamento, Sarney

-

Agosto de 1985

foi aplaudido em varias oportunidades pelos senadores e
deputados uruguaios.
No Plano Internacional, Sorney disseque o Brasil buscará a solução pacífica dos conflitos, a não-intervenção,
a paz mundial, a autodeterminação dos povos e a defesa
intrarisigeftfe dos nossos interesses.
De acordo com o Presidente brasileiro a América Latina vive um grande momento.
A liberdade abriu suas asas sobre nossas pátrias, reavivou suas luzes de esperança e espera por tempos de tranqUilidade e crescimento, afirmou.

Disse que tanto o parlamento do Uruguai como o do
Brasil tem suas feridas mas eles são muito mais fortes
que os momentos de acaso.
_
O Presidente Sarney foi recebido com as boas-vindas
dos parlamentares uruguaios, através do Presidente do
Parlamento, Enrique Tarigo, que disse estarem os parlamentares agradecidos e honrados com a presença do Pre-sidente do Brasil.
O Presidente brasileiro chegou ontem a Montevidéu
para uma visita oficial que culmínarã amanhã_. Esta é sua
primeira viagem ao exterior desde que assumiu definitivamente a Presidência do Brasil, após o falecimento do
Presidente eleito Tancredo NeVes.
Fontes governamentais disseram que Sarney e se ~fi~
trião, o Presidente Julio Maria Sanguinetti, assinaram
amanhã os acordos economicos, culturais e políticos.
Temos, -coino dragões de fogo ameaçando o caminho
do futuro, 'os monstros-da inflação, da recessão e do re-trocesso. A inflação está permanentemente ameaçando a
democracia na América Latina, disse Sarney.
Ele acrescentou que a rec~:::ssão corrói o Gçyerno e estimula os aventureiros das soluções impossíveis criando
uma situação onde somente a demagogia aflora.
Referindo-se-a dívida externa, declarou: Já disse e re-pito não podemos pagar a dívida externa com a recessão
e o desemprego, nem com a fome, nem com democracia
-precisamos crescer- precisa.mos criar uma nova ordem econômica internacional capaz de gerar momentos
de prosperidade.
Precisamos reagir contra a balxa cada vez maior dos
preços de nossos produtos de exportação no mercado internaciomil e as barreiras protecionistas que nos condenam a uma dependência vergonhosa, à paralisia e à liquidação de nossos parques produtivos, expressou Sarney
sendo aplaudido pelos parlamentares uruguaios presentes.
MONTEVIDJ!U, 13 (UPI)- Os Governos braSileiro
e uruguaio coné_ordaram em criar uma Comissão Interministerial para dar continuidade ao Intercâmbio Económico Bilateral entre as duas Nações Sul-Americanas,
disseram hoje fontes oficiaíS- das duils Delegações.
O Acordo foi alcançaóo d-epois da primeira reunião de
trabalho entre os Presidentes do Br~sil, José Sarney, e do
Uruguai, Julio Maria Sanguinetti, realizada ontem à noite,

Um Conselho lnterministerial sob a direção dos
Chanceleres do Brasil Olavo S~túbal, e do Uruguai, Enrique Iglesias, se reunirâ em Brasília dentro de 90 dias
para dar continuidade aos Acordos que forem surgindo
na atual visita de Sarney a Montevidéu.
Em encontros realizados por Delegações Técnicas-dos
dois Países nas últimas semanas foram estabelecidas
quatro âreas prioritárias pa"ra intercâmbio: econômicocomerdal, política, científico=Iecriológica e cu!tura.
Fontes a nível ministerial da-s DelegaçõeS disseram a
UPI que a negociação na ârea econômica foi ârdua mas
chegou~se a um entendimento.
_
O Govei'no uruguaio aspira obter isenção de iinpostos
para seus produtos junto ao mercado brasileiro num volume total em torno dos seis bilhões de dólares ou equivalente a dois por cento do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro.
O Produto Interno Bruto brasileiro é de cerca de 300
bilhões de dólares enquanto que o uruguaio não ultrapassa os cinco bilhões de dólares.
Fontes da Delegação Uruguaia disseram que os entendimentos alcançados sobre a filosofia para o comércio
exterior do Brasil visam a procurar saldos positivos com
os países credores, e equilibrados com os demais.
Atualmente, a Balança Comercial entre o Brasil e o
Uruguai estã equilibrada.
O Brasil já firmou acordo para compra mínima anual
de 20 mil toneladas de carne e 3_8 mil toneladas de arroz
por um período de três anos.

D!AR~O[)OCONGRESSO NApONAL (Seção, ll)

Por seu lado, os uruguaios comprarão bens de capital
brasileiros, disseram fontes da Chancelaria

e_ t~n-~~ogiU
uruguam.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n'~ 55, de 1985;
-Requerimento n9 303, de 1985; ti
- Projeto de Lei do Senado n'~ 84, de 19-82.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao n_Ql;:l_t:_e Senad_or Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia- o -seguinte djscurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Não há democracia estável, nem partidos políticos
fortes, bem organizados, bem estruturados, capazes de
representar a:> diversas ~.~:::ndências do pensamento político.
Essa verdade, de validade universal, vem a propósito
da idéia ora em curso do candidato avulso à Constituinte,

Creio que se vhêssemos sob o regime do bipartidarismo, da «camisa de força" do bipartidarismo, ainda seria
possível admitir-se a idéia do chamado candidato avulso,
sem vinculação alguma, sem compromisso algum, sem
proposta, sem programa, apenas com o seu caminho balizado por idéias não discutidas e não postas a debate.
Creio, Sr. Presidente, que já alguns selares da opinião
pública se movimentam contra essa proposta, porque ela
não encontra respaldo algum na atualidade brasileira.
Com a abertura do leque partidário, mais de vinte
agremiaqões políticas podem oferecer oportunidade a
quem desejar participar da vida pública, nessa fase de
transição do autoritarismO para o regime democrático.
Po_r isso, nesta hora, eu que combati, e muitos companheiros de representação popular também o fizeram, a
abertura excessiva do quadro partidário, com a proliferação de legendas,_§.eus programas, idéias, mensagens definidos, alio-me àqueles que se opõem a essa sugestão.
Sem o Partido, que possa em praça pública, nos programas de rádio, no guia eleitoral, discutir com o corpo
-politico que é o eleitorado, as idéias e a doutrina que sustentam, o candidato pouco representa. Essa proliferação
de legendas, muitas das quais estão servindo a arrivistas,
a apetites pessoaiS, também deve ser combatida. Quero,
portanto, aqui, em ligeiras palavras, manifestar a minha
posição contrária a essa idéia e estou certo de que ela não
prosperará, porque, nada, no momento político brasileiro, justifica o candidato avulso, o candidato do "Partido
do eu mesmo", "do eu só", quando há de_zen~s de parti- dos a oferecer oportunidade para a postulação do man-dato eletivo e o exercício da vída pública.
Portanto, com estas palavras justifico a minha posição
contrária a essa proposta em curso, do candidato avulso.
E nós perguntaríamos: que interesse esse candidato poderia representar, o de sindicatos de patrões, de ope-rários, ou de corporações profissionais'? A que disciplina,
a que compromissOs estaria ele ligado'? Esse fato só poderia gerar um tumulto no processo eleitoral, e não traria nenhuma vantagem ao processo politico. Através de
uma Constituínte, que será escolhida de forma livre, e
atuará soberanamente dentro da maior amplitude dos
seus pOderes, poderão os eleitos pelos partidos políticos
atUar sem o caildidato isolado, no seu monólogo, oferecer a contribuição necessária à construção de um regime
democrático, capaz de renetir os anseios, as angústias, as
necessidades, as aspirações e o desejo de desenvolvimento com justiça social, porque o povo brasileiro luta e pelo
qual vai se engajar nas eleições de 1986.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães,
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o _seguinte discurso.)~ Sr. Presidente e Srs. Senadores:_
Segundo os jornais, com as sugestões colhidas s~ana
pasSada deempresãriõs de São Pa~lo, o Senhor Mipistro
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Nelson Ribeiro deu por encerrada a discussão de sua
proposta para o I Plano Nacional da Reforma Agrária.
Sua Excelência, segundo ainda a imprensa, trabalha agora na versão final do Plano, que espera apresentar ao
Presidente José Samey, a 20 de setembro. O passo seguinte ser~ a elabor~ção dos planos regionais, para os
quais Serão chamados a contribuir entidades locais, governos est~_~_uais e governos _municipais.
O noticiário não faz menção a audiência -de qualquer
órgão do Congr·~sso Nacional à versão final do I Plano
Nacional de Reforma Agrária. Aparentemente, entende
o MIRAD que não cabe ouvir o Congresso sobre o Pia~
no, que constítuí mera B.plicação do Estatuto da Terra,
transformado em lei pelo Congresso Nacional, há cerca
de 21 anos atrás. Tecnicamente, tal entendimento é correto. Mas, politicamente, considerada a importância da
questão e o nível de passionalismo em que se alçou o debate nacional desse plano de reforma agrãria, eu diria ser
aconselhãvel que o Presidente da República, após debate
interno com vistas a encampá-lo como um plano de gO>verno, e não um plano de um só Ministério, ouvisse o
Congresso e nele buscasse respaldo político à já tardia
aplicação do Estatuto_ da Terra. Seria, quando menos,
uma atitude de prudênCia dC:'Um governo de transição.
Já me manifestei, em pronunciamento anterior, favoravelmente ao I Plano Nacional de Reforma Agrária.
Primeiro, porqlle-enteridO lião ser a reforma agrária uma
bandeira do Governo, e sim de toda a Nação, de todos
os brasileiros conscientes de seus deveres sociais e cristãos, de todos os compatriotas que não se conformam
em ver o Brasil trilhar, olimpicamente, o tortuoso sen~
dei r-o do desemprego no campo e da fome generalizada,
em nome de um status quo fundiário primitivo, deSigual e
potencial!'Jlente_ explosivo.
Quando, pela primeira vez, tratei da matéria nesh tribuna, fiz restrições à práposta do MIRAD, e outras farei
nesta oportunidade. Mas aprovei e aprovo o plano em
sua essência. E entendo que a sua implementação é de
natureza urgente. Daí a necessidade de esclarecer que a
sugestão, que faqo ao Governo, de submeter a sua versão
final ao Congresso, não significa procrastinar a sua aplicação. Significa, siin, respaldar o plano, escoimado de
suas arestas e imperfeições, mediante franco e significati~
vo apoio de Senadores e Deputados infensos à campa~
nha de desinformação e .de intimidação, com que se pro~
curou tumultuar o debate nacional da proposta do MI~
RAD, que se sintetiz<~: na sentença ..cumpra-se o Estatu~
to da Terra".
Era natural que a discussão dessa proposta, iniciada a
28 d~ maio, suscitasse apaixonadas polêmicas. O assunto
maís que qualquer outro, é polêmico. De um lado, hã
proprietários rur<iis, conservadores e:rt:tcerbados, que
porfiam em pretender que as coisas no campo estão bem
como estão, e Cfue toda propaganda em favor da reforma
agrária só pode ser comunista ou comunizante. No outro
extremo, estão os demagogos, que proclamam significar
a reforma agrária a pura e simples distribuição da terra
aos camponeses, como se a estes aproveitasse receber
glebas sem os meios de cultivá-las.
Afino-me com o pensamento da Igreja, de que a reforma agrária é um imperativo ao qual ninguém pode
subtrair-se. E como a Igreja, entendo que se quisermos
estabelecer as condições de uma reforma agrâría justa e
eficaz, indispensãvel se torna lembrar que dois são os elementos fundamentais ao seu êxito: assegurar uma melhor produção e uma melhor distribuição da riqueza. A
maior_produtividade deve ser o objetivo primordial de
toda reforma agrária séria. Como já advertia Josué de
Castro em seu .. 0 Livro Negro da Fome", o objetivo de
produzir mais e melhor "sempre predominou sobre o ob~
jetivo emocional de dar terra aos sem terra". O problema
não é, pois, dar propriedade ou desapropriar, mas sim
produzir o máximo e o melhor possível. Na ordem real, a
produção não tem sentido se não há distribuição eqUitativa entre todos, pois não se pode perder de vista que o
homem é o terminal da economia. A fórmula adequada
há de ser, portanto, uma melhor produção, juntamente
com uma melhor distribuição.
Entretanto, se necessário desapropriar para atender a
exigências da dignidade humana e imperativos de ordem
técnica, e sem prejuízo dos direitos dos proprietários,
impõe--se a adoção de uma política agrícola que aumente
a produtividade da área_ redistribuída. Essa politica implica um adequado regime fiscal, crédito, seguro social,
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defesa de preços, promoção de indústrias complementares e a modernização do equipamento rural de transpor-

te, armazenagem e comercialização.
Normalmente, a agricultura de uma país deve, de fato,
prover as principais necessídades alimentares de seu povo. Muito_ mais que a eXportação e Ocomércio, essa finalidade deve orientar a politica agrícola, porque decorre

do próprio sentido da economia, que tem no homem o
seu objetivo final, e não v iCe-versa. Se a economia se subordina ao homem, a agricultura precisa, antes de tudo,
possibilitar-lhe a satisfação de suas nece5!>idades. Fora
dessa perspectiva, nenhuma refonna agrãria poderâ ser

boa.
_
Em março do corrente ano, reunidos em Olinda, na
XX Assembléia da Pastoral Regional do Nordeste 11, da
CN BB, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos lançaram
um "apelo à Nação em favOr da reforma agrâria" no
qual sublinharam, em consonância com pronunciamentos anteriores do Episcopado Naciõnal, que a reforma
agrária deve ser juSta e-rã~§il,iú; ampla e urgente; autêntica e corajOsa; participativa e não paternalista; adaptada às peculiaridades das diferentes regiões brasileiras;
acompanhada de adequada politica agrícola voltada,
prioritariamente; para a alimentação do pov_o brasileiro,
e seguida de o_ut_r_as _medidas ne:ce_ssárias a seu pleno êxito, tais como: assistência técnica e crédito acessível, irrigação e cooperativismo, transporte- e armazenamento-;
garantia de preços e comercialização, com o mínimo de
intermediáriOs. Portanto, aduz o documento, urna reforma agrária que não seja apenas distribuição de terras,
nem apenas desapropriação de uma ou _outra grande
propriedade, nem muito menos mera titulação de posses
já cultivadas, às vezes, desde muitos anos, nem ainda somente a ocupação legal de terras devolutas, sem tocar
nos latifúildios particulares.
A posição do Episcopado brasileiro, inúmeras vezes
publicamente externada em documentos oficiais da
CNBB, estâ em perfeita consonância com a doutrina católica sobre a questão fundiária. A doutrina é clara,
como ressalta o documento ..Reforma Agrária - Solução Cristã", quando observa: "Pode-se discutir, em
um plano técnico, a oportunidade de proceder-se à reforma agrária, mas não se arraste o debate, como quase
sempre acontece, ao plano dos principias cristãos. Estes
não são critérios válidos quando se trata de emitir juízos
de ordem técnica, mas são firmes quando se trata de filosofia da propriedade rural e da economia agrária. Em
virtude desses princípios, pode-se considerar que a reforma agrária, toda vez que for necessária, embora impliM
cando a desapropriação, é perfeitamente compatível com
a doutrina social cristã".
O documento cita, a propósito da doutrina social cristã, um texto magistral de Pio X II, que assim a resume:
..Difuildir a propriedde agrícola e promover seu desenvolvimento no tocante à produção; dar aos agricultores que não são- proprietários, condições de salário, de
contratos e rendas de tal forma que se encorage a sua
permanência nas terras por eles cultivadas, e que se lhes
facilite a aquisição da plena propriedade (ressalvado
sempre o respeito devido à produtividade, aos- direitos
dos proprietários e, sObretudo, aos seus investimentos);
incentivá-los com medidas concretas e melhorar as culturas e o patrimônio zootêcnico, de modo que se favoreça
quer o--s-eu lucro pessoal, quer a prosperidade nacional;
promover, além disto, em favor deles, as formas de assistência e de seguros de que jã gozam os outros trabalhadores (porém, administradas segundo as condições peculiares à agricultura); facilitar o preparo técnico, especialmente dos jovens, de acordo com os métodos modernos
e racionais, que estão em contínuo progresso; procurar,
enfim, atenuar a diferença demasiado_ gritante entre a
renda agrícola e a renda industrial, causadora do abandono dos campos com grande prejuízo para a economia
de um país como o vosso, fundada na agricultura." O
Papa Pio XII, que fez esse pronunciãmento" em abril de
1956, referia-se à Itália.
Ora, Sr: Presidente, se tudo isso era verdade no contexto italiano de 1956, mais verdadeiro ainda, e mais
oportuno, o será no contexto brasileiro dos nossos dias.
Também Paulo VI, em pronunciamentos diversos, reforçou a doutrina da Igreja em relação à terra. Disse Sua
Santidade:
"Ã reforma agrária esiá reservado um papel vital na
erradicação da pobreza e da fome. (... ) Regime de terras,
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redistribuição da propriedade rural, modificações nas relações entre o proprietário e o lavrador, o estabelecimento de limites à extensão das propriedades etc., são, entre
outros, os problemas a resolver."
Em outra oportunidade, ressaltou Paulo VI;
" ... A reforma agrária é imperativa a fim -de aumentar a ienda, melhorar as condições e a segurança do emprego, estimular a iniciativa e redistribuir a terra inexplorada entre homens capazes de
torná-Ia produtiva".
Indevido, portanto, atribuir-se a influência da chamada corrente progessista do clero brasileiro o apoio franco
e destemido que a Conferêncía Nacional dos Bispos do
Brasil tem dado à reforma agrária.
Equivocada foj a declaração de D. Ivo Lorscheider favorável à desapropriação de_ terras produtivas, mas isto_
não invalida a posição correta da Igreja em favor da reform·a agrária.
Temos que compreender que a reforma agraria terã de
ser feita. Serâ pacífica, se formos sãbios; clemente, se formos cuidadosos; bem sucedida, se formos capazes. Mas
ela virá. Poderemos influir no seu carâter, mas não impediremos a sua inevitabilidade..
Como disse Ggunnar Myrdal, "as reformas agrârias
têm o seu significado não só como prê-condição para aumentar a produtividade, mas, primordialmente, como a
maneira de se destruir os alicerces da velha estrutura de
classes de uma sociedade estagnada".
Por oportuno, cito, tambêm este pensamento de Enrique Torres Llosa:
"A reforma agrária nãO" é um ato. 1:: um processo.
- Não é assunto de um homem, de um conjunto de
homens, ou de uma in_sti_tuição ou conjulitã de instituições. É empresa nacional. E só poderá lograr
quando a nação mesma a impulsione. Isto é, quan___ do seja meta e objet_ivo _de todo o povo, do povo
camponês em especial, mas do povo autêntica e livremente organizado em comunidade dinâmica e vital."
A história contemporânea legouMnos preciosas lições
sobre a luta pela implantação da reforma agrária no Brasil.
Incluída como item prioritário entre as ••refOrmas de
base" do governo João Goulart, a reforma agrária polarizou opiniões pelo Brasil afora. Grande e pequenos proprietários de terras mobilizaram-se para combatê-la a
qualquer custo. No entanto, foi Castello Branco, que sucedeu a João Goulart, o autor do Estatuto da Terra que
o Presidente Sarney pretende agora pôr em execução.
As Ligas Camponesas transformaram-se, no curso dos
governos pós-64, em poderosos sindicatos rurais, que
hoje negociam de igual para igual acordos salariais entre
bóias-frias e plantadores de cana-de--açúcar e de cítricos.
E quando eu disse, há pouco, que a reforma agrâria será pacífica se formos sábios, tive em mente destacar a nece~idade de negociação entre os Sindicatos de trabalhadores e de proprietários rurais, com assistência do governo, como meio civilizado de dirimir conflitos no campo e
facilitar a implantação sem traumas da reforma agrária.
O Sr. Mauro Borges- Permite

V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES zer,Senador Mauro Borges.

Com todo pra-

O Sr. Mauro Borges- Eu não tive o prazer e a honra
de ouvir inicialmente o discurso de V. Ex•,mas estou
acompanhando, com muita atenção, e verificando a seriedade e a importância da contribuição que V. Ex• dá a
essa idéia tão importante e tão generosa. Entretanto, eu
deveria deixar da V. Ex~. para exame, certas impressões
sob~e a matér:ia,_que é extremamente complexa e que não
pode ser discutida apenas de um lance. Porêm, quase
todo o debate sobre a matéria, quase todas as publicações, inclusive- feitas pelo MIRAD, são a respeito de
como se chegar à terra ociosa e a quem distribUí-ta, as
prioridades. Isso, evidentemente, é um aspecto jurídico
importante, mas ê apenas o começo:Não se vê falar quase nada daquilo que se vai fazer com a terra, depois que
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ela for desapropriada e for inscrita no projeto de assentamento rural. Aí é que começa tudo. Antes, era uma medida quase que somente de natureza burocrática. Se não
se prestar mais atenção a esse aspecto posterior do que se
fazer com a terra, nós não teremos, na verdade, um sucesso na reforma agrária. Se ela se limitar apenas a conceder terras, títulos de terra, não vai haver modificação
econômica e social nenhuma no Pais. Haja vista que o
Presidente Figueiredo, segundo os órgãos de publicações
publicaram, distribuiu mais de um milhão de titulas e
nós não verificamos, no Brasil, quase nenhuma alteração
no processo produtivo, no status social, na evolução dessa economia. Então, eu queria advertir os nobres Senadores de que é absolutamente fundamental a consideração de que a reforma agrária é um capitulo da política
agrícola. O que vem depois é que é o maiS fundamental,
isto é, o trabalho que se vai fazer.E daí decorre uma im~
portância muito grande da organização espacial desses
assentainentos, porque hã duas opções: ou esse loteamento é feito com a distribuição dos lotes, sem consideração_de aglutinação, ou eles serão distribuídos, segundo
uma agrovila, segundo uma pequena cidade, com facilidades de obter tod_os os bens de vida, to_dos os aspectos
do desenvolvimento social: saúde, educação, energia e
tudo o mais. Enfim_, se não for feito isso, o homem jamais se sentirá com convívio social. Devo dizer que até
os índios nunca moram isolados das florestas ou dos
campos; eles têm as suas aldeias, vivem aldeiados. Logo,
essa idéia de aldeia é absolutamente fundamental. Ela
pode ser uma aldeia rica, média ou pobre, dependendo
exatamente da região onde se vai implantar o assentamento da reforma agrãria. Se for, por exemplo, aqui na
periferia de Brasília, não se pode fazer uma infraestrutura pobre. Mas, se vai fazer uma cidade distante,
ou mesmo em uma região de fronteira agrícola, os aspec-tos de investimentos de infra-estrutura serão muito maís
pobres, muito mais parcos. Na verdade, o tempo é que
vai fazer com que se complete tudo isso. Lança-se apenas
o embrião; o embrião ê o fundamento. Quero deixar expressa aqui essa opinião de que, se, realmente, não se
cuidar desse aspecto espacial e da organização de cooperativas e, posteriormente, se não houver uma polftica
agrícola adequada em que se permita segurança para os
agricultores e uma margem de lucro razoável, jamais haverá sucesso, porque o homem não se alimenta da terra,
não come a terra propriamente dita. A terra é um fatorde produção e fator de produção induz à idéia de poHtica
agrícola correta. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Eu é que agra-

deço a V. Ex', Sr. Senador Mauro Borges. E eu diria a V.
Ext que concordo em parte com V. Ex• Tive oportunida~
de de falar já, no início do meu pronunciamento, a respeito da necessidade de, concomitatemente à distribuição da terra, tambêm haver o assentamento daquelas
famíliaS, com as coridições necessárias para produzir.
Acho que reforma agrária tem de ser em conjunto com
o aumento de produtividade. Reforma agrária não pode
vir- para desorganizar a: agricultura, deve ser exatamente
o contrário, vir para aumentar a produção, principalmente de alimentos básicos. Mas também não podemos
cair naquele círculo vicioso: reforma agrária tem que ser
feifa após~ e":eciiçãO de uni~ po[ítíCa agricola C. a política
agrícola não pode ser feita se não houver reforma
agrâria. Aí, seria um círculo vicioso, porque, se fôssemos
fazer primeiramente a política agrfcola, com fornecimento -de crédito aos proprietários já existentes, para produzir e, depois, distribuir, aí cairíamos naquela hipótese: a
terra que está produzindo não pode ser distribuída. Af,
nunca faríamos ~l"reforma agrária, a não ser havendo um
entrosamento entre as duas ações, a distribuição e a produção, e ainda os meios pàra que possam produzir.
No final do meu pronunciamento, faço exatamente algumas sugestões a esse respeito, inclusive citando exemM
pios já ocorridos aqui, na região de Brasflia, quando não
se deu o título definitivo, um dos pontos que, acho, deveria ser bem examinado, se deveria ser dado ou não titulo
definitiVo de propriedade ou titUlo de arrendamento.
Como pi"op"oitho, que seja após O MIRAD concluir seu
profeio jâ na: parte final, o Congresso fosse ouvido dentro de um determinado prazo curto, tambêm não seri.a
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necessário Um Prazo muito longo, porque esse assunto_já
está bem debatido, que o Congresso-fosse ouvido para
exatamente aparar as arestas porventura existentes, ain- .
da, no Projeto MIRA O e aperfeiçoá-lo, se fosse o caso.
Então, agradeço o pronunciamento de V. Ex• e veja
que, em grande parte eu concordo plenamente com V,
Ex• Apenas acho que a política agrícola não deve pi-eceder à distribuição.
O Sr. Mauro Borges- Eu não quero interromper por
mais tempo o discurso de V, Ex• ...

._o SR. JUTAHY MAGALHÃES me honrar com seu aparte.

V. Ex• só pode

O Sr. Mauro Borges - ... mas, na verdade, sem que
haja uma política agrícola, e a politica agricola envolve
todos os aspectos, desde, ev:identem_ente, a terra, a parte
fundiária, sem ela não há agricultura, a mecanização
agrícola, os insumos, as sementes, os adubos, a guarda
em armazéns, em silos ...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• i:stã dizendo exatamente tudo aquilo que também tive oportunida~
de de falar, porque isso tudo faz parte de um conjunto.
Apenas divergimos da precedênçia. Eu 8cho q-Ue deve ser
em conjunto e não com a precedêncía da política agffcola e depois fazer a distribuição.
·
O Sr. Mauro-Borges- Sim. Mas se não se houver de
uma forma perfeita, não se pode fazer reforma agrár-ia.
Não se pode é, por exemplo, dar um pedaço de terra
para alguém que não tem nada para comprar. Geralmente é uma pessoa pobre, sem um crédito agrícola razoável,
que é parte essencial da política agrícola, como é que ele
vai se virar para produzir? Não há condições, quer dizer,
há um pressuposto da existência do crédito agrícola, que
é uma pequena parcela da política agrícola.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• tem toda
razão, o crédito agrícola não é tudo, tudo é um conjunto,
é a distribuição, é a produção, é o armazenamento, é técnica de produção, tudo isso vem em conjunto, daí o Cus~
to, que é uma das crítka-s que eu faço a esse anteprojeto
MIRAD, a respeito do custo que eles determinaram
como recurso necessário para fazer o assentamento de
tantas famílias quanto eles dizem. Eles dão um custo médio de três mil dólares por família, quando, na realidade,
não há reforma agrária que consiga ser feita com o custo
de três mil dólares. E os próprios técnicos hoje Já ·afi_r~
mam, como terei oportunidade de declarar no pronunciamento, que isso está na base de seis mil e quinhentos
dólares por família, já dentro dos seus próprios cálculos.
E para chegar a esse ponto, não é a terra que é tão cara
assim, são exatamente essas ações necessárias para a produção, para o assentamento da família, para dar~lhes as
condições de produção e, depois, até de recursos para a
venda da sua produção. Então, daí o custo mais alto
para poder realmente realizar esse trabalho concomitan~
te da distribuição da terra, da produção, através de uma
política agrícola.
O Sr. Virgílio Távora- Pei-miie V.Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES nobre Senador Vii'gí!To TáVOfa.

Com- prazer.

O Sr. Virgílio Távora- Temos ouvido, não hoje, não
ontem, mas de tantos dias, aqui se falar sobre reforma
agrária. Não acha V. Ex• que a base de tudo seria pôr à
frente dessa iniciativa uma Pessoa de alto gab3.rito e de
mais provada experiência no assunto? Diga-me, eminente Senador, dê--me um exemplo de uma tentativa oficial,
por mais limitada que seja, que h-aja dãdo resultado, senão obedecido esses pressupostos tão simples apresentados aqui por V. Ex• Veja bem, p-res~upostos de dir~ção,
não vamos nos referir àquelas condições básicas funda~
mentais jâ aqui tão b'em descritas pelo ilustre representante de Goiâs. Cada programa que nós vemos desses de
colonização do Governo Federal é um desastre completo, cada minirreforma agrâTia por :ir atara, desde do
tempo de pranteado Getúlio a de Santa Cruz, V, Ex•
deve estar recordado, se não V. Ex• o Sr. seu pai, sobre o
qual falávamos bastante em épocas passadas, dessa reforma, o desastre completo que foi, "porque se hã algo

que depende justamente de capacidade e bonuenso das
c"abeças dirigentes do empreendimento, é justamente a
reforma agrária em si. Não sabemos a opinião de V. Ex'
a respeito, mas gostaríamos muito de colhê-Ia.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex~ tem toda a
razão. Acho que não só a reforma agrária, acho que to~
dos os grandes projetas nacionais precisam principalmente da pessoa que vai dirigir o projeto e executá-lo,
necessita de gente competente para ímplantâ~lo, um dos
maiores e mais difíceis projetas. Agora, veja V. Ex• que
nós temos hoje um Ministério ...

O Sr. Virgílio Távora- Mas veja V. Ex', numa side~
rurgia, o sujeito pode ser pior, pode ser melhor, ajuizado, m"as desde que ele se reúna com dois ou três técnicos,
no fim acaba no desespero, é um tum of key e vai embora, compra a siderurgia toda pronta. Mas em reforma
agr.âría, colonizaQào, isso -flão pode ser feito sem uma
pess-oa de muito equilíbrio, de muita capacidade e de
muito conhecimen-to do assunto. O exemplo, vamos re~
petír, de Santa Cruz, porque é conhecidíssimo, quando
in,iciamos, nos te!!JpOS que iniciamos a yida pública, era
elucidativo em extremo. Achamos que, a reforma agrária
vem, queiramos ou não. Agora, que venha em termos de
eficiência, em termos construtores realmente de uma
base á8rfcola para o País e de uma justa distribuição de
riqueza, e não atabalhoadamente como nós temos visto
pequenas experiências por aí afora. Quanto ao preço que
V. Ex~ se refere aí, oficial, é uma anedota, somos até um
pouco mais pessimistas, ê de sete mil em diante, não
achamos que seja seis mi! dólares não.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois é, elescalcu~
hoje seis mil e quinhentos dólares, mas, como V.
Ex-', acredito que ultrapassará a sete mil dólares.

~Iãri1

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- E se nósjâ começa~
mõs um projeto com um preço reconhecidamente menOr
do que a metade sendo a base de raciocínio, nós já começamos rilal. Não ê uma crítica, apenas um desejo de
contribuição. Parabanizamos V. Ex~ pelo ...

O SR. Ji.JT AHY MAGALHÃES - V. Ex• trazendo
dados que são necessários e que devem ser examinados,
inclusive, pelo Governo. O atual Governo, seguindo até,
principalmente, os passos dos Governos findantes, continuou com o Ministério de Assuntos Agrários. Então,
dev:e-ter necessidade de escolher, para colocar à frente
desse Ministério uma pessoa capacitada para exercitar a
sua missão predpua que é a de implantar a reforma
agrária neste Pais. Além do Ministério, o INCRA, tem
Outra engi-enagein oficial que deverá Ú:-r gente capacitada
para executar essa política. Nós podemos discordar ~qui
que não tenham, mas teoricamente eles devem ter, e devem se preparar para isso, para manter à frente desses
órgãos pessoas que estejam altamente capacitadas para
fazer a implantação de um programa de tal importância
-e tal magnitude. Acho que V. Ex• tem toda razão, é ne~
cessárici colocar à frente alguém capaz. Não ê por isSo
que-nós aqui vairlõS dizer agora que nós não temos ca~
pacidade, no Brasil, de implantar a reforma agrária, que
nós não temos no Brasil ninguém capaz de executar esse
trabalho. Cabe ao Governo encontrar o mais capaz, que
e_~tej~- mais preparado.
O Sr. Virgílio Távora - A nossa preocupação é de
que, mais uma vez, não sejam experiências falhas, quer
dizer, coloquemos, sem fazer jogo de palavras, em algo
em que está colocado um conjunto de tantas esperanças,
alguém que possa responder a essas esperanças coloca~
das. ~ um jogo de palavras, mas parece que diz bem o
que pensamos.

O SR. Jí.JTAHYMAGALHÃES- Mas. nós temos,
também, de viver com um pouco de esperança. Eu não
chego tanto quanto o Presidente José Sarney que declarou qu.e_ os poetas agora têm mais vez no Governo, porque é preciso sonhar e fazer poesias. Acho que nós temos
que ser muito práticos. ~ósJemos de ser muito pragmâti~
cos, porque nós não estamos mais na fase de eXperiên~
cias. No Brasil, nós não podemos mais errar nesses gran~
_ des projetas, temos de acertar e fazer com que os grandes
projetas tragam dividendos, e retorno econômico de
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imediato para que nós não vivamos mais nos endividando cada vez mais para alcançarmos o desenvolvimento
que, hoje, graças a Deus, nós temos.
Mas, nobre Senador Virgílio Távora, eU acho que não
é isso que deve impedir a implantação desse programa.
Eu acho que as experiências existentes no próprio País e
na terra do nobre Senador Nivaldo Machado, como a
experiência lã de Pernambuco, onde não houve uma reforma agrâria, houve uma distribuição de terras. Uma
cc ~sa é reforma agrâria e outra coisa é um serviço de colonização, -e outra coisa é uma mera distribuição de terraS. Lá em Pernambuco houve uma distribuição de ter~
ras de usinas qJ.:!e foram desapropriadas que, infelizmen~
te, mostrou que não foi dirigido tecnicamente para um
aumento de produtividade. Quer dizer, uma ârea que
pode dar uma produção muito maior estâ dando pratica~
mente 25% das possibilidades dessa terra por falta de ca~
pacídade e por falta de ter havido uma melhor execução
política nessa distribuição porque a grande parte daqueles que receberam_suas terras a revenderam ou então ar~
rendaram a terceiros, não utilizaram a terra na sua finali~
dade precípua. ESses erros e esses equivocas devem ensinar ao Governo a não cometê~ los novamente e facilitar a
implantação do novo projeto.
Daí eu continuar, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Como ressaltou o eminente Professor José Pastore, da
USP, em recente trabalho sobre a necessidade de os sindicatos se organizarem para negociar a implantação-da
reforma agrâria, ..democracia é negociação". Que sejam
postos sobre a mesa os interesses divergentes entre capital e trabalho no mundo rural, assim como se faz no
mundo urbano.
Muito embora o Ministro Nelson Ribeiro já isteja em~
penhado na revisão de sua proposta de reestruturação
fundiária, crelO -Ser aind:i oportuno abordar alguns aspectos da proposta original que me parecem polêmicos
Ou- equivõcridos.
ComecemOs pelo custo unitárío estimado para o programa de assentamentos: algo à volta de três mil dólares
por família assentada. Ora, nas reformas agráriâs do
após-guerra, realizadas em vârios pafses da América Latina e na Itália, segundo levantamos da FAO, do BID e
da OEA, tal custo sempre oscilou entre cinco mil e dez
mil dólares, chegando, no caso da Venezuela, a 15 mil
dólares na época.
Procurei informar-me sobre a correçào dessa estímati~
va de três mil dólares por familia, aos assentamentos que
decorrerão da nossa reforma ag~âria. E soube quf.!, de fato, o custo foí equivocaCamente dimensionado. A cifra
correta seria seis mil e quinhentos dólares, dentre os
quais quatro mil para indenização das desapropriações,
mil p_ara a regu]_ariza_c_ã_Q fundiária (inclusive trabalhos
topográficos e custos cartora1s) um mil e quinhentos
para o assentamento propriamente dito, ou seja, despesas que compreendem desde a moradia à primeira semeadura.

e

Continuo a achar que o custo unitário está ainda equi~
vacada quanto à destinação das parcelas do cálculo.
Dias atrás, ao debater com 70 empresários paulistas a
sua proposta de reforma agrária, o ilustre titular do MIRAD ouviu de sua platéia a observação de que o custo
da terra é hoje o elemento mais barato num sistema de
produção agrícola. Segundo informou o Presidente do
Conselho Nacional do Café, ex~governador Abreu Sodrê, um dos debatedores, para cada safra de café ele in~
veste 83 por cento do valor de sua propriedade rural. Isto
em São Paulo, onde a terra é sabidamente cara. Fico a
imaginar, Sr. Presidente, qual seria o percentual correto
para o preparo de safra do Cerrado, onde a terra, ainda
relativamente barata, demanda em contrapartida pesa~
dos investimentos para tornar~se produtiva. De toda ma~
neira, o cuSto unitário de- aproximadamente sete mil
dólares parece-me bem mais próximo dos parâmetros
identificados pelos 'organismos internacionais que hâ
pouco citei.
A propósito, ainda de recurSos para a reforma agrária,
releva observar que, se o Imposto Territorial Rural e
seus regulamentos houvessem sido cumpridos com rigor
e eficácia, nos últimos cinco anos, talvez não existissem
mais no Brasil grandes extensões de terras ociosas, man·

2618~

QuartaCfeiia~

_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

14

tidas por especuladores. Eu me refiro às glebas

inapro~

veita.das ao longo, por exemplo, do Cixo rodoviário RiO-

- São Paulo, e ao sem-número de sítios, fazendolas e'
mesmo fazendas em completo abandono, mantidos por
moradores urbanos como local de recreio ou reserva de
valor, ou ainda às extensas áreas de terras nobres, próximas dos grandes centros urbanos, ocupadas exclusivamente por culturas divorciadas da demanda social de alimentos.
Se as autoridades houvessem aplicado a progressividade geomêtrica do ITR, e fiscalizassem eficientemente a
incidência desse tributo, jã há muito estaríamos com
uma tranqUila e justa reforma agrária em andamento.
Instituído em fins de 1979, o Imposto Territorial Ru~
ral sobre a Propriedade não foi, infelizmente, aplicado
pelo INCRA em sua concepção saneadora do problema
Fundiário no Brasil.
Primeiro, porque contra a progressividade tributária,
para terras ociosas, insurgiram~se violentamente os pro~
prietários dessas "reservas de valor", os especuladores e
donos de extensos latifúndios, todos eles com grande influência na CúPula do poder. O resultado dessa condes~
cendência de cinco anos está nos recentes levantamentos
divulgados pelo INCRA, que apontam dívidaS acumula~
das da ordem de 2,6 trilhões de cruzeiros- o equivalente a quase três vezes o rombo do Banco Sulbrasiteiro. Em
São Paulo, 82 por cento dos contribuintes do ITR cumpriram com sua obrigação em 1984. Mas essa arrecadação coi-respondeu a apenas 34,4 por cento do total
previsto; os 18 por cento que não pagaram o imposto em
São Paulo representam 67,6% da previsão total, o que indica que a m:iíor parte dos devedores do ITR é constituí.:-da de grandes proprietários.
Segundo, porque o INCRA não está estruturado para
fazer cumprir a progressivídade saneadora do ITR, já
que a repartição não é mais que um órgão expedidor de
guias (no setor específico) para preenchimento pelos proprietários rurais, que lançam no Formulário o que bem
entendem e jamais são fiscalizados.
Em sua proposta de programa, o MIRAD prevê ação
enérgica de cobrança dos inadimplentes, mediante a execução judicial das dívidas acumuladas desde 1980, mas,
em momento algum, antecipa qualquer ação combinada
com os Municípios, com vistas à normalização da
cobrança do ITR.
Ora, Sr. Presidente, o Imposto Territorial Rural é,
fundamentalmente, um tributo municipal. De cada cruzeiro arrecadado, 80 centavos correspondem ao M unicípio e somente 20 cenfãVos pertencem à União. Pergunto,
Srs. Senadores: por que não tirar partido dessa peculiaridade para aumentar a arrecadação e para que se penalize, geometricamente, as terras ocioSas? Se a comunidade
local é a que aufere os maiores beneffcios desse imposto,
não seria mais plausível que a: ela foSse-atribuído o papel
preponderante na mecânica da cobrança, incluindo-se
nessa tarefa a idf:Dtiflcação de áreas inadequadamente
aproveitadas, sobre as quais determina a lei que deve in·
cidir, em progressão, o ITR?
t de se esperar que, na revisão de sua proposta, o Senhor Minístro Nelson Ribeiro reveja o papel do INCRA, no tocante ao cadastramento rural e à arrecadação do ITR. Nada impede- e seria salutar se assim
Fosse- que o INCRA e o Município atuassem coordenadamente, não só para induzir os proprietários a usar
racionalmente suas terras, mas tambêm para beneficiálos com o imposto regressivo a que fazem jus os titulares
de terras bem aproveitadas.
Sr. Presidente, no discurso inaugural de Puebla, João
Paulo II externou nessa frase genial e lapidar o pensamento da Igreja sobre a propriedade .da terra: "Sobre
toda propriedade privada pesa uma hipoteca social".
Segundo o Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA, há
no Brasil cerca de 400 m-il imóveiS uva.Zios", isto é, sem
nenhum tipo de exploração agrícola, que ocupam a colossal área aproveitável de lOO milhões de hectares. O
projeto do MIRAD aferra-se ao conceito de "proprietário desconhecido", e confere a esses 400 mil imóveis
altíssima prioridade nas desapropriações por interesSe
social. o que quer dizer que serão desapropriados mediante iridenização por seu «justO valor", como determina ·a CoflStitilição. -

Com vistas à redução de cus~os cartorários, à fixação
dos -irabalhadores sem terra nos módulos que lhes serão
destinados, e com vistas também a estimular a produtividade dos beneficiários da redistribuição fundiária,
permito-me chamar a atenção -do Sr. Ministro Nelson
Ribeiro para os risco·s da imediata titulação definitiva
dos _módulos rurais de assentamento. Mais prudente,
parece-me seria os beneficiários da reforma receberem
esses módulos por arrendamento por 15 anos, mediante
um contrato que proíba a alienação da posse a terceiros,
embora gã.ranta a indenização por benfeitorias no caso
de retomada dos módulos ou sua devolução por via de
rescisão -do contrato de arrendamento. Só após esse prazo se trataria da transferência do domínio.
Não se diga que só o domínio dos módulos motiva a
produção e a produtividade. Não se diga Que a condição
de arrendatário seja inibidora do crêdito bancário para
inVestimentos e custeiO. O ·exemplo do regime fundiário
do DistritO Federal desautoriza tais preocupações.
O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não, com
todo o prazer, nobie Senador -Albe~to Silva.
O Sr. Alberto Silva - Creio que V. Ex• tocou em um
ponto- e essa proposição é projeto de V. Ex•, ao que
estou entendendo - de que, antes que se passe à titu·
lação em caráter definitivo, se faça uma proposta de arrendamento por 15 anos, com a garantia de que, se retornada a terra ao proprietário primitivo, as benfeitorias
etc. É de V. Ex• a proposta?

o

SR. JUTAHY-MAGALHÃESestou fazendo neste momento.

ea proposta que

O Sr. Alberto Silva - Então, quero congratular·me
com V. Ex.•, porque me parece ser essa a forma. E disse
V, E.x.•, um pouco antes do meu pedido de aparte, que o
simples título não é garantia de produtividade, de produção. Há tanta coisa a se fazer que os proprietários rurais, embora possuam a terra, nela nada podem fazer,
pois, na área rural - e V. Ex• sabe bem disso - qualquer investimento para produzir é oneroso, é caro, é desprovido de infOrmações ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-~ um contrato de
risco.
O Sr. Alberto Silva- E muito grande, porque, veja V.
Ex•, por exemplo, no Nordeste, alguém que faça um investimento grande, naquela área pode ser surpreendido
com uma seca ou uma enchente como essa. E aí vai tudo
por água abaixo. t um contrato de risco, disse V. Ex•
muito bem. Não quero tomar mais o tempo de V. Ex•,
apenas congratular-me com as palavras que pronuncia,
com essa sugestão que a mim me parece lúcida, lógica e
objetiva.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V.
B:.', nobre Senador Alberto Silva. Realmente acho que
não adianta .:..... corTio já foi dito -dar
terra. E
entre um dos pontos. um dos objetivos maior-Cs tie qualquer agricultor é que se chegue a uma solução. principalmente para o pequeno agricultor que seria beneficiado,
nesses casos, com um seguro que fosse mais objetivo e
mais amplo, que alcançasse toda a possível produção, inclusive o que restar da plantação feita por aqueles que se
arriscam com as intempéries e outras razões. Mas tudo
isso depende de como seja executada a reforma agrária.
Mas o que não é possível é, a cada dia, escutarmos
essa matéria e, porque outras sugestões apareçam. ou
porque outros receios surjam, nóS nunca cheguemos a
concluir a idéia e transformá-la em realidade. Mas o que
não é maiS Pos-sfvel é protelarmos a execução dessa reforma. Logicamente, temos que buscar a perfeição possível:
não poderemos ficar sempre na expectativa de que um
erro possa ocorrer. Temos vârfos- exemploS qu6 podem
nos socorrer para que possamos, então, remediar os
eqUívocos feito no Passiado. Vamos trahaniar em corijunto, para que essa idéia seja concretizada. Não é idéia de
uma só pessoa, é idêia que_já vem amadurecendo há muitos anos, no País. e hoje já se transformoU nunia necessidade que não pode mais ser escondida.

apenas
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E, falando sobre os problemas do arrendamento, o
Banco Central já alterou inclusive suas normas, permitindo à rede bancária operar linhas de crédito aos arrendatários, pois, essa i::ra-uma das dificuldades para se atíngir o objetivo. Mas o próprio Banco Central já chegou à
conclusão de que deve facilitar a que os arrendatárioS
também tivessem direito a linhas de crédito.
Concluo, Sr. Presidente.
Entre os pontos mais criticados da proposta de pro~
grama pai-a a reforma agrária está, sem dúvida, aquele
que identifica as áreas de conflito pela posse da terfã
como prioritárias para reforma agrária. Associo-me a essas crtticas, pois eu também considero questionável essa
prioridade, tendo em vista a diversidade e o caráter aleatório das causas determantes desses conflitos. Como
mencionei há pouco, o Presidente José Sarney já disse
que conflitos se dirimem com a_ lei - civil ou penal. 1:.
possível que o Ministro Nelson Ribeiro haja entendido_o
recado e retire a prioridade referída. Não obstante, é de
se esperar que a ação da autoridade se faça sentir imediatamente nas áreas conflagradas, especialmente no Maranhão - recordista de cOnflitos, com 191 entre os 287 casos registr"iidOs~ ãe-Sde--1982, na área de atuação do GET A T, que envolve 45 milhões de hectares nos Estados de
Goiás, Pará e Maranhão. Esses conflitos, muitas vezes
sangrentos, privam da paz 34 mil famílias.
Por fim, Sr. Presidente, parece-me pertinente observar
que o programa do MIRAD, a meu ver, confia demasiadamente no apoio da Justiça Comum, imprescindfvel à
rápida solução das querelas decorrentes da reforma
agrária.
A meu ver, o mais grave obstáculo que se antepõe à reforma agrária rio Brasil é a estrutura judiciária. De há
muito se tem clamado por uma justiça especializada,
pronta para dirimir com brevidade as questões oriundas
de dissenso no campo. O aparelhamento de uma Ju.<~tiça
Agrária é um imperativo impostergável, não só pela incipÍência da Justiça Comum para resolver problemas, tanto urbanos ..como rurais, como pela natureza mesma dos
litígios que se operam no campo.
Os litígios rurais requerem do Juiz uma perspicácia e
uma sensibilidade que, ordinariamente, não se encontram nos decisórios da Justiça Comum. Basta mencionar
a-extensão da controvérsia em torno do que seja a "justa
indenização,. referida do art. 161 da Constituição Federal. De outro lado, não se pode olvidar o fato de que a
Justiça, repetidamente, tem considerado inconstitucional
os artigos 3"' e li do Decreto-lei n"' 554, de 1969, que dispõe sobre desapropriação por interesse social de imóveis
rurais, para fins de reforma agrária.
Um plano de reforma agrária para execução imediata,
como o proposto, não pode ignorar tais obstáculos, que
certamente decorrem da formação que orientam as sentenças, uma formação privativista, civilista e - por que
não dizê-lo? -burguesa. Afinal, o nosso Código Civil
foi calcado no Código Civil de Napoleão, repositório supremo dos interesses da burguesia ascendente - como
beffi lembra o Professor Fran Figueiredo, especialista -em
Direito Agrário da Universidade do Maranhão.
Há dezenas, talvez centenas de argumentos que justificam a especialização entre nós de uma Justiça Agrária.
Um, inclusive, de natureza financeira, que bastaria para
elidir uma contra~argumentação baseada nos custos dessa-nova Justiça._ Refiro-me aos débitos do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural. Terá a Justiça Comum
condições de executar aqueles devedores de mais de 2 e
meio trilhões de cruzeiros? Evidentemente, não.
A JUstiça Agrária é um imperativo da hora presente, e
deve ser instituída o quanto antes, sob pena de assistir
mos a intermináveis querelas capazes de impedir, de fato', serião di direito, a eXecução de qualquer programa de
reforma fundiária.
Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembrando
qUe tfarriita rio· COngresso Nacional, desde junho de
1984, o Projeto de Emenda Constítucional n"' 40, de aut~ría-do ilt]stre Deputado Jorge Arbage, subscrito também por um sem-número de Deputados e Senadores das
ni.ais diferentes correrites de pensamento, Projeto esse
que institui a J~stiç_a 0-gráría. Tive a honra de participar
da Comissão Mista que o examinou, presidida pelo
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nobre Senador Alfredo Campos. O ilustre b"eputado
GomeS da Silva relatou a matéria, à qual não foram
apresentadas emendas. Esse projetO de Emenda Constitucional aguarda, desde 28 de maio deste ano, oportunidades de discussão em primeiro turno, que foi Por duas
vezes adiada por falta de quorum. Dada a sua importância para a viabilidade da reforma agrária qUe se pretend_e
executar ainda este ano, apelo ao eminente Presidente

desta Casa e do Congresso Nacional para que adote,
com a possível celeridade, providências para o andamento dessa Emenda que institui no Pais a Justiça Agrãria, e,
juntamente com-- as lideranças dos diversos partidos, escolha uma data na qual possamos contar com o comparecimento maciço dos parlamentares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.

Concedo a

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte: discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nã~ hã muito tempo, tivemos oportunidade de trazer
ao conhecimento do Senado situação criada no Estado
de Santa Catarina, no Município de Abelardo Luz e no
Município de São Miguel D'Oeste, com a invasão de terras verificadas naquela oportunidade. E daqui formulávamos uma palavra de concitação para que o Ministério
de Reforma Agrária estendesse as suas vistas para aquele
problema, dentro da sua competência encontrasse uma
solução.
Hoje, Sr. Presidente, problemas de características semelhantes trazem-me a esta tri_~una para atender a uma
solicitação do Governadõr do Estado de Santa Catarina.
E para que o Senado tenha uma noção mais específica do
caso que pretendo relatar, farei a leitura de noticiário do
jornal O Estado, de Florianópolis, do dia 9 do corrente,
que tem a seguinte manchete:

INDIOS CAINGANGUES DE SEDE
TRENTIN INCENDEIAM ESCOLA
E FAZEM AMEAÇAS

Cbapec6- Os índios Caingangues de_ Sede TrentinfToldo Chimbangue atearam fogo na· escola municipal da comunidade branca, mataram e roubaram bovinos, apedrejaram casas de colonos e
ameaçaram de morte os moradores da vila-sede da
localidade rural. As ações de violência_e depredação
"dos índios 'ocorreram na madrugada de ontem exigindo a mobilização da potfcia civil e militar. Os
índios declararam-sé-dispostos a matar para expulsar os brancos e continuarão com a tos de violência.
Os atos dos índios pegaram de surpresa os próprios colonos que, há mais de 4 anos, mantém conflito aberto com os Caingangues pela posse de terra
(2.000 hectares) que forma a base territorial de Sede
Trentin c Linha Irani, área chamada de "Toldo
Cimbangue". A escola municipal que abrigava 19
crianças brancas foi incendiada, ficando carteiras e
móveis destruídos. No quadro negro, os índios deixaram esta mensagem: '"Este é o melhor tipo de comunismo que eu vejo em nosso lugar. Vamos tomar
providências minha gente. Invasão às 3 horas".
Depois do incêndio, às 3 horas da madrugada, os
indios apedrejaram casas_ de colonos e roubaram um
boi de Werner Verrel, matando-o e distribuindo sua
carne entre a comunidade Caingangue. Mais tarde,
ao meio.;dia, os índios assumiram publicamente os
atos., prometeram incendiar todas as casas de colonos (a próxima será a de José Lima) e a matar qualquer branco que lhes atravesse o caminho.
A situação ê tensa em Sede Trentin. O líder da
comunidade branca, Fidélis Trombetta, reunirá o
conselho hoje de manhã para tomar uma decisão.
Ele disse que não hã mais clima de convivência e ad·verte que se um colono for agredido, a reação será
imediata. Na reunião de hoje será definida uma
data-limite para que o Governo Federal retire os
índios da área, findo o·que, os c·olonos tomarão medidas, cuja amplitude e intensidade será objeto de
deliberação no encontro desta manhã. Os colonos
estão convictos de que a violência indígena continuará "Eles acreditam que as ameaças de morte são
para valer e que eles correm risco de vida. A não-

reação dos colonos, mantida desde o início da semana quando os índios colocaram barreira em uma estrada de Sede Trentin, será quebrada a qualquer
momento se um homem branco for alvo de agressões", advertiu Trombetta.
Alêm das atitudes violentas dos índios e do seu
franco posiciónamento em direção à expulsão dos
colonos, outra preocupação dos agricultores é a
notícia de invasão de Sede Trentin por fndios do
Paraná e do Rio Grande do SUL A Policia Militar
montou barreiras nas estradas de acesso à Sede
Trentin, mas não hã policiamento ostensivo na vilasede.
O Delegado de Polícia da Comarca de Chapecó,
Sérgio Lêlio Monteiro, abriu ontem inquérito para
apurar as responsabilidades nos casos do incêndio
criminoso, do apedrejamento e do roubo de gado.
Ele não tem a menor dúvida de que foram os índios,
mesmo porque, os próprios nativos assumiram os
atos. O delegado passou a tarde toda dialogando
com os Caingangues tentando dissuadi-los a não
prosseguirem com as violências contra o patrimônio
dos colonos, mas não obteve sucesso. A polícia civil
não sabe que tipo de repressão empregar, porque o
índio ê tutelado e civilmente incapaz para responder
por seus a tos: A Delegacia da Comarca, a Delegacia
Regional de Polícia e o Comando do Batalhão da
PM se mantiveram articulados com a Secretaria de
Segurança Pública esperando orientações do Governador do Estado e do Ministério do Interior.
O PrefeitO Ledôiíio Miglforini manteVe ontem
demorados contatos com o Ministério do Interior,
renovando advertência de que o conflito de terras
entre índios e brancos pode se transformar em vala
de Sangue, se o Governo Federal se mantiver nessa
passividade por muito tempo. O Prefeito cjuer medidas urgentes para solucionar o problema, pois a
questão é de competência federal.
Esse é o fato relatado pela imprensa de Florianópolis.
Em vírtude disso, Sr. Presidente, relacionado com essa
f!latêrfa, recebi o_ seguinte telegrama do Sr. Governãdor
do Estado:

Exm"'. Sr.
Senador Lenoir Vargas Ferreira
Senado Federal
Brasília --OF
Informo a V. Ex' Que enviei as mensagens a segufr tranScritas ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República bem como aos Excelentíssimos Senhores Ministros do Interior e da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. Peço sua interveniênciajunto as autoridades federais no sentido de ser acelerada a elucidação da questão em foco. Permaneço a
sua disposição para os esclarecimentos necessãrios a
sua adequada e necessária interferência. Cordialmente Esperidião Amin, Governador do Estado.
O telegrama a que se refere S. Ex' o Sr. GoVerflador
do Estado é do seguinte teor~
Peço licença informar a Vossa Excelência que endere~i ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República
mensagem cujo teor a seguir transcrevo:
... ExcelentíSsimo Senhor
Doutor Josê Sarney
Digníssimo Presidente da República
Brasília- DF.
Cumptimentáiido Vossa Excelência, manifesto
minhas preo-cupações com as terras do toldo chinfangue- Sede Trentin, disputadas por Indios caingang e colonos e sujeitas a decisão do MIRAD e do
MINTEP FUNAI. A indefinição do processo tem
acirrado os ânimos tanto dos índios, como dos colonos, obrigando~me inclusive a deslocar força polícia! para área, 11 fim de evitar o confronto armado
dos grupos em questão. É fundamental, Senhor Presidente, que os órgãos federais MIRAD, MINTER,
INCRA e PUNA I - cheguem a uma solução corretaTiespeifo -da questão em foco, analisadas as conseqüências sociais e implementadas as formas competentes de compensação aqueles que tenham suas
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pretensões direitos contrariados. Urgem, pois, providências dos Ministérios envolvidos, além da ação
efettva da Funat, para, rápidamente, se dirigir este
foco de tensão que preocupa toda a sociedade catarinense. Para tanto, solicito a íntervensão direla de
Vossa Excelência, cônscio que para problemas sociais o importante em haver respostas objetivas.
Atenciosamente Governador Esperidião Amin."
Encareço providências de parte de Vossa Excelência no sentido de termos, no menor espaço de
tempo possível, solucionada a lide em tela. A persistir o atual quadro - indefinido - as tensões chegam rãpidamente a um ponto de ruptura de ordem
dificilmente evitãvel.
Permaneço a inteira disposição no intuito de participai de solução. Recomendada pelos órgãos federais, resguardados os direitos e a ordem pública.
Cordialmente, Esperidião Amin, Governador do
Estado.
Esse, Sr. Presidente, o fato que desejava relatar no Senado e daqui reiterar a SUa Excelência o Senhor Presidente da República e aos órgãos federais diretamente Hgaaos- a -eSse problema, Uma providência mais rápida e
adequada a fim de que esse conflito que jã vem se acirrando hã muito tempo; esse conflito que intranqüiliza a
vida desses colonos e que também intranqUHiza os índios
criinganglleS-ê que os Colonos Que estão localizados nesta
área a Sede Trentin~, pois que lã existe uma pequena vila,
adquiriram suas terras de verdadeiros ou pretensos proprietários, por escritura pública, e detém, hã mais de 20
anos, as posses das respctivas terras. Por outro lado, há
anexo os remanescentes de um toldo indígena, que também se consideram proprietários ou donos das terras respectivos.
Ora, parece-me que havendo um Ministério da Reforma Agrária e os órgãos especificas da FUNAl e do lNCRA, seria de toda conveniência que se evitasse por-parte do Governo Federal estas ocorrências que podem se
transformar em tragédias, e muito rapidamente, porque
a tensão em que vivem as populações é angustiante ejâ é,
brilbém demorada.
Por isso fica aqui, também, o meu reforço à solicitação
feita pelo Governador do Estado, a minha palavra de
apelo às autoridades federais, para que procurem encontrar uma solução adequada para este problema que tanto
angustia aquela população da zona rural de Chapecó.
_Er<I: o_que tinha a dizer, Sr: Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiro:;;) palavra ao nobre Senador Alberto Silva.

Concedo a

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB-PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna neSta tarde para, ao mesmo tempo
em que faço um apelo ao Sr. Ministro da Justiça, relatar
um fato que está ocorrendo no meu Estado e que preocupa, princiPalmente, a direção do meu Partido, do qual
sou Presidente Regional, no PiauL
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Piauí teve uma história, aí pelos idos de 1970, que ganhou notícia nacional,
ou seja, o famoso processo do "mapismo", uma eleição
tuniultuada na qual vários municípios apareceram com
cédulas com a mesma letra, enfim, um triste e rumoroso
processo contra o meu Estado em que, felizmente, providênciaS Toram tomadas, punidos juízes e parlamentares,
inclusive, mas finalmente isso acabou.
Em 1982, quando fui candidato ao Governo, coisa semelhante ocorreu. Reclamamos, gritamos, mas infelizmente não tivemos êxito em nossas reclamações. lsso
também foj_ objeto de discurso meu aqui, logo após o
pleito de 1982.
E tanto era verdade o que reclamãvamos em 1982, que
depois daquele pronunciamento do nosso Presidente, Sr.
Ulysses Guimá.rães, de que as eleições no Nordeste estavam eivadas de fraudes e houve reclamação de muita
gente por isso, o Desembargador Paulo Freitas, do meu
&tadQ, Presidente do Tribunal Eleitora~ determinou
uma investigação a respeito e anulou 80 mil títulos falsos, no Piauí, o que mereceu aqui urn discurs() em que
elogiei aquele magistrado.
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Mas agora, Sr. Presidente, com o advento das eleições
para prefeitos das capita"is, hâ um fato curioso: durante

esses anos, entre lY de janeiro de 1983 e i"' de junho de
1985, alistaram-se, na Capital do Piauí, cerca de 20 mil
eleitores. Isso em 3 anos. Mas do dia 1~> de julho ao dia 6
de agosto, deste ano, 35 mil, entre transferências e novos
eleitores.
Isso despertou a atenção do nosso Partido e, os nossos
representantes e delegados requereram ao Sr. Procurador da República, no Estado do Piauí qUe oficía-s-se à
Polfcia Federal, no sentido de investigar ·alguns desses
casos. Foram encontradas coisas incríveis. Por exemplo,
determinados cabos eleitorais com dois mil recibos para
receberem títulos nos cartórios eleitorais do Piauí, o que ·
é absolutamente impossível, E, conversand_o com pes- ·
soas do Rio Grande do Norte, parece que hã um pacto
para que os prefeitosqtie--CTrCUriOaffi as capíúiis se-encarreguem de mandar transferir eleitores dos municjpios vizinhos para a Capital, a fim de reforçar determinadas
áreas políticas de outros Partidos.
É por isso que eu peço, daqui, ao Sr, Ministro da Justiça, que rec_omende, naturalmente, ao Procurador-Geral
da República no Piauí e à Polícia Federal, que apure
com rigor as denúncias que o PMDB fez, de vários municípios -e de pessoas envolvidas, de carros com placas,
tudo devidamente identificado, tudo devidamente comprovado._ E as informações que tenho são de que, realmente, a Polícia Federal está agindo mas, talvez, com
uma recomendação- talvez não, certamente- com recomendação do Sr. Ministro da Justiça isso possa ser
acelerado e, afinal de contas, não é possível admitir-se
que a Nova República se pratiquem fraudes desse tipo,
em detrimento de uma corrente partidária como a nossa.
Gostaria, também, de salientar que, nesse episódio, o
que é mais triste, o que é mais deplorãvel, é que se aceite
uma situação como essa como se fosse normal. Quer dizer, os próprios cartóriOS-eleitorais não se apercebam de
que essas pessoas que estão tirando títulos como eleitores novos na capital, porque não o fizeram: durante três
anos, agora, em um mês e pouco, jâ atingem a 35 mil o
número de novos eleitores na capital do PiauL
Eram estas palavras que eu gostaria de pronunciar
nesta tarde, Sr. Presidente, reforçando o apelo que daqui
faço ao Sr. -Ministro da Justiça, para que não deixe, de
forma alguma, ocorrer um episódio triste como esse,
porque isso depõe contra esta fase de renovação da democracia na Nova República; que não aconteçam fraudes mais uma vez no Piauí. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE(Hélio Gut:iros) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo a

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão- orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Leio; parà que conste dos Anais do Senado, a seguinte
nota distribuída pelos comitês de imprensa, rádio e televisão, do Senado e da Câmara dos Deputados:
NOTA

Os comitês de Imprensa do Senado_ e Câmara
manifesta integral solidariedade aos companheiros
da Rede Globo de Televisão, em Brasília, na luta
que vêm mantendo em favor de_ condições dignas de
trabalho, que lhes são negadas por aquela organização, conforme se depreende de carta~aberta denunciando tais irregularidades, lida nas duas Casas
do Congresso pelos Deputados Irma Passoni (PT),
Nelson do Carmo (PTB) e Senador Fábio Lucena
(PMDB).
O espisódio se reveste de maior gravidade na medida em que se contrapõe à imagem de seriedade
projetada pela Rede Globo e, ainda, pelQ fato de ha~
ver sido montada um& conspiração de silêncio, pela
grande maioria dos meios de comunicação, impedindo, desta forma, que a opinião pública tenha conhecimento daquilo que os profissionais atingidos
procuram revelar.
Como lição de mais esta crise, fica evidenciada a.
conveniência de ação integrada de toda a categoria

jornalística visando à conquista do direito de se fazerem representar no Conselho Editorial das empresas de cuja atividade-fim é a comunicação com o
público, ãtravés de jornais, rãdios e televisões.
Brasília, 13 de agosto de 1985. ~ Evandro Paranaguâ, Presidente do Comitê de Imprensa do Senado - Clól'is Senna, Presidente do Comitê de Imprensa da Câmara.
Sr. Presidente, faz poucos minutos adentrou o plenário do Senado uma equipe de três repórtereSc de uma
estação de televisão, e aqui, já no fim da reunião, foi feita
a filmagem do recinto do plenário do Senado, quando os
Srs. Senadores já se haviam retirado para o atendimento
a outros compromissos legislativos, inerentes ao exercício do mandata_, __como soem o caso da participação nas
comissões, íntlusive comissões mistas que estão reunidas
neste momento, e encargos outros que os aguardavam
em seus gabinetes.
No início da reunião, o plenário contava com 40 Senadores, número anunciado pela Mesa, tanto que houve
quorum constitucional e regimental superior a 35 Senadores, para a votação da Ordem do Dia. Por conseguinte, Sr.-Presmente, peco a V. EX• que faça c_umprir, a partir de hoje, o a(t. 209 do Regimento Interno do Senado,
que determina:
••A reportagem fotográfica, no -recíilto, a irradiação sonora, a filmagem e a transmissão em televisão das sessões,_ dependerão de autorização do
Presidente do Senado."
Peço o cumprimento da norma regimental, porque
essa estação de televisão, que não consegui identificar,
aqui poderia ter estado na faSe do Grande Expediente,
quan~o grande era o número de Seriadores presentes em
plenãrio. E só o fez, já no ocaso da sessão, para dar seqUência a essa sórdida campanha de agressão ao Poder
Legislativo brasileiro.
Rogo-lhe, Sr. Presidente, transmitir O meu apelo ao
Presidente titular desta Casa, no sentido do rigoroso
cumprimento do art. 209 do Regimento do Senado Federal. Era o que eu tinha a dizer. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidência eventual da Mesa toma ciência da reclamação de V.
Ex' e a farâ chegar ao conhecimento do Sr. Presidente
efetivo do Senado Federal.
Na verdade, o art. 209 é claro, cristalino e exige que
toda a reportagem, irradiação, filmagem e transmissão,
fiquem condicionadas à autoriZação do Presidente do
Senado. Trata-se, portanto, da competência priVativa e
exclusiva do_ Preside!Jte do Senado e a ele farei chegar a
reclamação do eminente Senador Fábio Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)_-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esteve em visita ao Secretário de Educação, jornalista
Pompeu de Souza, uma comissão- representante do
••arupo dos mais Vividos" de Brasilia, com o objetivo de
convidá-lo paa integrar uma mesa-redonda, durante a
Semana do Idoso, prevista para o período de 22 a 27 de
setembro, tendo como tema central ••o Idoso e a Nova
Constituição".
Na oportunidade, a comissão esteve na Secretaria de
Serviços Públicos para reivindicar a gratuidade dos
transportes coletivos de Brasília para os maiores de sessenta anos, a exemplo do que ocorre em São Paulo e outras capitais brasileiras.
O Grupo dos Mais Vividos de Brasília, foi criado em
1978, peta Professora Maria Leda de Resende Dantas,
hoje assessora, na Secretaria de Educação, para assuntos
relacionados com os idosos. __
Não duvidamos_ da atenção dojornalista_Pompeu de
So_uza, cujo longo tirocfnio na imprensa e na vida pública, serve de base para uma larga experiência sobre os
problemas desse grupo etário, que já prestou relevantes
serviços à sociedade, tendo, ainda, condições, como demonstra aquele dinâmico secretário, de prestar apoio aos
mais jovens, nas suas diversas tarefas, outrora por eles
exercidas.
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Um dos objetivos do Grupo é sensibilizar o Poder
Público e a comunidade em geral para o problema do
idoso, reivindic~do direitos inerentes à sua condição,
para que possam continuar no exercfcio das diversas atividades e deveres da cidadania, mesmo que tenham ultrapassado os sessenta anos.
Recentemente, completou noventa e nove anos de idade o grande economista e professor Eugênio Gudin; já
ultrapassaram os oitenta anos figuras eminentes como
Afonso Arinos _de Melo Franco, Carlos Drummond de
Andrade, Barbosa Lima Sobrinho, Ernany do Amaral
Peixoto, que continuam, no Campo do Direito, da Imprensa, da Literatura, na Liderança política, prestante
assinalados serviços ao País.
O "Grupo dos mais vividos" não se deteve nos que
chegaram a essas eminências, mas visa a atender também
a todos os que atingiram os sessenta anos, e esperam a
compreensão da sociedade a que serviram por vãrios decênios. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio GueiroS) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não hã dúvida, acho eu, que o problema agrícola é um
dos cruciais deste Brasil imenso. Paradoxalmente, a produção agrícola é deixada para segundo plano, gerando
um total mal-estar nas áreas produtoras.
Hã uma necessidade urgente de se desburocratizar a
agricultura, de se Controlar os preços dos insumos bãsicos, enfim, de uma ação ou ações do Poder Público Federal que facilite aos produtores agrícolas trabalharem
em paz, com real tranqUilidade, fazendo assim que cada
vez mais produzam alimentos para o consumo interno e
mesmo para exportar.
Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cópia de uma
mensagem enviada pela Associação dos Produtores Rurais do Médio Araguaia --APRA ao Sr. Senador Pedro
Simon, mui digno Ministro da Agricultura. Nesse documento que vou ler, pois é parte integrante deste meu discurso, a APRA indica os principais pontos de asfixia do
produtor rural, ou sejam:

-· ___ '_'Os pr_o.blemas mais graves ocorridos na última
safra foram: baixo valor de financiamento do VBC;
escassez de _recursOs; liberação tardia dos financiamentos; taxa elevada dos juros; elevado custo de
produção; falta de financiamentos para investimentos; e preço mínimo inferior ao custO-de produção."
·O documento estã, também, preconizançlo o que se
deve fazer para as safras vindouras:
"Fixação imediata dos novos Valores Bâsicos de
Custeio, com financiamento de I 00% para todas as
categorias de produtores; fixação do VBC em
ORTN para atualizar as parcelas liberadas em épocas posteriores; fixação do preço minimo
observando·se o Estatuto da Terra; liberação dos financiamentos nas épocas recomendadas; reforço na
estrutura de armazenagem a nível de imóvel rural;
crédito para financiamentos com especial atenção
para máquinas e equipamentos agrfcolas e redução
das taxas de juros."
Nesta apresentação, a APRA refere-se ao problema
agrário, ·quando afirma:
"Entendemos que qualquer tentativa de reforma
agrária serã esforço inútil se antes não forem dadas
reais condições de produção àqueles que se encontram em pleno processo produtivo. Neste sentido
encaminhamos telex a S. Ex' o Presidente da República, denunciando as invasões de terras que vêm
ocorrendo no Município de Água Boa- MT, considerado Município modelo de colonização no Esta~
do. cujo processo produtivo estâ seriamente comprometido, através de um trabalho de desestabilização do modelo de colonização implantado, por
organizações atê pouco tempo ·desconhecidas na região."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0- SR. GASTÀO MULLER EM SEU DISCURSO:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
DO Me:Dio ARAGUAIA

Barra do Garça- MT., 21 de junho de 1985.
Exm<1. Sr.
Pedro Simon
DO. Ministro da Agricultura do Brasil

Brasília-DF.
Senhor Ministro:
Inicialmente queremos cumprimentá-lo pelo esforce
de V. Ex' no sentido de coordenar os órgãos Federais
que tratam do setor agropecuãrio, cujo entrosamento
permite a execução harmoniosa de um programa de Governo. Entendemos que as soluções da agricultura devem
surgir a partir das bases na montagem de uma política
agrícola viável técnica e economicari1ente, com «?hjetivos
definidos de médio e longo prazos, possibilitaildo ao
agricultor um planejamento de suas atividades agropecuárias.
Neste sentido, estamos encaminhando cm anexo, o
custo de produção das três principais culturas da região,
visando contribuir com este ministêrio, no seiltido de
melhor avaliar o que istâ ocorrendo com o homem que
cultiva a terra.
Os problemas mais graves ocorridos na última safra
foram: baixo valor de financiamento do VBC; escassez
de recursos; liberação tardia dos financiamentos.: taxa
elevada dos juros; elevado cus~o de produção;_ falta <!e financiamentos para investimentos e preÇo mínimo inferior ao custo de produção.
Nossas _sugestões para a safra vindoura são as seg:uintes: "fixação imediata dos novos Valores Bâsicos de Custeio, com financiamento de lÚO% para todaS as- categorias de produtores; fixação do VBC em ORTN para
atualizar as parcelas liberadas em épocas posteriores; fixação do preço mínimo observando-se o estatuto da terra; liberação dos financiamentos nas épocas recOmendadas; reforço na estrutura de armazenagem a nível de
imóvel rural; crédito para financiamentos com especial
atenção para máquinas e equipari'feritos agricolas e redução das taxas de juros.
Entendemos que qualquer tentativa de reforma
agrária Será esforço inófil se antes não forem dadas reais
condições de produção àqueles que se encontram em pleno processo produtivo. Neste sentido encaminhamos telex a S. Ex• o Presidente da República denunciando as
invasões de terras que vêm ocorrend_o no Município de
Água Boa- MT, considerado Município modelo de co~
Ionização no Estado, cujo proceSso produtivo está seria~
mente comprometido. através de um trabalho de deses-tabilização do modelo de colonização implantado por
organizações até pouco tempo desconhecidas na região.
Certos de que o ministêrio mais importante da.Nova
República será capaz de garantir o processo produtivo
daqueles que há muito tempo labutam de sol sol, reite~
ramos os protestos de estima e distinto apreço.
Atenciosamente, - Jovelino Dallabrida, Presidente
em exercício

a

O SR. PRESIDENTE- (Hélio Gueitos)- COncCdo
a palavra ao nobre Senador Louríval Baptista.

O SR. LOURJV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

A incidência da poliomielite tem provocado, em todos
os países civilizados, uma pronta e enérgica reaçâo proporcional à amplitude e periculosidade dos inlpactos decorrentes desse flagelo.

Governos e organismos internacionais estão levando a
efeito estratégias inovadoras no concernente à erradicação da poliomielite.
Este é, precisamente, o caso do Brasil, onde o Ministêrio da Saúde instituiu, com êxito, os dias nacionais de
vacinação como uma metodologia pragmâtica, no contexto dos seus programas prioritãrios.
Agora mesmo, empenha-se o ilustre Ministro de Estado da Saúde, Deputado Carlos Sant'Ana, na execução
de uma vasta operação técnica a nfvel nacional, de erra-

dicação da poliomielite, devendo, no próximo-dia 17 de
agosto, deflagrar mais uma etapa de vacinação global.
Neste sentido~ o Ministro Carlos Sant'Ana enviou-me
o A viso- Circular NR 404, do Ministério da Saúde, expedido em 6 de agosto passado, conclamando a Cernissã'? de Saúde do Senado Federal- que tenho a honra de
piesidir - e os Srs. Senadores, encarecendo a riecessidade de uma m'!~ilização de recursos d~ toda arde~, institucíonais, _finailceii·Os e técnicos, para que seja vacinada
a- totalidade das crianças menores de cinco anos neste
País.
-- Ao levar ao conhecimento dos Srs. Senadores essa patriótica e oportuna iniciativa do Ministérioda Saúde, "celicito e seu ilustre titular, o Ministro Carlos Sant'Ana,
ao mesmo tempo em que formulo votos de pleno êxito
para os seus esforços de aprimoramento de ofensiva contra a poliomielite, cujos resultados toda a Nação aguarda que sejam altamente eficientes, ultrapassando os obtidos nas campanhas anteriormente realizadas.
Eram estas_~s breves considerações que desejava fazer
neste momento. (Muito bem! Palmas.)

·o SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES (PMDB -GG. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jâ se torna longa a nossa luta pela representatividade
política do Distrito Federal.
Brasília não é uma cidade comum, não é a capital de
urrt Estado._ Brasília é a Capifal do Brasil.
Para Brasflia convergem os interesses de todo o País.
A corrente migratória em direção a esta cidade é enorme
P constante. Brasma continua recebendo brasileiros de
todos os rincões que vêem na proximidade coin o poder
central uma esperanqa para o seu futuro. Cresce a população, aumentam os encargos públicos. Aí estão <fPlano
Piloto e as cidades-satélites crescendo a um nível nunca
imaginado pelos ideaJiz2dores da nova capital.
Brasília é, e deve ser, o coração do Brasil, e aqueles
que aqui estão ou aqui chegam devem encontrar o apoio
necessário para sua segurança.
A segurança· do cidadão de Brasília é a segurança do
País.
Bi-asma precisa desenvolver-se serenamente, o mais
possível liberta de conflitos sociais.
O Governador José Aparecido sabe disso e não é por
outro motivo que vem dando ao seu plano de Governo
prioridade absoluta ao setor social.
Tem ouvidO autoridades em todos Q_S setores que importam à administração pública, tem mostrado o seu desejo de levar às populações das cidades·satélites o ampa·
ro do Estado, através de assistência às necessidades básicas de educação e criàção de novos empregos. moradia,
saneamento, enfim, tem mostrado que pretende transformar Brasília numa cidade autônoma, política e economiCamente ativa, garantida a paz social.
_Mas 11inguém pode fazer milagres. Nem estamos espe·
rando por eles. Confiamos no trabalho e na persistência
aos bons objetivos.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, podemos
compreender a aflição do Governador José Aparecido
no momento em que se pretende, através de uma reforma tributária, eliminar o recolhimento, em Brasília, do
ICM decorrente da revenda do trigo importado.
Isto significaria uma perda entre 320 a 500 bilhões de
~r_uz~ir~s no orçam"ênto dÕ Distrito federal para 1986.
A Secretaria de Finanças do GDF conclui que serão
afetados drasticam~nte, caso .esta medida seja levada _a
efeíto, os prOgramás Sõcia-is Ora em btecução e a oferta
de empregos no DF.
-Justamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os setores
que devem merecer o apoio, não só dõ Governo central
ççm,g de todo o Pais.
A proposta de reforma tributária prevê que o ICM ora
recolhido em Brasília reverta para o Estado consumidor.
Aparentemente é uma medida justa, ou melhor, poderã se tornar uma medida justa quando Brasília tiver alcançado um desenvolvimento mais próxinio às suas necessidades.
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Cortar bruscamente os recursos de uma cidade que é a
cidade de todos os brasileiros, a cidade nacional, seria
um grave erro que prejudicaria não só o desenvolvimento da região, mas refletiria como um sol no espelho, por
todo o País.
O Senado Federal, atravês da Comissão do Distrito
Federal, é ainda a única representação política oficial do
Distrito Federal. Mas todos os outros Congressistas, antes braSiieiros, preocupam-se com as condições desta ci-

dde.
Temos, portanto, a convicção que ante uma proposta
que prejudica tão gravemente o progresso e o desenvolvimento de Brasília, o Congresso Nacional, como um todo, saberá elevar-se acima dos interesses regionais para
colocar-se, mais uma vez, a serviço da Nação,
considerando-se que o subsídio concedido a Brasília é
um subsídio distribuído ao Brasil. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
No último domingo, Minas Gerais deu mais um exemplo de que suas lideranças continuam a exercer, com inegável sabedoria, as tarefas que lhes foram delegadas.
Desta vez, quando da Convenção Municipal do
PMDB para a escolha de seus candidatos à Prefeitura de
Belo Horizonte, os Deputados Sérgio Ferrara e Álvaro
Antônio, indicados pelo Governador Hêlio Garcia, obtiveram 428 dos 555 votos, representando uma esmagadora maioria de quase 80%, na preferência dos convencionais.
Isso é extremamente representativo, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, num momento em que se busca não apenas garantír ao PMDB o Que de melhor possa oferecer
ao eleitorado, mas principalmente demonstrar que as
forças políticas do Partido em meu Estado, estão co~as
em torno do Chefe do Executivo, em última instância o
representante mâximo da liderança estadual.
De parabéns o Partido, pelo elevado grau de união em
que se encontra; de parabéns os mineiros pela garantia
de um governador que assumiu seu papel de forma irrepreensível, catalizando as vãrias tendências em torno do
ideal partidário; de parabéns os candidatos escolhidos,
peta força- de sua representatividade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há pouco mais de um ano, precisamente na Sessão
Ordinária de 25 de junho de 1984 deste Senado Federal,
usávamos esta Tribuna para aqui tratar de assunto historicamente reputado de fundamental importância para o
desenvolvimento do nordestino Estado de Sergipe: a
construção do seu porto marítimo.
N ;tquela oportunidade, lançãvamos um veemente protesto e- denunciávamos desta Casa as medidas tomadas
pelo então Ministro dos Transportes, Sr. Cloraldino Severo, que basicamente visavªm postergar a construção
do porto sergipano.
Assim, ao cortar os recursos alocados no orçamento
da PORTOBRÃS para 1983, que objetivavam o início
dos trabalhos em mar. O Sr. Cloraldino Severo, com essa
decisão. protelou em pelo menos três anos a realização
da obra, acarretando, com isso, incalculáveis prejuizos
às economias sergipana e nordestina.
Como se isso não bastasse, o ex-Ministro, ainda como
medida protelatória, exigiu que a PORTOBRÁS reestudasse as possibilidades de localização do porto no estuário do rio Sergipe t~ntando, desta forma, não apenas
ainda mais a sua construção, mas também colocar em
descrédito todo um elenco de esforços desenvolvidos ao
longo dos anos por autoridades estaduais e organismos
públicos e privados de reconhecida idoneidade e competência técnicas, como ê. 6 caso da própria PORTOBRÂS
que indicava a localização ·~off shore., como a melhor
opção técnica, econômica e ambiental do terminal marftimo.
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Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. S_enadores, ao

Fiilalmente, conseguiu o Governador Aujusto Franco

usarmos da palavra naquela Sessão de 25 de junho de

~locar recursos ~;~.o orçamento da PORTOBRÁS -para

1984, chamávamos à atenção para a absoluta prioridade
de se construir o terminai portuário de Sergipe sem

1983 visAndo o inicio das obras propriamente ditaS do
porto em terra e mar.
Vê-se, portanto, senhor presidente, _senhores senadores, que se não fora o corte realizado nos recursos previstos no orçamento da PORTOBRÁS, com certeza, rio início de I98§,já teríatnos o terminal portuário de Sergipe
em_ operações, escoando totalmente a produção de amôniafuréia e cloreto de potássio, e com isso proporciônando signifiCativa redução nos preços desses produtos- a
nível do consumidor final em razão da economia adquirida nos fretes por tonelada transportada.
Entretanto, a nova diretoria da PETROBRÁS, presidida pelo eminente Dr. Hélio Beltrão, compreendendo
que o transporte dos produtos (amôniafuréia e cloreto
de potássio) por ferrovia não atenderia aos requisitos de
economia e rapidez, decidiu, em boa hora, destinar recursos para a construção do terminal portuário sergipano, comó forma de não comprometer os programas de
expansão das subsidiárias sergipanas.
Desta forma, segundo estamos informados, a PETROBRÁS estã em vias de celebrar um acordo com o
Governo do-Estado, através do qual fiQanciaria 80% dos
investimentos necessãrios às obras, aproximadamente 64
milhões de dólares, ficando os 20% restantes, ou seja, 18
milhões de dólares à conta do estado.
Por sua vez_, este financiamento a ser concedido pela
PETROBRÁS será resgatado, ao longo de determinado
período de tempo, por meio da prestação de serviços
portuários pela companhia estadual do porto, sob forma
de uma tarifa diferenciada.
Muito embora este esquema financeiro venha a possibilitar a concretização do porto sergipano, é de se Jamen'tar a ausência da PORTOBRÁS no financiamento e administr-ãção das obras, tendo em vista que esta empresa
estatal é encarregada pelo Governo Federal de planejar,
financiar e executar a política portuãria no Brasil.
Esta ausência da PORTOBRÁS implicará no endividamento do estado em 18 milhões de dólares, isto é, 120
bilhões de cruzeiros no cfunbio atual, recursos estes que
poderiam ser aplicados em setores mais prioritãrios e capazes de reduzir as enormes carências sociais da população sergipana, tais como educação, saúde e alimentação.
Ainda a exclusão da PORTO BRÁS como administrador do porto colocará o Estado na gerência dos negócios
portuários sem que, para tal empreitada, possua qualquer experiência- neste campo.
Mas, de qualquer maneira e apesar das protelações,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos que-o Porto
de Sergipe seja realmente construído, tendo em vista a
~ecisiva_participaçãó do ~inistério das Minas e Energia
atravês da PETROBRÃS.
Devemos, porranto, desta tribuna, e na qualidade de
representante do povo sergipano no Senado Federal, externar a nossa satisfação e anal tecer a figura deste grande
homem público brasileiro que é o Ministro das Minas e
Energia, Dr. Aureliano Chaves, que em observância às
dil"etr1zes do Presidente José Sarney, destaca o Nnrdeste
na programação de investimento de sua pasta. (Mui to
bem!)

maiores delongas, em face da grande tonelagem de carga
que estava sendo gerada em curtíssimo prazo, sendo necessãria a sua: movimentação através do transporte marítimo, já exaustivamente estudado e indicado como meio
de transporte mais vantajoso entre os demais.
· Com efeito, 'ãpenas o escoamento dà Produção de clo-

reto de potâssio e amôniafuréia, totalizando cerca de um
milhão de toneladasfano, justificava economicamen~e a
construção__ d_o terminal marítimo. Isto sem acrescentar
as novecentas mil toneladas de cimento portland geradas
por duas grandes fábricas, aiCm das perspectivas de produção de quatrocentas mil toneladas de barrilha e das
possibilidades de exportação de pelo menos quinhentas
mil toneladas de cloreto de sódio compulsoriamente produzidas a partir da extração do potássio.
Hoje, sabe-se que a PETROBRÃS, após investir significativa soma de recursos em melhoramentos na ferrovia
que liga a fábrica de amôniafuréia ao porto de Aratu na
Bahia, decidiu juntaniente com o Governo do Esta_do,
construir o porto· sergipano após concluir que além de
ser mais dispendiosâ o investimento na modernização da
ferrovia, a tarifa por tonelada transportada seria bastante mais cara que a marítima e, assim, mesmo, não resolveria a questão do e~amento dos produtos fabricados
por suas subsidiária a- Nitro~rtil e a Petromisa.
ConVém entretanto lembrar, que já por volta de 1980,
o então Governador Augusto Franco, tendo erigido a
definição e construção do porto corno uma das metas
prioritárias do seu Governo, providenciou a elaboração
de estudos através d_a s_ondotf:cnica e IPT de São Paulo
que demonstravam claramente as vantagens económicas
e técnicas do transporte marítimo e a necessidade de
construção de um terminal em mar aberto para atender
ao escoamento do volume de cargas anteriormente citado._
A própria PORTO BRÁS B.cã.tou cOmpletamente esses
estudos e através de correspondência enviada por seu
Presidente, Dr. Arno Markus, ao Governador Augusto
Franco em junho de 1981, enfatizava: "A partir dos resultados e conclusões dos estudos de localização do porto, baseados, entre outras considerações, no meíó n.iiii:tral, fluxo de cargas, tamanho dos navios que frequentariam o porto, custos de implantação das facilidades e da
manutenção das profundidades, esta empresa optou pela
construção de um tipo off shore, a localizar-se a cercá de
16,5 km ao norte do rio Sergipe, a 3 km da costa, protegido por dois quebra-mares, e ligados a terra por uma
ponte de acesso".
Baseado nesta clara e expressa definição da POR~
TOBRÁS o GovernadOr Augusto Franco trabalh8.ndo
arduamente conseguiu recursos visando demarrar todo
um processo de serviços e obras necessârias à concreti-zação do porto.
Desta forma, forani ·reafiZ<idos os ensaios geotécnicos
e as sondagens geológicàs eril mar; foi construída a rodovia de acesso com 22 km de extensão; adquirida a área de
150 ha. visando a localização das instalações em terra; e
elaborado o projeto de engenharia.

O SR. PRESIQEN'I:_E (Hélio Gueiros) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinãria de 18
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÃMARA
N~' 55, de 1985
(Em regime de urgência- art. 371, b, e 188, III,
do Regimento Interno)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara nl' 55, de 1985 (nl' 4.980/85, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São
Paulo, e dá outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis., proferidos em plenário. das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 303, de
1985, de autoria· dos lideres Carlos Chiarelli, GastãO
Milller e Murillo Badaró, solicitando, nos termos do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, doutor Roberto Gusmão, a fim de perante o Plenário do Senado. prestar informações sobre a politica índustrial do Pafs, as perspectiVas de privatiz-ação- da economia; as facilidades e dificuldades da política de exportação; e a situação das estatais, à luz das recentes auditorias realizadas, bem.como
as--dil'etriiéS gl06aiS do GovernO no que tange a tais empresas.
~3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de: Lei do Senado nl' 84, de 1982, de autoria do Senador Itanlãr Fl-anco, que submete à aprovação do_Congresso NaCional os
contratos visando à obtenção de empréstimos internacionais, tendo
PARECERES, sob n9s 427 a 430, de 1985, das Comissões:
-de Redação- (9 pronunciamento: em parecer preliminã.r, oferecendo Emenda de nt 2-CR e solicitando seu
exame pela Comissão de Constituição e Justiça; 29 pronunciamciltá: Oferecendo a redação do vencido;
- d_e Co_nstituiçào e Justiça - 111 pronunciamento:
contrário à emenda da Comissão de Redação; 2t pronunciamento: retificanóo seu parecer anterior, acolhe a
emenda da Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) rada a sessão.

Está encer-

(Lemnta-sE- a sessao às 18 horas.)

Ata da 136' Sessão em 13 de agosto de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Guilherme Palmeira.
ÀS I8HORAS E30MlNUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
Alcides Paio - Gaivão Modesto - Aloysio Chaves

- Gabriel_ Hermes - Hélio Gueiros- Alexa-ndie Costa
- AmériCo de Souza - Alberto Silva - Helvidio Nunes -- Cesar ·cais - José Lins - Virgílio Távora-Moacyr Du~rte - Marcondes Gadelha - Milton
Cabral - Nivaldo Machado -Guilherme Palmeira -

luiz Cavalcante- Albano Franco - Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- luiz Viana
-João Calmon- Moacyr Dalla- Nelson CarneiroItamar Fr~nco- Murilo Badaró --Alfredo_ CamposSevero Gomes- Henrique Santillo- Mauro Borges-
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Benedito Ciinelas- Gastão Müller- Marcelo Miranda
- Saldanha Derzi - Roberto Wypych - Ãlvaro Dias
- Enêas Faría-=- Lenoir Vargas- Carlos ChiaremAlcides Saldanha - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- A lista de presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses-

são.
Sob a proteção de Deus iniciamos -nossOs lfabalhos.
O Sr. 1'?-Secretário vai proCeder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
O FICIOS
Do Sr. l'?..Secret:frio da Câmara dos Deputados, encaminhando il revfsio do Seoado aut6grafo!J dos seguintes
projetos:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 74, de 1985
(N• 3.362/84, na Casa de origem)
De iniciativa- do Sr. Presidente da Repóblica
Dá nova redação aoart. 14do Decreto-lei n'~ 53_8,
de 7 de julho de 1938, que organiza o Conselho
Nacional do Petróleo, define suas atribuições e dâ
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. I"' O art. 14 do Decreto· lei n"' 538, de 7 deju_lho
de 1938, passa a vigorar com a seguinte redação;

..Art. 14. O CoilselhO Nacional do Petróleo
fica autorizado a tomar todas as medidas que julgar
necessârias para assegurar o fiel cumprimento das
disposições contidas nas leis e regulamentos
relativos à matéria, podendo proceder à apreensão
de_ mercad_orias _e ao fechamento de
estabelecimentos e insialaç_ões de qualquer gênero
que se acharem em contravenção às ditas leis e
regulamentos, bem como· a impor multas até o
máximo de 5.000 (ci"nco mil) vezes o valor
atualizado das Obrigações Reajustâveis do Tesouro
Nacional - ORTN, vigente à época da aplicação
da multa, sem prejuízo da ação penal que no caso
couber.
Parágrafo único~ -O- pí-oduto da arrecadação
das multas previstas neste artigo sCrâ recolhido à
conta do Tesouro Nacional, como receita
orçamentária da União."
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Jo;>_ __ Revogam~se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 102, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de ExpoSição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Minas e Energía, o arlexoprojeto de lei que udá nova redaçào ao art. 14 do
Decreto-lei n" 538, de 7 de julho de 1938, qtiC: organiza-o
Conselho Nacional do Petróleo, define suas atribuições e
dá outras providências".
Brasília, 16 de abril de 1984. -Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
N9 106, DE 12 DE JULHO DE 1983,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS MINAS E ENERGIA.
ExcelentíssimO Senhor Presidente da República:
De acordo com o art. 14 do Decreto-lei n" 538, de 7 de
julho de 1938, o Conselho Nacional do Petróleo foi
autorizado a impor, aos infratores das normas relativas
ao abastecim~nto nacional do petróleo, multas até_ o
_ máximo-dC 500:000$000.
-

2. Tendo em vista o art. 9"' da Lei nY 4.537, de 16 de
julho de 1964, referido valor v~ sendo cariigido
monetariamente por ato do Poder Executivo.
3. A fim -de evitar a edição anual de Decretos
específicos- sobre o assunto, as multas previstas no
Decreto n"' 4.071, de 12 de maio de 1939, que
regulamentou os Oecretos~leis nYs 395 e 538,
respectivamente, de 29 de abril e 7 de julho _de 1938,
foram fixados em ORTN conforme o Decreto JlY 80.580,
de 19 de outubro de !9'71.
4. Atenden_do a realidade atual, c_onsidera:se
necessária, também, a alteração do art. 14 do Decreto~lei
nY 538/38, de modo que o valor ali previsto esteja sempre
__
atualizado.
5-.- Submeto, POis, a consideração de Vossa
Excelência o anexo anteprojeto de lei, para, se for o caso,
ser submetido ao Congresso Nacional.
Renovo a Vo-ssa Excelência meus protestoS de elevado
respeito.- Cesar Cais, Ministro das Minas e Energia.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 80.580,
DE 19 DE OUTUBRO DE 1977
Dá nova redação_ aos arts. 15 e 16 do Decreto n9
4.071, de 12 de maio de 1939, que regulamenta o
abastecimento nacional do petróleo, de que tratam os
Decretos-leis nYs 395 e 538, respectivamente, de 29
de abril e 7 de julho de 1938.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 81, item III; da Constituição, decreta:
Art. l9 Os arts. 15 e 16 do Decreto no 4.071, de 12 de
maio de 1939, que regulamenta o abastecimento nacio~·
nal do petróleo, de que tratam os Decretos~ leis Q9S 395 e
538, respci:tivarrierite, de 29 de abril e 7 de julho de 193_8,
passam a vigorar com a segunte redação:
.:•Art. 15. Os infratores deste Decreto iilco!re~
- rão nas seguintes penalidades sem prejuízo da ação
penal que no caso conter, sendo a pena de multa
aplicada com base no valor atualizado da Obri~
gação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN);
I - As pessoas não autorizadas pelo Conselho
N adonã.fdo -PetróleO-....:....:.: CNP;- a·exercerem "ás ã.ihii~
dades a que se refere este Decreto perderão, em pro~
veito da Fazenda Nacional, as mercadorias ou ins~
talações que possuírem:
I I - a pessoa legalmente habilitada que importar mercadorias cuja quantidade ou qualidade de-clarad;a nas faturas estiver em divergência com a
--=-constante de sua respectiva autorização incorrerá na
multa de 120 (cento e vinte) a 3.130 (três mil cento e
trinta) vezes o valor da ORTN;
rn- as -pessoas devidamente autorizadas que
não mantivererri permanentemente os estoque mínimos que lhe são fixados ficam sujeitas à multa de
120 (cento e vinte) a 3.130 (três mil cento e trinta)
vezes o valor da ORTN;
IV - a inobservância dos limites máximos e
mínimos dos preços de venda dos produtos refina~
dos ou destilados, estabelecidos pelo CNP, sujeitará
os infratores a multa de4 (quatro) a 1.200 (mil e duzentas) vezes o valor da ORTN;

V - as pessoas que não escriturarem com chlreza, e segundo as normas estabelecidas pelo CNP, os
livros e demais documentos referentes à sua conta~

bilidade, ficam sujeitas à multa de 4 (quatro) a 120
(cento e vinte) vezes o valor da ORTN;
VI- aos que simularem, viciarem, alterarem,
falsificarem documentos, bem como a escrituração
de livros, será imposta a multa de 120 (cento e vinte)
a 2.350 _(duas mil trezentas e cinqUenta) vezes ovalor da ORTN; VII- aos que, por qualquer forma, dificultarem
a ação fiscal será aplicada a multa de 4 (quatro) a
600 (seiscentas) vezes o valor da ORTN;
VIII- os que deixarem de fornecer ao CNP as
informações que lhe sejam pedidas ou deixarem de
e~iar ao mesmo Conselho, nos prazos estipulados,
as declarações, esclarecimentos e quaisquer outros
elementos, incorrerão na multa de 4 (quatro) a 120
(cento e vinte) vezes o valor da ORTN;
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IX- aos que, notificados pelo CNP, deixarem
de tomar as. medidas que lhe sejam determinadas será aplicada a multa de 20 (vinte) a 1.200 (mil e duzentas) vezes o valor da ORTN, sem prejufzo, a cri~
tério do referido Conselho, do fechamento dos esta~
belecimentos e instalações que se acharem em con~
travenção às leis, regulamentos e instruções;
X - aos que deixarem de cumprir as normas le~
_gais relativas ao abastecimento nacional do pe~
tróleo, bem como às Resoluções e decisões do CNP,
será aplicada multa de 4 (quatro) a I.200 (mil e duzentas) vezes o valor da ORTN;
§ IY Na fixação da pena de multa o CNP atenderá aos antecedentes do infrator e às conseqUências
que poderão resultar da infração cometida.
·
§ 29 São circunstâncias:
I - Agravantes:
a) a reincidência genérica ou específica;
b) dificultar por quaisquer meí_os a ap],!~ação da
falta.
II -Atenuantes:
a) a:·-primariedade;
b) confessar, o infrator, espontaneamente, à
autoridade competente, a autoria da infraçã.o cuja
responsabilidade ainda não tenha sido apurada ou
esteja sendo imputada a outrem.
- - §-39 Quando, mediante mais de uma ação ou
omissão, forem praticadas duas ou mais infrações, e
a pena aplicável for de multa, será o infrator punido
pela de natureza mais grave, ou se de igual natureza,
apenas pela prática de uma, aumentada em qualquer caso, a pei:Jalidade pecuniária de 1/3 do valor
atribuído à infraçãO considerada como base.
Art. 16. A~ multas a que se refere o artigo-pre~
cedente poderão ser aplicadas em dobro no caso de
reincidência."
Art. 2"' Este De.creto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasília, 19 de outubro de 1977; 156"' da lndependên~
cia e 89"' da República.
DECRETO N• 4.G7!,
DE 12 DE MAIO DE 1939
-Regulamerlta o -Abastecimento --naclonai- do pe~
tróleo, de que tratam os Decretos-leis oYs 395 e 538,
respectivamente de 29 de abril e 7 de julho de 1938.
O Presidente da República dos Estados Unidos do
Brasii, ouvido o-Conselho Nacional do Petróleo, e usanR
do da atribuição que lhe confere o art. 74,- letra a, da
Constituição, decreta:
Art. }9 A importação, a export:J.c,:::i<..~, o transporte,
inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e o
comércio de petróleo bruto e seus derivados, e bem assim
a refínação dO petróleo importado, ou de produção nacional, qualquer que seja neste caso a sua fonte de ex~
tração, dependem de àutorização do Conselho Nacional
do Petróleo, nos termos deste decreto.
Parágrafo único. Até ulterior deliberação do Canse~
lho Nacional do Petróleo, ficam sujeitos ao regime esta~
belecido neste decreto o petróleo bruto, as gasolinas, o
querosene, e os óleos minerais combustíveis e lubrificantes simples, compostos e emulsivos.
Da lmportaçio e Exportaçio
Art. 2Y Os interessados na importação ou expor~
tação das mercadorias especificadas no parágrafo único
do artigo anterior deverão sol;citar a autorização de que
trata o referido artigo, instruindo os seus requerimentos
com os elementos seguintes:
I - natureza, quantidade, procedência ou destino, e
tipo da mercadoria;
II - meio de transporte, modo de acondicionamento,
pontos de entrada e saída;
III- declaração de ser a mercadoria importada por
conta própria ou de terceiros;
IV - aplicação da mercadoria importada:
a) uso exclusivo do importador;
b) distribuição e comércio;
V - prazo para a importação da quantidade constan~
te do pedido; número previsto de despachos;
vr --:-_prova de que dispõe de depósitos de capacidade
suficiente.
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§ l"' O CoriSelho dará ciência aos interessados e às
repartições aduaneiras das autorizações que forem concedidas na forma deste artigo.

§ 2<:> Os irilj:lortadores juntarão obrigatoriamente aos
elementos apresentados para despacho alfandegário, a
ficha de modelo_n'i' l, anexo, devidamente preenchida,
para ser rubricada pela autoridade aduaneira competente e por ele entregue, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
ao Conselho Nacional do Petróleo.
§ 3~> As repartições aduaneiras situadas nas fronteiras ficam autorizadas a permitir a importação das mercadorias de que trata este artigo, quando contidas em vasilhames e para uso própríO do importador atê o limite
total de 350 kg por mês, dando imediata comunicação ao
Conselho Nacional do Petróleo da quantidade e natureza das mercadorias, bem como do nome da pessoa que
fez a importação.
Art. 39 Os importadores de gasolinas, querosene,
óleos minerais combustíveis e lubrifiCantes, destinados à
distribuição e ao coritércio, são obrigados a:
a) apresentar discriminação minuciosa das instalações existentes, e respectiva localização, bem como
projeto das que pretenda construir, para carga, descarga,
transporte, depósito e embalagem das mercadorias a importar;
b) manter permanentemente, em seus depósitos no
País, um estoque mínimo de 15 (quinze por cento) das
quantidades importadas no ano anterior;
c) constituir, em quantidade e qualidade, nos pontos
do país que forem determinados pelo Conselho, estoques
por este fixados;
d) fornecer ao Conselho Nacional do_Petróleo as informações que lhes sejam solicitadas relativamente à natureza, quantidade e características das mercadorias recebidas, expedidas e mantidas em depósito em suas instalações.
Art. 49 O CQnselho Nacional do Petróleo, para cercar a indústria da refinação das gararltias necessárias, fixará para cada importador, sempre que julgar conveniente, as quotas que põderã importar dentro de prazos
determinados, e bem assim, a distribuição dessas quotas
pelos diferentes pontos de entrada no país.
§ }9 Nas quotas referidas neste artigo, serão incluídas as quantidades importadas por conta de terceiros,
para uso próprio ou comércio.
§ 29 Para a fixação âessas- qUotas será levado effi
conta, para cada importador, o volume de suas importações no ano anterior..

Do Transporte, Distribuiçio e Comércio
Art. 59 As empresas constituídas ou que se constituí.rem para o transporte a granel cj.e qualquer das metcadorias especificaáas no-parágrafo único do art.l9, de sua
propriedade ou de terceiros, deverão requerer a autorização prêvia de que trata o referido artigo, intruindo o
seu requerimento com os dados e informações seguint~: .
a) número, capacidade e tipo de veículos especializados para transporte urbano ou rodoviário;
b) número, capacidade e tipo de vagões-tanques para
transporte ferroviário;
c) número, arqueação e tipo de navios·tanques para
transporte fluvial ou marftimo;
·
d) projeto e descrição de oleodutos consirufdos ou a
construir, com os dados técnicos indispensáveis;
e) indicação das estradas de rodagem e de ferro utilizadas para o transporte, bem como dos núcleos de população, Municípios ou Estados que habitualmente abasteçam ou tencionem abastecer.
§ 19 Ficam isentas da exigência constante-deste artf.
go as estradas de ferro e as companhias de navegação,
não constituídas para: esse- transporte especial,
cumprindo-lhes, entretanto, para fins estatísticos, enviar
ao Conselho Nacional do Petróleo uma relação do material rodante e flutuante apropriado para o transporte a
granel dessas mercadorias.
§ 2<~ As alterações verificadas nesse material de
transporte deverão ser comunicadas ao Conselho Nacional do Petróleo, dentro de 30 (trinta) dias, para as neCessárias anotações.
-· · -- Art. 6Y Os distribuidor~_ das -mer~adorias sujeitas
ao regime estabelecido neSte decreto, deverão obter prévia autorização do Conselho N3.cional do PetrólOO, mediante requerimento instruído com todos os dadOs e in-
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formações referentes às instalações que possuírem para o
ex.ercicio de suas atividades.
Art. 79 Os distribuidores são obrigados a:
a) fazer prova de que dispõem de instalações apropriadas e de capacidade bastante para o depósito das diversas mercadorias;
b) apresentar uma discriminação minuciosa, com a
respectiva localização, dos depósitos que possuírem;
c) fornecer- uma-· relação do material rodante e flutuante que dispuserem, para o transporte a granel dessas
mercit.dorhlS, instruída com os dados e informações irldicados nas alíneas a, b, c e e, do art. 59;
d) manter permanentemente, em seus depósitos, em
·cada zona de _distribuição, um estoque mínimo de cada
mercadoria, correspondente a 15% (quinze por cento)
das quantidades vendidas no ano anteri_or;
e) adquirir de preferência, para distribuição e comércio, os refinados de produção nacional que satisfaçam as
especificações adotadas pelo Conselho;
f) fornecer ao Conselho Nacional do Petróleo informações que lhes forem solicitadas relativamente à natureza e quantidade, procedência e destino das mercado~
rias distribuídas ou vendidas.
Art. 8Y Ao Conselho Nacional do Petróleo incumbe
estabelecer, sempre que julgar conveniente, os limites,
máximo e mínimo, dos preços de venda, por atacado ou
a varejo, dos produtos refinados - importados em estado final ou elaborados noYaís- tendo em vista, tanto
quanto possível, a sua uniformidade em todo o território
nacional.
Da refinação e destilação
Art. 99 Para a instalação de refinarias de petróleo
bruto e seu_s derivados, e, bem assim, de destilarias de rochas betuminosas e piro-betuminÕsas, os interessados
deverão requerer prévia autorização ao Conselho Nacional do Petróleo, instruindo as respectivas petições com
inforinações e documentos que satisfaçam os itens seguintes:
a) organização social, sede, estatutos, capital realizado e a realizar;
b) prova de que os acionistas são brasileiros natos,
sOlteiros ou casados com brasileiros natos, ou, se casa-:
dos com estrangeiro, de que não o são sob o regime de
comunhão de bens;
c) local preferido para as insÚ1.lações e área aproximada a ser por elas oc_upada;
d) anteprojeto completo e descrição das instalações,
com indicação da capacidade anual de produção, natureza e qualidade da matéria-prima e dos produtos da refinação ou destilação;
e) prazos em que as instalações serão iniciã.dáS e concluídas;
f) estoques mínimos de derivados, que serão mantidos
permanentemente.
Art. 10. A autorização para a instalação de refina~:s e destilarias s~jeita oS ~permissionários à obrigação
ã) apresentar, dentro do prazo que for marcado pelo
Conselho Nacional do Petróleo, não só o projeto definitivo das instalações_ a re~dizar, como também a planta
dos terrenos a elas destinados, com indicação exata da situação em que se enconttetn esses terrenos, da sua área e
da localização que nelt;S possam ter as diversas dependêJ?-cias_das refinaria~ ou destilarias;
b) iniCi~r e concluir as instalações nos prazos que forem determinados;
c) confiar as funções dedireção e gerência exclusivamente a brasileiros natos;
d) organizar os serviços de contabilidade de acordo
com-·as normas gerais que forem estabelecidas pelo Conselho Nacional do Petróleo, de forma que, fiscalizando
as operações mercantis, e pelo exame, sempre que preciso~ da escrituração contábil, possa ele obter elementos 1
para a determinação exata do custo de produção dos derivados;
e) solicitar prêvia autori?ação do Conselho Nacional
do Petróleo para as oper~ções financeiras a realizar;
f) manter _permanentemente, nos pontos designados
pelo Conselho Naciof!al do Petróleo, os estoques mínimos de derivados que forem por ele estabelecidos;
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g) utilizar o petróelo bruto lavrado no País, ou o de
que eventualmente dispuser o Governo Federal, ou, ainda, o de importação feita em virtude de_ convenção internacional;
h) adotar quaisquer resoluções tomadas pelo Conselho Nacional do Petróleo, no exercício das suas atribuições, para a execução das leis e regulamentos que dispõem sobre o abastecimento nacional do petróleo.
Art. 11. As refinarias são obrigadas a constituir desde o início do funcionamento e a manter permanentemente, no País, um estoque mínimo de matéria-prima
que empregarem, correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) de sua capacidade anual de refinação.
Da fiscallzaçio

Art. 12. O Conselho Nacional do Petróleo fiscalizarã diretamente, ou por intermédio de órgãos já existentes:
1) a execução dos projetas aprovados de instalações
de qua_lquer natureza para abastecimento nacional do
petróleo;
2) as operações técnicas relativas ao funcionamento
de ditas instalações;
3) aS operações financeiras e mercantis das empresas
constituídas, ou que se constituírem, para a exploração
da indústria de refinação do petróleo importado, ou de
produção nacional, qualquer que seja, neste caso, a sua
fonte de extração;
4) a natureza, quantidade, qualidade e características da matéria-prima elaborada, e de cada um dos produtos da refinação ou destilação;
5) a existência de estoques mínimos a serem mantidos de modo permanente;
6) as medidás de proteção à satíde e vida dos ope~
rários;
7) a conservação e segurança das instalações, e as
medidas de precaução contra perigos às propriedades vizinhas, ocasionados por derrame, incêndio ou explosão;
8) a escrituração contâbit para determinar o custo
exato de produção dos derivados.
Art. 13. Os permissionários de serviços pertinentes
ao abastecimento nacional do petróleo são obrigados a
facilitar a inSpeção de todos os trabalhos aos funcionários- encaffegados da fiscalização, e a fornecer-lhes todas as informações exigidas sobre a marcha dos serviços,
bem como os dados necessários para a confecção dos
mapas estatísticos relativos às suas operações.
§ 19 Para esse efeito, os funcionários encarregados
da fiscalização terão livre entrada nos estabelecimentos e
instalações dos permissionãrios, -podendo proceder,
quando_ d'=yidamente autorizados pelo Conselho N acional do Petróleo, ao exame da escrituração contábil e de
quaisquer documentos referentes às operações industriais. mercãntis e financeiras das refinarias e destilarias.
§ 29 Se recusada a exibição dos livros comerciais. registrados no Departamento Nacional de Indústria eCo- ·
mércio, o funcionário encar:re.aad.~_ di! ~s~:~.l!~ação iJ.l:~i:
marâ o contraventor a apresentá-los no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, lavrando o competente auto se
não for cumprida essa exigência, e levando o fato ao co----nhecimento do Conselho Nacional do Petróleo para o
devido_ pro_cedimento. Quando houver recusa da exibição de qualquer livro não registrado, a lavratura do
auto independerá da referida iiltirriação.
Art. 14. Notífiçados pelo Conselho Nacional do Petróleo, os permissionários são obrigados a tomar as medidas que lhes forem determinadas.
Das penalidades
ArL 15. Os infratores deste decreto incorrerão nas
seguintes penalidades:
I - A pessoa não autorizada que importar, ou tentar
exportar, petróleo bruto, gasolinas, querosene e óleos
minerais combustíveis e lubrificantes, ficará sujeita às
penas de contrabando, sem prejuízo da penalidade criminal aplicável ao caso, perdendo o direito de reaver a mercadoria apreendida, que reverterâ em favor da Fazenda
Nacional.
II- A pessoa legalmente habilitada que importar
mercadorias cuja quantidade declarada nas faturas consulares estiver em divágência com a constante de sul!--

Agosto de I 985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

respectiva autorização, incorrerá em multa de IO:OOOSb a
250:000$0.
IH- O importador, o distribuidor e o refinador, devidamente autorizados, que não mantiverem, permanentemente, os estoques mínimos que lhes é fixado por este
decreto, ficam sujeitos à multa de 20:000$0 a 250:000$0.

. Parágrafo único.

O distribuidor, o refinador e odes-

ar

pelo autuante, quando lavrado o auto em presença
dO infrator, dando·Se·lhe intimação escrita, eri1 que se
menCloi-uirão as infrações e o prazo marcado para a defesa;
};)) pelo Conselho Nacional do Petróleo, quando o
auto for lavrado na ausência do infrator.
~ L9 O CoÍlselho Nacional do Petróleo fará intímar o

tilador não autorizados ou clandestinos, perderão, em

infrator:

proveito da Fazenda Nacional, as mercadorias ou instalações que possuírem.
IV - A inobservância dos limites mãximá e mínimo
dos preços de venda dos produtos refinados ou destilados, estabelecidos pelo Conselho Nacional do Petróleo,
sujeitará os fnfratores a multas de S:OOOSO a tOO:OOOSO.
Parágrafo único. Não serão permitidas as bonificações, descontos, facilidade de crédito e quaisquer outras vantagens que importem em alteração dos preços de
venda, não expressamente autorizadas pelo Conselho
Nacional do Petróleo, incorrendo os infratores nas multas de que trata este item.
V - Os destiladores e refinadores que não escriturarem com clareza e segundo as normas estabelecidas pelo
Conslho Nacional do Petróleo, os livros e demais documentos referentes à sua contabilidade, ficam sujeitos à
multa de I :000$0 a I O:OOOSO.

_1) pessoalmente, quando residir no local;
b) por aviso do correio, quando residir effi lugar distante da sede;
c) por edital, em jornal oficial ou de maior circulação,
quando em lugar 'incerto e não sabido.
§ 29 A defesa serã apresentada dentro do prazo de 30
(trinta) dias úteis, contados da ciência do infrator ou da
primeira publicação ou afixação de edital. ·
§ 39 Decorrido o prazo sem que o infrator apresente
defesa, será ele considerado revel, fazendo·se nesse sentido declaração no processo, que terá andamento, com a
declaração dessa circunstância.
Art. 21. O julgamento será feito pelo Conselho Na·
cional do Petróleo, depois de ouvido o autuante e reunidos os esclarecimentos necessários.
·,
§ 19 No despacho que impuser a penalidade, será ordenada a intimação do autuado, não só para que tenha
ciência da perda das mercadorias e instalações em favor
da Fazenda Nacional, mas, também, se for ocas~. pague
a importância da multa no prãzo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de cobrança executiva, salvo interposição de recurso dentro do prazo legal indicado no despacho.
§_ iQ Mediante depósito prévio do valor da mult~,
efetuado dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
data da intimação, poderá o infrator apresentar recurso
da decisão do Conselho, para o Presidente da República.
§ 39 Se dentro do prazo legal não houver recurso regularmente interpOsto, far-se·á declaraçã_o dessa circunstância no processo.
§ 49 O recurso perempto serã também encaminhado,
mediante os requisitos do§ 29 deste artigo, à instância superior, que julgará da perempção.

VI- Aos que simularem, viciarem, alterarem ou falsificarem documentos, bem como a escrituração dos livros, será imposta multa de 50;000$0 a 200:000$0.
VII - Aos destiladores e refinadores que por qualquer forma embareçarem a ação fiscal, ou que não exibirem aos agentes da fiscalização os livros e mais documentos relativos à sua escrituração contábil, será aplicada a multa de 5:000$0 a 50:000$0.
VIII- Os que deixarem de fornecer ao Conselho Nacional do Petróleo as informações que lhes sejam pedidas, ou deixarem de enviar ao mesmo Conselho, nos prazos estipulados, as declarações, esclarecimentos e quaisquer outros elementos, incorrerão em multas de 1:000SO
a 10:000$0.
IX- Aos que, notificados pelo Conselho Naciomi.l
do Petróleo, deixarem de tomar as medidas que lhes forem determinadas, serão aplicadas multas de I O:OOOSO a
100:000$0, sem prejuízo, a critério do referido Conselho,
do fechamento dos estabelecimentos e instalações, que
acharem em contravenção às leis, regulamentos e instruções.
Art. 16. As multas de que trata o artigo precedente,
serão aplicadas em dobro no caso de reinCidência.
D~ contravenção

e processo administrativo

Art. 17. As contravenções do presente decreto serão
apuradas mediante processo administrativO, qui terã por
base auto de infração lavrado por funcionário qualifica~
do.
Art. lK O auto deveiá relatar a infração com clareza, sem entrelinhas, rasuras, emendas ou borrões, men·
cionando local, dia e hora de sua lavratura, o nome do
infrator e das testemunhas, se houver, e tudo mais que
ocorrer na ocasião e possa esclarecer o processo.
§ I~ Salvo cirCunstância especial, lavrar-se-á o auto
no local em que for verificada a infraÇão.
§ 2{1 As incorreções ou omissões do auto não acarretarão a nulidade do processo, quando deste constarem
elementos suficientes para determinar com segurança a
infração e o infrator.
§ 39 O auto deverá ser submetido à assinatura do au·
tuado e das testemunhas, se houver, não implicando a
assinatura do autuado, que poderã ser lançado sob protesto, em confissão da falta, nem a sua recusa, em agravação desta.
§ 49 Se o infrator e as testemunhas se recusarem a assinar o auto, far-se-á menção de tal circunstância.
Art. 19. O autuante deverâ apieeiider qualquer do~
cumento que possa comprovar a infração.
Parágrafo único. QuaõdO a--ínfração for verificada
em livro, não se fará a apreensão deste, mas a falta deverá constar circunstancialmente do auto, exarando~se no
livro um termo do ocorrido.
Art. 20. Aos autuadoS será ãSsegurada defesa -am. pia, feita a intimação da seguinte forma:

Disposições Gerais e Traasltórlu
Art. 22. A autorizaçaõ ou o direito de exercer qualquer das atividades de que trata o art. J9 será, concedida
pelo Conselho Nacional do Petróleo, a requerimento do
interessado, nos termos deste decreto.
§ 19 No titulo de autorização, firmado pelo presidente do Conselho, serão discriminadas as atividades
cujo exercício for concedido, e as condições gerais ou
acidentais que o condicionem.
§ 29 O título de autorização será transcrito no respectivo registro (art, 23) e pagará de selo a quantia nx:a.
da neste decreto.
Art. 23. Fica criado no Conselho Nacional do Petróleo o registro obrigatório dos importadores, exportadores, transportadores, distribuidores, refinadores e destiladores.
§ 19 O registro será feito à vista do título de autorização e prova de pagamento do selo de 100$000.
§ 29 As pessoas qUe já exetcelil quaisquer das atividades enumeradas neste artigo, deverão dar cumprimento às exigências nele estipuladas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação deste decreto.
Art. 24. Os importadores constituirãO Os--estoques
mínimos permanentes de que trata a letra b do ai-t. 39, armazenando 15% (quinze por cento) das quantidades
constantes de cada despacho aduaneiro.
Art. 25.. Os distribuidores constituirão os estoques
mínimos permanentes de que trata a letra d do art. 79, armazenando 15% (quinze por cento) das quantidades recebidas em cada zona de distribuição.
- Art.:-itf-· As m.erCadõfias QUe conStituem os estoques
inín.imos serã_o renovadas com freqüência e à medida que
forem feitas novas importações ou distribuições.
Art. 27_._ Onde e quando julgar conveniente, poderá
o Conselho Nacional do Petróleo tornar extensivas a comerciante das mercadorias especificadas no parágrafo único do art. 19 as eXigênciaS das letras b, de e do art. 79,
bem como as dos arts. 22 e 23 e seus parágrafos.
_Parágrafo único. Os comerciantis.de que.trata este
3.rtigo ficam sujeitos às penalidades cominadas no art.
15, item III e seu parágrafo único .
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Art. 28. Só poderão ser objeto de importação, distnõuição e comércio no país, as mercadorias de que trata
este decreto, quando satisfizeram as especificações adotadas pelo Conselho.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1939; 1189 da Independência e 51 Q da República.

DECRETO-LEI No 538,
DE 7 DE JULHO DE 1938
Organiza o Conselho Nacional de Petróleo, deftne

suas atribuições, e d' outru providêndu..
O Presidente da República, tendo ouvido o Conselho
Federal de Comércio Exterior, atendendo ao que dispõe
o Decreto-lei n9 395, de 29 de abril de 1938, e usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 19 O Conselho Nacional do Petróleo, criado
pelo art. 4v do Decreto-lei n9 395, de 29 de abril de 1938,
autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da'
República, é composto de Um Presidente e de 8 (oito)
Conselheiros, todos designados por decreto.
Os Conselheiros serão:
1) um representante do Ministério da Guerra;
2) um representante do Ministério da Marinha;
3) um representante do Ministério da Fazenda;
4) um representante do Ministério da Agricultura;
5) um representante do Ministêrio da Viação e Obr:is
Públicas;
6} um representante do Ministério do Trabalho; Indústria e Comércio;
7) um representante das Organizações de Classe da
Indústria;
8) um representante das Organizações de Classe do
Comércio.
Art. 29 Para Presidente ou membro do Conselho
Nacional do Peiróleo é necessário:
a) ser brasileiro nato, de notória competência e reputação ilibada, e maior de trinta anos de idade;
- b) estar no gozo de seus direitos civis e políticos;
c) não ter no momento da designação, nem ter tido
nos cinco anos precedentes, interesses diretos ou indiretos em empresas particulares, que se dediquem ou se hajam dedicado à pesquisa, lavra, industrialização ou co-mércio do _e~tróleo e se~ª-_$-ul;wrodutos.
Art. 39 Os Conselheiros, representantes dos Ministérios, são escolhidos livremente dentre os oficiais generais -ou superiores do serviço ativo, funcionários de alta.
categOHà;- merilbros do magistério superior ou pessoas
estranhas ao funciõnalismo público; os representantes
das o-rganizaÇões de classes são escolhidos de listas tríplices, uma para a Indústria, outra pard o Comércio, feitas,
respectivamente, pela Confederação Industrial do Brasil
e pela Federação das Associações Comerciais do Brasil.
Parágrafo único. O Presidente e os membros do
Conselho Nacional do Petróleo, depositários da confiança do Presidente da RepúHlca, reCebem a investidura em caráter de comissão, pelo prazo de três anos, podendo ser substituídos ou reconduzidos.
Art. 49 Tem o Conselho um Vice-Presidente designado por decreto dentre os Conselheiros.
ArL 59 O Presidente, o Vice-Presidente e um Conselheiro, designado na forma do artigo anterior, consti. tueni ·a- Comissão Executiva do Conselho.
Parágrafo único. t vedado aos membros da Comissão Executiva, enquanto nela servirem, o exercício de
qualquer função, cargo ou emprego da administração
pública, ficando, entretanto, assegurados ao funcionário
público civil ou militar, nc exercício da nova função, os
direitos e vantagens que-lhe cabem quando em serviço
efetivo ou ativo, excetO a respectiva remuneração.
Art. 69 Os membros da Comissão Executiva terão
os vencimentos fixados em decreto-lei; os demais percebe_rão uma d~ária por sessão a que comparecerem, I1Xada
da mesma maneira.
Art._ 79 O Presidente da República, mediante propósta do Conselho Nacional do Petróleo, criará por decreto os órgãos técnicos e administrativos necessários
aos serviços do Conselho, com os respectivos quadros,
vehciinentos e gratificações.
§ l 'i O provimento desses quadros far-se-á, sempre
que for conveniente, e à medida das necessidades, de pre-
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ferência peia transferência de funcionários técnicos e administrativos pedeitCentes aos diversos quadros da administração pública.
§ 2'1 O Conselho elaborará o respectivo regimento
interno, que submeterá à aprovàção do Presidente da
República.
§ 39 Os órgãos técnicos e administrativos, a que se·
refere este artigo, deverão grupar-se em três divisões,

cada uma delas diretamente subordinada a um dos
membros da Comissão Executiva, cabendo ao Presidente
a superintendência geral.
Art. 89 O Conselho Nacional do Petróleo reunir-seá uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre
que o Presidente o oonvocar, presente a maioria dos
Conselheiros.
§ 1' As deliberações do Conselho serão tomadas por
maioria de votos, tendo o Presidente, além do voto pró. prio, o de desempate.
§ 29 Aos representantes dos Ministérios da Guecia e
da Marinha, isolada ou conjuntamente, caberá o direito
de, sem declaração de motivos, recorrer, com efeito suspensivo, para o Presidente da República, de qualquer decisão do Conselho que possa afetar a defesa ou a segurança militar do País.
Art. 99 Das decisões do Conselho Nacional do Petróleo caberá recurso para o Presidente da Rep6blica,
dentro dos prazos que forem fixados pelo regimento.
Art. 10. Incumbe ao Conselho Nacional do Petróleo:
a) autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados no território nacional;
b autorizar a instalação de quaisquer refinarias ou depósitos, decidindo de sua localização, assim como da ca·paCJdacfC de Produção das refinarias, e da natureza e
qualidade dos produtos de refinação;
c) estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa dos interesses da economia nacional e cercando a indóstria da refmação de petróleo de garantias capazes de
assegurar-lhe êxito, os limites, máxim-o e mínimo, dos
preços de venda dos produtos refinados - importados
em estado final ou elaborados no País- tendo em vista,
tanto quanto possível, a sua uniformidade em todo o território da República;
d) opinar sobre a conveniência da outorga de autorizações de pesquisa e concessão de lavra de jazidas de petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas requeridas ao Governo Federal;
e) opinar sobre a constituição das reservas de zonas e
âreas petrolíferas de que tratam o art. 116 do Decreto-lei
n' 366, de 11 de abril de 1938, e o seu parágrafo tínico;
f) autorizar e fiscalizar as operações financeiias das
empresas constituídas, ou que se constituírem, paTa a exploração da indtístria da refinação do petróleo, importado ou de produção nacional, qualquer que seja, neste caso, a sua fonte de extração;
g) fiscalizar as operã.ções mercantis das ditas einpresas, procedendo, sempre que julgar necessário, ao exame
de sua escrituração contábil, a fim de colher elementos
que permitam a determinação exata do custo de produção dos derivados;
h) organizar as normas gerais de contabilidade a seram adotadas pelas empresas que exploram a ind6stria
de refinação, de molde a facilitar os exames de que trata
o item anterior;
• i)õrgamzar e manter um serviço estatístico,-tão completo quanto possível, de todas as operações relativas ao
abastecimento nacional do petróleo, inclusive dos preços
de venda do petróleo bruto e seus derivados no Terri_tóri..Q.._Nacional;
___ " ___ _
J) sugerir ao Goveino as medidas que julgar necessárias à intensificação das pesquisas de petróleo no J~ais e
ao barateamento dos hidrocarburetos fluidos em g_efal,
quer de produção nacional, quer importados;
k) -propor medidas ao Governo, -no sentido de incentivar no Pais a indústria da destilação de rochas betuminosas e piro-betuminosas e dos combustíveis fósseis s6IiM
dos;
____ _
J) determinar dentre os subMprodutos de destilação do
petróleo aqueles que, de acordo com a presente lei, devam ser incluídos no abastecimento nacional de petróleo;
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m) verificar, periodicamente, o consumo de hidrocarburetos sólidos ou fluidos nas diversas zonas do País, os
estoques existentes, e fixar aos interessados as quotas
que poderão importar, dentro de prazos determinados, e
bem assim a distribuição destas quotas pelos diferentes
pontos de entrada no País;

n) estabelecer os estoques mínimos de hidrocarburetos fluídos a serem permanentemente mantidos pelos importadores ou refinadores, nos pondos do Pafs que determinar, com indicação da natureza e qualidade dos respectivos produtos;
o) propor a alteração dos impostos e taxas de qualquer natureza que gravem a indústria e o comércio do
petróleo e seus Subprodutos, ou a criação de novos impostos e taxas.

Art. li. Não será feita- alteração alguma dos imJ)os-·
tos ou taxas de qualquer natureza que gravem a indústria
e o comércio de petróleo e seus subprodutos, nem criados novos ônus fiscais sem a prévia audiênéiado Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 12. Nenhum compromisso internacional qu_e
afete o comércio ou a indústria do petróleo e seus subprodutos, será assumido pelo Governo sem a prévia au·
diência do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 13. O Conselho Nacional de Petróleo realizarâ,
por intermêdio do órgão têcnicõ, que for criado, os trabalhos oficiais de pesquisa das jazidas de petróleo e gases
naturais, bem como quando julgar conveniente, procederá à lavra e industrialização dos respectivos produtos.
Parágrafo único. Para esse efeito, serão oportunamente transferidos para o Conselho Nacional do Petróleo o pessoal técnico e administrativo e o· material, jâ
existentes, destinados a esses trabalhos, bem como os
respectivos créditos orçamentários. Serão consignadas,
anualmente, no orçamento da despesa, verbas especiais
para o custeio e desenvolvimento desses serviços.
Art. 14. O Conselho Nacional do Petróleo fica autorizado a tomar tod3s as medidas que julgar necessárias
para assegurar o fiel cumprimento das disposições contidas nas leis e regulamentos relativos à matéria, podendo
proceder à apreensão de mercadorias e ao fechamento de
estabelecimentos e instalações de qualquer gênero que se
acharem em contravenção às ditas leis regulamentares,
bem como a impor multas atê o máximo de SOQ:000$000
por infração, sem prejuízo da ação penal que no caso
couber.
Art. 15. Para ocorrer às despesas com a execução do,
, presente decreto-lei, fica criada taxa de 3$000, por to~ nelada de petróleo bruto, gasolina, querosene, óleo comM
bustível e lubrificantes minerais e de quaisquer oiifiõs
s_ubprodutos do i'etróleo_, ajuízo do Conselho Nacional
do Petróleo, importados ou produzidos no País com
matéria-prima estrangeira ou nacional.
§ ]9 A taxa referida neste artigo será arrecadada,
quando à mercadoria importada, nos respectivos despachos aduaneiros e quanto à produzida no País, por meio
de guia às Recebedorias Federais, Mesas de RcnJ<ts ou
Coletorias, tendo, em ambos os casos, escrituração espe. cial.
§ 29 O petróleo bruto importado ou de produção nacional, seja qual foi, neste caso, a sua fonte de extração,
quando Utilizado como matêria-prima pelas refinarias
nacionais, ficará isento c;ta taxa criada neste artigo.

ª

Art. 16. As despesas c.om o Conselho Nacional do
Petróleo correrão por conta dos créditos que lhe foram
destinados no anexo or:çamentârio das despesas ordinárías e em oUtras leis decrédito, competindo io mesmo
Conselho submeter anuá.lmente, ao Presidente da República, o orçamento das verbas necessárias ao seu fun·cionamento.
Parágrafo único. O Governo abrirá o'crédito necesM
sârio para ocorrer as deSpesas com--a instalação e o custeio do Conselho no present~ exercício financeiro.
Art. 17. Este decreto-lei entrarâ em vigor na d3ta ae
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1938, 1179 da Independência e 5{)9 da República.
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DECRETO-LEI No 395,
DE 29 DE ABRIL DE I938
Declara de utilidade ptíblica e regula a impor·
tação, exportação, transporte, dfstribufçio e comércio de petro1eo bruto e se11s derivados, no Território
Nacional, e bem assim a indústria da reflnaçlo de pe-tr6Jeo Importado ou produzido no Pa&l, e d' outras
provldênclu.
O Presidente da República, ouvido o Conselho Federal de Comércio Exterior, tendo em vista_os elevados interesses da segunraça do País e da economia nacional, e
usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição Federal e, outrossim:
Considerando que o Código- de Minas, promulgado
pelo Decreto n9 24.642, de 10 de julho de 1934, impôs ao
proprietário das minas e jazidas conhecidas a obrigação
de manifestá-las ao poder público, dentro de prazos determinados, e que nenhuma jazida de hidrocarbureto,
líquido ou gasoso, de valor industrial, foi manifestada e
mandada registrar na vigência dos mesmos prazos, resultando em conseqUência que todas essas jazidas, porventura existentes no Território Nacional, foram incorporadas ao patrimônio da Nação (Decreto-lei n'166, de 14 de
dezembr_o de 1937 e 366, de 11 de abril de 1938);
Considerando que o petróleo refinado constitui a fonte principal de energia para a realização do transporte,
especialmente aéreo e rodoviário, serviço de utilidade
pública nacional, indispensável à defesa militar e económica do País;
Considerando a conveniência de ordem econômica de
prover à distribuição em todo o Território Nacional do
petróleo e seus derivados em condições de preço tão uniformes quanto possível:
DECRETA:
Art. 1'1 Fica declarado de utilidade pública o abastecimento nacional de petróleo.
Parágrafo único. Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a produção, a importação, o transpor~
te, a distribuição e o comércio de petróleo bruto e seus
de_r_ivados, e bem assim a refinação de petróleo importado ou _4e produção nacional, qualquer que seja _neste
caso a sua fonte de extração.
Art. 29 Compete eXclusivamente ao Governo Federal:
I -autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados, no Território Nacional;
I I - autorizar a instalação de quaisquer refinarias ou
depósitos, decidindo de -;ua localização, assim como da
capacidade de produção das refinarias, natureza e qualid~c!_~_d_o_U!!"odutos refinados;
III- estabelecer, sempre que julgar conveniente, na
defesa dos interesses da economia nacional e cercando a
indústria de -refinação de petróleo de garantias capazes
de assegurar-lhe êxito, os limites, máximo e miiiimo, doS
preç-os de venda dos produtos refinados - importados
em eStado final ou elaborado no País- tendo em vista,
tanto quanto possível, a sua uniformidade em todo o território -da República.
Art. 39 Fica nacionalizada a indústria da refinação
do petróleo importado ou de produção nacional, mediante a organização das respectivas empresas nas seguintes bases:
I - capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos, em ações ordinárias, nominativas;
II- direção e gerência confiadas exclusivamente a
brasileiros natos, com participação obrigatória de empregados brasileiros, na proporção estabelecida pela legislação do País.
Parágrafo único. As empresas que atualmente exercem, no País, a indústria da refinação do petróleo, ê concedido o prazo de seis meses, contados da data da publicação do presente decreto-lei, para que se adaptem ao regime nele estabelecido.
.
Art. 49 Fica criado o Conselho Nacional do Petróleo, constituído de brasileiros natos, designados pelo
Presidente da República, _reprCsentando os Ministêrios
da Güerta, ryt:arinha, Fazenda, Agricultura, Viação e
Obras Públicas, Trabalho, Indústria e Comércio, assim
como as organizações de classe da Indústria e do Comércio.
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§ I"' O Conselho, organismo autónomo, subordinado diretamente ao Presidente da República, será instalado dentro de sessenta dias a contar da publicação deste
decreto-lei.
§ 2"' Ao Conselho Nacional de Petróleo, cuja organização e respectivas atribuíções serão determinadas em
decreto-lei, incumbirã executar as medidas estipuladas
neste decreto-lei, autorizar as operações financeirl.ls das
empresas; fiscalizá-las, bem como as operações mercantis.
Art. 5.,. Este decreto-lei entrarâ em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Rio de Janeiro, 29 de abril de 1938;-1179 da Independência e 50'i'- da República.
(Ãs Comissões de Minas e Energia e de Finanças)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 75, de 1985
(N9 4.986/85, na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sobre o exercido da proflssio de Secretário
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta::
Art. I Y O exercício da profissão de Secretário é regulado pela presente lei.
Art. 2Y Para os efeitos desta lei, é considerado:
I -Secretário Executivo o profissional diplomado no
Brasil por curso superior de secretariado, reconhecido na
forma da lei, ou diplomado no exterior por curso superior de secretariado, cujo diploma seja revalidado no
Brasil, na forma da lei;
II --Técnico em Secretariado o profissional portador
de certificado de conclusão de curso de secretariado, em
nível de 2Y grau.
Art. 3Y Fica assegurado o direito ao exercício da
profissão aos que, embora não habilitados nos ternios do
artigo anterior, contêm, pelo menos, 5 (cinco) anos ininterruptas, ou 10 (dez) intercalados, de exercicio em atividades próprias de secretaria, na data de início de vigêncià desta lei, e sejam portadores de diplomas ou certificados de alguma graduação de nível superior ou de nível
médio.
Art. 4Y São atribuições do Secretário Executivo:
I - planejamento, organização e direção de serviços
de secretaria;
I I - assistência C: assessoramento direto a executivos;
III- coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresa;
IV- redação de textos profissionais especializados,
inclusive em idioma estrangeiro;
V- interpretação e sintetização de textos e documentos·
VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferência~,
palestras de explanações, inclusiv~ em idio_!ll.a estra_ngeiro;
VII- versão e tradução em idioma estrangeiro, para
ategder às n~~sldad~_e _Ç_Çllll unicação da empresa;
VIII- registro e distribuição de expedientes e outras
tarefas correlatas;
IX- orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de- encaminhamento à chefia;
X- conhecimentos protocolares:
ArL 5'i' são atribuições do Técnico em Secretariado:
I - organiz3ção e manutenção dos arquivos de secre--- .
taria;
I I - classificação, registro e distribuição da correspondência;
III- redação e datilografia de c-orrespondência ou
documentos de rotina, inclusive em idioma estrangeiro;
IV - execução de serviçoS típicos de escritório, ta:is
·como recepção, registro de compromissos, informações e_
atendimento teieTônico.
Art. 6Y O exercíciO da ·prOfiisãOOe Secretário -iequer
prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do
Ministério do Trabalho e far-se-ã mediante a apresentação de documento comprobatório de conclusão dos
cursos previstos nos inciSos I e II do art. 2Y desta lei e da
Carteira de Trabalho e Previdência SoCial -- CTPS.
Parágrafo único. No caso dos profissionais incluídos
no art. 3Y desta lei, a prova de atuação serâ feita por meio
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das anotações da Carteira de Trabalho e Previ.dência Social ou por -qualquer outro meio permitido em Direito.
ArL 7Y Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.

Delineadas as atribuições de cada categoria profissional, o anteprojcto raa:, ainda, a competência desta Pasta
para o registro e fiscalização Profissional.
RenovO; na oportunidade, a Vossa Excelência, protestos de meu m-ãis "profundo respeito. - Murllo Macêdot
Ministro do Trabalho.

LEGISLAÇÃ.O CITADA

MENSAGEM No 125, DE 1985
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo S t da Constituição Federal, te~
nho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Trabalho, o anexo
Projeto de Lei que "dispõe sobr-e ·o ex-ercício da prõttssao
. de Secretário, e dá outras providências".
Brasília, 25 de fevereiro de 1985. - Joi~ Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM(N' 004, DE II DE
FEVEREIRO DE 1985, DO MIN!ST!lR10 DO
TRABALHO
Excelentfssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à superior consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de Lei, que tem
por objetivo regulamentar a profissão __de Secre_tário.
A L_~_EY 6.556, de 5 de .seteriiÇio de 1978, que dlSPõe,
scibre a atividade de Secretário, e dâ outras providências.·
reconhe~eu essa profissã9 a !1ÍV!!1_c;ie_29 grau1 comprovada pelo certificado de conclusão do cUrSo reiular de Secretariado. Nem bem estava em vigor esse diploma, face
à demonstração da existência de mercado de trabalho, o
Ministério da Edu~ação e Cultura resolveu autorizar o
funcionamento de cursos isolados de secretariado, a
níVel universitário.
Esse fato levou-nos a considerar que a regulamentação
d9 cit~do diploma seria de certo modo inócua. pois resultaria num instrumento incompleto, ao definir 11penas
categorias de profissionais a nível médio, de acordo com
o_ disposto no seu art. 5Y, e deixando de incluir os profisSíOnais oriünaõs dos cUrsos universltãrios de secretariado.
ConseqtJentemente, torna-se imperativo a substituição
da Lei n'i' 6.556J78, que já não se adapta à realidad~ presente, pois razão de ordem superior reclama por um
~ovó léJI.tci; efiCaZ e duradouro, capaz de atender a todos
õS pTofiSsiOfiais dessa área.
O anteprojeto ora proposto, distingue na profissão de
sci:::retãrio duaS categorias. Na primeira, de Secr~tário
Executivo, o exercicio da profissão serâ permitido a
_quem seja portador de diploma de curso superior reconhecido na forma da Lei, enquanto na segunda de Técnico em Secretariado exige-se para o seu exercício, certificado de c.onclusão de çur_so regular de secretariado, a
nível de 2'i' grau. Cumpre esclarecer que a terminologia
secretário Executivo foi adotada para designar o profissional de nível superior, tendo por base a nomenclatura
do respectivo curso, isto é, de Secretariado Executivo,
como tein Sido- autorizado pelo Ministério da Educação
e Olltura, e como faz prova a documentação que ins·
truiu o Oficio da Secretaria Geral daquela Pasta, em
atendimento a nossa solicitação de ter relacionado o
elenco de atribuições do secretário de nível superior. A
denominação de Técnico em Secretariado se encontra no
Indice das profissões, çpnstante. do Dicionário das Pro- fissões (Centro de Integração Empresa-Escola- CIEESP).
Cumpre notar1 por outro lado, que os recursos de SecretariadO Executivo foram a!,!-!Orizados para fazer face a
peculiaridades_ do mercado de t_ra_balho, segundo ínfor_)~la o Offcio n9 374/84, do Sellhor Secretário-Geral do
MEC, e já se encontram em funcionamento na Universidade Católica de Salvador, Pontifícia Universidade Católica. de. São Paulo, Universidade de Caxias do Sul, Faculdade Anhembi Morumbi, Instituto Mine:iro de Ciências Administratívas e Tecnológicas_e Centro Integrado
__para formaJ~o de Executivos (R_J'otl). A iniciativa aoenas
am----pilaCatualiza a Lei nY 6.556/78, com o fi!n de estabelecer os parâmetros necessários e definitivC!s visando a
formação profissional de secretário, sem apresentar modificação estrutural de modo a ensejar nova audiência do
DepartamC?nto Administrativo do Serviço Público
(DASP), medida adotada quando do anteprojeto de que
redundou a Lei que ora se pretende modificar.

Leí No 6.556 DE 5 DE SETEMBRO DE 1978
Dispõe sobre a atividade de Secretário e dá outras
providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o CongresSo Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte _Lci~
Art. IY O exercício da atividade de Secretário, com
as atribuições previstas nesta Lei, serã permitido ao portador de certificado d"e conclusão do curso regular de Secretariado, a nível de 29 grau.
Art. 29 Poderá beneficiar-se da prerrogativa do artigo anterior o profissional que conte dois ou mais a rios de
atividades próprias de Secretário, na data da vigência
desta Lei, e que apresente certificado de curso a nível de
2"' grau.
Art. 3Y São atribuições do Secretário:
a) executar tarefas relativas à anotação e redação, inclusive em idiomas estrangeiros;
b) datilografar e organizar documentos;
c) outros serviços de escritório, tais como: recepção,
regístro de compromissos e informações, prinCipalmente
junto á. cargos diretivos da organízação.
Parágrafo ónico. O Secretârio proc~erâ segundo
normas específicas ro_tin_éi~as, ~u d~ acor~o com seu próprio critério, visando a assegurar e agilizar o fluxo dos
trabalhos administrativos da empresa.
Art. _49 O disposto nesta Lei aplica-se à iniciativa
privada, às empresas com maioria de ações do Estado ou
da União, às empresas públicas e às fundações.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei não se aplica à
administração direta e às autarquias da União.
Art. 5'i' O ré8;ulamerito desta Lei disporá sobre as
modalidades de Secretariado, definindo categorias e hieratQuii satarial, inclusive para os fins previstos no art.

69.
Art. 6YI O exercfcio da atividade de Secretário depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho expedirá.
instruções sobre o registro referido neste artigo.
Art. 79 Na Carteira do Trabalho e Previdência Social deverá ser anotada a categoria de Secretârio, dentre
aquelas mencionadas no regulamento.
Art. 89 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9Y Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1978; 1579 da Independência
e 90? da República,
(Às Çomissões de Constituição e Justiça e de Legislação Socüil.}
·

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 76, de 1985
(N9 3. 707j84, na Casa de origem)

De iriiciati.va do Sr. Presidente da República

Dispõe sobre a Procuradoria Especial da Marinha
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Procuradoria junto ao Tribunal
Marítimo, a que se ref~re o art. 49 da Lei n'i' 2.180, de 3-ac·
fevereiro de 1954~ passa a constituir a Procuradoria
Esp~ial da Marinha, de acordo com as disposições desta

lei.~

A}"t. 2Y A Procuradoria Especial da Marinha,
diretamente subordinada ao Ministro da Marinha, é um
órgão- de assessoramento jurídi_co do MinistériO da
Mifirifia, nas consultas Concernentes ao Direito
Mafitiriio ·-Admin"iStfativO ·e -ao Direito Marltimo
Internacional que lhe forem submetidos pelo Ministro
da Marinha, pelo Estado-Maior da Armada,_ pela
Secretaria_ Geral da Marinha e peJa Diretoria Geral de
Navegação.
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Ari. Jo;o A direção da Procuradoria será exe~cida por
um dos Procuradores, designado pelo Ministro da
Marinha.

Art. 41l A Procuradoria Especial da Marinha será
vinculada a uma organização militar do Ministério da
Marinha, para fins de provimento de recursos
orçamentários para pessoal e material, destinados ao seu
funcionamento.
Art. 51' Compete à Procuridoria E-sped8F da
Marinha:
_
I --zelar pela observância da Constituição Federal,
das leis e dos atas emanados dos poderes públicos,
referentes às a~ividades marítimas, fluviais.e lacustres;
II- atu3.r nos processos da competência do Tribunal
Marítimo, em todas as suas fases;
III -oficiar em tOdas as consultas feitas ao Tribunal
Marítimo;
IV- requerer, perante o Tribunal Marítimo, o
arquivamento dos inquêritos provenientes de óigão
competente;
V- oficiar à autoridade competente, solicifando a
instauração de inquérito, sempre que lhe chegar ao
conhecimento qualquer acidente ou fato da navegação;
VI- oficiar nQs processos promovidos mediante
representação de interessados ou por decisão do
Tribunal Marítimo, acompanhando-os em todas as
faSes; eVIl -oficiar em todos os processos de registro de
propriedade marítima, de hipoteca e demais ônus reais
sobre embarcação.
Art. 69 A Procuradoria Especial da Marinha, para a
. consecução de sua missão, contarâ com Procuradores e
servidores civiS, todos integrantes do Quad~o e_ Tabela
Permanentes do Ministério da Marinha.
Art. 7<~ Os atuais empregàsd~ Advogados d~Oficio,
Código LT-SJ-1.105, da Tãbela Permanente do
Ministêrio da Marinha, com os respectivos ocupantes,
passarão a integrar a Tabela Permanente do Tribunal
Marítimo.
Art. 8<~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
publica~o.

· A;t.

99 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. IO. Ficam revogados os Arts. 28 e 29 da Lei n9
2.1_80, de 5.de fevereirO de 1954, a Lei n9 3.747, de 10 de
abril de 1960, e dem~ disposições- em contrário.
MENSAGEM N• 16CDE

198<r~

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tCnho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Marinha, o anexo projeto
de lei que dispõe sobre a Procuradoria Marítima e dá
outras providências.
·
Brasília, 29 de maio de 1984. - Aureliano Chaves.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS~ N• 044, DE 23 DE
ABRIL DE 1984, DO MINISTf:RIO DA MARINHA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Através do Decreto n9 62.860, de 18 de junho de 1968,,
e suas alterações, foi estabelecida a Estrutura Básica da
Organização do Ministério da Marinha, sem que dela.
fizesse parte a Procuradoria junto a·o Tribunal Marítimo.
A Marinha, na sua continua avaliação da eficãcia
admínistrativa, detectou a necessidade de ser colocar a
Procuradoria junto ao Tribunal -Maritimo como- ó-rgão
assessor do Ministro da Marinha. Atualmente, ela é
constituída por pessoal do Quadrb Permanente e recebe
todo o apoio financeirO da verba orçamentária do
Ministério da Marinha. ~um órgão que existe de fato,
sem personalidade jurídica, já que nem a própria
estrutura do Tribunal Marítimo, de quem é órgão
auxiliar, a reconhece como unidade administratiVa.
Decorre, desta forma, a necessidade de posicionar-se a
Procuradoria junto ao Tribunal Marítimo na estrutura
do Ministêrio da Marinha, em beneficio do. seu
funcionamento e dos resultados que são esperados pela
Marinha.
A presente proposta, Senhor Presidente, pro~a
aprimorar a Estrutura Básica da OrganizaÇ3.o do
, Ministério da Marinha, estabelecida pelo Decreto n'

62.860 e suas alterações, em vista dos crescentes encargos
que estãO sendo submetidos à Procuradoria Marítima.
Ã vista do exposto, tenho a honra de submeter à
elevada apreciação de Vossa Excelência o anteprojeto de
Lei que a esta acompanha, ressaltando que não
implicarâ em aumento de quadros ou ampliação de
despesas.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.
- Alfredo Karam, !ylinistro da Marinha.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 2.180,
DE

5 DE FEVEREIRO DE 1954

Dispõe sobre o Tribunal Marítimo
TITÜ-LO I
CAPITULO I
Art. 49 · i-i;;~á· j~~l~. ~~·_Trib~~~i. M~;iti~~- ~~~~
pr4?cu.raf1.2.!'!!! <::~sta de dois procuradores e dois
adjuntos de procurador, os quais exercerão os seus
cargos em caráter efetivo.
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§ 39- Os procuradores serão substituídos em
s_e:us iinpedimentos ou afastamento temporário do
cargo pelo adjunto de designação equivalente.
§ 49 A Procuradoria _junto ao Tribunal
Marítimo elaborará, dentro de 60 (sessenta) dias, o
seu regimento interno, que discriminarâ as funções e
atribuições de seus funcionários e vigorará 30
(trinta) dias após a sua publicação, em todo o
território nacional".
Art. 2~> São mantidos os dispositivos dos arts. 28, 29,
3.0 e 150 da Lei n\ 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e o art.
6~> da Lei n~> 3.543;-de 11 de fevereiro de 1959, relativos à
competência, direitOs e- gararitias dos procuradores,
adjuntos de procurador e advogados de oficio do
Tribunal Marítimo, e ao processo das primeiras
nomeações destes últimos.
Art. J<? Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiroz 10 de abril_ de 19§0; 1399 da
Independência e 729 da República.

(Às Comissões de Con.stituiçao e Justiça, de
Segurança Nacional e de Serviço Público Civil)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
CAPITULO V
Dos Orgãos Auxiliares
SEÇÃO I
Da Procuradoria
Art. 28. Ã Procuradoria compete:
a) promover, mediante representação do Tribui:Jal,
de processos da competência deste, e acompanhá-los em
todas as suas fases;
b) requerer o arquivamento de inquéritos;
c) oficiar- nos prOCessos promovidos me"diante
representação de interessados ou do Ministério da
Marinha, ou..J:!or _q.ecisão do Tribunal, acompap._l!~<;f.o
os _em todas as fases como se se tratasse de processo da
s_t.J.ã--fnCiit~va;
-d) oficiar em todas as consultas feitas ao Tribunal;
e) oficiar em todos os procesos de registro de
prOpriedade, de hipoteca e demais ônus reais sobre
·embarcação;
f) velar pela fiel observância das leis e dos
regulamentos.
Art. 29. O acljunto de procurador exercerá as
funções de procurador nos processos e consultas que lhe
forem distribuídos, e lhe caberá substituir ao procurador
nos processos em que este ocasionalmente não puder
funcionar.

N9 77, de 1985
(N9 2.816/83, na Casa de origem)
Dá o nome de José Antônio Mendes Sansano à
CEA~A-Campinas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> O conjunto de edificações da CEASA
localizado na cidade paulista de Campinas e integrante
do Sistema Nacional de CEASAs, sob o controle da
Companhia Brasileira de Alimentos- COBAL, passa: a
denominar-se "José Antônio Mendes Sansano".
Art. 19 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão de Agricultura)

~PROJETO DE LEI DA CÃMARA

N9 78, de 1985
(N• 525/83, na Casa de origem)
Toma privativo dos bacharéis em Direito o cargo
de Diretor de Secretaria dos Tribunais do Trabalho e
das Juntas de Conclliaçio e Julgamento.
, -O Congresso Nacional decreta:

LEI N• 3.747
DE 10 DE ABRIL DE 1960
Reorganiza a Procuradoria junto ao Tribunal
Marítimo.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
ArL I~> São modificados os art. 49, 59 e 7~> da Lei n9
2.130, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o
Tribunal Marítimo, os quais passafão ã"i"er- a Seguínte
redação:
..Art. 49 Haverá uma procuradoria junto ao
Tribunal Marítimo, composta dos seguintes
membros qUe constituirão a respectiva carfeira:
I - 2 (dois) procuradores;
II-:--- 2 (dois) adjuntos de procurador;
lll-2 (dois) advogados de oficio.
Art. 59 Além de outras fixadas em lei, serã
atribuição dos advogados de oficio, que para tanto
serão designados pelo 19-Procurador, a defesa dos
acusados que não disponham de recursos.
Art. 7~> Os procuradores serão nomeados
dentre os advogados de procurador, por promoção,
obedecido o critêrio da antiguidade, e estes, também
por promoção, dentre os advogados de oficio, na
forma designada para os procuradores, cabendo a
primeira: nomeação ao mais antigo, num e noutro
caso.
§ I~> São cargos iniciais da carreira os de
advogado de oficio.
§ 29 Os procuradores são designados 19 e 2~>,
obedecida a antigUidade, bem assim os adjuntos de
procurador.

Art. J9 b privativo dos bacharéis em Direito o cargo
de Diretor de Secretaria dos Tribunais do Trabalho e das
Juntas de Conciliação e Julgamento, resguardados os direitos dos atuais ocupantes desse cargo.
Art. 29 Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revovam-se as disposições em contrário.

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
-~ N• 79, de 1985
(N9 1.243/83, na Casa de origem)
Obriga a realização de exames pré-anestésicos em
pacientes sujeitos à cirurgia, para evitar choques
anestésicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 Além da hiStória clínica e do "exame tisico
pré-operatório, fica obrigatória a realização de exames
pré-anestésicos em pacientes sujeitos à cirurgias eletivas,
devendo-se caracterizar, em todas elas, o risco cirürgico
e anestésico a que estiverem potencialmente sujeitos.,tais
pacientes.
Parágrafo único. Durante o exame pré-anestésico,
dever·se-á proceder a todos os testes admitidos pela
ciêõcia médica para a detecçãOcfi possfveT
incompatibilidade orgânica c-om os agentes anestésicos.
Art. 2~> A não-realização dos exames. nas condições
de que trata o artigo ~nterior, ouvido o Conselho
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Regional de Medicina, cai.ãéfe~ia negligênc~a m~ica,
sujeitando os ínfratores às commações da legtslaçao em

vig~;i. 39 Es,ta lei entra- em vigor na data de sua
pu!r;~a~o. Revogam-se as disposições em contrãrio.
(Á Comissão de Sa~de.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
n<' 80, de 1985
(NI' 1.218/83, na Casa de origem)
Cancela penas impostas ao ex-Presidente João
Goulart, determina a de-voluçio das condecorações
nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua
reindusão nos quadros das respectivas ordens dos
quais tenha sido excluído.
O Congresso Nacional decreta:

Art.

1~>

Ficam canceladas todas as penas impostas

ao ex-Presidente João Belchior Marques Goula~~ e
restituídas todas as condecorações nacionais; civis e
militares, que lhe foram retii~das.
Art. 211 Proceder-se-á à remclusão de seu nome no
quadro das ordens honoríficas, ciVis e militares, das
quais tenha sido excluído.
Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário;

to especial no montante de Cr$ 22.000.000.000 (vinte -e
9ois bilhões de cruzeiros), em favor da Secretaria Gefal e
destiri.ado ao Fundo Especial para Calamidades Públicas
- FUNCAP.
2. Taf-sollcitação tem amparo no Decreto-Lei nl'
2.241, de 4 de fevereiro _de 1985, onde ficou estabelecido
que até 31 de dezembro deste exercício a arrecadação
proveníerite de alienação de mercadorias apreendidas
pela Receita Federal poderá ser destinada a Estados c_:.
Municípios atingidos por calamidade pública, reconhecida pelo Ministério do lnteríor, para atender as populações flageladas.
3. Após examinar o assunto, _esta Secretaria
manifesta-se favoravelmente à concessão do crêdito solicitado, cumprindo acentuar que as despesas resultantes
serão atendidas sob a forma de compensação, conforme
prevê o art·. 43, § 1'~', item III, da Lei n9 4.320, de 17 de
março de 1964, obedecidas, assim, as prescrições do art.
61, § 111, letra c, da Constituição.
4. Em face ao exposto, tenho a honra de.submeter à
elevada consideração de Vossa ExcelênCia õ anexo Projeto de Lei e Mensagem ao Congresso NacionaL
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce;. lência os protestos do meu mais profundo respeito.
Joio Sayad, Ministro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.241,
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1985

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

Estende atE 31 de dezembro de 1985 o prazo a que
se refere o artigo SI' do Decreto-lei o'~' 2.061; de 19 de
setembro de 1983.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 81, de 1985
(N•

~.776/85,

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição,

na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério
do Interior o crédito especial de até CrS
22.000.000.000 (vinte e dois bUhões de cruzeiros),
para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abriX:
ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral,
o crédito especial atê o limite de Cr$ 22.000.000.000 (vinte e dois bilhões de cruzeiros), para incluir em sua pro~
gramação o projeto_,."1902.15814867.206 - Contribuição para o Fundo Especial para Calamidades PúblicasH.
Art. 2<;1 Os recursos necCssários à execução do disposto no artigo anterior, jâ consignados- na Lei O!Çamentãria n<;J7.276, de IOde dezembro de 1984, à conta da
Reserva de Contingência, decorrerão do produto de vendas, em leilão ou. concof!ência pública, de me_rcadorias
apreendidas, conforme estabalecido no Decreto-lei n9
2241, de 4 de fevereiro de 1985.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM No 306, DE 1985
Excelentíssimõs Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à deliberaçã.o de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o anexo Projeto de Lei que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério do Interior Crédito EsPecial até o limite de· exs ffôõô.oOO.OOO- (vinte
dois bilhões de cruzeiros), para o fim que especifica.
Brasflia, 13 de junho de 1985; 1649 da Independência e
979 da República, -José Samey.

e

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 267, DE 5 DE JUNHO DE 1985. DO MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA
DA REPÚBLICA.
Excelentíssínio Senhor PreSideiite da República:
O Ministério do Interior, através do AvisojGMfn~
154, de 17 de abril de 1985, sOliCitou a abertUra de crédi-

DECRETA:
Art. )9 O artigo 51' do Decreto-lei n9 2.061, de 19 de
setembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"'Art. 51' Até 31 de dezembro de 1985, o. produt~·das vendas efetuadas nos termos do artigo 19 será
integralmente depositado no Banco do Brasil S.A,.
à ordem do Fundo Especial para Calamidade Pública, instituído pelo Decreto-lei n9 950, de 13 de outubro de 1969."
Art. 29 Este Decreto-lei entra em vigor ria· data de
sua publicação, revOgadas as disposições em coiúrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1985; 1649 da Independência
e 979 da República.
(Â C_omissão de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 82, de 1985
(NI' 632/83, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivo ao.art.168 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprov.ada pelo Decreto-lei nl'
5.4S2, de 19 de maio de 1943, proibindo a realização
de exeme ou teste de gravidez por ocasião da adm~
sio eni emprego.
.
O Congresso Nacional decreta:

Art. J9 O art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de 19 de maio

de_ 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo, numerado como § 69:
"Art. 168.

S 69 Fica vedada, por ocasião da admissão no
emprego, a realização de qualquer exame ou teste
suscetível de indicação de gravidez."
Art. 29
cação.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 39 Revogam-se as disposições eri1- contrário.
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LEGISLAÇÃP CITADA
LEI N? 6.514,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Altera o Capítulo V do Título II da Consolldaçio
das Leis do Trabalho, relatho à segurança e medicina
do trablllbo, e dá outras providências.
O Presidente da Repúplica,
Faço saber que o CongreSso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 11' O Capítulo V do Título II da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl'
5 .452, de 111 de .maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
CAPITULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇÃO

DisposiÇõeS Gerais
Art. 154. A observância, em to<fos os locais de trabalho, do disposto riesta Capítulo, não desobriga as em~
presas do cumprimento de outras disposições que, com
relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras
õU regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios
em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem
como daquelas oriundas de convenções coletivas de tra-.
balho.
SEÇÃO V
Das ·Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho
Art. 168. Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador.
§ }9 Por ocasião da adm~s~ão, o exame m.édico o~ri~
gatório compreenderá investigaÇão clínica e, nas localidades em que houver, abreugrafia.
§ 2"' Em decorrência da inve~tigação clínica ou da
abi-.eugrafia, outros exam~_ complementares poderão ser
exigidos, a ciitêrio mêdicÓ, para apuração da capacidade
ou aptidão tisica e mental dÕ. em-pre8ado para a função
que deva exercer.
§ 39 O exame médico será renovado, de seis em seis
meses, nas atívidades e operações insalubres e, anualmente, nos demais casos. A abreugrafia será repetida a
cada dois anos.
§ 41' O mesmo exame médico de que trata o § I 9será
obrigatório por ocasião da cessação do contrato de trabalho, nas atividades a serem discriminadas pelo Ministério do Trabalho, desde que o último exame tenha sido
realizado há mais de 90 (noventa) dias.
§ 59 Todo estabelecimento deve estar equipado com
material necessário à prestação de primeiros socorros
médicos.

(À Comissão de Legislação Social)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 83, de 1985
(N9 5.739/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral
D~spõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Ceará e dá outras providências.

O Congresso N acion8.1 decreta:
Art. 19 Ficam criados no QUadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral. do Estado do
Cearâ os- ca:tgos constantes do aneXo desta lei.
Pará_grafo único. Para os cargos de que trta este artigo só .se nomearão servidores aprovados em concurso
público, cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em estatuto próprio, conforme determinação dos
arts. 108, § 29, e 109 da Constituíção Federal, ressalvado
o disposto na Resolução- n9 12.032, de 6 de dezembro de
1984, do Tribunal Superior Eleitoral.,
Art. 29 As despesas decorrentes do disposto nesta lei
correrão à.conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Regional Eleitoial dO Est~<!_o do Ceará ou de
Outras para este fim destinadas.
Art. 39 Esta lei entra em vigàr na data de sua publicação.
· Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO A LEI N•
, de
de
de 198
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO
DO CEARÁ
CargoS Cri"ados (Art. I~>)
GRUPO-ATIYIDADES DE APOIO JUDICIÁRIO- Cód. TRE-AJ.020
N•DECARGOS

DENOMINAÇÃO

CODIGO

T~CNICO JUDICIÁRIO

TRE-AJ-021

GRUPO-OUTRAS ATIYIDADES DE NIYEL SUPERIOR- Cód. TRE-AJ-900
No DE CARGOS

DENOMINAÇÃO

CODIGO

MilDICO
CONTADOR

TRE-NS-901
TRE-NS-924

GRUPO-ARTESANATO
N•DECARGOS

Cód.

TRE-Art-700

DENOMINAÇÃO

COD!GO

ARTIFICE DE MECÃNICA
ARTIFICE DE CARP. E MARCENARIA

TRE-ART-702
TRE-ART-704

Justificaçilo
O Quadro Permanente da Se_cretaria do TribunaLRegional Eleitoral do Estado do Cearâ, criado pela I:-ei n9
4.049, de 23 de fevereiro de 1962, dispõe atualmente de
164 cargos efetivos, estando sendo proposto o aumento
de apenas mais 13 cargos, de acordo com a discrimi. nação constante do Anexo.

abrangendo encargos relacionados com o serviço da justiça nos Tribunais Regionais Eleitorais; encargos referentes à aplicação da legislação eleitoral; encargos de taquigrafia especialiZada de debates, pronunciamentos e
explanações, ou de outros trabalhos; encargos de execução de diligências necessârias aos serviços jUdiciários.
Art. 2'~ ·n Grupo~Atividades de Apoio Judiciário é
constituído pelas Categorias Funcionais a seguir indicadas:
1 - Têcnico Judiciário-· -Código -TRE-AJ-021;

'TSE/SCAfSP-OF. N• 201
Brasília, 13 de junho de 1985.
Senhor Presidente;
Tenho· a honra de c!ncaminhar a Vossa Excelência, nos

termos dos artigos 56 e I 15, da Constituição Federal, o
incluso anteprojeto de lei, acompanhado de justificativa,
que trata da criação de cargos no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Cearã.
Na elaboração do anteprojeto, foram observadas as
diretrizes a que se refere a Lei n'. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e atendidas as exigências constantes dos
artigos 98 e 108, parágrafo primeiro, da Constituição, e
ga Lei Complementar n' 10, de 6 d,e maio de 1971.
Valho~me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos do mais alto apreço e distinta consideração. Ministro Rafael Mayer, Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral.
LEGISLAÇÀO CITADA
RESOLUÇÃO N• 12.032
DE 6 DE DEZEMBRO DE 1984
PROCESSO N• 7.190- CLASSE IO•
DISTRITO FEDERAL (BRASILIA)
Dispõe sobre a Constituição e Estruturação dos
GrupOs Ocupacionais dos Quadros das Secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais e regulamenta as
melhorias funcionais.

O Tribunal Superior Eleitoral no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 4<~do Decreto-Lei nY1.461, de23
de abril de 1976, resolve;
TITULO~!

Do Grupo-Atlvldades de Apolo Judiciário

Art. 1'1 O GruPo-Atividades de Apoio Judiciário,
dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais, desígnado pelo Código TRE-AJ020,, compreende CategoriaS Funcionais integradas de
cargos de provimento efetivó, a que são inerentes atividades de apoio judiciário, de níveis superior e mêdio,

2- Taquígrafo Judiciário- Código TRE-AJ-022;
3- Auxiliar Judiciário - Código TRE-AJ-023;
4- A te-ndente Judiciário - Código TRE-AJ-024.

Art. 39 Todas as Categorias Funcionais do Grupo~
Atividades de Apoio Judiciário, são estruturadas em
quatro (4) classes, a saber:
'
Classe Especial
Classe C
-Classe B
Classe A
Parágrafo único. Os cargos integrantes de cada Categoria Funcional, legalmente criados, distribuir-se-ão
pelas classes a que se refere este artigo de acordo com as
progressões que ocorrerem, observada sempre a lotação
global da respectiva categoria.
Art. 4'~ Aos cargos integrantes das Categorias Funcionaís pertencentes ao Grupo-Atividades de Apoio Judiciário corresponde o exercício das seguintes atividades:
I - Categoria Funcional de Técnico J~diciário:
a) atividades de nível superior, dependentes de for~
mação jurfdica, relativas a pesquisas de natureza legislativa, doutrinária ou jurisprudr!ncial relacionadas com os
vários ·ramoS dõ direito;
b) atividades de nível superior, de execução especializada, nos setores de atribuições específicas dos Tribunais
Regionais Eleitorais, relativas aos atas formais da prática cartorária, abrangendo encargos referentes a processamento de causas.
II- Categoria Funcional de Taqufgrafo Judiciário:
a) atividades de nível superior, dependentes de for~
mação especializada, envolvendo exercício qualificado
de trabalhos relativos ao aparihamento taquigrãfico e à
tradução de debates, pronunciainentos, explanações ou
ditados;
b) atividades de revisão, coordenação, correção e tra~
dução da matêria taquigrafada.
III -Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário:
a) atividades de nível médio relacionadas com o pro~
cessamento, julgamento e execução ~e causas;
b) outras atividad"es de nível médio nos órgãos judi~
ciários ou administrativos da Secretaria.

Agosto de !985

IV- Categoria Funcional de Atendente Judiciário:
a) atividades de nível médio, relacionadas com o atendimento aos membros do Tribunal ou aos órgãos judiciárioS ou admirii.St!ativos da Secretaria, no tocante à
tramitação e movimentação de autos e papéis;
b) atividades de execução de diligências, citações, intimações e notificações, abertura e encerramento de audiências.
Art. 5'~ O ingresso por nomeação nas Categorias
FunciOnais do Griipo-Atividades de Apoio Judiciário
far-se-á, quanto à metade- das vagas, na classe inicial,
mediante: concurso público de provas, ou de provas e
títulos, em que serão verificadas as qualificações exigidas
nas especificações respectivas.
_ArL _6'~ São requisitos para ingresso nas Classes ini~
cfals das Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário:
I - para Categoria Funcional de Técnico Judiciário,
diploma de Bacharel em Direito;
, U- para a Categoria Funcional de Taquígrafo Judiciário, diploma ou certificado de conclusão de curso superior, ou habilitação legal equivalente, da área das
Ciências Humanas e Sociais e das Letras, correlacionadas_ com as atribuições da Categoria, exigida, ainda, a
correspondente formação especializada;
III- para a Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário, certificado de conclusão de ciclo colegial ou de
ensino de segundo grau ou nível equivalente;
IV- para as Categorias Funcionais de Atendente Judiciário, certificado de conclusão de curso ginasial ou da
oitava série do ensino de primeiro grau ou nível equivalente;
V - demais exigências constantes das instruções regu~
!adoras de concursos, inclusive no tocante à formação
profissional_ especializada.
Art. 7'~ Os cargos da classe inicial da Categoria Funcional de Técnico J udiciárici serão providos, atê 1/3 (um
terço) das vagas, mediante Progressão de o_cupantes da
clas~e final da Categoria de Auxiliar Judiciário, e, até
1(6 (um sexto), mediante Ascensão de ocupantes d~ cargo"s de qualquer classe, desta ou de outra Categqria Funcional, desde que uns e outros comprovem haver conclufdo curso de nível superior reconhecido e os candidatos à Ascensão se ienham habilitado na forma do art. 18;
e os da Classe "B", da Categoria Funcional de Auxiliar
Judiciário, em até l/3 (um terç-o) das vagas, mediante
Progressão Funcional de ocupantes de cargos da Classe
final_ da Categoria Funcional de A tendente Judiciário,
que satisfaçam as exigências do inciso III do artigo anterior.
Parágrafo único. As vagas destinadas à progressão
de integrantes da Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário, que não forem preenchidas por falta de funcionários habilitados na forma do art. 18, serão providas
por candidatos aprovados em concurso público para a
Categoria Funcional de Técnico Judiciário.
TITULO II
Das Melhorias Funcionais
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 81' Aos funcionários das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n~ 5.645, de lO de dezembro de 1970, aplicar-se-ão os institutos da Progressão e da Ascensão Funcionais e da Movimentação de
Referência, de conformidade com as normas contidas
nesta Resolução.
Art, 9V Os institutos de melhoria funcional a que se
refere o art. 8'~, assim se conceituam:
I - a Progressão Funcional consiste na elevação do
servidor à Referência inicial da classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da respectiva Categoria Funcional, ou a determinada Classe e Referência
de Categoria Funcional diversa, dentro do mesmo Grupo Ocupacional;
II - a Ascensão Funcional consiste na elevação do
servidor a determinada Classe e Referência de outra Categoria Funcion_al, integrante do mesmo ou de Grupo
Ocupacional diverso, desde que satisfaça o grau de ~co:.
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!aridade exigido e logre aprovação eni prova de habilitação específica:
III- a Movimentação de Refer-ência consiste no deslocamento do servidor para a Referência imediatamente
superior àquela em que estiver localizado, dentro da
mesma Classe.
§ lY Na hípótesse de Progressão Funcional para Categoria Funcional diversa, o fundonái-io passará a ocupar a referência que, na Classe atingida, corresponder ão
valor de vencimento imediatamente superior ao :daquela
em que se encontrava localizado.
§ 21' Na hipótese de Ascensão funcional, que eleve o
funcionário a Classe diversa daquela em .que se houver
dado a vaga, será ela deslocada para a classe alcançada,
onde o cargo perm-anecerá como excedente até a vacância, ali, de outro retornará à classe primitiva.
Art. lO. O procesSo seletivo, para o efeito das melhorias previstas nos incisos I e III do art. 99 far-se-á mediante avaliação de desempenho funcional dos funcionãrioS,. realizada na forma do Capítulo V desta Resolução.

CAPITULO 11
Da Progressão Funcional
Ar:t. II. Concorrem à _pr_ogressão Funcional todOs
os servidores 'posicionados nas referências finais da respectiva classe, observados os requisitos- fixados nesta Resolução.
Art. 12. · As Progressões Funcionais serão realizadas
nos meses de maio e novembro de cada ano, e seus efeitos, inclusive os financeiros, vigoração a partir do primeiro dia do mês em Que devam ser realizadas, ainda que
efetivadas posteriormente.
Art. 13. A Progressão Funcional beneficiará os funcionários, ocupantes das referências finais _das respectivas classes, desde que hajam cumprido o interstício de 12
(doze) ou 18 (dezoito) meses; conforme tenha obtido,
respectivamente, os conceitos 1 (um) ou 2 (dois), na avaliação de desempenho regulada no Capítulo V.
Art. 14. O interstício a que se refere o artigo anterior será apurado em períodos corridos de data a data,
cujo transcurso somente se interrompe nos casos de licença ou afastamento, sem vencimento, e suspensão disciplinar ou preventiVa.
§ 1"' A contagem do interstíCio tem- íiiiciO na data do
ingresso do funcionário na claSSe ou- retciêitcia, pOr riõmeação, progressão, ascensão ou movimentação.
§ 2'~ Tornar-se-ão sem efeito as interrupções a qUe se
refere este artigo, se for anulada a penalidade aplicad-a.
§ 39 A contagem do peóodo de interstício serâ conti·nuada após a cessação de interrupção a que se refere este
artigo e reiniciada a partir de cada progressão, ascensão
ou movimentação de referência.
Art. 15. O beneficiâríci da Progressão Funcional,
dentro da mesma Categoria, será elevado à primeira re:
ferência da classe superior a que pertence, levando para a
nova classe o cargo de que é ocupante.
§ 19 As vagas que ocorrerem nas classes intermediárias ou final de qualquer categoria funcional, reverterão sempre à classe inicial; as já ocorridas serão providas
de acordo com as normas até aqui vigentes.
§ 2"' As Progressões para a Categoria Funcional diversa, dentro _do mesmo Grupo Qcupacional, previstas
no artigo 7"', dependerão de vagas na Categoria a ser alcançada, e a elas concorrerão todos os integrantes da
classe final, independentemente da referência em que estejam posicionados.
Art. 16. Compete à SubseCretaria do Pessoal, nos
meses de abril e outubro de cada ano, fazer o levantamento dos funcionáriOs in-tegrantes das referências finais
de cada classe, com interstfcio cumprido ou a ser integrado até o mês das progressões, com indicação dos conceitos obtidos na última avaliação de desempenho.
Parágrafo único. As Progressões serão efetuadas
através de atas individuais ou coletivos, baixados pela
Presidência d_o Tribunal.
CAPITULO lll
Da Ascensão Funcional
Art. 17. Às ascensões Funcionais previstas nos atas
de estruturação dos Grupos Ocup-acionais integrantes do
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Quadro da Secrdaría 8.pltcãiri-se, em princípio, as mesmas normas fixadas no Capítulo IJ, com as alterações ou
exigências constantes dos artigos segUintes.
Art. 18. São ainda exigíveis, para a Ascensão Funcional:
I -comprovação do grau de escolaridade previsto
para ingresso na Categoria Funcional a ser alcançada; e
II -habilitaÇão em prova prática realizada (10 Tri~u
mll, semestralmente, se houver candidatos inscritos, e segundo critérios previamente estabelecidos em ato do presidente.
§ J9 A habilttacão na prova prática a que se refere
este artigo pode ser suprida por aprovação em concurso
público, realizado pelo Tribunal para ingresso na Categoria a ser alcanc~da pela Asceqsão.
§ 2<~ A aprovação em concurso público e a habilitação em prova prática valerão para o preenchimento
- das vagas existentes quadro de sua realização e para as
que se_abrirem posteriormente.
§ 3"' Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior,
~brir-se-ão inscrições, nos primeiros dias de março e setembro de cada ano, para a prova prática de habilitação
à Ascensão Funcional, destinada a funcionários que
comprovem, supervenientemente, haver satisfeito o requisito da escolaridade,
Art. 19. Podem concorrer à ascensão todos os funcionãrios, integrãntes de quaisquer Categorias Funcionais, e independentemente da classe e referência em que
estejam loca1izados.
§ I<~ A Ascensão Funcional recai no funcionário es~
·colhido pelo presidente, dentre os habilitados na forma
do art. 18, seus incisos e parágrafos.
§ 29 A Ascensão faz-se para a referência mais baha
da classe inicial, ou para a referência que, na classe atingida, corresponder ao valor de vencimento imediatamente superior ao daquela ocupada pelo funcionário, se outra for a classe alcançada, observado o§ 211 do art. 99.
Art. 20. Não se exigirá interstício para efeito de Ascensão Funcional.
Art. 21. Ressalvado o disposto no artigo 7"', somente poderá haver Ascensão Funcional para 1/3 (um terço)
das vagas existentes na classe inicial da respectiva categoria. Parágrafo único. As vagas reservadas à Ascensão
Funcional que não forem utilizadas por falta- de funcio·
nários habi1itados e com a escolaridade exigida, poderão
ser preencllida·s por candidatos aprovados em concurso
público.
CAPITULO IV
Da !Yfovimentação de Referência
Art. 22. A Movimentação de Referência, definida
no inciso III do art. 911 far-se-ã nas mesmas êpocas das
_ Progressões Funcionais, observadas as normas a seguir
fixadas.
§ I<~ Excepcionalmente, por interesse dos serviços e a
criiéiiOi:iXclusivo do Tribunal Superior Eleitoral, poderá
ocorrer movimentação de Referência, independentemente de _ínterstício, fo-ra das épocas previstas neste artigo.
§ 211 A movimentação excepcional prevista no§ i"',
poderá beneficiar uma ou mais categOrias funcionais do
Quadro da Secretaria e não a[etará o interstício em curso
para a movimentação dos mesmos servidores, nas épocas
regulamentares.
Art. 23. O interstício para a Movimentação de Referência será determinado pelo grau que o funcionário obtiver na avaliação de desempenho, a saber:
_ _1- 12 (doze) meses para o conceito I (um); e
II- 18 (dezoito) meses para o conceito 2 (dois).
Parágrafo único. O período de interstício não será
afetado pela alteração do conceito do funcionário durante o respectivo transcurso.
Art. 24. A Movimentação de Referência será efetivada automaticamente, nas épocas fixadas no art. 22, em
relação a todo servidor que houver cumprido o interstício.
Parágrafo único. A Movimentação será consignada
no título de nomeação do funcionário, mediante apostila
assinada pelo Diretor-Geral.
Art. 25. O funcionário com interstício cumprido,
que vier a falecer ou aposentar-se, será considerado, para
todos o_s efeitos, corilo beneficiário da nova situação.
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CAPITULO V
Da Avaliação de Desempenho
Art. 26. A avaliB.ç_ão de desempenho funcional constitui o requeSitO básico para as melhorias de que tratam
os incisos I e III do art. 9"' destas Instruções.
Art. 27. A avaliação de desempenho será representªd~ pelo resultado do julgament9 do servidor, tendo em
vista:
I - Ã sua atuação em relação ao grupo de trabalho;
II - o seu éomportamento funcional individual.
Art. 28. O di::sempenho funcional considerado na
-avaliação refere-se ao perfodo de 12 (doze) meses, antedores à sua realização.
ArL 29. A avaliação será processada na primeira
quinzena do mês de marco de cada ano e servirá para as
Progressões de maio e novembro subseqUentes.
§ i"' Os fatores de avaliação constarão de ficha individual aprovadas por esta Resolução, na qual serão medidos sistema de atribUição de pontos.
§ 2"' O preenchimento da ficha de avaliação será feito nos cinco primeiros dias do mês de março e competirá:
I - ao Diretor-Geral e aos Diretores de Secretaria em
relação aos funcionários que, respectivamente, lhes sejam diretarnente subordinados;
II - aos chefes imediatos dos servidor~s, a partir do
nivel de Subsecretaria, em relação aos funcionários des-

ta.
III -os funcionários com exercício nos Gabinetes da
Presidência, da Corregedoria e nas Zonas Eleitorais das ,
capitais, serão avaliados, respectivamente, por Comissão
designada pela presidência especialmente para esse fim.
§ 3<~ Se o funcionário, no períodO considerado, hou~
ver servido sob a direção de mais de um chefe, terá seu
merecimento avaliado sob as ordens de quem permane~
ceu por mais tempo.
:
§ 4"' O responsável pela avaltacão levará em conta,
para a atribuição de pontos, que o conceito l.(um), apurado nos termos do art. 30, não poderá ser alcançado por
mais da metade dos funcionários, cujo desempenho lhe
caiba avaliar.
§ 5"' Em reunião dos Diretores da Subsecretaria,
coordenada pelo respectivo Diretor de Secretaria, as Fichas de AvaliaçãO por eles preenchidas serão examinadas em conjunto e, após revisão e uniformização dos critêrios de avaliação USados, será elaborada a classificação
final da respectiva Secretaria, com observância do limite
referido do parágrafo anterior, e discriminação, porCategoria funcionais, dos funcionários lotados nas Subsecretarias.
§ 69 Independentemente de avaliação, serão atribuidos:
_J- o conceito I (um) aos funcionários que ocupem
cargos i_[ltegran~es do Grupo Direcão e Assessoramento
Superiores;
II- o conceito 2 (dois) aos funcionários afastados
sem ónus para o Tribunal, ou licenciados sem vencimen~
tos.
Art. 30. O resultado da avaliação, traduzida pelo
número de pontos obtidos, atribuirá ao funcionário um
dos seguintes conceitos:
a) conceito l(um) --de 91 a 140 pontos;
b) conceito 2 (dois) - até 90 pontos.
Parágrafo único. Se o número de funcionários com
mais de 90 pontos ultrapassar o limite previsto no§ 4~t do
art. 29, terão conceito 2 (dois) os que o excederem com
número de pontos mais baixos.
Art. 31. Integram a Comissão Especial de AvaliaçãO, destinada a coordenar e uniformizar a aplicação
dos critérios de avaliação estabelecidos nesta resolução,
o Diretor-Geral da _Secretaria, a quem compete a presidência, e dos Diretores das Secretarias.
Art. 32. Ultimado o processo de avaliação fundo~
nal, de que trata o art. 29 e parágrafos, os docu~entos
respectiVos serão imediatamente encaminhados à Comissão Especial de Avaliação, que elaborará, na segunda
quinzena do mês de abril, para fins dos arts. 13 e 24, e
c_om observância, em cada classe, do limite fixado no §
49, do art. 29, a relação global e final dos classificados no
período.
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§ I 'i' A Comissão Especial de Avaliação, no uso de
suas atribuições, poderá:
a) fazer diligêncías junto a qualquer unidade, para esclarecimentos que entenda necessários;
b) excluir nomes de candidatos impedidos de concorrer;
c) alterar avaliações procedidas nas_ respectivas unidades, para atender à uniforniização dos critérios utnizados ou ao limite fixado no § 49 do art. 29.
§ 29 Na classificação global e final, o limite de que
trata o§ 41' do art. 29, não se aplica às categorias ou classes que tenham lotação igual ou inferior a 5 (cinco) Cargos. Relativamente_ às demais, excluem-se do limite e não
se computam em seus cálculos os funcionários que hajam obtido o conceito l (um) na fo-rma dõ "h1dso T, do§
6Q, do art. 29, bem assim, para o efeito de movimentação,
os ocupantes da última __ refcrência da respectiva categoria.
§ 3Q Para as Progressões e Movimentação de Referência do mês de novembro, a Comissão Especial de
Avaliação atualizará, na primeira quinzena do mês de
outubro, a relação global e final a que se refere este artigo, relativamene às Categorias Funcionais cujos ocupantes tenham cumprido o respectivo interstício.
Art. 33. Ocorrendo empate na classificação final,
este será resolvido, sucessivamente, em favor do servidor:
I - que houver obtido melhor nota no concurso
público, quando se tratar de classe íníCial e por esse meio
houverem os empatados ingressado na Categoria Funcional;
I I - que ocupar, na classe, a referência mais elevada;
III- que tiver maior antigUidade_ na Classe, na Categoria Funcional, no Grupo ·ou n-o Tríbunal, sucessivamente;
IV- que tiver maior tempo de serviço público federal;
V- que for mais idoso.

TITULO III
Dos Grupos - Outras Atividades de NíVel Superior,
Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, Artesanato e~ou_tras Atividades de Nível Médio.
Art. 34. As outras Categorias Funcionais dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, que não integram o Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário, têm suas estruturas fixadas nos atas do
Poder Executivo.
Art. 35. Os cargos da Classe B da Categoria Funcional de Agente Administrativo·serão providos, em até metade das vagas, mediante progressão funcional de Oc-upantes da classe final da Categoria de DatHógrafo; os
cargos da classe inicial serão providos por candidatos
aprovados em concurso público.
TITULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 36. A exigência da escolaridade para a Categoria de Técnico Judiciário não se aplicarâ às progressões
dos atuais ocupantes dos cargos de Auxiliar Judiciãrio
que foram transpostos pafa essa Categoria em decorrência da aplicação da Lei n"'6.082/74. (Lei riQ 6.3A2(16, art.
1').
Parágrafo único. Afê a Progressão de todos os ocupantes dos cargos de Auxiliar Judiciãrio, cjue foram
transpostos para essa Categoria Funcional e decorrência
da aplicação da Lei n9 6.082/74, os cargos de classe ini~
cial da Categoria FUncional de Técnico Judiciário sei--ãO
providos pelos ocupantes da classe final da Categoria de
Auxiliar Judiciãrio (Resolução nQ 10.251/76, art. 5~>, §
3•).

Art. 37. Os atos referentes à Primeira Progressão
Funcional se efetuada com base nesta Resolução, serão
baixados com efiitos a partif de 11' denovenlbro de 1984.
Art. 38. São su6stitufdas por esta resolução, e_conseqüentemente revogadas, a Resolução n~> 9.649, de 3-974, com exceçãCidas disposições insertas em seu Capítulo
VII, modificada pela Resolução n~> 9.973, de 2-12-75, a
Resolução nQ 10.771, de 29-11-79 a Resolução nQ 11.849,
de 10-4-84, e a Resolução n9 11.932, de 16-8-84.
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Art. 39. Esta resolução entrará em vigor na data de
sua ·pubticação.
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasflia, 6 de dezembro de 1984.
Rafael Mayer, Presidente em exercício - José Guilherme Villela, Relator, Néri da Silveira- Oscar Corrêa
-Torreão Braz- Washington Bolívar- Sérgio Outra
-.Valim Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituta.
(Às Comissões de Serviço Público Civil e áe Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
n<' 20, de 1985
(NI' 75/84, na Câmara dos Deputados)
Homologa o ato do Conselho Monetário Naclonai
-- que--autorizou emissão de papel-moeda, no e-xercício
de 1982, no valor global de CrS 420.000.000.000
(quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> Fica homologado o ato do Conselho Monetârio Nacional que autorizou emissão de papel-moeda,
rio exc-rcfcio de 1982, no valor global de Cr$
420.000.000.000 (quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros).
A"rr; "29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N• 426, OE 1982
ExcelentissimOs Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 4~>, ítem T, in fine, da Lei nQ 4.595,
de 31- de -dezembro de 1964, e da anex.a Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a homologação do Congresso Nacional para a emissão de papelmoeda autorizada pelo Conselho Monetário Nacional
no corrente ex.ercício, no valor global de Cr$
420.000.000.000 (quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros), para atender às atividades produtivas do País e à
circulação da riqueza nacional.
Brasília, 13 de outubro de 1982. João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 208,
DE 6 DE OUTUBRO DE 1982,
DO SENHORMINISTRO DE ESTADO
DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
V. Ex• as razões pelas quais o Conselho Monetãrio Nacional autorizou a emissão de papel-moeda, no corrente
ano de 1982, em valor superior ao limite de dez por cento
do saldo dos meios de pagamento existente ·a 31 de dezembro-do ano passado, com fundamento no item I do
art. 4~> da Lei nl' 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Em sessão de 21-12-81, ao aprovar o Orçamento Monetário para 1982, aquele Conselho traçou as diretri"zes
de política monetária e creditída para o corrente exercício, prevendo expansão de 50% na base monetária e nos
meios de pagamento, com o objetivo áe desacelerar o ritmo da inflação e ajustar progressivamente o balanço de
pagamentos.
Com vistas à obtenção desse comportamento, limitouse o crescimento das aplicações do sistema financeiro
realizadas com base em recursos captados no mercado
iriterno, além de outras medidas tendentes a evitar crescimento inadequado das operações a cargo das autoridades monetárias.
Todavia ocorrências ligadas à assistência governamental a setores prioritários - agricultura, exportações e
energia - têm exigido desembolsos adicionais que não
encontram suPorte em recursos não-inflacionárioS: provocando, em conseqüência, emisSões de papel-moeda em
ritmo superior à previsão inicial.
Dentre os fatores que vêm pressionando a expansão
da base monetária e, em conseqüência, das emissões de
moeda, cabe ressaltar o comportamenlQ das principais
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rubricas de aplicações das autoridades monetárias, cuja
expansão no período janeiro a setembro foi a seguinte:
a) preços minimos: Cr$ 319 bilhões, sendo Cr$ 149 bilhões para financiamentos de comercialização (EGF) e
Cr$ 170 bilhões para o exercício da garantia de aquisição
de produtos agrícolas (AGF);
I?_) custeio agrícola: Cr$ 136 bilhões;
80 bilhões, beneficiando
c) estoqUes fêgUJadores:
a-estocagem de carne, arroz e leite e derivadOs;
d) exportações: Cr$ 300 bilhões, para apoiar a venda
externa de produtos manufaturados;
e) Programa Nacional do Álcool- PRO-ÁLCOOL:
Cr$ 66 bilhões, em financiamentos para a formação de
lavouras e instalação ejou ampliação de destilarias de álcooL
Adicionalmente, a situação dos preços internacionais
do açúcar_- os mais baixos do período pós-guerra, em
termos reais- acarretaram forte gravosidade nas exportações do produto. Não obstante as medidas que foram
adotadas pelo Governo para atenuar o impacto desse
acontecimento na expansão da moeda- incluindo a instituição de adicional às contribuições ao Instituto do
Açúcar e do Álcool, pelo Decreto-lei nQ 1.952, de 15-7-82
- prevê-se que os desembolsos relacionados com o Plano de Safra do Açúcar e do Ãlcool acarretarão, no corrente ano, crescimento adicional de Cr$ 53 _bilhões na
base monetária.
Além diSso, estima-se que o financiarilento do custeio
agrícOla das safras de verão do Centro-Sul exigirá aparte
de recursos da ordem de Cr$ 250 bilhões, no período de .
outubro a dezembro deste exercício. As compras do trigo
nacional, iniciada em setembro último, demandarão CrS
100 .bilhões, enq_uanto as operações ligadas à comercialização do café e à exportação de manufaturados alcançarão CrS 150 bilhões, até o final do ano.
Até 30 de setembro passado, foram emitidos liquidamente CrS 195 bilhões, correspondentes a 8,2% do saldo
dos meios de pagam,ento em 31 de dezembro de 1982.
Apesar de todos os esforços de contenção que vêm
sendo realizados pelo Governo, em que se inclui a elevação do recolhimento compulsório dos bancos comerciais no Banco Central, de 3.5% para 45% de seus depósi~
tos à vista, e a instituição desse mecanismo sobre os depósitos a prazo dos bancos comerciais e dos bancos de
investimento, na base de 5%, as emissões deverão ultrapassar o limite previsto na Lei n9 4.595, não apenas em
função dos fatos antes mencionados, mas também em
decorrência da demanda sazonal de papel-moeda, que se
intensifica nos últimos meses do ano.
Nessas condições, solicito a V. Ex" o encaminhamento
de mensagem ao Congresso Nacional, para que homologue o ato do Conselho Monetãrio Nacional desta data,
que autorizOu- ã-emissão de Cr$ 420 bilhões acima do limite previsto pela Lei n9 4.595, para atender às exigências das atividades produtivas e da circulação da riqueza
do País.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
protestos do mais prOfundo respeito e consideração. Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda.

ers

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.595
DE 31 DE DEZEMBRO DE I964

Dispõe sobre a Politica e as Instituições Monetárias, Bancárias e Credltfcias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
CAPITULO II
Do Conselho Monetário Nacional

Art. 49 Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional:
I - autorizar as emissões de papel-moeda {vetado) as
quais ficarão na prêvia dependência de autorização legislativa, quando se_ destinarem ao financiameilfo direto,
PelO Biln-cci cenüal da República do Brasil das operações de crédito com o Tesouro NaCional, nos termos
do art. 49 desta lei.
O--Conselho Monetário Nacional pode, ainda, autori~
zar o Banco Central da República do Brasil a emitir,
anualmerite, até o limite de 10% (dez por cento) dos
meios de pagamento existente a 31 de dezembro do ano
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anterior, para atender as exigências das ativid~des Produtivas e da circulação da riqueza do País, devendo, porém, solicitar autorização do Poder Legislativo mediante
Mensagem do Presidente da República, para as emissões
que, justificadamente, se tornarem necessãrias além daquele limite.
Quando necessidades Urgentes e imprevistas para Ofinanciamento dess_as ati~i-~ades o determinarem, pode o
Conselho Monetário Nacional, autorizar as emissões
que se fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, através de Mensagem do Presidente da República,
homologação do Poder Legislativo para as emissões assim realizadas:

DECRETO-LEI N• 1.952
DE 15 DE JULHO DE 1982

Institui adicional U contribuições .intldentes sobre
açúcar e álcool e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item 11, da Constituição, e-tendo em
vista o disposto no§ 2"' do seu arC 21,
Decreta:

Art. I~' Fica institufdo adicional às contribuições de
que trata o art. 3~' do Decreto-lei n'í' 308, de 28 de fevereiro de 1967, de até 20% (vinte por cento) sobre os preços
oficiais do açúcar e do álcool fixados pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool, para fazer face aos dispêndios provocados por situações excepcionalmente desfavoráveis
do mercado internacional de açúcar e para a formação
de estoques da produção exportável e complementação
de recursos destinados a programas oficiais de equalização de custos.
_
§ J9 Aplicam-se ao adicional de que trata eSte artigo
as normas legais pertinentes às contribuições sobr.e açúcar e álcool, nele referidas.
§ 29 Mediante proposta do Ministro da Indústria e
do Comércio, o Conselho Monetãrio Nacional estabelecerá O!! percentuais do adicional ora instituído, considerando os tipos de açúcar e de álcool ou a sua destinação
final.
Art. 29 Sobre o adicional previsto no art. 19 não in.:
cidirão o Imposto sobre Produtos IndustrializadoS, a
contribuição ao Programa de Integração Social criada
pela Lei Complementar nl' 7, de 7 de setembro de 1970 e
a contribuição social instituída pelo art. l'í' do Decretolei n9 1.940, de 25 de maio de 1982.
Art. 3'í' Os arts. }9, 29 e39 do Decreto-lei n9 1.712, de
14 de novembro de 1979 passam a ter a seguinte redação:
"'Art. 11' As contribuições previstas no art. 31'
do Decreto-lei n" 308, de 28 de fevereiro de 1967, incidirão exclusivamente sobre a saída do açúi::ãr ou
do ãlcool da unidade produtora.
§ 11' Equipara-se à saída a destinação do açúcar
ou do âlcool para qualquer fim dentro da mesma
unidade produtora exceto quando destinados a beneficiamento.
§ 29 Nos casos em que houver saída do açúcar
ou do ãlcool para depósito de segunda saída ou para
armazém de entidade constituída por grupo de produtores para comercialização de seus produtos, ficarã suspensa a incidência prevista neste artigo, que
somente ocorrerá quando houver saída desses produtos para terceiros.
§ 39 O recolhimento das contribuições sobre
açúcar e álcool pela unidade produtora ou por entidade constituída por grupo de produtores para comercialização de seus produtos, será feito, obrigatoriamente. até o último dia do mês subseqUente ao da
sua incidência, sob pena de aplicação das sanções
estabelecidas nos§§ 29, 39 e 41' do art. 6Q do Decretolei nl' 308, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 29 A contribuição sobre o ãlcool incidirá
sobre o produto obtido~e qualquer tipo de matériaprima, excluído o ãlcool combustivel.
Art. 39 Mediante proposta do Ministro da Indústria e do Comércio, cl"Conselho Monetário Nacional estabelecerã os percentuais das contribuições
de que trata este decreto-lei, observado o limite máximo de 20% (vinte _por cento) do valor dos preços
oficiais do açúcar e do 3.Icool, considerando os tipos
destes produtos ou a sua destinação final."
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ração Científica e T~_çnica entre o Prastl e São Tomé e
Príncipe. asSiila-do erii Brasília, em 26-dejunho de 1984,
por ocasião de visita ao Brasil de missão de São tomé e
Príncipe, chefiada pela Ministra dos Negócios Estrangeiros d;,lquele país.
2. Q_ referido ACõi.dõ visa a promover a cooperação
científica e técnica entre os dois países em áreas de interesse mútuo e que melhor atendam a se_us objetivos de
desenvolvimento. A cooperação a que se propõe o ins~
tn "Tiento poderã assumir as seguintes modalidades: intercâmbio de informações. aperfeiçoamento profissional, projetas conjuntos, intercâmbio de peritos e cientistas. e organização de seminários e conferências.
3. Os programas e projetas de cooperação científica
e técnica a se desenvolverem no âmbito do Acordo Básico serão objeto de Ajustes Complementares, e devem ser
periodicamente avaliados pelas chancelarias dos dois
países.
· 4. Permito~ me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o Governo brasileiro ratificar o presente
Acordo, para o que serâ necessária autorização prévia
do Congresso Nacional. conforme os termos do arL 44,
inciso I. da Constituição Federal.
5. Nessas condiçÕes. tenho a honra de submeter projeto de Mensl:lgem Presidencial, para que Vossa Excelência. se assim houver. por bem, encaminhe o texto do acordo anexo à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência. Senhor Presider:ite. os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.

Art. 49 A receita proveniente da arrecadação das
contribuições e do adicional mencionados no art. !I' deste decreto-lei serã recolhida:
I - a das contribuições, aó Tesouro Nacional;
II- a do adicional, diretamente ao Banco Central do
Brasil, em conta específica.
_
Art. 51' Além do adicional a que alude o inciso II do
artigo anterior, serão levadas à crédito do Banco Central
do Brasil, na mesma conta, todas as demais receitas do
Fundo Especial de Exportação, previsto no art. 28 da Lei
n'í' 4.870, de 19 de dezembro de 1965.
Art. 69 Fica assegurado ao Instituto do Açúcar e do
Álcool o exercício" de todas as atribuições relacioitadas
com a intervenção da União no domínio econômíco, na
ârea da_ agroindústria canav:ieira do .País, assim como
com o apOio ao setor, C:m todos Os seus'segmentos, na
forma da Legislação em vigor.
-Art. -711 O ex.erclcio, pelo Instituto do Açúcar e do
Álcool, das atribuições referidas no artigQ anterior farse-ã de acordo com programação elaborada pela mesma
Autarquia e submetida pelo Ministro da Indústria e do
Comércio à aprovação do Conselho Monetário Nacional.
___ ;earãgrafo único._ Com a aprovação pelo Conselho
Monetârio, da programação de que trata este artigo, ficam assegurados os recursos necessários à sua execução.
Art. 8~> O Instituto do Açúcar e do Álcool efetivará
o registro extra-orçamentário de todas as operações realizadas com bas_e nest_e decreto-lei.
Art. 9Q O Con-selho Monetârio Nacional, por proposta dos Ministros da Indústria e do Comêrcio~ da Fazenda e da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, estabelecerâ as medidas necessáriaS à execução do disposto neste decreto-lei.
Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigõr na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 15 de julho de 1982; 1619 da Independência e
94~t da_ República. - JOÃO FIGUEIREDO - Ernane
Galvêas - José Aávio Péi:ora.

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO
CIENTIFICA E TlOCNICA ENTRE
crGOVERNODA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOM lO E PRINCIPE.
O Governo da República Federativa do Brasil e o GOverno da República Democrática de São Tomé e Príncipe, animada:s pelo desejo de fortalecer os laços de amizade existentes entre ambos os Estados, considerando o interesse comum em acelerar o desenvolvimento social e
económico de seus piíses e conscientes de que o estimulo
à colaboração científica e técnica e ao intercâmbio de conh~cimentos científicos e técnicos entre ambos contribuirã para a consecução desses objetivos. concordam no seguinte:

Ãs Comissões de Economia e de Finanças.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 21, de 1985
(NQ

73/84~

na Câmara dos Deputados)

~Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperatão
Científica e Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Go1'erno da República Demo-crática d~_ São Tomé e Príncipe, assinado em
Br.sília, a 26 de junho de 1984.

Artigo (
As_ P_artes Contratantes desenvolverão a cooperação
científica e técnica entre ambos os países com o objetivo
de contribuir para a melhor avaliação de seus recursos
naturais e humanos, esforçando-se para que os programas que surjam do presente Acordo Básico se ajustem às
políticas e planos globais. regionais ou setoriais de des_envolvim~nto nos_dois_ países, como apoio complementar a selJS próprios esforços internos para atingir objetivos de desenvolvimento econômico e social.

-o Congresso Nacional deCreta:
Aft. J~t Fica aprovado o texto do Acordo Básico de
Caoperação Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Democrática de São Tômé e Príncipe, assinado effi
Brasília, a 26 de junho de 1984.
ArL 29 Este decreto legishttivo entra em vigor na
data de sua publicação.

Artigo II

MENSAGEM N• 322, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
~levada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re~
--públicá Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado
"'em Brasnia, a 26 de junho de 1984.
Brasília, 5 de setembro de 1984. -João Figueiredo.
Em, 4 de setembro de 1984.
DCOPT(DAl(DAF-1!(206(644 (B46) (A21)
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de submeter à alta consideração de
Vosssa Excelência o texto do Acórdo Básico de Coope-

A cooperação entre as Partes Contratantes poderá assumir as seguintes modalidades:
s) intercâmbio de informações, contemplando-se a
organização dos meios adequados a sua difusão;
b) _aperfeiçoaJ!lento profi_~sional_. mediante programaS de_ vi_s_itas_ ou estág_iôs cfe especfaflzação e através de
conceSsão--de bolsas de estudo para especialização técni-

ca:
·

c) proJetes conjuiltos de pesquisa em áreas científicas que sejam de interesse comum;
d) i!ltercãmbio de peritos e cientistas;
e) organização de seminários e conferências;
f) remessa e intercâmbio de equipamento e de material necessário à realização de projetas específicos;
g) qualquer outra modalidade de cooperação que for
acordada entre as Partes Contratantes.
Artigo III
Os programas e projetes de cooperação científica e
técnica a que faz referência o presente Acordo Básico serão objeto de ajustes complementares, que especificarão

os objetivos de tais programas e projetas, os procedimentos de execução, bem como as obrigações, inclusive
financeiras, de cada uma das Partes Contratantes.
Artigo IV
As Partes Contratantes, através das respectivas Charicelarias, avaliarão, anualmente, os programas conjuntos
de cooperação científica e t~nica, a fim de realizarem os
ajustes que forem necessários. Excepcionalmente, essas
avaliações poderão ser realizadas em prazos diferentesquando as circunstâncias o exigirem, mediante entendimento por via diplomática.
Artigo V

1. O financiamento das formas de cooperação científica e têcnica definidas no Artigo II será convencionado
pelas Partes Contratantes em relação a cada projeto.
2. As Partes Contratantes poderão solicitar- o fmanciamento e a participação de organismos internaCiOiuiis
para a execução dos programas e projetas resultantes da
aplicação do presente Acordo Básico.

cOmunicar à outra Parte, com antecedência mínima de
seis meses, sua decisão em contrârio.
Artigo XII
A denúncia OU expiração do Acordo não afetarâ os
programas e projetes de execução salvo quando as Partes Contrafãri~es convierem diversamente.
Artigo XIII
O presente Acordo Básico poderá ser denunciado por
ql,lalql,ler das Partes Coo tratantes e seus efeitos cessarão
seis meses após a data da denúncia.
Feito em Brasília, aos 26 dias do mês de junho de
1984, em dois exemplares originais, na líng!Ja portuguesa, sendo ambos os texto~ igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra.miro Saraiva. Guerreiro.
Pelo Governo da República Democrática de SãO TO~
mé e Pdncipe: J\llari~ de Amorim. -- ·
(Âs Comissões de Relações Exteriores e de Ciência e'Tc!cnologia)

Artigo VI
O intercâmbio de informações científicas e téCni63.s
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se-

rá efefuado por via diplomática entre os órgãos ãutoriza:-

dos, em cada caso, pelas Partes Contratantes, que determinarão ainda os alcances e linlitações do seu uso.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 22, de 1985
(N9

--Aprova o texto da Convençio n\1 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de
-Acidentes de Trabalho dos Marítimos, adotada em
Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:

Artigo VIII
Cada Parte Contratante concederá aos especialistas
designados para exercer suas funções no território da outra Parte, em decorrênCia dos Ajustes Compfr!mentares
previstos no art. III, bem como aos membros de sua
famflia imediata:
a) viSto oficial grátíS~ _que a~segul-úá reSidência perõ
prazo previsto no Ajuste Complementar respectivo·
-·ii) iSinção de iinp;stos-ed~aG.tiias-adÜaneiraS ~lira
a importação de objetos de uso doméstico e pessoal, destinados à primeira instalaÇão, deSde qUe o prazo dC Permanência no pafs receptor seja superior a Um ano;,
c) idêntica isenção quando da reexportação dos referidos bens;
d)- isenção de impostos quantO a salãrios e vencimentos a eles pagos pela instituição relnetente;
e) facilidades de repatriação em época de crise.
Artigo IX
Aplicar-se-ão aos eqUipamentoS e-inaieriaís -eventualmente fornecidos, a qualquer título, por um Governo ao
outro no ·quadro dos projetas de cooperação técnica e
científica, as normas- qüe regem a entrada no ·País de
equipamentos e materiais fornecidos pelas Nações Unidas a projetas e progral!Ia de cooperação científica e téCnica.

Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção n<1 134,
da Organização lnternacíonar do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos MarítimoS, a dotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a LV
Sessão da Conferência Int~::rnacíonal do Trabalho.
Art. 2.,. -Este decreto legislativo entra- em .Vig-or na
data de sua publicação,
MENSAGEM N• 368, DE 1974
ExcelentíssimOs senhores membios do CongÍ'esso Nacional:
De conformíâade cOm o disposto no art. 19, §59, incisO "b", da Constituição da Organização Internacional
do Trabalho, tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Se-nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, a Convenção n9 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes do Trabalho dos
Marítimos, adotada em Genebra, a 30 de outubro de
1970, durante a LV Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho.
Na referida Exposição de Motivos, o Ministro de Estado das Relações Exteriores assinala ter o Senhor Consultor Jurídico do Minislério do Trabalho, emitido parecer contrário à adoção da Convenção n9 134.
Brasília, em 30 de julho de 1974, - Ernesto Gelsel.

Artigo X
As Partes Contratantes, de acordo com o estabelecido
no art~- VI, concordam em assegurar que as entidades
vinculadas à execução dos programas e prOjetas dei-h·ados do presente Acordo Básico proporcionem aos peritos e técnicos visitantes o apoio logístico e facilidades de
transporte e informação requeridos para o cumprimento
de suas funções específicas. Da mesma forma, serão proporcionadas aos peritos e técnicos; quando neCessãrio, as
devidas facilidades de alojamento e manutenção.
Artigo XI
Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra
da Conclusão das formalidades necessárias à entrada em
vigor do presente Acordo, o qual terá vigência a partir
da data da última dessas notificações. O presente Acordo
terá duração de cinco anos, prorrogáveis tacitamente por
iguaiS Períodos, salvo se uma das Partes Contratantes

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DO TRABALHO
Convenção 134

83/85, na Câmara dos DePutados)

Artigo VII
As Partes ContratanteS facilitarão, em quailto Ocuin-.primento dos objetivos e funções dos técnicos e peritos
no desempenho de seus respectivos territórios, tanto a
entrada das atividades realizadas no quadro do presente
Acordo Básico.

Brasil, do instrumento em apreço, por entender que além
de rião oferecer vantagens especiais, a aplicação dessa
Convenção implicaiia adãptação da legislação nacional,
podendo, inclusive, provocar dificuldades na sua execução,
3. Nos termos do art. 19, § 59, inciso b, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, cada
um dos Estados-membros compromete-se a submeter as
Convenções adotadas nas Sessões da Conferência Internacional do Trabalho às autoridades competentes na
matéria, com vistas a transformá-las em lei ou a tomar
outras medidas julgadas convenientes.
4. Nessas condições, para dar cumprimento a essa
norma da Organização Internacional do Trabalho,
permito-me sugenr o encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto da ConvençãO 134. Para esse fim, passo às mãos de Vossa Excelência projeto de mensagem
Presidencial e cópias do Parecer 40/73 do Consultor
Jurídico do Ministério do trabalho e do texto em vernáculo do instrurriento em apreço.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos de meu mais profundo respeito - Azeredo da Silveira.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DIE/DAI/ARCJ262ji05 (014),
DE 22 DE JULHO DE 1974,
DO MINISTÉRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES:
À Sua Excelência o Senhor
Genéral-de-Exérciici Ernesto GeiSd
Presidente da República.
-Senhor PTesidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência o texto da Convenção 134 sobre "preVenção
de acidentes de trabalho dos marítimos", adotada a 30
de outubro de 1970, durante a LV .Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho.
2. O Senhor Consultor Jurfdico do Ministério do
Trabalho, pelo Parecer n' 40/73, de 28 de setembro de
1973, opinou em sentido contrário à ratifiCaÇão, pelo

Convenção sobre prevenção de acidentes _de Trabalho
dos marítimos, adotada pela Conferência em sua qUinqílagésima quinta sessão, Genebra; 30 de outubro de
1970.

CONVENÇÃO 134
CONVENÇÃO SOBRE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES DE TRABALHO
DOS MAR!TIMOS
A Conferência Geral dã Or&anização Internacional do
"Trabalho
ConVOCada a Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional (lo Trabalho e ali
reunida a 14 de outubro de 1970, em sua qüinqílagésima
quinta sessão;
Havendo notado os_ termos das convenções e recomendações internacionais do trabalho existentes aplicáveis
ao trabalho a bordo e nos portos e referentes à prevenção de acidentes de trabalho dos marítimos, e em especial os da Recomendação sobre Inspeção de Trabalho
(Marítimos), 1926, os termos da Recomendação sobre
Prevenção de Acidentes Industriais, 1929, os termos da
ConVenção -sobre Proteçào dos Portuários contra Acidentes (Revista), 1932, da Convenção sobre Exame Médico dos MarítimoS, 1946, e da Convenção e Recomendação sobre Proteção das Máquinas, 1963;
Havendo notado os termos da Conveilção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 1960, e da Regula~entação anexa à Convenção sobre Linhas de Carga, revista em 1966, que prevêem medidas de segurança a serem adotadas a bordo de navios para assegurar a proteção das pessoas que ali trabalharem;
Havendo decidido adotar diversas propostas sobre
prevenção de acidentes a bordo dos navios do mar e nos
portos, questão que constitui o quinto ponto da ordem
do dia da sessão;
Havendo decidido que essas propostas devem tomar a
forma de Convenção Internacional~
Havendo veriticado que, para o sucesso da ação a ser
empreendida no campo da prevenção de acidentes a bordo ~e navio~. é necessária uma estreita colaboração, nos
campos respectivos, entre a Organização Internacional
do Trabalho e a Organização Ma:dtima Consultiva rntergovemamental;
Havendo constatado que as seguintes normas foram
cOnSeq-uentemente -elabOradas em cooperação com a Organização Marítima Consultiva lntergovernamental e
_qu·e· é- prOposto- o prossegUimento da cola-boração com
essa Organização no que se refere à aplicação dessas normas; adota, neste trigésimo dia de outubro de mil novecentos e setenta, a- seguinte convenção, que será denomin~d~_ Convenção sobre Prevenção de Acidentes (Marítimos), 1970;
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Artigo I

I.

Para os fins da presente Convenção, a expressão

"marítimos" aplica-se a qualquer pessoa empregada, em
qualquer condiçã-o, a bordo de um navio, que não seja de
navio de guerra e que esteja registrado num território em

que vigore esta Convenção e que se destirie i:tOrnlalmente
à navegação marítima.
2. Em caso da dúvida quanto à questão de saber se
certas categorias de pessoas devem ser ç_onsideradas
como marítimos pã.ra os fins da Convenção, esta questão
serâ resolvida, em cada país, pela autoridade competen-

te, após consulta às organizações de armadores e de
marítimos intereSsadas. 3. Para _os fins da presente convenção, a ex..pressão
'"acidentes de trabalho" aplica-se aos acidentes de que
são vítimas os marítimos em virtude ou- POr oCasião de
seu emprego.
Artigo Z
L Em cada pais marítinlo, ·a autoridade competente
deverá tomar as medidas necessárias para que sejam feitos inquéritOs e relatórios apropriadOs dOs acidentes de
trabalho e elaboradas e analisadas estatísticas pormenorizadas sobre esses acidentes.
2. Todos os acidentes de trabalho deverão ser assinalados e as estatísticas não deverão se cingir aos aciaCntes
mortais ou aos acidentes em qU-e o próprio navio for
atingido.
3. As estatísticas deverão abranger o númerO, ã nB~
tureza, as causas e as conseqUêncías dos acidentes de trabalho e especificar a parte do navic, por exemplo, con;.vês, máquinas ou locais de serviço .~era!, e o local, por
exemplo, no mar ou no porto - em que o acidente se
produzir.
4. A autoridade competente deverâ proceder a um
inquérito sobre as causas e as circunstâncias de acidentes
de trabalho que provocarem perdas de vidas humanas ou
lesões corporais graves, assim como de todos os outros
acidentes previstos na legislação nacional.
Artigo 3
A fim de· obter uma base sólida para a prevenção de
acidentes que sejam provocadas por riscos inerentes ao
trabalho marftimo, deverão ser empreendidas pesquisas
sobre a evolução geral em matéria de acidentes dessê cariter, bem como sobre os riscos revelados pelas estatísticas;
Artigo 4
1. ~ disposições sobre prevenção de acidentes de
trabalho deverão ser previstas por meio de legislação,
compilações de instruções práticas ou de outros instrumentos apropriados.
2. Essas disposições deverão referir-se â todas as disposições gerais sobri: prevenção de acidentes de trabalho
e higiene do trabalho que forem suscetíveis de ser aplicadas ao trabalho dos marítimos e deverão especificar as
medidas a serem adotadas para a prevenção dos acidentes que forem inerentes ao emprego Ínarítirito.
3. Essas disposições deverão, em particular, versar
sobre as matérias seguintes;
a) disposições gerais e disposições· bâsicas;
b) características estruturais do navio;
c) máquinas;
d) medidas especiais de segurança sobre ou abaixo do
convés;
e) equipamentos de carga e de descarga;
f) prevenção e extinção de incêndios;
g) âncoras, amarras e cabos;
h) cargas e lastro;
I) equipamento individual de proteção.
Artigo 5
I. As disposições sobre prevenção de acidentes referidas no artigo 4 deverão indicar claramente a obrigação
que armadores, os marítimos e outras pessoas interessadas têm de obedecC-las.
2. De modo geral, toda obrigação que couber ao armador de fornecer material de proteção e de outros dispositivos de prevenção de acidentes deverá vir acompa-

nhada_das instruções para a utilização do dito material e
dos dispositiVOS- de prevenção de acidentes pelo pesSõã.l
de bordo, passando seu uso a constituir obrigação para o
dito pessoal.
Artigo 6
I. DeVerão se~_ adotadas medidas apropriadas para
assegurar, mediante inspeçâo adeqUadas ou outros
meios, a aplicação das medidas referidas no artigo 4.
2. Deverão ser adotadas medidas apropriadas para
-que as disposições referidas no artigo 4 sejam respeitadas.
3. As autoridades encarregadas da inspeção e do
COntrOle da aplicação das disposições referidas no artigo
4 deverão estar familiarizadas com o trabalho marítimo
e suas práticas.
4. A fim de facilitar a aplicação das disposições referidas no artigo 4, o texto dessas disposições Ou seu resumo deverá ser levado ao conhecimento dos marítimos
por meio, por exemplo, de afixação a bordo em locais
bem visíveis.
Artigo7
Deverão ser adotadas disposições para a designação
de uma ou maiS pessoas qualificadas ou a constituição de
um comitê qualifiCado, e-scolhidos entre os membros da
tripulação do navio e responsáveis, sob a autoridade do_
CR:Pitão, pa~a prevenção 4e aci_~entes.
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Artigo 13
1. Todo Membro que ratificar a presente Convenção
poderá denunciá-la após a expiração de um período de
dez anos, contados da datl! da entrada em vigor inicial,
mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A
denúncia só surtirá efeito um ano após o registro.
2~ ~Todo Membro que, tendo ratificado a presente
ConVençãO, nlo fizer· uSo da faculdade de denúncia prevista pelo presente artigo, dentro do prazo de um ano,
após a expiração do período de dez anos previs~o no parágrafo anterior, ficará obrigado por novo período de
dez anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente
Convenção ao expirar cada período de dez anos, nas
condições previstas no presente artigo.

Artigo 14
1. O Diretor-Geral da Repartição Interna~onal do
Trabalho nQtificará a todos os ,Membros da Organização
Internacional do _Trabalho o registro de todas as ratificaÇões e denúncias que lhe forem comunicadas pelos
Membros da Organização.
2.- -Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificaçãO que lhe for comunicada, o
Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros da Organização para a data da entrada em vigor da presente
Convenção.

Artigo 8
l. A autoridade competente, com a colaboração das
organizações de annadores e de marítimos, deverá adotar programas de prevenção de acidentes de trabalho.
_ 2~- ~ aplicação desses programas ·deverá ser organizada de tal forma que a autoridade competente, os outros organismos interessados, os armadores e os marítimos ou seus representantes possam tomar neles parte ativa.
3. Serão criadas, em especial, comissões mistas, nadonilis ou locais, encarregadas de prevenção de acidentes, ou grupos especiais de trabalho, em que estejam representadas as organizações de armadores e de marftiplOS.

Artigo 9
1. A autoridade competente deverá incentivar e, na
_Jrtedida do possível, tendo em vista as condições especiaís de cada país, prever o ensino da prevenção de acidentes e de higiene do trabalho nos programas dos centros de formação profissional, destinados aos marítimos
de diversas funções e categorias; esse ensino deverá fazer
parte dCf próprio C:iiSino piofiSsioiJ.al.
_2. Outrossim, todas as medidas apropriadas deverão
ser adotadas, por exemplo, por meio de avisos oficíais
que-contenham as instruções necessárias, para chamar a
atenção dos marftimos para determinados riscos.
Artigo 10
- Os Membros esoforÇar-se-ão, se necessário com a ajuda de org.aniZ!!-ÇÕes intergovernamentais e fie o_utras or·ga.nizações i_nt~I)-ªcionais,_ e~ .~oope_!"ar para atingir o
maior grau posSível de uniformização de todas as outras
disposições -que visarem à prevenção de acidentes de trabalho.
Artigo II
As ratificações formais da presente Convenção serão
comUnicádas ao Direior-Geral da Repartição Interna~ cional âo T~ahalh?_ -C.: _por _el~, r~~sirada_~· - -

Artigo 12
I. A presente Convenção só obrigará os membros da
Organízação InternaciOnal do Trabalho cuja ratificação
tiver Sido -registrada pelo Diretor-Geral.
--- --2. Esta Convenção entrará cm vigor doze meses após
o registro das ratificãções de doiS ·membros pelo Dii-etorGera1.
3. Posteriormente, esta Convenção entrará eni ·vigor;
para cada Membro, doze meses após o registro de suaratificação.
-

Artigo 15
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Traa
balho conlunicará ao Secretário-Geral das Nações Unia
das, para fins de registro de conformidade com o artigo
I 02 da Cart~ das Nações Unidas, informações completas
a respeito de todas as ratificações e atos de denúncia que
tiverem sido registrados, de conformidade com os artigos anteriores.
Artigo 16
Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho deverá
apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a
aplicação da presente Convenção_ e decidirá da oportunidade de inscrever ·na ordem do dia da Conferência a
questão de sua revisão total ou parcial.
Artigo 17
I. No caso em que a Conferência adotar uma nova
Convenção de revisão total ou parcial da presente Convenção,_ e a menos que a n<?va Çonvenção disponha de
outro modo:_ _
a) a ratificaÇão por um Membro_da nova Convenção
revisora impljcará, d_e pleno direito, não obstante o disposto_ no artigo 13 acima, na denúncia imediata da presente Convenção, sob a condição de que a nova Convenção entre em vigor.
bO a partir da entrada em vigor da nova Convenção
revisora, a presente Convenção deixará de estar aberta à
ratificação dos Membros.
2. A presente Convenção continuará, cm todo o caso, em· vigor cm sua forma e teor atuais para os
Membros que a tiverem ratificado e que não ratificaram
a Convenção revisora.

Artigo 18

_ AS

Versões inglesa e francesa do texto da presente
Convenção serão igualmente autêriticas.
O texto que precede é o texto autêntico da Convenção
devidamente adotada pela Conferência Geral da Organi;z~_ção_Int~rnacio_nal do 'r_rabalho, em sua qUinquagésima
qlliri:ta sessão·, realizada em Genebra e declarada encerrada a 30 de outubro de 1970.
Em fé do que, apuseram suas assinaturas, neste trigésimo dia de outubro de 1970.
O Presidente da COnferência, Nagendra Slngb - O
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho,
Wllfred Jenks.
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M;TPS 327.720/73
Parece_r n~' 40/73
Senhor Ministro:
Nos termos da determinação de V. Ex• no sentido de
restringir ao máximo as propostas de ratificação de_con~
venções, foi requisitado do Iiamaraty o processo em anex~ em que havíamos emitido parecer favorável à acei!!ção _d_a _Çon_y~nçã~-1}4~ -~ _ -· _ ~- _ -~-- _
2. Efetivamente, a Convenção em apreço pouco oferecerá de vantajoso para o Pais, razão pela qual opinamos pela seguinte alteração no parecer já aprovado por
V. Ex•:
'"6- Temos sustentado o ponto de vista de que
muito restritamente devamos ratificar convenções.
No caso, houve pronunciamento favorável de vários
órgãos. Por~m. verifica-se que as emendas propostas pelo Brasil não foram aceitas, devendo ser adaptada a legislação para real c fiel cumprimento do
Instrumento, pois o seu artigo 69 envolve um aspecto delicado para seu cumprimento que~ o de fiscalização a bordo. Ter-se-ia muito provavelmente que~
colocar os principais interesSados como fiscais, tumultuando as relações entre patrões e empregados o
que tem sido evitado no sistema nacional, salvo junto às CIPAS, cuja legislação é prudente. Enfim, a
ConvençãO não oferec-e CSJ)echifs Vantagens para lograr a ratificação, podendo, por outro lado, provocar dificuldades de execução.
7 - Como temos ace:rituado, verifica-Se que -as
Convenções e Recomendações da OIT pouca ou nenhuma valia representam para nós. Em primeiro lugar, o avanço da legislação nacional torna natl~
mortas as convenções Que encerram, cm regra, propostas ultrapassadas para o nosso estágio legal. Em
contrapartida, quando·a Convenção stipera a legislação nacional, o que adota é irreal e absolUtamente
desinteressante, tornando inconveniente que ratifiquemos o documento, em razão do tumulto que
provocaria no ambiente empresarial, com repercussões negativas para a politica salarial do ,Pafs.
8- Nestas condições, somos pela não ratificação da Convenç~o n9 1~4."
3. Os demais itens do parecer continuarão com a
mesma redação.
4. Aprovado que seja o presente parecer, será sUbstituído o de n9 17/72, anteriormente encaminhado ao Itamaraty.
Em 28 de setembro de 1973. - Marcelo Plmentel,
Consultor Jurídico.
(Ãs Comissões de Relações Exteriores e de Legislação Social)

DIÁRIO DO C~NGRESSO NACIONAL (Seção II)-

A matêria constou da Ordem do Dia da sessão extraordinária de 8 de agostO do -corrente, tendo em vista
aprovada em primeiro turno.
Discussão do projeto em segundo turno.
Nos tennos do inciso II, art. 322, do _Regimento InternO, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa, devendo a votação ser feita Pelo processo nominal.
- TendO havido, eiiú-etanto, acordo entre as Lideranças,
a- matêria foi ·aprovada em primeiro turno, simbolicamente.
Assim, em consOnância com aquela decisão, a Presidência irâ submeter o projeto ao Plenário, em segundo
turno, pelo mesmo processo.
Em votação o Projeto, em segundo turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à sanção.

S o seguinte o projeto aproVá.do:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N9 ~5, de 1985
(n9 4.980/85, na Casa de origem)

De iniciativa do Tribunal
Superior eleitoral
D~põe sobre a criaç~ de cargos no QUadro Permanente do Tnõunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo e dá outras providências.
~

O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 Ficam- criados, no Quadro Permanente do
Triburial Regional Eleit.oral do Estado de São Paulo, no
- Grupo-serviÇoS· de Transporte OficiB.l e Portaria, 40
(quarenta) cargos na Categoria Funcional de Agente de
-Portaria.
Parágrafo único~ O Preenchimento- dos Cargõs de
que trata este artigo far~se-á de acordo com ~ disposições do § 2"~_ elo art. 108 da Constituição Fedei-ai, com
servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os
defiriidos em estatuto próprio, na forma do- mesmo art.
108 da Constituição Federal.
Art. 29 ~ despesas decorrentes do disposto nesta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado· de São Paulo ou
de outras para esse fim destinadas.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4<~ Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)Item 2: Votação, em turno únii::o, do requerimento
n' 303, de 1985, de autoria dos Lideres Carlos Chiarem, Gastão MUller e Murilo Badaró, solicitando,
nos termOs do art. 418 do Regimento Interno, a
convocação do Senhor Ministro da Indústria e do
Comércio, Doutor Roberto Gusmão, a fim de, perante o Plenário do Senado, prestar informações
sobre a Política Industrial do País, as perspectivas
de privatização da econômia; as faCilidades c dificuldades da política de exportação; e a situação' das
estatais, à luz das recentes auditorias realizadas,
bem como as diretrizes globais do Governo no que
tange a tais empresas.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Do
expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n9
81, c;le 1985, que receberá emendas, perante a Comissão_ a
que foi distribuído, pelo prazo de _cinco sessões ordi,nârias, nos termos do art. 141, iterri II, alínea b, do Regimento Interno:

O SR. PRESID~NTE (Guilherme Palmeira)- Passase

A

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N9 55, DE 1985
(Em regime de urgência- Art. 371, b, e 188, III,
do Regimento Interno)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de-Lei
da Câmara n9 55. de 1985 (n9 4.980/85, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos no
Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de São Paulo, e dâ outras Providências,
tendo
PARECERES ORAIS, FAVORÁVEIS, proferidos em plenário, das comisSões:
- D~ Serviço Público Civil; e
- D~ Finanças.

A votação do requerim~nto será fciita pelo prÕcesso
nominal, uma vez que a matêria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria ·da composição Ga
Casa, de acordo com o disposto no inciso II; alínea "C;"
art. 322, combinado com o ·art. 328 do Regimento Inter-

no.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matéria será submetida ao Plçnário simbolicamente.
Em votaçãÕ o requeri~ento.
Os Srs.))enadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
Será convocado o Senhor Ministro de Estado da Indústria e Com~rcio.

Agosto de 1985

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Item
3:

r;>iscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 84, de I 982, de autoria do Senador
l_tamar Franco, que submete à aprovação do Congresso Nacional os contratos visando à obtenção de
empréstimos internacionais, tendO
PARECERES, sob n•s 427 a 430, de I985, das
Comissões:
-De Redação- 19 pronunciamento: Em Parecer preli'mínàr, oferecendo emcnO.a dC 09~2-CR e solicitando seu exame pela Comissão de Constituição
e Justiça; 2<~ pronunciamento: ofereeendo a redação
do vencido;
- D~ Constituição e Justiça -19 pronunciamento: contrário à emenda da Comissão de Redação; 29
pronunciamento: retifícando seu· parecer anterior,
, acolhe a emenda da Comissão de Redação.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia, cm virtude
de dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto em segundo turno.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Elicerrada a disCussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
- -0 projeto irá à Câmara dos Deputados.
E: o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido, para o 29 turno regimental, do
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 84, de 1982.
Submete aprovação do Congresso N aclonal os con~
tratos visando a obtenção de empréstimos intemacloriais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Os contratos celebrados pela Administração
Pública, direta ou indireta, tendo por objeto a captação
de recursos financeiros no mercado internacional, serão
submetidos à aprovação do Congresso Nacional.
Ar( 29 O expediente encaminhado ao Congresso
Nacional será acompanhado de:
a) OOpia do contrato;
b) justificativa explicando o grau de prioridade adjudicado à matêria dentro dos planos e programas nacionais de investimento;
c) análíse técnica quanto à viabilidade e<::onômicofinanceira das obrigações assumidas;
d) prova de rentabilidade da operação.
Art. 31' Para os fins da presente Lei, constará de todos os contratos celebrados com o objetivo de captar recursos no mercado financeiro internacional clâusula suspensiva de seus efeitos até que a matéria seja aprovad!l
pelo Congresso Nacional.
Art. 49 O disposto nesta lei aplica-se, rio que couber,
à outorga de garantia pelo Tesouro Nacional aos crêdi·
tos obtidos no exterior.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 116, de 1984 (n9 2.595/83, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que acrescenta parágrafo ao art. 232 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n• 399, de 1985, da
Comissão
-De ConstitulçiO e Justiça.
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'~l9, de 1983 (n9 3(83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Ci<:i:tfífica e Técnica, assiriado entre a
República Federativa do Brasil e a República Popular
do Congo, em Brasflia, a 7 de julho de 1982, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n'S 392 e 393, de
1985, das Comissões:
De Relações Exteriores; e
De Educação e Cultura.
3
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 300 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 19, de 1980,
do Senador Nelson Carneiro, determinando que as instituições de ensino superior vinculadas à União mantenham cursos noturnos, tendo
PARECERES, sob n~s 208 a 210, de 1981, das Comis_sões:
-De Constituição e Justiça, oferecendo substitutivo
visando sanar o vício de inconstitucionalidade apontado,
como voto vencido dos Senadores Helvfdio Nunes e
Moacyr Dalla;
-De Educação e Cultural, favorâvel ao substitutivo
da Cor~lissão de Constituição e Justiça; e
-De Finanças, favorâvel ao substitutivo da Comissão
de Co_n.stituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Estâ
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 50 minutos).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROBERTO CAMPOS NA SESSÃO DE 8-8-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Para encaminhar a votação.- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
compreendo perfeitamente a -inteção do nobrC Senador
Itamar Franco, de evitar qualquer cláusula restritiva que
iniba a liberdade dos Senadores de propor determinadas
tarefas de investigação. Certa-mente rião foi esse o objetivo da redação original. Registre-se, aliás, que tanto na
redação original, como no substitutivo, é previsto o apelo da Comissão ao Plenârio do Senado Federal, em caso
de se considerar impertinente a proposta. Por que
mencionar-se a possibilidade de impertinência da proposta? .e:, em grande parte, em atenção às limitações contidas na própria legislação pois a resolução em tela sendo
meramente de implementação, não poderia se afastar
dos dispositivos da própria lei. E esta, no seu art. 2~. diz:
Art. 2~ A fiscalização será exercida:
a) quando se tratar de administração centralizada, os
atos de gestão administrativa;
Atiâs, a redação não é das mais felizes. Mas é claro
que fiscalização se confirmará a atas de gestão adminis_trativa.
Na letra b, que se refere à administração indireta,
repetem-se os mesmos termos: - a fiscalização incidirá
''sobre os atas da gestão administrativa".
~ muito concebível que seja apresentadas propostas
que extravasam dos limites da gestão administrativa. Por
mais desejável que fosse um debate desse tipo, na Comissão, certamente estaria fora do âmbito legal.
b concebível, por exemplo, que investigações, ou propostas de investigação, sejam apresentadas meramente
com propósito de vindicta pessoal, de animosidade para
com órgãos da administração ou pessoas da administração. Nesse caso, a Comissão, que repesenta 22% do
Plenãrio -são 17 membros- deveria ter a faculdade de
se pronunciar liminarmerite sobre a pertinênica. Mas
isso não significa uma limitação fatal, porque há recurso
cabível da Comissão ao Plenãrio. O propósito portanto é
evitar que a Comissão receba um grande número de propostas que não têm a ver com a gestão administrativa~

que se refiram a problemas ideológicos de repartição de
tarefas entre o Estado e a livre iniciativa. Debates dessa
natureza são importantes, e são pertinentes, mas não são
objetivo desta Comissão. A operação, portanto, seria
meramente uma operação de desbaste, mas não uma amputação definitiva, porque caberia recurso ao Plenário
do Senado Federal. E é difícil conceber que uma Comissão de 17 membros, 22% do Senado Federal, pudessem
ser de presumida incompetência parã. meramente delimitar clarari:J.ente a acão que cabe à Comissão dentro da bitOla legal. Faria um apelo ao Senado para que apressássemos a votação dessa Resolução.
Como tive ocaSião de explicar antes há um atraso de
17 anos na implementação desse disPositivo. O art. 45 da
Constituição foi votado em f967 e a legislação que explicita os poderes de fiscalização é de dezembro de 1984.
Este Projeto de Resolução - gostaria de ponderar ao
nobre Senador- foi apresentado antes do recesso legislativo, ficou na Mesa durante 3 dias para receber emendas. Não é portanto uma Resolução algo que tenha sido
improvisadamente traZido a este Plenário. Por esses motivos eu apelaria para o Senador Itamar Franco, para
sua cooperação -no sentido de agilizarmos essa tramitaÇão. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
PORTARIA N• 58, DE 1985
O Diretor-Geral do_Senado Federal, no uso de suas
atribuições -regulamentares, resolve: designamos Drs.
Arnaldo Enéas Sgreccia Ferraz, Getro Artiaga Lima e
Silva e Maria Silva Sucupira para, sob a presidência do
-primeiro, comporem a Junta Médica do Senado Federal.
Brasília, 9 de agOsto de 1985.- Lourival Zagonel dos
Santos. - Diretor-Geral.
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As nove horas do dia oito do mês de março do ano de
mil .novecentos e oitenta e cinco, no Gabinente da Primeira Secretaria do Senado Federal, sob a Presidência
do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal- Senador Enéas Faria- Presentes os Conw
selheiros Lourival Zagonel dos Santos, Luciano de Figueiredo Mesquita, Luiz Monteiro do Nascimento e
Nísio Edmundo Tostes Ribeiro, presentes, ainda, João
-de Morais Silva. Mário Cesar Pinheiro Maia, Francisco
de Assís-Neves eAgaciel da Silva Maia, respectivamente,
Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Assessor
Jurídico e Auditor do CEGRAF, reuniu-se o Conselho
de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal.
Abertos os trabalhos o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Diretor Executivo do CEGRAF- Dr. Nísio
Edmundo Tostes Ribeiro que reportou-se à situação
ímpar vivida pelos Cegrafianos, presentemente, em decorrência da suspensão temporária do pagamento de
seus vencimentos, em conseqüência de decisão judicial.
Enfatizando, também, a necessidade do problema ser
equacionado com a maior brevidade possível. Esclarecendo, ainda, que a suspensão da lill!j!ar se constitue na
única alternativa para a solução do impasse. Continuan~
do, o Senhor Diretor-Executivo do CEGRAF comunica
que estão _sendo tomadas medidas paliativas junto à
Cooperativa do Congresso e à ASSEFE visando minimizar a situação dos servidores do CEGRAF mediante a
aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, através de ..vales" a serem fornecidos pelo CEGRAF
para desconto em folha, quando da liberação do pagamento. Em seguida o Senhor Presidente, deste Conselho
de Supervisão, Senador Enéas Faria, solicitou infor~ações sobre o potencial produtivo do CEGRAF, asSim, como, também, sobre a qualificação dos profissionais existentes no Parque Gráfico. O Senhor DiretorExecutivo- Dr. Nísio Edmundo Tostes Ribeiro- retomando a palavra, esclarece ao Senhor Presidente, secundado pelo Senhor Diretor Industrial- Mário Cesar
Pinheiro Maia - que o CEGRAF está altamente equipado e que os funcionãrios ali lotados são todos portadores de vasta experiência profissional, e que esta eficiência pode ser constatada pelo nível das obras ali
-publicadas. Logo após, solicitando a palavra, o Senhor
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Diretor-Executivo sugire ao Senhor Presidente e demais
Conselheiros presentes que seja realizado um estudo, por
parte do Conselho, no sentido de orientar a AdministraÇiío do- CEGRAF, com referência aos estagiários que
atualmente estão contratados pelo CEGRAF, e terão
seus contratos vencidos nos próximos dias. O Senhor
Presidente solicit3., então, ao Senhor Diretor -Executivo,
que inclua esta matéria na pauta da próxima reunião e
que seja providenciado um levantamento geral da situação dos estagiários do CEGRAF para um estudo
mais minucioso do assUnto. A seguir, o Senhor Presidente- Senador Enéas Faria- passou a palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro que apresentou pareceres, distintos, sobre as Tomadas de Preços números
001, 002, 003 e 004/85-CEGRAF, respectivamente,
aquisição de filmes, papéis fotográficos e fotoquímicas,
aquisição de chapas pré-sensibilizadas e reveladores,
aquisição de papéis cartões e bobinas e aQuisição de uma
máquina de afiar faca de guilhotina. Após minucioso relato, as matérias foram analisadas e amplamente apreciadas, separadamente, por todos os presentes, merecendo aprovação por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, e, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente - Senador Enéas Faria - declarou encerrados
Os trabalhos e para constar, eu, Claudionor Moura Nuw
nes, Secretário Ad Hoc, deste Conselho de Supervisão,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelos Senhores Presidente e Vice-Presidente.
Brasilia I 1 de março de 1985. -Enéas Faria, Presidente
- Lourival Zagonel dos Santos, Vicci-Presidente.
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As dezoito horas e trinta minutos do dia onze do mês
de junho ao ano de mil novecentos e oitenta e cinco; no
Gabinete Executivo do CEGRAF, sob a Presidência do
Excelentfssimo Senhor Senador Enéas Faria, Primeiro
Secretário-do Senado Federal, presentes os novos Conselheiros: Lourival Zagonel dos Santos, Marcos Vieira, Vicente Sebastião de Oliveira e Leonardo Gomes de Carvalho Leite, designados por A tos do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal, Senador José Fragelli, e o
Diretor ExecutiVO do CEGRAF, Dr. José Lucena Dantas, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Grãfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente, Senador Enéas Faria, deu posse aos novos
Conselheiros,- i!xternando, na ocasião, os agradecimentos da Administração Superior do Senado aos novos
Conselheiros recém-empossados pela colaboração qúe se
dispuseram a prestar à Administração do Órgão. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira, que relatou o item
I, da pauta, relativo à Prestação de Contas do CEGRAF
(Balanço Geral- Anual) referente ao exercício finãnceiro de 1984. Apresentando seu parecer, o Conselheiro sugeriu que, antes do seu encaminhamento ao TCU, seja
elaborado, pelo Órgão de Contabilidade do CEGRAF,
relatório demonstrando a execução orçamentária e fi.
nanceira do exercício considerado, para ser incluída na
referida prestação. Submetida à discussão, a matéria foi
analisada pelos Conselheiros e colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade. Passand_o-se ao segundo item da pauta, o Senhor Presidente concedeu a
palavra novamente ao Conselheiro Vicente Sebastião de
Oliveira que relatou o Processo n~ 01923/85-CEGRÁ:F,
referente à Proposta de Alteração Orçamentária do
FUNCEGRAF para o exercício de 1985. Após exame
preliminar, o Conselheiro apresentou parecer verbal, solicitando que a proposta de alteração, a exemplo do que
fora feito em relação à proposta original, fosse submetida ao exame da Auditoria do CEGRAF. Na mesma
oportunidade, o Conselheiro Marcos Vieira solicitou,
também, que fossem juntadas ao processo informaçõeS
sobre a execução do orçamento do FUNCEGRAF até
aquela data, a fim de ser proporcionado ao Conselho
uma posição das disponibilidades orçamentárias existentes. O Senhor Presidente, Senador Enéas Faria, julgou
procedentes as solicitações e autorizou o Senhor Diretor
Executivo do Órgão a tomar as medidas necessárias para
seu pronto atendimento. A seguir, o Senhor Presidente
distribuiu ao Conselheiro Marcos Vieira, o processo número 0595/85-CEGRAF, referente à questão do Reco
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lhimento dos encargos previdenciârios e das quotas do
FGTS-do CEGRAF constante da exposição de motivos
do Senhor Diretor Executivo do CEGRAF, de número
33/85. Logo após, o Conselheiro Marcos Vieira propôs
aos demais Conselheiros que fossem realizadas reuniões
de serviços dos componentes deste Conselho com o Senhor Diretor ExecutiVo do CEGRAF, nas últimas
sextas-feiras de cada mês, visando, principalmente, um
maior entrosamento dos conselheiros com a Administração do Úrgão. Após considerações por parte dos demais Conselheíros e do Senhor Presidente, a proposta foi
aceita e aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Senha Presidente- Senador Enéas Faria ....:... declarou encerrada a reunião às dezenove horas e trinta minutos, e pa.ra constar,
eu, Maurício Silva, Secretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais
Membros. Brasflia, 14 de junho de 1985. -Enfu Faria,
Presidente - Lourival Zagonel dos Santos, VicePresidente- Marcos Vieira, Membro --Leonardo Gomes de C. Leite, Membro- Vicente Sebastiio de Oliveira, Membro -José Lucena Dantas, Membro.
108• Reunlio

Ãs dezesseis horas do dia vinte do mês de junho do
ano de mil novecentos e oitenta e cinco, no Gabinete da
Ditet.oria Executiva do CEGRAF, sob a Presidência do
Dr. Lourival Zagonel dos Santos, Diretor ~Geral do Senado Federal e Vice-Presidente do Conselho de Supervisão do CEGRAF, no 6xerclcfo da Presidência.,- em virtu-
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de da impossibilidade do comparecimento do Exm9 Sr.
Presidente, Senador Enéas Faria, e preserttes os Cons.elheiros Marcos Vieira, Vicente Sebastião de Oliveir~.
Leonardo Gomes de Carvalho Leite e José Lucena Dantas, reuniu-se o Conselho _de Supervisão do centro Grãfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente passou a palavra ao Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira, que apresentou parecer final sobre o
processo n9 l.923f85 - CEGRAF, para o exercício de
1985. Após a leitura do parecer, o Senhor Presidente colocou a matéria em discussão, sendo apreciada pelos demais membros e, a seguir, aprovada por unanimidade.
Passando-se ao segundo item da pauta, o Conselheiro
Marcos Vieira apresentou parecer sobre o processo n9
595/85 - CEGRAF, referente à consulta do Senhor
Direior-Executivo do CEGRAF sobre recolhimento das
Obrigações Sociais do CEGRAF. Ao concluir seu parecer, o Conselheiro enfatizou que o CEGRAF. "recolha o
quanto antes as Obrigações Patronais nos termos das autorizações do Senhor Diretor-Geral do Senado Federal e
que todos os a tos de gestão de Pessoal do CEG RA F, até
o julgamento final da Ação Popular que estâ em curso,
sejam praticados à luz do Regulamento Administrativo
do Úrgão e da Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação do fundo de Garantia por Tempo de Serviço",
entendimento que é da douta Assessoria Jurídica do CEGRAF e com o qual concorda. Após amplo debate pelos
demais Conselheiros, o parecer foi aprovado por unanimidade. A seguir, por recomendação do Sr. Presidente,
aprovada pelos demais Conselheiros, foi o Senhor Diretor Executivo incumbidO de apurar as causas que determinaram O-riifOi'ecolhimen'to dos referidos-encargos, llo
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devido tempo, de acordo com a autorização anteriormente dada pelo Diretor-Geral e pela Comissão Diretora do Senado federal. Passando ao terceiro item da pauta, o Conselheiro Leonardo Gomes de Carvalho Leite
apresenta parecer sobre a situação funcional do$. "estagiários" do CEGRAF, constante do Processo·n' 692/85
- CEGRAF. Em seu parecer, o Conselheiro, pelos daA
dos e razões apresentados nos pareceres e demais inforA
mações integrantes do processo, opina no sentido de
aprovação da proposta do Diretor-Executivo do CEGRAF, objeto de Ato Regulamentador a ser baixada
pelo Presidente do Conselho de Supervisão disciplina nA
do Q. "estágio" no CEGRAF. Sugeriu, ainda, que a miA
nuta do Ato a ser baixado seja submetida à Assessoria
Jurídica para a -~dequação de termos e conceitos à JegisA
lação vigente. Depois de amplamente discutida, foi aproA
vada por unanimidade a proposta do Ato, pendente de
aprovação de sua redação final a ser elaborada pela AsA
sessoria Jurídica e de prévia aprovação, em seu mêrito,
pela alta Administração da Casa. Nada mais havendo a
tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente, Dr. Lourival Zagonel dos Santos, declarou encerra-dos os trabalhos às 18:00 horas e para constar, Eu,
Maurício Silva, Secretário do Conselho de Supervisão,
lavrei a presente Ata" que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e dernais Membros.
Brasílía, 24 de junho de 1985.- Lourlval Zagonel dos
Sautos, Vice-Presidente- Marcos Vieira, Membro~
Leonardo Gomes de C. Leite Neto, Membro- Vicente
Sebastião de Oliveira, Membro- José Lucena Dantu,
Membro.
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1.1

-~BERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Ollclos do Presldeote do Sopremo Tribtmal
Federal
- N• S/29/85 (n' 42/85- P/MC, na órigem), encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráfiêãs C -do aCófdão ·proferido pelo _Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso ExtraordináriO n' 103-808-0, do Estado de São Paulo, o qual
declarou a inconstitti.cíonalidadc do 'n'~ 3 do parágrafo único do artigo 20 da Constituição daquele Estado.
- N• Sf30f85 (n•43f85- P/MC, na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias das notas ta-

quigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n"' 94.580-6, do Estado do Rio Grande do Sul, o
qual declarou a inconstitud(>nalidade da letra h, do
inciso I, do art. 1'~, da l:c:i n_, 5.384, de 27-12-66, daquele Estado.
1.2.2- Ofidos do Sr.1•-Se<notúlo da Cimanl dos
Deputados
Comunicando a aprovação da seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Sena~Q_ n'~ 139{80 (D.9
3.170/84, naquela Casa), que dá nova redação ao art.
836 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT,
aprovado pelo Decreto-lei n'~ 5.452, de 19 de m_a_jo de
1943.
-~
~··
~
Comunicando a rejeição da seguinte matéria:·
- Substitutivo do Senado ao Pi-ôjeto -de Lel da
Câmara n' 25, de 1985 (n'~ 1.626/75, na Casa de origem), que permite a dedução do_imposto de renda de
gastos com assistência mMica, inclusive radiografias,
exames de laboratório e cirurgias, no caso e condições que especifica~1.2.3 -Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.4- Leitura de Resoluç<Jes

-

N'~

80(85, que prorroga po-r 90 dias o prazo con-

cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n'~ 22/84, destinada a analisar o fun-

cionamento dO S_istema Financeiro e de seu piítlcipal
Agente Financeiro Banc_o Nacional de Habitação BNH.
- N' 81/85, que prorroga por 90 ~ias o prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n' 196, de 1982, destinada a realizar estudos sobre
Reforma Tributária.

1.1.5- Leitura de projeto
Proje-tO- de- Lei do Senado n'~ 220/85Complementar, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece
_critérios_ e limitt:S para a fixação da remuneração dos
vereadores, com vistas a determinar um piso para tal
remuneração.
1.2.6 - Comunlcaçio da Presidência
Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n"
226/84 (n• 1.940, de 1979, na Caaa de origem), que
estabelece a obrigatoriedade da empresa em manter
um assistente -sOcial na COmissão Interna de Pre~'VCnÇão de Acidente (CIPA) visando ao estudo de
~~as causas, _Q_or _ter tecei}ido pare~ contrãriot quan-to ao mérito, -da cOmissão· a que fo"Cdistribuído'.
1.2.7- Discursos do Expedleote

SENADOR FÁBIO LUCENA- Observância do
arL 42, inciso VII, da Constituição Federal.
SENADOR CESAR CALS- Extensão dos be- neficios dá FAE ao 39 grau.
_SENADOR JORGE KALUME -Isenção do ITR
para· proPriedades até 300 hectares, na Amazônia legal.
SENA-DOR VIRG[L/0 TÃVORA, oomo LfderProsseguimento da apreciação, iniciada por S. Ex•
em sessão anterior, a respeito do deficit público.
1.2.8. - Comunlcaçio da Presidência"
Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos., com Ordem do Dia
que designa.
1.2.9 - Leitura de projeto
ProjetO de Lei do SeiiRdO n9 221 /85·, de autoria do
Sr. Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre isenção

do Imposto TerritoriarRural para propriedades até

300 heCtares, na Amazônia Legal, e dã outras providências.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n'~ 19(80, do Senador
Nelson Carneiro determinando que as instituições de
ensino superior vinculadas à União, mantenham cursos noturncs. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Aprovado nos termos do substitutivo da
Comissão de ConstituiÇão e Justiça. Â Comissão de
Redação.
'-Projeto de Lei da Câmara n' 116/84 (n'
2.595/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhot
Presidente da República, que acrescenta parágrafo
ao art. 232 da Leí n" 5.869, de I J de janeiro de 1973
-Código de Processo Civil. Votacio adiada por fal~
ta de quorum.
- Projeto de Decreto Legislativo n" 19f83 (n'~
3J83, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto
do Acordo de Cooperação_ Cultural,_ Educacional
Científica e Téeõica~·assinado entre a República Federativa do Br~il e a _República do Cong9, em
Brasília, a 7 de julho de 1982. Votaçioadlada por fal·
ta de quorum.

1.3.1- Dlscunos

após a Ordem do Dia

SE..NADOR NELSON CARNEIRO- Defesa do
Par!amentarismo.
SENADOR CARLOS CHfARELU, como Líder
- Primeiros resultados obtidos com a viagem do
Presiderite Jo~ Sarney ao Uruguai.
SENADOR ALCIDES SALDANHA - Instalação do Banco Meridional do Brasil. Acordos assi~
nados entre Brasil e Uruguai, por ocasião da viagem
do Presidente da República aquele País.
SENADOR FÁBIO LUCENA, como Líder Efeitos da viagem do Presidente José Sarney ao Uruguai. Defesa do rompimerito dipfomâtico entre os
Governos do Brasil e África do Sul.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Corresponpor S. Ex' do Superintendente da
SUDEPE, de esclarecimentos a respeito do cor '-<tte
à poluição ambii::ntal.
Q~uciª----I.ecebida
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SENADOR GASTÃO MULLER- Possfvel paralisação das obras das eclusas de Tucuruí. Documento
enviado pela FIEPA ao Presidente Samey, a respeito

do assunto.
SENADOR MOACYR DUARTE- Projeto Nordeste.
SENADOR ÁLVARO DIAS- Importância dos
partidos políticos como forma de participação governamental.

SENADOR JOSI! IGNÃCIO FERREIRA :.._
Análises sobre matérias publicadas na Imprensa, a
respeito de relatórios do SNI.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Poluição no
RiO São Francisco nas regiões de lguatana e Lagoa
da Prata- MG.
- -1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da pr6sima
sessão.

1.4- ENCERRAMENTO
2-oATA DA 138• SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO DE 1985
2.1 -ABERTURA

solicitando autorização do Senado Federal a fnn de
que aquele Estado possa realizar operação de crédito
externo no valor que menciona para os fins que especifica.
- Recebimento- do Ofício n9 S-32/85 (n9 621/85,
na origem), da Prefeitura Municipal de Maceió-AL,
solicitando a alteração do__art. l f da ResQlução n9
129, de 5 de dezembro de 1984.
-Recebimento das Mensagens nts 169 e 170/85
(nts 378 e .379/85, na origem), p"elas quais o Senhor
Presidente da República solicita autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado de Sergipe possa contratar operações de crêdito, para os
fins que especifica.

2..2.2 - Requerimento

2.2.1 - Comuni<2Ciles da Pres111êncla

-Recebimento do Oficio "'S-31(85 (n• 574/85,
na origem), do GovernadOr do Estado do Maranhão,

2.3.1 - Matéria apreciada apds a Ordem do Dia

-Projeto de Lei da Câmara n983f85,'em regime
de urgência, nos tennos do Requerimento n9 306/85,
lido no Expediente. Apro..-ado, em primeiro turno,
após pareceres das comissões competentes, tendo o
Sr. Jorge Kalume usado da palavra na sua discussão.
2.3.2- Deslgnaçio da Ordem do Dia da próxima
seosio.

2.4- ENCERRAMENTO

-No;> 306/85, de urgência para o Projeto de Lei da

Câmara n983/85, que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria do TribuM
nal Regional Eleitoral do Estado do Cearã, e dá outras providências.
2.3- ORDEM DO DIA

2.2- EXPEDIENTE

-Projeto de Lei do Senado n9 93/80, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de divulgação, em cinema,
râdio e televisão, da História do Brasil ou de seus vultos. Aprovado, em segundo turno. A Câmara dos Deputados.

- Redação_ Final do Projeto de Lei do Senado n9
26/79, de autoria do Senador Orestes Quércia, que
acrescenta parágrafos ao art. _517 da Consolídação
das Leis do Trabalho. Aprovada. Â Câmara dos Deputados.

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Moacyr Duarte, proferido
na sessão de 8-8-85.
4-MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 137' Sessão, em 14 de agosto de 198S
3• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Enéas Faria, Martins Filho e Itamar Franco
ÀS U HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Fábio Lucena - Aleides Paio Alo~sio Chaves -Gabriel Hermes - Hélio Gueiros Alexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva
- Ccsar Cais - Virgílio Távora - Moacyr Duarte Martins Filho - Marcondes Gadelha- Milton Cabral
- Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira- Luiz CivalcaÕte- Lourival Baptista- Jutahy
Magalhães - Lomanto J(mior - Luiz Viana .:....: João
Calmon - J osê lgnãcio Ferreira - Nelson Carneiro Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo CamposSevero Gomes- Henrique Santillo- Gastão MUller-

Marcelo Miraitda - Roberto Wypych - Álvaro Dias
- Enéas Faria - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.

~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
O FICIOS

O _S:R._ PRESIDENTE (Enéas Faria)- A lista de presença- acusa o coniparecimento de 40 Srs. Senadores.
Ha~endo~_número

regimental, declarq_aberta a sesM

__ _:_são. __
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretârio irã proceder à leitura do Expediente.

Do Presidente do

Supr~o

Tribunal Federal

N9 S/29/85 (n• 42/85- P/MC, na origem) de 12 do
corrente mês, encaminhando ao Senado Federal cópias
das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraor-
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dinário n"' 103.808.-0,~dOJ::stãdO-de são PaUto, o qual declarou a inconstitucionalidade do n9 3 do parágrafo único do artigo 20 da Constituição daouele Estado.

N• S/30/85 (n'43j85- NMC, na origem) de 12 do

corrente mês, encaminhando ao Senado Federal cópias
das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribuna! Federal nos autos do Recurso Extraordinário n"' 94.580-6, do Estado do Rio Grande do Sul, o
qual declarou a inconstitucionalidade da letra h, do inciso I, do art. I•, da Lei n• 5.384, de 27/12/66, daquele Estado.
(À Comissão de ·constituição e Justiça.)

Do primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

N9 352/85, de 12 do corrente, comunicando a aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado n'i' 139,
de 1980 (n"' 3.170/84, naquela casa), de autoria do Sena~
dor Aloysio Chaves, que dâ nova redação ao art. 836 da
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, ap:rovada
pelo Decreto-lei nl' 5.452;de I~' de maio de 1943. (Projeto
enviadO à Saitção ein 12 de agosto de 198:5).
Nl' .354/85, de 13 do corrente, comunicando a rejeição
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n~' 25, de 198:5 (nl' 1.626/75, mi Casa de ?rig_~)~ q!Je permite -a dedução do imposto de reÕda de 8:astos com assistência médica, in.clusive radiografias, exames de laboratÓrio e cirurgias, no caso e condições que eSPCiclfic"à~
(Projeto enviado à sanção em l~ de agosto de 198:5).

PARECERES
PARECER
N• 434, de 1985

-

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1985.
Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Relator
Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER
No 435, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'il 2~,
de 1981.
Disciplina a formaçilo de banco de dados pessoais e
respectivo uso das informações cadastradas.

O Congresso Nacional decreta:. _
Art. }9 Fica sujeito à prêvia e exj)fessa aquiescência
do interessado a coleta ou o processamento de dados
pessoais pelas entidades públicas ou privadas.
Art. 29 Ao solicitar a autorização do interessado, a
entidade explicará os motivos e as finalidades da medida.
Art. 31' A toda pessoa cadastrada, dar-se-â conhecimento das informações obtidas e respectivas fontes.
, Parágrafo único;-- ~assegurado ao indivíduo retificar
qualquer dada ou conclusão que julgar equivocada a seu
respeito.
Art. 4"' Os bancos de dados pessoais, atualmente existentes, serão inutilizados, salvo se os respectivos interessados concordarem com a sua manutenção.
P:.irãgl'ilfo úilicO.-- As entidades mantenedoras terão o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para consultar as pessoas cadastradas.
Art. S'il Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrãrio.

N• 436, de 1985

Redação do vencido, para o 2'~ turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado nl' 79, de 1980.

Da Comissilo de Redação

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta _a re_daçã~_do vencido, para o 2'~_
turno regimental, do Projetõ de Lei do Senado n'il 79, de
1980, que dispõe sobre o pagamento do repouso semanal
remunerado ao empregado comissionista.
Sala de Reuniões .da Coinissão, 14 de agosto de 1985.
- Leooir Vargas, Presidente -Saldanha Derzi, Relator
-Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER
No 434, DE 1985
Redação do vencido, para o 29 turno regimental,
do ProjetO de Lei do Senado ·n'il 79, de 1980. __ _
Dispõe sobre o pagamento do repouso semanal
remunerado ao empregado comissionista;
O Congresso N actonaL uecreta:
l'~

O artigo 79 da Lei n9 505, de 5 de janeiro de

1949, passa a vigcirãi acresCido da seguinte alínea:

....Art. 79

.......... •~·-· .•.. ·o~•

~ ..••• • • .-.' ·

e) para o empregado comissionista, que exerça a
sua função dentro ou fora d_o estabelecimento do
empregador, o equivalente a 1/6 (um sexto) do que
for devid-õ =durante a semana a título de comissã.o,
mais o correspondente a um dia de serviço da parte
fixa. se o salário for mistci.,..
Art. 2'il Esta lei entra errt vigor na data de sua ·publicação.
Art. 3'il Revogam~se as disposições em contráriO:--

PARECER
N• 435, de 1985
R,edaçio final do Projeto de Lei do Senado n9 292,
de 1981.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Conlissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nl' 292, de 1981, que disciplina a formação

PARECER
Nl' 437. de 1985

de banco de dados pessoais e respectivo uso das informações cadastradas.

PARECER

l.:omfssao de Redaçio

Art.
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Redação final do Projeto de Lei do Senado nt' 53,
de 1983.
_Relator: Senador Octávio Cardoso.

A_ Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n'il 53, de 1983, que dispõe sobre a reaJização de palestras, nos cursos de {'ii e 29 graus dos estabelecimentos de ensino do País, sobre personalidades que
se destacaram no plano nacional ou estadual e dã outras
p-rovidências.
Sala de Reuniões da Comissões, 14 de agosto de 1985.
....;.. Lenoir Vargas, Presidente- Octávio Cardoso, Rela~

to-r - Sal_danbs Derzl.
ANEXO AO.PARECER
N• 436, de 1985
Redaçilo final do Projeto de Lei do SeWido n'il Sl,
ile 1983.
Dispõe sobre a realização de palestras, nos cursos
de 19 e 29 graus dos estabelecimentos de ensino do
País, sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual e dá outras providências.
O Cangresso Nacional decreta:
Art. }9 Os estabelecimentos de ensino do País farão
ministrar, __~os cursos de _l~ e2Y graus, palestras sobre personalidades.cjue se destacaram no plano nacional ou estadual, providenciando a distribuição gratuita de apostilas dessas aulas_.
Art, 2"' As palestras a que se refere este artigo serão
orientadas, em cada Estado, pela respectiva Secretaria de_
Educação e Cultura, obedecido o critêrio de intercalação
na escolha das personalidades nacionais e estaduais. _
Art. 39 O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados de sua publicação, regulamentarã esta
Lei.
Art. 41' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'il ~evogam-se as disposições em contrário.

Comissão de Redação
Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n9 18.
de 1984.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 18, de 1984, que acrescenta a categoria
profissional do Contador no grupo das profissões libe-rais.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1985.
- Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, Relator
- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER
N' 437, de !985
Redação final do Projeto de Lei do Senado nY iS~
de 1984.
Acrescenta a categoria profissional do contador no
grupo das profissões liberais.
O CongreSso Nacional decreta:

Art. i 'ii J;: acrescida a categoria profissional do contador no grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividades e Profissões anexo_ à Consolidação das Leis do Trabalho,
-aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 11' de maio de
19A3.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrãrio;
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. J9Secretário.

t

lido o seguinte

RESOLUÇÃO
N• 80, de 1985
Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo_ CO_JJcedldo
à Comissio Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 22, de 1984, desdnada a analisar o fUDcfo..
uamento do Sistema Financeiro e de seo_ principal Agente Financeiro - Banco Nacional da Habitaçio BNH
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É prorrogado por 90 (noventa) dias
nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n9 22, de 1984, destinada a analisar o
funcionamento do Sistema Financeiro e de seu principal
agente financeiro - Banc_o Nacional da Habitação BNH.
&la das Comissões, 14 de agosto de 1985.- José Ignácio Ferreira- Cid Sarilpaio- Faíbio Lucena- RaJ..

mundo Parente - Hélio Gueiros - Alexandre Costa João Castelo - Américo de Souza - Helvfdlo Nunes Cesar Cais- José Lins- Moacyr Duarte- Marcondes
Gadelba - Nivaldo Machado - Carlos Lyra - Albano
Franco - Loarival Baptista- Passos Porto- Jutahy
Magalhães- João Calmon -Alfredo Campos- Bene-dito Ferreira - Marc_elo Miranda - Saldanba Derzi ~
Jaison Barreto- Carlos Chiarelli- Alcides SaldanhaOctávio Carãoso - Mario Maia.

RESOLUÇÃO
N• 81, de 1985
Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo cpncedido

à Comissão Especial criada pelo Requerimento n'il
196, de 1982, destinada a realizar estudos sobre Reforma Tributtúia.
Ó Senado Federal resolve:
Artigo. único. É prorrogado por 90 (noventa) dias
·n?s termos do art. 178 do Regimento Interno, o prazo
concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimen-
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to n., 196, de 1982, destinada a realizar estudos sobre Reforma Tributária.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1985.- Cid Sampaio - Mário Maia - Fábio Lucena- Raimundo Pa-

rente- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Cilstelo -Américo de Souza - Helvídio Nunes --César
Cais -José Lins - Moacyr Duarte - Marcondes Qadelha - Nivaldo Machado - Carlos Lyra - Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães - João Calmon - Jos~ Ignãcio Ferreira - '
Alfredo Campos - Benedito Ferreira - Marcelo Mi-

randa -

Saldanha Derzi -

Chiarem -

Jaison Barreto -

Alcides Saldanha -

Carlos

Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Fariã) .=-os expedientes lidos contêm número regimental de assinaturas para

constituir, desde logo, resoluções do Senado. Neste sentido, serã.o publicadas para que produzam os devidos
efeitos legais.
Sobre a mesa, projeto de lei que va-i se-r lido pelo Sr. 19Secretário.
-

t

lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 220, de 1985-Complementar
"Acresct:nta dlsposldvo l Lei Complementar O'
25, de :Z de julho de 197:5, que ''estabelececrltérlo e limites para a fixaçio da remuneraçio dos Vereadores", com vistas a determinar um piso para tal rema-

neraçlo."

O CQilgresso Nacional decreta:
Art. 19 No art. 49 da Lei Complementar n9 25, de 2.
de julho de 1975, renumerado o seu parágrafo único para
§ lt, é acrescentado o seguinte§ 29:
. "Art. 4'~
.............. _..........•..•.•. ~
§ I'
....... ·······-· ..... ······-·· ... ..
§ 29 A remuneração minima atribuída aos Vereadores não poderá ficar aquém de importância
correspondente a seis por cento (6%) da devida aos
Deputados à respectiva Assembléia Legislativa,
nada obstando, neste caso, que seja ultrapassado o
percentual máximo fixado em lei para acorrer a tal
despesa.~·

Art. 2_9 =Esta lei complementar entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 _ Revogam-se as disposições em contrário.
Justlflcaçio

A eXPeriência tem demonstraâo que os critérios da
Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, não são
os melhores para a fixação dos limites da remuneração
atribuível aos Vereadores.
Aliás a edição da Lei Complementar n9 45, de 14 de
dezembro de 1983, através da qual se elevou para 4% o
percentual máximo da despesa com que cada município
pode pagar seus Vereadores, é prova mais do que cabal
do que aqui se afirma.
De qualquer forma, o que aqui pretendemos ê uma pe~
quena inovaÇão na legislação pertinente em-vigor, airida
a L. C. n9 25(75, para o firri de estabelecer um piso remuneratório aos Vereadores, fixado este em 6% da importâ. .m:ia - que cabe aos Deputados da respectiva Assembléia Legislativa, casO em que, excepcionalmente,
poderá o Município ultrapassar os limites da Lei Complementar n'~ 45, de 14.12.83.
Trata-se de medida que visa assegurar um miníma de
dignidade à remuneração atribuída por certos municípios pobres a seus edis, cujo trã.balho tambêm ê preciso
reconhecer.
Sala das Sessões, 14 de agosto_de 1985.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N• 45,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983
Estabelece critério para a remuneração de Vereadores.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar;

Art. 19 A d~pesa com a remuneração de Vereadores não ultrapassarâ a 4% (quatro por cento) da receita
efetivap1ente reaJizada no exercício imediatamente anterior.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de_ s~a publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR N'.25,
DE 2 DE JULHO DE 1975
Art. 4'? A remuneração dos Vereadores não pode ultrapassar, no seu total, os seguintes limites em relação à
dos Deputados à Assemblêia Legislativa do respectivo
Estado.
I - nos Municípios com população atê 10.000 (dez
mil)_ ~bitantes, IO~_(dez: E..~E E~t?); __
_-II- nos Municípios com população de mais de
10.000 (dez mil) a 50.000 (cinqUenta mil) habitantes, 15%
(quinze por cento);
UI- nos Municípios com população de mais de
50.000 (cinqUenta mil) a 100.000 (cem mil) habitantes,
20% (vinte por cento);
IV- nos Municípios- com pOpulação de mais de
100.000 (cem mil) a 300.000 (trezentos mil) habitantes,
25% (vinte e cin-co por cento);
V - nos MuniCípíoS coni população de maiS de
300.000 (trezentos mil) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, 35% (trinta e cinco por cento);
VI- nos Municípios de mais de 500.000 (quinhentos
mil) a 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 50% (cinqUenta por cento);
VIl-- nos Municípios de mais de 1.000.000 (um milhão) de habita,ntes, 70% (setenta por cento);
VIII -nas Capitais com população atê 1.000.000 (um
milhão) de habitantes, 50% (cinqflenta por cento};
IX- nas CapitaiS com população de mais de
1.000.000 (um mi~hão) de_~!>il:Sntes, 70% (setenta por
cento);
X- a remuneração minima dos Vereadores será de
3% (três por cento) da que couber ao Deputado Estadual, podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no art. 7'~
Parágrafo único. A -remuneração dos Vereadores
dos Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima será
calculada com base na dos J)eputados às Assemblêias
dos Estados do Pará, Amazôn_í!l e Acre, respectivament_e.
-• ,-, :-~ ' • ;-, ~; .-.-. • • • '-; .~. ;~ • ;-,-~';;;,,c;-;' • . .-.; • ;c; • • • ,", • •

(Ks COmiSsões de Coristiiuição e Justic;ã, de Municípios e de Finanças.)
O SI!. Pl!ESIDENTE (En~sFaria)- O projeto lido
serâ publicado e remetido às comissões competentes.
A Presidência comunica que, nos termos do artigo 278
do Regimento Interno, por ter ~_ebido parecer -~on
trário, quanto ao mérito, da comiss-ãOã quç foi distribuído, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 226, de 1984 (n"' 1.940/79, na Casa de origem),
que estabelece a obrigatoriedade da empresa em manter
um assistente social na ComisSão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), visando ao estudo de suas causas.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. Pl!ESIDENTE (En~s Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem,
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu gostaria que V. Exf., por gentileza, informasse- ao
Pk_n,âxio de que tratam os expedientes do Supremo Tribu_nru_federal, que acabam de ser lidos pelo Sr. 19Secretârio.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -A Mesa procederá novamente à leitura, esclarecendo a V. Ex•:
OFICIO DO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
No S/29/85 (n• 42(85-P/MC, na ori~em), de 12 do
corrente mês, encaminhando ao Senado Federal cópias
das notas taquigráficas e do acórdão proferído pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordináriá n9 103.808-0, do Estado de São Paulo, o qual de-
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cJarou a inconstitucionalidade do n9 3 do parágrafo único do artigo 20 da Constituição daquele Estado.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, por meio da Mesa, quero dirigir reclamação à Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal. Reza a Constituição, art.
42:
.. Compete privativamente ao Senado Federal:
VII- suspender a execução, no todo ou em par- -te, de lei ou decreto, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;"
A reclamação ê a seguinte: O Supremo Tribunal Federal só tem encaminhado ao Senado declarações de inconstitucionalidade resultantes de recursos extraordinãrios. Quando se trata de declaração de inconstitucionalidade conseqüente de reclamação ou de petição, junto
ao Procurador-Geral da República, quem executa a suspensão das leis ê o Presidente da República por meio de
decreto, pelo menos atê o dia 14 de março do ano em
curso. Por conseguinte, reclamo à Comissão de Constituição e Justiça do Senado no sentido de agir dentro da
COnstituição~ a fim de que o Supremo Tribunal Federal
cumpra, em sua inteireza, o art. 42, inciSo-V"ll,Oa CóilstituiÇão- Federal.
Era o que eu tinha a dizer, pela ordem. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- A Presidência
acolhe a reclamação de V. Ex• para decidir no momento
oportuno.
Há oradores inscritOs.
Concedo a palavra ao eminente Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CAIS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto a esta tribuna, mais uma vez, para abordar o
problema da educação brasileira.
Como ê do conhecimento d~s nobres Senadores, a
Fundaçio de Assistência ao Estudante (FAE), criada
pela Lei n• 7.091, eni 18 de abril de 1983, ê o resultado da
fusão da Fundação Nacional de Material Escolar (FE~
NAME) com o Instituto Nacional de Assistência ao Estudante (INAE), para atuar juriio à população estudantil
do J9 e 29 graus.
A CQorde_ll_~ção d~_politica de assistência ao estudante,
bem COmo -o deSenvolvimento de estudos visando subsi·
diar sua formação, a melhoria de qualidade, a diminuição dos custos e a criação d_e condições compatíveis
de acess_o dos usuário_s a9 material e~olar didático, a alimentação e às bolsas de estudo e manutenção, são alguns
dos princípios básicos que fundamentaram a criação da
aludida fundação.
Mas, de acordo com o testemunho de especialistas no
assunto, a assistência que vem sendo prestada à população estudantil, se encontra bastante diversificada e fraCiónada graças ao envolvimento de inúmeros órgãos perfeitamente áispCnsâveiS ria- execução dos programas assisteilciais. Evidentemente, o mais lógico seria o Ministêrio da Educação alo.car recursos financeiros a. um só
organismo, no caso, a Fundação de Assistência ao Estudante para melhor atender as necessidades dos estudantes, uma outra sugestão que ora faço~ estender a açãoda
FAE aos estudantes do 39 grau. Não tenho dúvidas, Sr.
Presidente, de que se aprovada a minha sugestão, teremos uma formação acadêmica e profissional mais compatível com a realidade brasileira.
Aliás, Srs. Senadores, devo relatar o drama das
farru1ias nordestinas que para custear o estudo de seus filhos na universidade soma os esforços de todos os seus
membros.
Privam-se, às vezes, da alimentaçãá para ter um filho
formado pela universidade.
O drama se amplia quando após todo este esforço, o
filh(! não consegue emprego num mercado de trabalho
recessivo.
Alêm de sacrificado, estamos fabricando revoltados.
O projeto não resolve a segunda parte, mas pelo menos diminui o sacrifício~-O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. CESAR CAIS -

Com muito prazer.

O Sr. Nelson Carneiro::.... V. Ex• se referiu à situação
das famílias nordestinas que encontram dificuldades
para que seus filhos estudem nas Faculdades. V. Ex• po--
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dería ver que esse é um problema nacional. Hoje, a gran~
de dificuldade é inanter o filho na Faculdade e, principalmente nas Faculdades pagas, jã que aqueles que tr_abalham não têm uníversidades gratuitas para que possam estudar durante à noite. Isso importa dizer o seguin-te: que estamos devirtuando cada dia mais, e vamos continuar- desvirtuando este ano, o pensamento que deve
orientar a distribuição __ das subvenções parlamentares
para as casas de caridade, para as instituições beneficentes, porque todos somos atacados por centenas de apelos
para converter essas verbas, destinadas a menores carentes, a menores abandonados, a velhos sem esperança de
recuperação, para auxiliar aqueles que vêm bater às portas dos nossos gabinetes, pedindo que se destinem partes
dessas verbas para bolsas de estudo. Então, estamos desvirtuando o pensamento do legislador e cada um de nós
sofre dificuldades de fazer isso. Confesso a V. Ex• que
reajo o quanto posso e só excepcionalmente atendo. Mas
isso mostra a necessidade de se multiplicarem as Faculdades, as universidades noturnas federais. Infelizmente,
Senador Cesar Cais, na Ordem do Dia, estâ um projeto
de minha autoria, do ano de 1980, que determina que as
iristituições de ensino superior; vinculadas à União,
mantenham cursos noturnos. Mas a obstrução levantada
pelo Partido Democrático Social, por motivos certamente -imperiosos; impedia que esse projeto fosse aprovado
na 2' feira, na 3• feira e, hoje, tambêm, não serâ votado.
Veja V. Ex•: desde 1980, se procura diminuir a gravidade
desse problema permitindo que as universidades federais
mantenham curso noturno, como faz, já, a Uni_versid~dC:
de São Paulo. A UniVersidade do Cearâ, o seu Estado,
V. Ex• sabe, não pode. Quantos alunos poderiam estudar
gratuitamente na Universidade do Ceará se houvesse
cursos noturnos como nas Universidades da Bahia, do
Rio deJ aneiro! Mas, não f Vamos retardar mai~ ess~ pr~
jeto e indefinidamente- ê um projeto de 1980- atê <fue
o Poder Executivo, na compreenção do problema, tome
inicãafíVil de um projeto que pod~~ia ser do Poder Legislativo e que há cinco anos está penando'' aqui. V. Ex• faz
muito bem em sitar a gravidade do problema educacional brasileiro, que não diz apenas resPeito ao curso secundário, mas tambêm ao curso superior, porque as taxas altas, cobradas pelas ,faculdades, selecionam e impedem a presença dos menos favorecidos nesses estabe,lecimentos, criando, assim, uma elite, que se car~cteriza não
pelo valor, mas pelo poder econômico.
O SR. CESAR CALS - Agradeço, nobre Senador
Nelson Carneiro, o aparte elucidativo de V. Ex• Mas,
realmente, creio ...

O Sr. Virgillo Tivora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ctsAR CAIS -

Com mui to prazer!

O Sr. VirgílioTivora- Só para dizer a V. Ex• de que,
realmente, estamos obstruindo a pauta de acordo com a
diretriz da nossa liderança, atê vermos cumpridos compromissos assinados quando da votação eleitoral. Bem
presente o episódio da última lei no período de todos os
presentes. Mas nos comprometemos, a pedido que seja, a
inversão da pauta, estando no exercício da Liderança,
dar o sim do Partido a este item, reconhecido que é, extrema utilidade e. urgência.
O SR. ctsAR CAIS- Nobre Senador Nelson Carneiro, como V. Ex• ouviu do Senador Virgüio Távora, a
obstrução que o nosso Partido faz não ê: ao mérito do
projeto de V. Ex• S. Ex• até aqui sugere se faça inversão
da pauta, que estaremos dispostos a votar um projeto
tão meritório e, na realidade, V. Ex• aborda o problema
nacional.
Quero dizer aos Srs. SeiiãdOreS que esiei-CfOis -pr-061emas- o do universitário que, após o esforço da família,
privando-se da alimentação, para formar o filho, porque
a nossa sociedade, ainda, é na base do status, do anel no
dedo e, depois, ficam desempregados e isto dã uma revolta tão flagrante, uma revolta tão grande e é um dos
maiores problemas, hoje em dia, da Alemanha Ocidental
- o nível universitário - são os profissionais universitárioS desempregados. Mas, a verdade é que existe a vaga
o aluno passa na faculdade e a família não tem como
custear os estudos. Sinceramerite; é revoltante ver o esforço que essa família faz para Custear o estudo dos seus
filhos.
O Sr. Nelson Caroelro- Agradeço a V. Ex•.

Minha intervenção conseguiu a solidariedade do
nobre Senador Virgílio Távora e, já agora, se a Liderança do PMDB concordar,_ eu, tambêm, vou pedir a inversã-o da Ordem do Dia para que esse projeto, da maior
refevância, seja -votado em primeiro lugar e, assim,_ poderemos antecipar a essa multidão de estudantes que não
têm como pagar as faculdades caras, não só no Cearâ ou
no Nordeste mas em todo_o Brasil, a possibilidade de freqUentarem cursos noturnos mantidos pela União. Agradeço a V. Ex• e, penhoradamente, ao nobre Senador
Virgílio Távora, sensívC:I ao meu apelo.
O Sr. Aloysio Cbaves- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. d:SAR CALS - Srs. Senadores, o principal
objetivo do meu pronunciamento ~ dar ciência a esta
Casa que. _oportunamente, farei submeter, à consideração -dos meus ilustres pares, projeto de lei, autorizando
a extensão dos beneficias dessa Fundação de Assistência
ao Estudante do terceiro grau.
O Sr. Aloysio Cbaves- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ctsAR CALS -

Coni muita honral

O Sr. Aloysio Qaves - O funcionamento de determinados cursos universitáriOs, à noite, é questão que já se
arrasta neste País há bastante tempo. Recordo-me de
que. à êpocaem que exercia o cargo de Reitor da Universidade do Pará, esse assunto foi exaustivamente debatido
no Conselho de Reitores. Os encargos que resultam de
um terceiro turno administrativo, tambêm com pessoal
docente, não só para remunerâ-lo, como tambêm para_
selecionâ-lo em número suficiente para atender todas às
exigências do ensino, constituem obstáculo à adoção e
aplicação dessa medida. Na área do Governo, que mantém as universidades autárquicas ou subvenciona fortemente as fundações públicas, hâ uma grande resistência,
alêm do fato de que não é possível se estabelecer, c·om facilidade, o funcionamento eficiente de determinados cursos à noite, sobretudo, na área de saúde. Em Medicina,
por exemplo, o aluno, depois do básico e a p8rtir do terceiro ano recebe muitas aulas ministradas nos hospitais
em contato com os doentes nas enfermarias. Não ê possível, evidentemente, submeter esses doentes, já à noite enterrompendo seu descanso e seu tratamento, a nossos
turnos de trabalho ou inspeção mêdica que resultaria do
ensino ministrado nesse horã.rio especial. Mas para determinados cursos, e creio que este ê o propósito do SenadOr Nelson Carneiro, porque cada Universidade faria
'a_sMa a._d_e_quação. N~o há nenhum inconv.~nientç_ e, ao
contrário, quando fui Reitor da Universidade Federal do
Pará. Acho estimulei a realização desses cursos à noite.
A Universidade do Parâ ministra vários cursos no período noturno. Acho portanto, o projeto de grande oportunidade devendo merecer a aprovação do Senado Federal.
O Sr. NelsOn Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. Cf:SAR CALS - Com prazer!
O Sr. Nelson Carneiro- Antes que V. Ex• responda
ao nobre Senador Aloysio Chaves, certamente por isso ê
que a Comissão de Constituição e JustiÇa lhe deu carâter
auto-iizativo. ·E o projeto, no ã.rt. 29, prevê:
.. Poder Executivo: ouvido o Conselho Federal de
Ed_l!_çação, regulamentará esta lei no prazo de 60
dias, definindo os recursos e respectivos currículos e
números de séries que serão minis!rados, no período
noturno, pelas instituições de ensino- superior, vinculadas à União."
DeiXa, portantO, ao Poder Executivo, ouvidO OConselho, a seleção desses cursos, que podem ser ministrados
durante a noite, e aí terão todos os cursos.
O SR. ctsAR CALS- E ê claro, nobres Senadores
Nelson Carneiro e Aloysio Chaves, aqueles curs~ que
forem exeqUíveisl Até a própria Medicina talvez possa
fazer horas extraordinárias, durante o dia, no caso específico. Mas o importante é que se diminua o custo do
ensino univerSitário. Este, o sentido do meu pronunciamento. Acredito que ·o governo, caso seja aprovada a minha proposta, não enfrentará dificuldades na sua execução, uma vez que, os recursos destinados à educação
foram definidos recentemente atravês do projeto de lei
do ilustre Senador João Calmon, sancionado pelo Excc-
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lentíssimo Senhor Presidente da República Josê Sarney,
com o respaldo do legislativo.
Devo, Sr. Presidente, nesta oportunidade, destacar
Que a população estudantil brasileira, que se localiza, na
faixa etária média de 25 anos, necessita ter um organismo destinado exclusivamente para cuidar dos interesses
da classe, que hoje soma milhões de universitários. Esse
órgão centralizaria sua atuação na solução dos problemas de crédito educativo, bolsas de estudo, bolsas de trabalho e maior assi-stência às ~ntidades estudantis, enfim,
uma unidade que tenha uma acentuada abrangência nos
diversos segmentos educacionais do País.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME- (PDS- AC. Pronuncia
o segUinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores~
Quero encaminhar à consideração da Mesa o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
No
, DE 1985~
Dispõe sobre Jsençio do Imposto Teritorlal Rural
para propriedades até 300 bedares, na Amazônia Legal, e dá outras providências.

(Do Senador Jorge Kalume)
O Congresso Nacional decreta:

_

-- Art. 19- São isentas do Imposto Territorial Rural as
glebas de áreã. não excedente a 300 {trezentos) hectares,
situadas na Amazônia Legal.
Art. 29 A faculdade concedida ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) de constituir
rendas com o exercício de suas atividades, conforme item
IV do artigo 59 do Decreto-Lei n9 289, de 28 de fevereiro
Qe 1967, não prevalecerá, para fins de cobrança de retribuições decorrentes do exercício do seu poder de policia,
nq que concerne às propriedades abrangidas pela isenção
de que trata o artigo 19 desta Lei.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições -em contrârio.
Jusdflaçio
Abrangendo U!Da grande ârea de 5.500.000 km 2, que
atualmente abriga apenas uma população de 12 milhões
de habitantes, a AmazQnia Legal constitui uma vasta re·
glão vazia que está a exigir continuamente medidas indispensáveis à sua ocupação, para que se realizem os
seus elevados objetívos económico-s-ociais.
O Imposto Territorial Rural - ITR, de competência
da Uriião, tem sido utilizado prevalentemente como instrumento de política extrafiscai com vistas sobretudo à
efetiva ocupação de imensas áreas de reduzidfssima densidade demográfica, como é o caso da região denominada Amazónia Legal.
Sabe-se que o referido tributo_ vem sendo utilizado
com a finalidade de estimular a ocupação e, conseqUentemente, induzir o aproveitamento das terras para tornálas realmente produtivas. Mas como fazer para se tirar o
melhor proveito dele como instrumento de política extrafiscal, considerando que a Amazônia Legal comporta
um c,ontingente de 400 milhões de pessoas e o Brasil possuí somente 120 milhões de habitantes?
A solução para o problema consiste, portanto, em dar
à Amazônia- Legal um tratamento diferenciado,
tomando-se medidas, inclusive de caráter tributário, relativas à dispensa de ónus e encargos e á criação de facilidades capazes de estimular e encorajar a ocupação daQuela área, de inodo a viabilizar o seu crescimento demográfico e O seu áesCrivOivímento econômico-social. Mesmo antes de haver exercido o honroso mandato de
Deputado Federal em 1963, não tenho poupado esforços
no sentido de se adotar um tratamento diferenciado para
a Amazônia, condizente com a sua extensão territorial,
suas peculiaridades e sua grande importância económica
para o País~ redimindo-a de sua condição de imenso es·
paço vazio inaproveitaâo.
Como Senador, meus trabalhos nesta Casa têm-se dirigido para: esse mesmo obje~:'o que há tanto t~po vc-
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nho perseguindo: o de proporcionar à Amazónia condições e instrumentos efeúVõS-Pàiá O séu-deseiwolvimento, através de uma política própria para a sua ocupaÇão e

para a exploração de suas riquezas.
Dentro dessa linha de atuação voltada para o desenvolvimento da continental área, que é a Amazônia, apre..
sentei as seguintes proposições:
--Projeto de Lei do Senado n., 117, de 1979, que "dispõe sobre a aplicação, como incentivo-fiscal; na área dei
SUDAM, da totalidade ~o imposto de Renda devido pelas pessoas tisicas e jurfdiCãs dolniciliadas na A.niazónhi
Legal, e dã outras providências";
-Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1980,-que "aUto-riza o Poder Executivo :i propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômico- CDE, a providência que especifica" (aumento, de 8% para 10% e de 4% para 8%, da
arrecadação do Imposto sobre Operações FinanceirasIOF, destinada, respectivamente, ao Banco do Nordeste
do Brasil S.A., e Banco da Amazônia S.A., a partir do
exercíciO financeiro de 198r até o de 1986);
-Projeto_ de Lei do Senado n~' 171, de 1982, que "institui zona franca na cidade de Cruzeiro do Sul,~ município do Estado do Acre, pelo prazo que especifica~ e dã
outras providências";
-- Projeto de Lei do Senado nl' 207, de 1984, que "autoriza o Poder Executivo a isentar da cobrança de muitas
e de correção monetária, os débitos relativ_os ao ITR
(Imposto sobre Propriedade Territorial Rural) e a contribuição devida ao INCRA, incidentes sobre imóveis situados na Amazônia legal e dâ outras providências".
Reconheço que os governos têrn procurado modificar
a situação da Amazónia através de providências· que
realmente lhe propiciaram reais condições para a expan~
são e o aperfe'iÇO:ainentO -de suas atividades econômicas.
Dentre tais providências; -cabe cifar:
-criação do então Banco da BoiTacha; que desempenhou relevante papel para o desenvolvimento da produção gumífera;
- a construção das estradas Belém-Brasília e BrasíliaAcre;
- a construção da Hidroelétrica de Tucuruf;
- a criação da Zona Franca de Manaus, que permitiu
o soerguimento sócio-econômico do Estado do Amazonas e, especialmente, de sua capital, bem como impulsionou o desenvolvimento dos Estados e Territórios limítrofes:
- a elevação dos Territórios do Acre e Rondônia -a
Estados.
Não -Obstante essas admiráveis realizações governamentais em beneficio da Amazónia, a área continua
apresentar uma densidade denlogrâfica muito aquém d3s
suas reais necessidades de criação de novas atividades
econômicas e de expansão das já existentes.
Em face desse quadro de carências e dificuldades que
ainda predomina naquela imensa e promissora região do
território nacional, faz~se necessário utilizar-se de instru~
mentes e mecanismos que, juntando-se às medidas já efetiVadas, contribuam para a integração da Amazônia- na
economia nacional.

Em consonância com esses objetivos de inegável' relevância, não só para a AmaZôiiiã<-inas também para o
Pais, ê que proponho o presente Projeto de Lei que visa a
isentar do Imposto Territorial Rural os imóveis de até
300 (trezentos) hectares situados na Amazônia legal.
Trata-se de medfcii" de elevadO alcance e~onô.mico~
social porquanto, por representar a eliminação de um ónus que pesa sígnificativameitte sobre aqueles que se dedicam à terra da Amazônia, será um incentivo a mais
que certamente darã novo alento à ocupação e ao desenvolvimento daquele imenso mundo vazio.
Como se observa, a isenção alcança apenas os imóveis
de até 300 hectares, áreas esta que para efeitos da fruição
do favor fiscal, considero pequeníssima em relação à
área de toda Amazônia Legal (5.500.000 kml).
O beneficio fiscal abrange também os preços de serviços prestados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvi-
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mento Florestal (IBDF) em decorrência do exercício do
seu pOder _de políci<l.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao_ eminente Senador Vírgílío Távora, como Líder
do PDS.
..

O SR. VIRGIUO TÁVORA (PDS - CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs:-senadores:
Vamos continuar, agora como num seriado, e o fare~os cada vez que tivermos direito a falar pela liderança,
aquela ·apreciação que dias atrás iniciamos, e ainda hoje
ficaremos. adstritos ao item déficit público. Sr. Presidente, da vez passada afirmamos aqui aos Srs. Senadores, e
o dissemos com toda a isenção possível, que nos preocupava muitíssimo, o esquema apresentado na Câmara dos
Deputados para a cobertura de um déficit, que àquela altura se fixava na ordem de 84,9, digamos, 85 trilhões de
cruzeiros-, que depois, com reformulações sacessivas de
pontos_ de vista das autoridades gQyernamentais, atingiu
_até os 108'-tri. Este esquema que cOnsiderava 4 alternativas --à época, por si só mostrava que 4 alternativas
eram na verdade a somatória de 4 soluções, porque nenhuma delas, por si só, cobriria o mesmo. Foi depois,
por determinação de Sua Excelência o Senhor Presidente
da República, apresentado como alvo a ser atingido, um
défict de 50 trilhões de cruzeiros. O restante, por conta
de cortes em estatais, de contenções_ de caixa e, piincipalmente, das célebres antecipações de receitas até então
pouco de nós conhecidas, mas que reconhecemos de boa
eficiência.
Restaria, então, o déficit citado de 50 trilhões de cruzeiros a ser coberto. Por emissão de moeda e por emissão
de titulas do Governo.
Muito bem! Pelo projeto governamental, inicialmente
essas emissões situar~se-iam, em termos de moeda, numa
expansão de atê 150%; da base monetâria depois, aumentaram esse limite a 180% _até agora, nada temos a ressalvar~.- e se procuraria dar mais 10 trilhões de cruzeiros
- conta inicial- de lançamento líquido de novos títulos, quer dizer, títulos além daqueles necessários para o
rolamento da divida. Na sessão passada permitimo~nos
chamar a atenção do Plenârio de que jâ era preocupante,
sem discutir o mérito, só na preliminar, que: a transparência quase completa - não ê completa - que existe
hoje das contas governamentais pela apresentação que
dela nos fazia o Banco Central referido a 3l-7-85_aa_ltura
do déficit e como esse déficit estava sendo coberto.
O Sr. César Cais -

Permite-me V. Ex• um aparte?

~o SR. VIRGIUO TÁVoRA --Pois não, eminentC
Senador César Cais_. Só pedirfamos que fosse rápido,
pelo adiantado da hora, mas aceitamos o aparte, com
imenso prazer.
O Sr. César Cais- Nobre Senador Virgílio Tâvora,
ontem, V. Ex•, ao falar do déficit público, teve aqui a
contestação de alguns eminentes Senadores de Partidos
do Governo, f:ntre os quais o nobre Senador Hellrique
Santillo, que falava que aquele déficit público de 85 tri~
Ihões_ de cruzeiros poder_ía diminuir gf~<!ativamente_ e
chegar aOs 50 trilhões ao fim do ano. Hoje, o SecretárioGeral do Ministério da Fazenda e estou lendo aqui o
copy--desk-disse:
..0 Secretário-Geral do MíníStério da Fazenda,
Sebastião Marcos Vital, afirmou ontem, durante o
seminário internacional sobre mercado futuro de
taxa de juros, que o Governo não vai baixar artificialmente as taxas reais de juros, na medida em que
é o principal responsável por esta situação, com seu
elevado déficit público. Este mês, informou, o défi-- c:it de caixa do Tesouro deve ser deCr$10 trilhões a
-CrS I I trilhões, aumentando pafa cerca de Cr$ 50
trilhões o total acumulado nos primeiros oito-meses
de 1985. JB- 19 OG-20."

O SR. VmGIUO TÁVORA- Eminente Senador,
justamente sobre este assunto é que íamos nos det~ um
--pouco. Mas vamos nos -referir, com permissão da nobre
Situação, a uma continuação das considerações feitas
não por um SenadOr da OposiÇãO, mas juStainente- pela
segunda autoridade do Ministério da Fazenda e, para is~
ti?, chamava a devída atenção de toda a Casa.
"Há cerca de l mês o Governo anuriciou um corte de Cr$ 30 lrilhões no déficit ... "

Não eram 30 trilhões, mas 28, entre parênteses. Não
vamos brigar com o Dr. Vital por dois trilhões: já estamos I'lôs brasileiros tão acima dessas mesquinharias, que
mais dois trilhões ou menos dois trilhões não iriam afetar as contas governamentais.
"NÕ.enta-ntO- iSso é palavra do Sr. SecretârioGera.J do Ministério da Fazenda- o que se nota no
momento são apenas alguns resultados na receita,
em função do aumento dos impostos que carreará
para os cofres públic_os 15 trilhões de cruzeiros este
ano, muito abaixo, ·srs., portanto de números por
nós aqui alinhavados, não da nossa cabeça, mas da
decisão governamental.
"Entende Sebastião Vital que a única maneira de
financiar este déficit deste mês - 10 ou 11 trilhões
em agosto - será através da emissão de moeda e
pela colocação de títulos públicos no mercado.
"Não hâ outro jeito", acentuou."
Segundo declarou, ..é muito preocupante" - e a1 t
que voltamos ao que afirmamos quanto à expansão da
base monetária- "a expansão da base económica Que já
atinge, em 12 meses, 240%".
Srs., o projeto de cobertura do déficit contemplava
quanto à emissão de moeda, isto é, a expansão da base
econômica, um teta de 150% que, depois, foi levado para
180%. Chamamos a atenção do nobre Plenârio que não
somos nós que estamos afirmando. Aliás, ontemjâ se ve-rificava pelos números que aqui apresentamos, que jâestâ em 240%, portanto, estourando todas as previsões.
Já temos nos_ dirigido a eminentes membros da Situação, em carãter particular, pedindo que chamassem a
atenção de quem de direito, do descompasso que existe
entte-~eterminadas afirmações quanto a números, qllan-..
to a realidades existentes emitidas por alguns dos responsáveis maiores pela coisa pública. Exemplificamos: on..
tem aqui, dito por nós- e não estamos bem lembrados
se depois, constante o mesmo número do brilhante pronunciamento na forma, já que discordamos bastante do
mêrito, do Senador Fábio Lucena- que o déficit do sis-tema prev~de~ciárío, à conta do lAPAS estava, até 31 de
julho deste ano, sitUado- segundo o Banco Centralem 2 trilhões e 674 bilhões de cruzeiros. _
Hoje, um dos mais inteligentes - não fazemos favor
nenhum a esta pessoa - membros do Governo, nosso
ex-colega Waldir Pires, nos sai na defesa da concessãoque aliã.s, é muito humana, muito justa - dos 20% de
gratificação aos servidores da Previdência Social. com
uma afirmativa que desmente totalmente a existência de
déficit na Previdência Social. Quem está apresentando à
Nação o espelho da realidade: o Banco Central ou o Ministério da Previdência Social? Diz S. Ex• que:
"Como resultado direto da política de seriedade,
e busca de eficiência...

austerT~ade

O Sr. MUton CabNI - Permiti-me V. Ex• um pequC:.
no comentário -a respeito deste tópico, nobre Senador?
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Um instante, nobre
Senador! Permita-me apenas concluir o meu racio~ínio.
.. Houvççrescimento de 10% acima da inflação na
receita da Previdênciã Social, e redução real da despesa de 1%, apesar de todos os aumentos de serviços
concedidos e pagos. Ele credíta isto basicamente à
política de cessação intransigente da impunidade na
luta contra as fraudes, sonegações e desperdícios.
A esperança do ministro é zerar o áéficit do Ministério atê o final do ano, contribuindo decisiva~
mente na luta contra a inflação."
Não vamos dar agora o aparte, neste segundo, a V.
Ex~, Senador Milton Cabral, por- uma questão de delica~
deza. V. Ex~ vai ver, pela frase seguinte, que é por delicadeza de nossa parte.
.. Ele disse que o semestre foi fechado quase sem
déficit, cOntra uma previsão de um saldo negativo
de Cr$ 1,240 trilhão feita em março, que elevaria o
déficit para Cr$ 7,8 trilhões ao final do ano."
O Sr~ Fábio Lucena- Nobre Senador, já que V. Ex•
citou meu nome_. me permit~~·
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ele disse que fechou.
Está dito aqui pelo Banco Central que o déficit do sistema previdenciário é de 2 _trilhões e 674 bilhões.
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O Srj. F'blo Lucena - Nobre Senador, me permita, jâ
que V. Ex'" me citou (Assentimento do orador.)- O que
eu li, dados da Fundação Gettllio Vargas, não se refe-riam a déficits e, -sim, a despesas. A flindaçilo Gctólio
Vargas fala cm despesa que confere exatamente com o
número citado por V. Ext

to, fundamentaJmente, o que cobriu o dE:ficit foi o au~
mento da arrecadação, aumento que decorreu dessas
duas providências que acabo de mencionar.
O Sr. Marcondes Gadelba- V. Ex• me permite um
aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Portanto, o que estão
pedindo aqui é a homogeneização de linguagem. Está di~
ferente!

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria. Fazendo soar a
campainha.) - Eminente Senador Virgflio Távora, o
tempo de V. Ex• está esgotado. A Presidência lhe concede mais 2 minutos para concluir.

O &, Fülo Lucena - No caso está me parecendo
uma confusão; estão confundindo despesa com deficit.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Faltam 2 minutos.
Contemos bem.

O&. MDton Cabral- Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O tempo de V.
Ex• se esgotou neste momento. Tem mais 2 minutos para
concluir.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Agora com prazer.

O Sr. Mltoa Cabral - Eu queria apenas fazer uma
observação quando V. Ex• aborda essa questão referente
às afll'lllaÇÕes do Ministro Waldir Pires sobre o d~ficit é
que, nessa mesma exposição, ele põe cm dúvida os valores do dêficit, apontados, porque hâ uma questão pendente que está sendo examinada, que é a contabilização
pelos bancos. O Ministro está constestando ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Eminente Senador,
não estamos nos referindo a isso. Veja bem; isto é a con~
ta do Banco Central, é com o que o Banco Central en~
trou. Está aqui. Não somos nós quem 'estamos dizendo
aqui.
O Sr. Mltoo Cabral- 2,7 trilhões.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dois bilhões c seicentos e setenta e quatro bilhões. Isto, sem falar na pcndên~
cla que existe entre Waldir Pires, Ministro zeloso dos h a~
veres da Previdência Social, -no que só merece elogios
de nossa parte- com os bancos, pelo que lhes empres-tam de dinheiro, que ele defende ser d~ seu Ministério,
no valor de 1 bilhão.

O Sr. Aloyslo Chaves- V. Ex• me concede um aparte,
nobre Senador?
ÓSR. VIRGILIO TÁVORA-Com rodo o prazer. O
que estamos mostrando são dados oficiais que estão se
conflitando:. mostramos uns e outros.
O Sr. AJoysJo autn~s- Nobre Senador Virgflio Távo~
ra, desculpe V. Ex•, mas gostaria de me referir também a
outra questão que foi muito mal colocada perante a opinião ptíblica. O Ministêrio da Previdência afirmou categoricamente que teria havido um erro ou uma imprevidência do Minist~io da Previdência, quando preparou o
Orçamento para execução- em 1985, porque o dE:ficit real
por ele constatado era superior a 7 trilhões e 800 bilhões
de cruzeiros, como V. Ex• acabou de referir. Na realida~
de, o ex~Ministro da Previdência Social, o nosso ilustre
colega Senador Jarbas Passarinho, esclareceu perfeita~
mente isso: toda a Administração Pública Federal trabalhou com base numa inflação irreal, segundo dados fornecidos pela SE~LAN, em torno de 140%, e a inflação,,
na realidade, está muito acima disso, como todos nós sa~
hemos. A atual situação-dê quase euforia financeira da
Previdência Social, que lhe Permite, inclusive, propor o
pagamento da gratificação de 20% aos funcionários, resulta do reajustamento dos salários na base de 100% do
INPC e do acréscimo dado sobre o reajustamento dosalãrio mfnimo; com um percentual para o salãrio real,
além do salârio nominal, atem da reposição da inflação.
Basta apenas isso para aumentar, para crescer consideravelmente toda a receita da Previdência Social neste
exerclcío: O anunciado d~cit de mais de 7 trilhões de
cruzeiros se transforma num -stiperâvit, cOmo aJega, no
momento, o Ministro da Previdência e Assistência Social.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Se levarmos em conta. eminente Lfder, que os dádos de S. Ex• como todos
nós esperamos, é que sejam aqueles certos, e não os apresentados como déficit do sistema.
O Sr. Aloyslo Cllaves- Senador Virgflio Távora, V.
Ex• verifica que o próprio Ministro declara que essa situação financeira atual resulta de um aumento de 10% na
arrecadação. Mas esse aumento resulta dessas duas providências, por sua Vez, isto-E:, o reajustamento integral à
base do INPC, o Salãrio mínimo acima do lN PC e mais
1% de economia administrativa, segiindo alega. Portan-

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Fazomosumapeloao
etriineritC -c ainigo Senador pela Paraíba, que fosse bem
curto: ele falaria 1 minuto e nós concluiríamos no outro
minuto.
_ O Sr. Marcondes Gadelba- Nobre Senador VirgOio
TãvOra, não vou privar V. Ex• do fecho do seu pronunciamento, que estanios- aguardando, de modo que me
dispenso do aparte e aguardo uma outra oportunidade
para analisar o seu discurso.

-O SR. VIRGILIO TÁVORA - Vai-nos privar do
praier de ouvi~Io.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, então ficam bem pa~
tentes algumas conclusões - estavam pedindo condu~
sões - sobre déficit, isto é, a maneira apresentada pelo
Governo para a cobertura desse dE:ficit, se podia ser discutido no fundo, na forma, Já o estâ sendo na preliminar;
se colocamos à dísposição, dos Srs. Senadores, todos esses dados, foi justamente para mostrar que, mesmo que
tjyesse certa, a_ política da cobertura do déficit pelo emprego simultâneo, e nada de alternativa; porque estão
sendo simultâneos e todas as quatro soluções, nenhum
daqueles limites que ouvimos na Câmara dos Deputados
e depois, novamente, reprisado pelos Srs. representantes
djf3rea econômica foram respeitados. Tanto assim que,
Srs. Senadores - concluído e fazendo nossos agradecimentos ao Presidente pela tolerância deste minuto - só
no mês de agosto vai o Governo emitir, em título, além
do neccssârio para a rolagem da dívida interna, que não
se discute, aquilo que estava previsto inicialmente para
quase todo ano.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente ~-Gaivão Modesto - Moacyr
Dalla - Amarai Peixoto - Mauro Borges_, Benedito
Canelas - Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- A Presidência
convoca sessãQ extraord.inâria a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciaçãO das seguintes
matérias:
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 26,
de 1979; e
- Projeto de Lei do Senado n' 93, de 1980.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)-- Sobre a mesa,
projetO de lei que vai ser lido pelo Sr. l9~Secretário.
_É lido

Q

seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 221, de 1985
Dlspije sobre lsençio do Impooto Territorial Rural
pafa propriedades até 300 beetare!l, na Amaz&11a Legal, e dá .ou.tras providências.
O COngresso· Nacional decret:;~.:
Art. 19 São isentas do Imposto Territorial Rural as
gtebas de área não excedente a 300 (trezentos) hectares,
situadas na Amazônia Legal.
Art: 29- A faculdade concedida ao Instituto Brasile!ro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) de constituir
rendas com o exercfcio de suas atividades, conforme item
IV do artigo 12 do Decreto~ Lei nt289, de 28 de fevereir~
de 1967, não prevalecerâ, par~ fins de cobrança de r;t:Ibuições decorrentes do exerçícto do seu poder de pohcta,
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no que concerne às propriedades abrangidas pela isenção
de que trata o artigo J9 desta lei.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

c;t:~

4'

Revogam-se as disposições em contrârio.
Juodftuçio

Abrang~ndo uma grande ãrea de 5.500.000 Km 2 , -que
atualmente abriga apenas uma população de 12 milhões
de habitantes, a Amazônia Legal constitui uma vasta região- vaZia que" estâ a exigir COntinuamente medidas in~
dispensáveis à sua ocupação, para que se realizem os
seus elevados objetivos econômico~sociais.
O Imposto Territorial Rural - ITR, de competência
da União, tem sido utilizado prevalentemente como instrumento de política extrafiscal com vistas sobretudo à
efetiva ocupação de imensas áreas de rcduzidissima den~
sidade demográfica, como é o caso da região denomina~
da Amazônia Legal.
Sabe--se que o referido tributo vem sendo utilizado
com a finalidade de estimular a ocupação e, conseqUen~
temente, induzir o aproveitamento das terras para tornálas realmente produtivas. Mas como fazer para se tirar o
melhor proveito dele como instrumento de política ex~
trafiscal, considerando que a Amazônia Legal comporta
um contingente de 400 milhões de pessoas e o Brasil possui somente 120 milhões de habitantes?
A solução para o problema consiste, portanto, em dar
à Amazônia Legal um tratamento diferenciado,
tomando-se medidas, inclusiVe de carãter tributãrio, relativas à dispensa de ônus e encargos e à criação de facilidades capazes de estimular e encorajar a ocupação da·
quela área, de modo a viabilizar o seu crescimento demográficO e o seu desenvolvimento económico~social.
Mesmo antes de haver exercido o honroso mandato de
Deputado Federal em 1963, não tenho poupado esforços
ho sentido de se adotar um tratamento diferenciado para
a Amazônia, condizente com a sua extensão territorial,
suas peculiaridades e sua grande importância econômica
para o Pafs, redimindo-a de sua condição de imenso es~
paço vazio inapro~eitado.
Como Senador, meus trabalhos nesta Casa têm-se dirigido para esse mesmo objetivo que-há tanto tempo venho perseguindo: o de ·proporcionar à Amazônia condições e instrumentos efetivos para o seu desenvolvimen~
to, através de uma política própria para a sua ocupação e
para a exploração de suas riquezas.
Dentro dessa linha de atuação voltada para o desen~
volvimento da continental área, que é a Amazônia, apresentei as seguintes proposições:
-Projeto de Lei do Senado n9ll7, de 1979, qu~...dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da
SllDAM; da totalidade do Imposto de Renda devido pellts pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia
Legal, e dã outras providências";
-Projeto de Lei do Senado n914, de 1980, qu~ "auto~
riza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômico --CDE, a providência que espe-cifica" (aumento, de 8% para 10% e de 4% para 8%, da
arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras IOF, destinada, respectivamente, ao Banco do Nordeste
do Brasil S.A., e Banco da Amazônia -S.A., a partir do
exercício financeiro de 1981 até o de 1986);
-Projeto de Lei do Senado n~ 171, de 1982, que_ ..ins~
titui zona franca na cidade de Cruzeiro do Sul, municf~
pio do Estado do Acre, pelo prazo que especifica, c dá
outras providências";
-Projeto de Lei do Senado n' 207, de 1984, que "autoriza o Poder Executivo a isentar da cobrança de multas
e de correção monetária, os débitos relativos ao ITR
(Imposto sobre Propriedade Territorial Rural) e a con~
tribuição devida ao INCRA, incidentes sobre imóveis situados na Amazónia Legal e dâ 'OUtras providências".
Reconheço que os governos têm procurado modificar
a situação da Amazônia ãtravE:s de providências que
realmente lhe propiciaram reais condições para a expan~
são e o aperfeiçoamento de suas atividades econômicas.
Dentre tais providências, cabe citar:
- criação do então Banco da Borracha, que desempenhou relevante papel para o desenvolvimento da pro~
dução gumífera;
- a construção das estradas Belém~Brasflia e Brasflia~
Acre;
- a construção da Hidroelêtrica de Tucuruí;
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- a criação da Zona Franca de Manaus: que permitiu
o soerguimento sócio~eCoDõmico do Estado do Amazonas e, especialmente, de sua capital, bem como impulsionou o desenvolvimento dos Estados e Territórios limítrofes;
- a elevação dos Territórios do Acre e Rondônia a
Estados.
Não obstante essas admiráveiS -realizações goveinamentais em beneficio- da Amazónia, a área continua a
apresentar uma densidade demográfica muito aquém das
suas reais necesSidiáes de criação de novas atividades
econômicas e de expansão das já existenteS.

Em face desse quadro de carências e dificuldades que
ainda predomina naquela imensa e promissora região do
território nacional, faz-se necessário utilizar-se de instrumentos e mecanismos que, juntando-se às medidas já. efetivadas, contribuam para a integração da Amazônia na
economia nacional.
Em consonância com esses objetivos de inegável relevância, não s6 para a Ainazônia maS também para o
País, é que proponho o presente Projeto de Lei que visa a
isentar do Imposto Territorial Rural os imóveis de até
300 (trezentos) hectares situados na Amazônia Legal.
Trata-se de medida de elevado alcance económicosocial porquanto, por representar a eliminação de um ónus que pesa significativamente sobre aqueles que se dedicam à terra da Amazônia, será um iiiCentivo a mais
que certamente dará novo alento à ocupação e ao desenvolvimento daquele imenso mundo vazio.
Como se observa, a isenção alcança apenas os imóveis
de até 30 hectares, área esta que para efeitos da fruição
do favor fiscal, c_onsidero pequeniníssima em relação à
área de toda Amazônia Legal (5.500.000 km 2 ).
O beneficio fiscal abrange também os preços de serviços prestados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) em decorrência do exercício do
seu poder de polícia.
Sala das Sessões, 14 de agosto_de 1985._-Jorge Kalu-

me.

matéria constante do Item n~t 3 seja submetida ao Plenârio em l'~'lugar.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1985. -Nelson Carneiro - Virgillo Távora - Gastão M«<ler.

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) -

Item 3:

Votação, em primeiro turnO (apreciaçãó preliinínar da constitucioniilidade, nos tennos do art. 300
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~t 19, de 1980, d<:t Senador Nelson Carneiro, determinando que as instituições de ensino superior
vinculadas à União mantenham cursos noturnos,
tendo:
.
PARECERES, sob n~ts 208 a 210, de 1981, das
Comissões: _
- De Coosdtulçio e Jusdça, oferecendo substi-tutivo visando sanar o vício de inconstitucionalidade apontado, como voto vencido dos Senadores
Helvídio Nunes e Moacyr Dall.l;
- De Educaçiio e Odtura, favorâvel ao substitutivo da Comissão de ConstituiÇão e Justiça; e
-.:_ D~ Finanças, favorâvel ao substitutivo da Comissão de Constitutição e Justiça.
-Nos termos do art. 299 do Regimento Interno, havendo emenda saneadora da incostitucionalidade ou injurid.icídade, a votação far-se-â, primeiro, sObre ela.
Passa-se, então, à apreciaÇão do Substitutivo.
~m -votaÇão.
- Os Sr. Senadores que o apiovam~ queirãin Permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.
Apfóvado o substitutivo, fica prejudicado o prOjeto.
A matéria vai ã Coinissão de -Redação para reargir o
vencido, a fnn de_que tenha prosseguimento a sua tramitação.
É o seguinte o substitutivo aprovado.

LEGISLAÇÃO CITADA
DE€RETO-LEL!'(' 289,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Cria o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, e dá outras Providências.
Art. 12. ConstitUem receita do IBDF:
1- dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas
pela União;
I I - crêditos especiais abertos por lei;
III -rendas provenientes _da exploração e venda de
produtos florestais;
IV - rendas de qualquer natureza resultantes do
exercício de suas atividades ou da exploração de imóveis
sob a sua jurisdição;
V - empréstimos, subvenções, dotações e outras rendas que, eventualmente, receber;
VI -produto das multas previstas neste decreto-lei e
seu regulamento.

...... (Ã·s· c~·~is~õ~ ·ci~ C~~~tit~"i~~. ~ J~~ti~. ~ d~-Fi~
nanças.)

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O projeto que~
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) Hora do Expediente.
Passa-se à

Está finda a

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser-lido pelo Sr.
l~t-Secretário.

~

lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 305, de 1985
Nos termos dO art. 198, alínead, do Regimento Interno, requeiro inVersão da Ordem do Dia, a fun de que a

~-EMENDA

No I - CCJ

-Autoriza ·o Poder ExeCutivo a criar cUlsos notu:rnos, em todas as instituições de ensino superior vinculados à União.
- O COrigresso Na'cional decreta:
Att. 111 Fica o Poder Executivo autorizadO ·a criar
curs·õs noflirnos, em tOdas as instituições de ensino superior, vinculada à União.
Art. 211 O Poder Executivo, ouvido o Conselho Federal de Educação, regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias, definindo os cursos e respectivos currfculos e nún1ero de séries, que serão ministrados no período
· noturno pelas instituições de ensino superior vinculadas
à União.
Art. 39 Esta L:_j entra e~ vigor na data de sua publicação:Art. 411 Revogam-se as disposições em contrârio.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Franco)- Item 1:
Votação, e01 turno çmfco, do Projeto de Lei da
Câmara n\" 116, de 1984 (n9 2.595/83, na Casa de
ori8em), de-íniciativa do Senhor Pr~idente daRepública, que acrescenta parágrafo ao art. 232, -da Lei
n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Pro-cesso Civil, tendo
_
_
c PARECER FAVORÁVEL, sob n' 399, de 1985,
da Comissão
-De Consdtulção e Jusdça.
_ Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. VIRGIUO TÁVORA verificação de quorum.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sendo evidente a falta de número para deliberação, a Presidência suspenderâ a sessão por dez minutos, antes acionando as
campainbas a fim de que os Srs. Senadores compareçam
ao plenário.
Estâ suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 35 minutos. a sessao é reaberta às 15 horas e 45 minutos.}
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Ó SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de Lei da Câmara n~~c 116/84, tTCã. com avotação adiada.
Igualmente. o Projeto de Decreto Legislativo n~~c 19, de
1983, em fase de votação, fica ·com sua apreciação adiada
para a prf:5xi~a sessão ordinâria.
O SR. ?RESIDENTE (Enêas Faria)- Volta~se à lista
de oradores.
COncedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei·

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quem acompanha os acontecimentos políticos neste
Pais estâ convencido a esta hora de que é impossível
manter o presidencialismo.
Em pouco mais de um ano, e hâ poucos dias se comemorou o aniversário da Aliança DemocrátiCa, ficou demonstrado que os dois partidos não se ajustaram, ao menos no âmbito estadual. E surpresas enormes têm aconteCido, que o observador atento não poderá deixar de registrar.
Em todos os Estados hã uma imensa confusão. Ninguém _sabe quais são os intérpretes do pensamento da
Aliança Democrática, em que palanque eles estão, se
num ou se noutro palanque, ou se num terceiro palanH
que. Por exemplo, Sr. Presidente, comecemos pela heróica Paraíba do Senador Marcondes Gadelha. Ali, o GoH
vernador consegue o milagre, pelo "que noticiam os jornais, _de dirigir três partidos. Joga em três posições. Ele~
o Líder do PDS, é quem estã, pelo noticiário dos jornais,
orientanto do PMDB e, também, projeta a sua atividade
no Partido da Frente Liberal.
O Sr. Virgfiio Távora- Eminente Senador ...

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois nilo.

O Sr. VirgJ1io Tavóra. •• permitindo apenas uma pequena incursão no discurso de V. Ex• Se nós não abrlssemos
os olhos, lã no Cearâ quase que íamos ficando, também,
dominados justamente pelo primeiro magistrado do Estado em todas as suas agremiações.
O SR. NELSON CARNEIRO
bordados dos coronéis ...

~

Se não fossem os

_Q$r. Virgllio Távora- Não, a experiência dos bordadOS;- nisso, não daV~ voto! não.
O SR. NELSON CARNEIRO -Os bordados dos ctr-ronéis, não pelo tempo de serviço na caserna, mas pelo
largo tempo de serviço na política, isto teria acontecido.
O Sr. Virgillo Távora- Mas, por um triz. Vê V. Ex•,
não será só na Paraíba, não. Acho que em outros Estados, -pcir ãí, a coisa anda, sem fazer maiores citações,
anda aproximada.
O Sr. Marcondes Gadelba -

Permite V. Ex• um apar-

te'?

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer,
nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcoodes Gadelba- Nob_re Senador Nelson
Carneiro; eu ia seguindo com o maior interesse e com
todo apreço as observações de V. Ex• sobre a insustenta·
bilidade do -presidencialismo no Brasil.
O SR. NELSON CARNEIRO - Era isto que eu ia di-

=·
O SR. MARCONDES GADELHA - fl uma posição
que perfilho, também, com o maior entusiasmo, mas por
razões diversas da que V. Ex• começa a apresentar, neste
momento, sobretudo quando vem escolher a Paraíba
para exemplificar a sua tese, afirmando que o Governador controla três partidos políticos. Ora, nobre Senador,
eu chamaria isto uma espécie de tour de force , um es-forço, assim, da inteligência de V. Ex• para vestir de uma
·outra maneira o que, na verdade, aconteceu, que foi um
acordQentre esses três partidos: PDS, PMDB e PFLfizc..
ram uma coligação, o que é perfeitamente plauzíveJ, tanH
to dentro. do_ presidencialismo como no parlamentarismo, que V. Ex'" e eu ·susentamos. De modo que, o que
aconteceu na Paraíba foi uma coligação entre os três par-
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tidos. E, se por acaso, o Go_vernador estâ empenha&, ri. a
eleição do Deputado Carneiro Arnaud, isso se deVe, pro~
vavelmente, ao interesse de manter os objetivos maiores
da Aliança -oem<?crâtica em nfvel naciorial.

O SR- NELSON CARNEmO - Agradeço a V. Ex•.
Mas. eu venho convocado a esta tribuna por conselhos
do meu velho amigo Agapito Durilo. Porque eleê que está surpreendido com o que estâ acontecendo neste País.
Porque a minha tese é de que esse enfraquecimento dos
partidos, criados hã tão pouco tempo, forçam a necessi-

dade da instituição do parlamentarismo, porque somente o parlamentarismo vivCrã se existirem partidos forteS.
E fora -do parlamentarismo não haverá salvação para a
democracia brasileira.
O Sr. César Cais -

Permite--me V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- COm muita honra.
O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Nelson Carneiro,
creio que o assunto, embora tenha sido tratado aqui de
uma maneira até jocosa, em que se adejou o assunto, eu
acho que esse ê um tema muito grave esta explosão parti~
dãria. Na realidade, com a aprovação da Emenda n' 25,
e no art. 152, quedá as condições para a formação de um
partido político, praticamente se enCi:rrou no Brasil uma
estrutura democrática. Porque uma estrutura democráti..:

case fundamenta numa estrutura partidârista. Hoje, n6s
temos 27 partidos políticos, amanhã teren:1os 30.

O SR. NELSON CARNEmO -

Não, jâ temos 35.

O Sr. Cesar Cais- Trintâ e cinco. Ê na realidade, é o
faciHtârio de fazer partide? político que não têm a menor
tendência. o menor programa. O programa mais simples
não é delineado; as pessoas não tem vivência até da politica. e muitas vez~ usam essfffacilitário que nós votamos. Não fui à sessão de propósito, porque não concor~
dava com esse facilitârio, mas nós votamos; as duas Casas votaram, até para usar a televisão. Conheço, no Cearã, um partido de um deputado só, ele e a família. Ele se
lançou a candidato a prefeito para usar o tempo da televisão. Não tem a menor possibilidade, o partido ser formado por ele e familiares. Fez uma convenção e se
lançou candidato a prefeito; somCnte para usar o tempo
da televísão, já preparando as eleições de 1986. Realmente, não dâ para continuar esse faciiitâriO de partidos poüticos; Eu acho que este é um assunto sério e que merece
uma meditação para nós corrígi.rmos, quiindo for oportuno. Realmente, não dá para continuar assim. Estou de
acordo com V. Ex,, naconcl~são,_ e_m bora eu ~_che que o
parlamentarismo, se for com esses partidos políticos facilitados, não solucionaria. Estou de a~ordo com o parIamentatiSID:O, _mas não_c~I!!~e__faciJitário de partidos
políticos.
O SR. NELSON CARNEIRO - Evidentemente que
o parlamentarismo não comportaria esta multiplicidad-e
de partidos, 36 partidos.
O Sr. Aloysio O.ave,- Nobre Senador Nelson Carneiro, permite um aparte?
O SR. NElSON CARNEm.O - Com muita honra.
Queria apenas dizer que, nO 'Ríõ de Jiineiio,-Ilâ ~Uma:-Sõlução típicameitte familiar: o candidato a Prefeito é- írmão do candidato a Vice-Prefeito. Não precisa sair de
casa, a chapa estâ dentro de casa.
O Sr. Aloyslo Chaves- Nobre Senador Nelson Carneiro. V. Ex• mantêm uma linha de fidelidade e coei-ência absoluta a respeito do Parlamentarimo que sempre
defendeu com extraordinário brilho no Congresso Nacional. Confesso a·
Ex' que rios albores da minha mocidade, no discurso que pfoferi ita solenidade de colação
de grau de bacharel em Direito, como orador da turma,
abordei a evolução das idéias políticas no Brasil,
inclinando-me por uma solução parlamentarista, Depois
recuei desta posição, e hoje estou voltando gradualmente
a ela. O quadro atual brasileiro parece apontar o Parlamentarismo como a única solução ca:paz de consolidar o
regime democrâtico no Brasil. Repete-se fre<}i.lentemente, é quase um trufsmo, mas a cada dia está-se repetiildo,
porque é fundamental que os Partidos constituam a base
do regime democrático. Regimes democráticos onde funcionam bem, repousam em partidos políticos solidamente constituídos, bem estruturados, bem organizados.
Maurice Duverger já chamava a atenção para este aspec-

v.

to particular. Onde os partidos políticos funcionam mal,tambêm o regime democrático funciona precariamente.
_Vejamos agora o quadro brasileiro: Q processo de transição democrâtico começa no fim do governo do General
Geisel e prossegue por todo o Goveino deJ Presidente Figueiredo. Essa abertura foi-se ampliando gradualmente
com todas as conquistas que a balizam. Concãmitate=mente,_ deveria Ocorrer a consolidação e o fortalecimento
dos- partidos políticos. Mas, paradoxalmente. estamos
quase para completar o processo institucional e os partidos políticos, ao invés de se consOlidarem, estão implodindo, o que me deixa bastante preocupado e apreensivo
Com relação ao regime democrático que se pretende estabelecer no Brasil. A matriz do presidencialismo é o sistema norte-ameriCano. Não há nenhum outro exemplo em
nenhum outro pais do mundo. O parlamentarismo passou por várias mutações, sobretudo depois da influência
da Constitiúção de Weimar, que interferiu muito nas outras constituições eur~_pêias e particularmente depoís da
constituição degaulliana de 1958. Uma solução de um
parlamentarismo riiitígado, um parlamentarismo atenuadQ.-ü[n pirlamCntáriSmo híbrido~ com se queira classificar, adaptado às condições politicas, sociais, econômicas, cufturais do Brasil, talvez seja o caminho certo
para se- consolidar democracia entre nós.

a

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço e registro
com imenso prazer que o eminente Senador Aloysio
ChãVeSjá retomª àquele aprisco -onde vivia-nos dias da
juventude. Creici. que o tirnpo apenas feZ ·amadurecer
aquelas idêias quejâ amanheciam no seu Cspfrito, aínda
nos bancos acadêmicos.

Realmente. no átual sistema presidencialista não ~.
possível fortalecer nenhum partido, nem criar nenhuma
força democrátiCa.

O Sr. Jutaby _Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O-SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Nelson Carneiro,
fui convertido ao parlamentarismO. Durante -uma vida
inteira fui adepto do presidencialismo, mas hoje acredito
que··o regime idç.al para _o País seja o parlamentarismo.
Por isto eu desejava solidarizar-me com V. Ex'. com a
tase que defende inclusive. Agora permita-me apenas
discordar num ponto de companheiros nossos quando
falam sobre o ex.cesso de partidos. Eu sou também daqUeles que acreditam que democracia tem que ser baseada em partidos fortes._ Mas ach_o que, numa_ fase como o
que nós estamos atravessando, de reajustamento de posicionamentos políticos, em que nós estamos numa préconstituinte praticamente em que todos os seguimentos
da soçi~Q_®e procuram se fazer representar e serem ouvidos, eu acho que nós temos que dar essa chance de todos
esses seguimentos serem representados politicamente. E
o cociente eleitoral serâ aquele limite Para estabelecer a
sobrev_h•_ên~ia de Q__.!!_rtidos. Acho qu~_hoje uma democrª-cia sólida ê a espanh_Qia, e V. Ex;' sabe quanto~ partidos
foram__ criª'dos !Ja__ ~panha quãii:do ouve: a abertUra d~
mocrâtica. V. Ex• sabe quantos partidos foram criados
em Portugal, mas a eleição foi fazendo com que esSe número fosse reduzido, e os partidos hoje são organizados
e podem prestar o grande serviço que estão prestando àqueles países. De modo que, não tenho tanto receio assim do número de partidos, porque eu sei que no reordenamento democrático, com parlamentarismo ou com o
presidencialismo, nós teremo_s partido fortes e organizados.

O_ SR. NELSON CARNEmo -- Eu acredito que V.
Ex' tem razão. Apenas foi referida aqui essa multiplicidade partidos para mostrar como aquelas agremiações,
que pareciam fortes atê o dia 15 de março, mas acabaram seesfacelandoem numerosos grupos. Se viessem outras tendências, outros-movirrientos, outras pessoas Seria
explicável, mas o que estâ havendo é a divisão daqueles
partidos que nós acreditávamos sólidos e nos quais repousava a tranq ililidade democrática do País fosse no
Governo fosse na oposição,
O SR. ALCIDES SAWANHA- Permite V. Ex• um
aparte?
o SR. NELSON CARNEmo -

Com muita honra.

O Sr. Alcldes Saldanha - Eminente Senador Nelson
-~t:_n-~i_!:_~ parlamentarista desde que me conheço por
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gente, posso trazer à V. Ex• a palavra de apoio à sua posição. que conheço de anos, de parlamentarista, dizendo
que o parlamentarismo estabelece a realidade no Governo, a rcalicladç, no Executivo e a realidade no Legislativo,
porque traz a responsilbílidade a quem governa perante
o parlamento e traz a respoiisã.bilidade real do parlamento perante o eleitorado. E viria, inclusive, um regime parlamentar propicfui' o fortalecimento dos verdadeiros partidos políticos. Ess_a soma de partidos que nós temos
agora, quando se saiu do bipartidarismo, praticamente
há pouco tempo é porque se abriram as comportas, se facilitou realmente a fundação 'de partidos e eles estão pululando por aí, o que ê mais decorrência do próprio sistema presidencial, que sendo do exercício do poder unipes-soal, não valoriza sequer os partidos políticos, não dâ
chance sequer de que se crie verdadeiros partidos políti~
cos., porque o partido é feito para o exercício do poder; e
o- exercfcio do poder sendo deferido periodicamente a
uma pessoa que pode fazê-Io, inclusive, contra a _yontade
do par~ do que o elegeu, porque o- poder é uniJ)essoal,
termi":a f~ndo com que não_ ~enham razões, sociológi~
camente falando, para existirem partidos fortes. O parlaIrientiiiismo v~_riã ciffient~ e criar verdadeiros partidos
neste PaíS. Portai1to, parece _que a Constiuinte que se
aproxiiria darâ ao povo brasileiro a grande chance de
provar, pela primeira vez, na lei, e seriamente, o regime
parlamentar, o regime por excelência democrâtico.

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço muito o
aparte de V. Ex•
Coin o apoio de numerosos parlamentares- Senadores e Deputados- tive a oportunidade de apresentar subemendas de teor parlamentarista à Emenda Figueiredo.
Infelizmente, a Emenda foi retirada e o Congresso não
teve oportunidade de se manifestar.
Mas, Sr. Presidente, eu vejo, comprazer, que8- V. Ex',
Sena4 o r Itamar F:J;"anco, quem preside os trabalhos, nesta oportunidade. E eu me lembro do meu velho amigo,
do meu velho chefe, Jo~é Joaquim Seabra, que diziae_u_já repeti esse conselho desta tribuna - ·~Meu filho,
você opíne sobre a política de todos os Estados. Mas não
interfira na política mineira, porque se você tomar partido ao lado de qualquer dos contedores, eles acabam fazendo as pazes e você é que quando sente em dificuldades."
__
Ainda bem que V. Ex' estâ na tribuna e eu não posso
falar sobre a política mineira, porque impeço V._~· de
intervir. E, assim, eu atendo ao conselho sábio do meu
saudado chefe. José Joaquim Seabra.
O Sr;. Fábio Lnce1111.- V. Ex• me p'ermite um aparte?
O SR. NElSON CARNEIRO -

Com muita honra,

O Sr,. F.üio Lucena- Nobre Senador Nelson Carneiro, o 11ltimo trabalho de V. Ex• sobre parlamentarismo,
que eu tive a oportunidade e a glória de ter lido, foi a
C9DfCrênciã q"üe V. EXi-pronunciou,'D.o dia 8 de julho,
deste ~n~, na ~scola_ Supe_ljor de Guerra. E V. Ex', com
a sua autorídade, defende, uma vez q1ais, a implantação
do parlamentarismo em nosso Pais. Eu aprendi, num
discurso do Senadbr Alcides Saldanha, wna lição que me
parece fundamental para a compreensão do parlamentarismo:- ensinou-me o Senador Alcides Saldanha, em discurso· ãqui profCrido, que a figura do primeiro-ministro
veio de um fato meramente acidental, acontecido na democracia britânica, quando nomeado um rei que não falava o inglês e sim o latim, precisou de_ um intérprete entre .ele, o monarca e o parlamento. E nasceu daí a figura
do prímeiro-ministro, o intérprete entre o rei e o parlamento. O sucess-or desse rei latino também não conhecia
o inglês e, se não me engano, falava o alemão, e mais
uma vez: essa tradição teve que ser mantida ao longo de
30 anos, conforme as lições, repito do eminente Senador
galicho, pela democracia britânica. E o terceiro item da
lição foi que o monarca sU.bseqUeD.te quando quis revogar a moda. que jâ se prorrogava por cerca de 30 anos,
não o pôde fazer porque ela havia s1do enxertada nos
costumes do parlamento britânico. Daí se depreende.
nobre Senador Nelson Carneiro, que para que o parlamentarismo possa vicejar em qualquer democracia do
mundo é necessário, Sobretudo, Que ele tenha uma tradição, ele tenha uma norma consuetudinária que o imponha à aceitação coletiva, assim como existe nos Estados
Unidos da América uma espêcie de mística de respeito à
constituição daquele país, que torna tão estãveis as inti~
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tuiÇõe8 presídenciais norte--americãnas qUanto aS instituições parlamentaristas da Grã-Bretanlla.- f'elõ Que,
modestamente, nobre Senador, inclusive me perdôe a
ousadia, pelo que observo o Brasil não tem essa tradição,
não tem esse arraigamenlO consU-etudinário capaz de tornar vicejante a idéia parlamentarista. depois de tantos
anos da República Presidencialista. Haja vista~ -o fracasso lamentável da única experiência que mi República foi
tentada, e de modo casuística, exaiamente para ·uSllrJ)ã.r
o poder constitucional que o povo brasileiro havia delegado ao Vice-Presidente da República, Dr. João Goulart, que s6 pôde assumir a Presidência em conseqUência
da emenda parlamentar, que teve no cérebro de V. Ex•
um dos seus mais luminosos inspiradores. Então; veja
nobre Senador que o fundamental para o nosso País é
mantermos a mlsticã- do respeito à ConstituiÇão dentro
de um presidencialismo contido pelo Congresso, porque,
na realidade, nós estamos habituados, nós os brasileiros,
à prãtica presidencial, e aquilo que os povos que prati~
carn o parlamentarismo puro, sem a figura do Presidente
da República, aquilo que eles enxergam como o monarca
nós, no Brasil, enxergamos como o Presidente da Re~
p11blica. desde que, evidentemente, subordinado à Cons~
tituição c ao controle essencial dos poderes constitucionai~ igualmente pela Constituição, conferidos ao Cori~
gresso Nacional. Não ~ uma discordância, mas ~ uma
opinião que ouso manifesüfr ao eminente mesfte de to~
dos nós que é V. Ex•, Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- Eu agradeço o a par·
te de V. Ex•. erudito como sempre e judicioso como em
todas as outras oportunidades.
Devo dizer apenas, inicialmente, em favor da verdade
históriCa. que a emenda 1961 não foi uma usurpação do
Poder, foi exatamente uma tentatiVa de se assegurar o
Poder ao Vice-Presidente...
O Sr1 F,-blo Lucena - Mas, me permita: a Consti~
tuição mandava que na ocorrência de vaga assumisse a
Presidência o Vice-Presidentc da Rc~ública. Se o Sr. Jânio Quadros renunciou, o que aconteceu? Ocorreu a vaga. Em decorrência da existência da vaga, os três indisciplinados Ministros Militares: da Marinha dé Guerra, da
Aeronãutica e do ExércitO, abusivamente, cm nota
pública, disseram que não permitiriam que o Víci>Presidentc da República assumisse a Presidência que lhe
era destinada por mandamento constitucional. O que fez
então o Congresso? Para atender aos arraigados posicio~
namentos dos Chefes Militares, o COngi-esso sC veriõU à
força, porque cabia ao Congresso, naquela oportunida~
de, assegurar a posse do Vice-Presidente e punir os Mi~
nistros Militares sediciosos. Enquanto o Congresso não
se convencer de que ele, como um Poder da República,
estâ acima de instituições de elites, de classes, de corpo~
rações, então nós não teremos, nObre Senador, instituições seguras, livres independentes e harmónicas em
nosso País. Permita~me discordar, mas naquela oportunidade a emenda foi, não ãpenas casuística, ela foi uma
capitulação ao arrcganhamento do poder militar,
·o· sR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• é muito jovem e era muito jovem naquele distante ano de 1961. Se
V. Ex• vivesse o Congresso daqueles dias, o ambiente
que se criou neste País, a iminência de um conflito fratricida que ensangUentaria todo o territ6rio nacional, a divisão das forças políticas e militares, se V. Exf. tivesse vivido aquele momento e tivesse a palavra do Presidente
João Goulart de que aceitaria o sistema parlamentar
como uma solução para, sem derramamento de sangue,
assumir a Presidência da República. V. Ex• estaria fazem~
do um juízo melhor daqueles que, em 1961, deram uma
solução que os acontecimentos determinaram.
O Sr,. F'blo Lucena- Nãp, nobre Senador, eu não estou emitindo nenhum juizo, nem absolutório, nem condenatório. Estou emitindo uma observação que aprendi
ao longo da história põrque, a bem da verdade, quando
o Congresso votou a emenda parlamentarista já. o General Machado Lopes, que era o Comandante do III Exército, no Rio de Janeiro...
O SR. NELSON CARNEIRO -

Em Porto Alegre.

O Sr. F'blo IAicena- Perdão, no Rio Grande do Sul.
I! porclue eu ia falar no Sr. Leonel Brizola que está no
Rio de Janeiro; agora: Mas, lado a lado do Governador
Leonel Brizola que jâ havia se alevantado e a posse do
Presidente da República estava garantída.

O SR. NELSON CARNEIRO O Srr Fábio Lucena -

Onde, Excelência?

Pelo III Exército.

Agosto de 1985

Pa-rli-enCarecer os males do presideilcialismo -e as vãÍJ.tagens do sistema parlamentar.
Era o que tinha a dizer. (Muito bemt)

O SR. NELSON CANHEIRO - Mas, o III Exército
estava no Rio Grande do Sul...

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Carlos Chiarelli.

O Sr~ Fábio Luceoa - Estava no Rio Grande do Sul,
mas o governo seria instalado em Porto Alegre. A história ê que estâ rezando isto; quem nos ensina isto, todos
os dias, é a história.

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como
Lfder, pronuncia o seguinte, discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Em primeiro
lugar, cu gostaria de congratular~mc e solidarizar-me
com o pronunciamento do nobre Senador Nelson Carneiro a reSpeito da sempre nova, renovada e oportuna
tese do parlamCnt31isnio que, infelizmente, ainda não se
implantou duradouramente no Brasil mas vai se implementar e creio que haverâ de ser no decurso da Consti·
tuinte e lembrar, sobretudo, que no episódio de 1961, o
que se evidenciou- e não faço isso como provocação ao
Senador Fãbio Lucena, mas apenas como um registronão foi a- falha do parlamentarismo que se teve de preparar a a la minuta e, ainda assim, foi capaz de dar uma resposta compatível ao momento histórico que se vivia.
O que se evidenciou, naquele momento, foi a falha do
Presidencialismo, o Presidencialismo é que não tinha
uma solução e tendia a levar o País a wn conflito e,
sobretudo, ao derramamento de sangue. E apesar de ser
preparado em 48 horas, aprovado em 24 horas e implementado em circunstâncias muito peculiares, apesar da
iminência do conflito, apesar da pressão que sobre o Parlamentarismo, imediatamente, foi deflagrada por todos
os presidenciáveis que conflitavam entre si, mas se consorciaram para derrubar o Parlamentarismo, pelas qualidades colegiadas c não personalizadas que tem o sistema,
apesar disso o sistema vigorou durante aproximadamente 16 meses~ Foi o periodo de maior crescimento econômico, mais alto índice de ascensão do PIB na história
brasileira, que não é normalmente _destacado, a maior
tranquilidade no relacionamento entre os poderes e, a
verdade seja dita, uma vez derrubado, através de um plebiscito industriado e manipulado com verbas oficiais,
dessa forma portanto suprimido da vontade nacional,
instaurou~se ou reinstaurou-se o Presidencialismo e nem
15 meses depois ele acabou se defrontando. com o problema altamente autoritário de 64.
Portanto, o Parlamentarismo foi solução._ O Presidencialismo foi problema que, mesmo contornando as dificuldades anteriores, derrubado, acabou gerando um
novo problema.
Meu caro Senador, creio que em 96 anos, que é o
quanto tem a República, nós não tivemos um período sequer, salvo o do Presidente Dutra, em que se tenha ini·
cíado e concluído, sem turbulências, que se tenha inicia~
do e concluído sem traumas, que se tenha iniciado e concluído sem que não tenha havido tentativa de golpe de
Estado, suicídio ou coisa desse gênero. Numa demonstração clara .de que, realmente, só a exceção confirma a
regra, em termos de presidencialismo absolutista como é
o brasileiro c de que a idéia do respaldo popular não a ti·
nha também o presidencialismo, quando foi implementado no Brasil, produto de um círculo elitizado e das
forças de pressões muito minoritárias que, de certa forma, derrubaram a monarquia sem que a sociedade sou·
besse~ Não houve consulta popular, não havia aquiescência da sociedade. Houve uma instrumentaJização de
pressão e ele acabou vindo sem base popular e durajâ hâ
quase 96 anos, com todos os sobressaltos, com todos os
percalços, com todos os traumatismos dele decorrentes.
Penso que estâ mais do que na hora, jã passou da hora de
que nós nos apercebamos que em matéria de aperfeiçoamento democrático e de solidez das instituições para
fazê-las duradouras, confiáveis, realmente respeitosas da
vontade da maioria, temos que dar o passo rumo ao Par·
lamentarismo.
- _Gostaríamos que isso tivesse ocorrido há anos passados, que tivesse acontecido em 1984, quando tivemos
praticamente uma emenda moderna c similar, a das pro~
postas francesa e portuguesa, pronta para ser votada.
como estã aqui no Congresso.
Acreditamos, hoje, que dada a substancial mudança
que implicarã essa alteração, a essencial opção que se vai
fazer é tema para a Constituinte. Mas, temos como uma
das nossas prioridades, na discussão da Constituinte, a
que leve a desembocar com a consciência e a ciência do
País na adoção do sistema Parlamentarista, porque ar, ri- _

O Sr. Alddes Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?
o-SR. NELSON CARNEIRO- Quem menos aceitavã essa soluÇão era o Presidente João Goulart, porque S.
Ex' mesm? ~elefon~u ~e Paris e se comunicou, primeiro,
com o Mtmstro Santiago Dantas, depois com Afonso
Arifios e, posterionnente, comigo, declarando a sua dis~
posição de aceitar o Parlamentarismo cm faCe da situ~ção existent~. Foi uma tranSigência riecessãria para
ev1tar um derramamento de sangue.
O Sr. Alddes SaldÃÕha- Permite V. Ex• um apãrte?
O Sr. Carlos Odarelll- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço o aparte de V.
Ex', nobre Senador Alcides Saldanha, e depois o aparte
do Senador Carlos Chiarelli.
O Sr. Aldd.êSSaidàDííit-:-Ab.uSandO da PaCíên'Ciade
V. Ex•, o nobre Senador Fábio Lucena que chamou de
lição o nosso mod_esto trabalho nesta_ Casa, sobre o Parlamentarismo, ouviu apenas uma parte, a parte em que
fazíamos um histórico da criação do gabinete inglês, em
face dos reis de origem teutônica, e não ouviu que na segunda parte, ao se referir ao pafs, nós dizfamos que se
criou a tradição brasileira, na parte do II Impmo, a tradição parlamentarista, embora não constasse da Constituição Imperial o Parlamentarismo, como forma de governo, ele era exercido. A República, determlnada nos
moldes norte-americanos, em que até a bandeira daRepública inicial teria as listras verdes e amarelas, é que
cortou uma tradição jã nascente. E quanto ao episódio
de 6), nós diziWnos que não era Vâlido tomarmos como
experiência parlamentarista, porque fora para resolver
uma situação, c que o regime nascera s-ob o comando de
homens que não eram parlamentaristas; homens que estavam ali, tendo o parlamentarismo como mero instrumento de conciliação naquele momento. E eu reforçaria,
arndã., riobre Senador Nelson Carneiro, dizendo que se
fosse parlamentarista o sistema, o Exército não teria tido
nesses anos todos o exercício de Poder Moderador que~
o que ele vem fazendo hã muito anos, porque quando os
políticos se desassertavam terminavam batendo na porta
da caserna para resolver os seus problemas politicas, o
Exêrcito de tanto ser chamado para exercer o Poder Moderador, que não existe no regime presidencial, tantas
vezes fOi ã raposa ã.o moinho que lã deixou o focinho;
tántas VeZes foi chamado, que resolveu. Mas como? Não
chamam a toda hora cm que há crise; então, vamos ficar
lá. E ficaram virite anos. O Parlamentarismo não pennite
issO, exatamente em função da existên-cia do Poder Moderador do Presidente da República, homem talhado
para resolver as crises da Nação. Ao passO que o Governo exercido pelo IV-Ministro, dentro da argumentação
do nobre Senador, mais uma razão para sermos parlamentaristas. O Parlamentarismo, com os seus quatro Poderes, põe todas as coisas nos seus devidos lugares. O Poder Moderador ê exercido pelo Presidente da Rep6blica,
não pelos chefes militares.
O SR. NELSON CARNEIRO ~V. Ex• completa a
resposta ao aparte lúcido e brilhante, como sempre, do
Senador Fábio Lucena.
De modo, Sr. Presidente, que as minhas considerações, neste instante, são para lembrar aos homens
públicos deste País o quadro que o presidencialismo oferece um ano depois da formação da Aliança Democrãti~
ca, em que todos depositávamos c ainda continuamos
depositando tantas esperanças. Melhor fora que, naquela oportunidade, se tivesse instituído uma forma parlamentarista que desse a este País ao lado de um Chefe de
Estado respeitado por todos os parâmetros e todas as as~
pirações nacionais, uni chefe de Governo mutável, con~
forme as variações- que a própria política determina.
Eram estas rãpidas considerações que eu queria fazer,
Sr. Presidente, para não deixar passar esta oportunidade
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gorosamente, teremos dado um passo a mais e um gigan-

tesco passo, para que a nossa democracia não seja

um~

democracia espasmódica que viva de sobressaltos extremamente intranqüilizantes.

O Sr,. Fábio Lucma- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. CARLOS CHIARELLI -Ouço o aparte de V.

Ex•
O sr~ Fábio Lucena- NobCC SCn:ador, as colocações
de V. Exf contestam, contrariam a história do seu_ próprio Estado, o Rio Grande do Sul, uma vez que cinqUen-

ta anos antes da proclamação da sua República fê-lo o
Rio Grande, com o grande Bento Gonçalves, e a República do PiratinL A idéia da Repó.blica, por conseguinte, vigorante no seu Estado cinqUenta anos antes do Marechal Deodoro e dos republicanos históricos que mais
conhecemos, essa idéia só poderia vicejar se ligada ao
presidencialismo, vez, que as grandes influências que nós
sofremos, para a implantação da Rep6blica, vieram iniw
cialmente da revolução americana, quC foi anterior à revolução francesa. Aliada à idéia da Rep6blica tivemos
que importar dos Estados Unidos, também, a Fede-ração, porque a República, ao contrârio do que disse,
com todo o respeito ao Senador Aloysio Chaves, não foi
invenção dos americanos. Invenção dos americanos foi a
Federação, foi-a forma de Estado_. De fato que, rião hã,
na História da Humanidade, exemplo que nos configure
uma forma de Estado igual à Federa(:ão, tal qual a implantaram, os americanos. Quero concordar com V. Ex.•
é, em que o presidencialismo de fato, nesses seus longos e
turbulentos anos de axistência, não nos deu nenhum ma..
menta de tranqai1idade institucional. Mas nobre Sena-_
dor, a Constituição republicana existe, precisamente,
para ser aplicada nos instantes de turbulência, porque se
a sociedade pudesse viver em paz, desnecessãrio se tornaria a existência de uma Constituição para manter a paz
social. E a nossa tradição republicana, inclusive, toda ela
estã calcada pela manutenção do sistema republicano
dentro do regime presidencialista, potque isso faz parte
da nossa própría índole, da nossa índole histórica, índole
que nos veio inicialmente dos gaO.chos.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Pelo amor de Deus,
não nos acuse -a responsabilidade do delito.
O Sr,. Fábfo Lucena - Pelo contrãrio, os ga6chos nos
deram a Rep6blica; 50 anos antes da Proclamação da
Rep6blica deram-nos os ga6chos, sobretudo com o grande Bento Gonçalves, seu conterrâneo, nos deram a Rep6blica. Nós com a Rep6blica implantamos o presidencialismo, por conseguinte em plena vigência do Império;
a única forma que encontramos para substituir a monarquia foi a forma republicana, e o 6nico sistema de gover, no que encontramos, até então, p~ra manter a República
foi o Sistema republicano, salvo dados históricos inContestáveis, nobre Senador, com todo respeito, à cultura e àsabedoria de V. Ex•.
O SR. CARLOS CHIAJ{ELLI - Agradeço a intervenção do nosso c'ompetente Senador Fábio Lucena, e
sobretudo a sua insistente postura presidencialista. Só
que quando V. Ex• começou a falar nos exemplos do Rio
Grande, eu imediatamente ao falar em forma de Governo em sistema de Governo, logo pensei naquele que realmente deixou nesta Casa um legado, nesta Casa, Jatu sen!11, daquele que traçou toda uma lição de vida e de postura. E de tantos outros, como o próprio Silveira Martins.

O Sr~ Fábio Luce1111 -

E Raul Pila que não aceitou.

O SR. CARLOS CHIARELLI - E. basicamente,
Raul Pila. Eu pensei que era à luz de Raul Pila, do exemplo parlamentarista, e do brado pelo Rio Grande, neste
particular.
Os.;. Fábio Lucena- Raul Pila, que se rebelou contra
a solução parlamentarista de 61. Por quê? Porque era casuística. Não era o parlamentarismo de Raul Pila.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Então, vamos colocar em ordem, a discussão.
Em primeiro lugar, ao levantar o elemento histó.rico
da referência do Rio Grande, e ao destacar uma postura
tão isolada quanto brava, tão precursora quanto duradoura. em termos de posição política. e ao atribuí-la ao
Rio Grande do Sul e aos seus líderes vanguardciros, eu

pensava no parlamentarismo e acreditava que se fazía
uma _referência a Raul Pila.
Item 2: episódio de 61. O parlamentarismo foi o remédio_amargo, quem sabe, em doses inadequadas, feito por
uma bula momentaneamente ajustada pelo homeopata,
mas a doença era o presidencialismo. Se o remédio foi
em dosagem ex~s@, ou se foi feito de forma apressada, nós até podemos questi9nar. Mas quem estava doente, quem tinha o vírus dentro de si, desse autoritarismo
legalizado, era o presidencialismo.
O presidencj_a_Usrnp_._ __ na_s formas e teses brasileiras
sobretudo, com esse exacerbar de poderes unipessoal,
com o decreto-lei, com o decurso de prazo, qom toda
essa conjugaçãO ...
O Sr1 Fábio Luceda - Isso não é presidencialismo.
Isso foi obra da ditadura. A ditadura não era presidencialista.

O SR. CARLOS CHIARELLI -

Também é presi·

dencialismo. O presidencialismo, meu ilustre Senador
Fábio Lucena. é um convite pecaminoso à concentração
do poder. 1:: uma lascívia permanente nas mãos e na proximidade daquele que jã tem uma série de atribuições legais, para que as extrapole progressivamente. Eu não ca..
nheço e não lembro - e talvez se possa atribuir ao desw
conhecimento da História que _e~nh~_-:- ...
O Sr. Fábio Lucena -

Não apoiado!

O SR. CARLOS CHIARELLI - ... _de um caso em
que haja uriíàtraiiSfõrniação tão fácil, tão iminente, tão
imedia-ta, de um sistema parlamentarjsta estruturado
para um regime, dentro do próprio mecanismo formal,
pata uni regime de ditadura. Para que se possa passar do
parlamentarismo para a ditadura é preciso primeiro que
se acabe com o parlamentarismo. Com o presidencialismo isso não precisa, porque ele é um passo, ele é facílimo
na transposição.

O Sr; Alcldes Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI - Vou conceder o
aparte ao Senador Alcides Saldanha para que ele possa
nos trazer elementos esclarecedores e complementares e
volto ao debate com V. Ex', Senador Fábio Lucena.
O Sr~ César Cais -

dor Carlos Chiarelli?

Permite V. Ex' um aparte, Sena...

O Sr. Alcides Saldanha- Senador Carlos Chiarem o
nobre Senador Fábio Lucena cita o episódio de 1935 ~o
Rio Gr~nde do Sul como a escola do presidencialismo
no Bras1l. Na verdade, a República de Piratini que tinha
em si o carâter de ser transitória, porque era apenas uma
forma de se manterem revolucionariamente contra o Governo Cen~ral, num determinado momento, não podia
adotar o s1stema parlamentar, na medida em que era
uma República às carreiras. Apenas para não ser uma ditadura do General comandante das tropas estabeleceu
através das Câmaras de Vereadores, um parlamento no~
moldes presidenciais. Na verdade a República de Piratini, quem conhece a história da proclamação dos campos
de Selva! pelo General Netto, em 13 de setembro, até o
acotdo ~-~~Poncho Verde, em 20 de setembro, sabe que
foi-~ma república que tinha que mudar a sua capital,
pratJ~mente em pequeno espaço de tempo, porque a
guet_nlha tomava conta de todo o Estado.
Não havia sequer condições de fazer uma eleição do
Parlamento nas condições de criar um parlamentarismo.
Mas o Rio Grande do Sul ajudou a fazer a República, é
evidente, mas veja bem; a República que nasceu no centro do País não era a República dos republicanos do Rio
Grande do Sul, que era.m positivistas~ e que pregavam a
ditadura científica, mas era uma parte do Rio Grande do
Sul, porque em 1895 o Rio Grande se levanta em revolução defendendo o parlamentarismo. Aqui nesta Casa
V. Ex' citou o apóstolo do parlamentarismo nacional
dos últimos tempos que foi Pila. Mas também poderia citar Silveira Martins ao tempo do Império, que manteve
aceso o de..,bate e a demonstração de que o Rio Giãnde
do Sul não é presidencialista. Mas, o que é mais -impor~
tante ainda nos tempos modernos, o Rio Grande do Sul
tem Vice-GoVCrnador hâ pOuco tempo.
O Sr~ FábJo Lucena- Eu gostaria de saber onde nasceu Júlio de Castilho.

Quinta-feira 15

2669

O Sr. AJc:ides S11.ldanha O primeiro Vicedo Rio Grande do Sul foi o Sr. Faether, de
Pelotas, no Governo do Sr. Peracci Barcellos, por quê'?
Porque a Constituição gaúcha de 1946 era parlamentarista por, praticamente, unanimidade dos deputados
gaúchos que optaram por uma Constituição parlamentarista. O Supremo Tribunal Federal a declarou inconstitucional, e o Rio Grande do Sul adaptou a sua Constituição estadual à Nação e não criou a figura do V ice"-Governador, que só foi criada posteriormente depois de
I %4, para demonstrar que não é do Rio Grande do Sul
que vem os ventos presidenciaiS. O presidencialismo que
se presta, inclusive, para a criação e manutenção das oligarquias, tantas existem ainda nesse Pais. Eu tenho cer~
teza que O Senador Fábio Lucena, abeberado do problema, saberâ que o parlamentarismo é acima de tudo um
regime que foi criado na medida em que se fazia necessária a sua apresentação, e é um regime mais adaptâvCI.
Não dã para se falar em parlamentarismo. Pode-se falar
nos parlamentarism«Js; a diferença que existe entre a
Constituição de_ Weimar, a Constituição inglesa e a francesa, demonstram a adaptabilidade do regime que nasceu da necessidade de governo democrático. E volto a dizer a S. Ex•: o presidencialismo como tal, como nós encaramos, é invenção dos americanos. Na verdade, aRe~
volução Francesa tinha primeiro o governo diretorial,
como eles diziam, mas presidencialista, nas condições
que o mundo moderno conhece, ele é a herança dos americanos, e os nossos republicanoS demonstravam isso, de
tal sorte, que eu repito: a primeira bandeira da Rep6blica,logo após á sua :Proclamação, era uma bandeira verde
e ai!Ja~la, em listras, ~m o _quâdrado, com 21 estrelas,
depõis se vofiõií-à Bandeira do Império modificando-se.
tirando o emblema imperial e pondo-se o globo com Ordem e ?rogr~_o nos_positivista~. Mas a influência dos
americanos_era t~f, qu_e até a bandeira inicial da República era cópia da Star and Stripes, dos Estados Unidos. .
Goyerna~or

6

Sr. César Cais- Púmite V. Ex' um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. César Cais- Nobre Senador Carlos Chiarelli,
V. Ex' e o nobre Senador Nelson Carneiro trazem a esta
Casa um tema que deve ser, cada vez mais, neste momento, objeto de meditação. Na realidade o presidencialismo
ou como outros dizem, ê um monarca de tempo ou um
ditador de tempo delimitado, é muito próprio para associedades tribais. Na sociedade tribal ou sociedade simples o chefe diz e todos aceitam. Mas à medida em que a
sociedade se sofistica e as minorias têm a sua participação, cada dia mais presente, pela evolução das teleca..
municações, é impossível se concentrar toda a solução
numa única pessoa, no Chefe de Estado. De maneira que
o parlamentarismo, no meu entender, toda vez que asociedade se desenvolve ou a sociedade fica com maiores
segmentos, participando mais do que nunca., é necessário
preservar o Chefe de Estado. Por isso estou de acordo
com V. Ex' Agora, quanto à argumentação dos nobres
Senadores Aloysio Chaves e Alcides Saldanha, nos Estados Unidos o presidencialismo tem uma diferença: é que
os Estados se organizaram em primeiro lugar do que a
União. De maneira que os Estados já servem como freio,
como um poder moderador ao poder do Presidente da
República. De maneira que é o (mico presidencialismo
que tem praticamente resistido, em virtude do poder moderador dos Estados da Federação.

O Sr. Alcides Saldanha- Quer dizer, nós adotamos e
adotamos mal ainda. Nós pegamos para nós e pegamos
mal aí.
O SR. CARLOS_ CHIARELLI- Sr. Presidente, creio
que é um debate estimulante,_ e um debate oportuno, e
creio que é uma proposta absolutamente O.til e fundamentalmente necessâria, nessa tentativa crescente que o
País faz para chegar ao seu modelo democrático durador. Tenho certeza de que, indepedentemente dessas discussões históricas, dessas discussões de cunho regional,
dessa memória da vida brasileira, mais importante do
que tudo isso é, realmente, a proposta para o que deve
vir a ser. E, s_obretudo, a idéia de que alguns mitos que se
criaram, de que o parlamentarismo não se adaptava a estruturas federativas, hoje caíram por terra; está aí o
exemplo do Canadá; de que o exemplo dos Estados Unidos da América do Norte é de tal forma peculiar, de tal
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maneira vinculado a essa origem de poder que vem da
província para a União, c de tal maneira produto de uma

estrutura de uma sociedade não ideologizada, que não se
assemelha à nossa. que não seria de bom alvitre que pensâssemos em fazer analogias entre dessemelhanças tão
evidentes. Cre.iO que, por isso, a nossa tendência é, sem
ficar nos modelos clãssicos tradicionais do parlamentarismo, que também, jã mostraram pontos passíveis de
correção e correçào indispensável; sem ficar na proposta
da ditadura do Parlamento, que muitas vezes peca pelo
formalismo, chegar às modeiagen~ pós-De Gaulle, pósFrança de 68, e construir esse novo sistema do parlamen-

tarismo quase presidencial, onde se dividem tarefas;
onde se preserva, o sentimento valioso do poder pela
maioria; onde, em nome da descentralização, se valoriza
essa divisão de competências; onde, afinal das contas, temos a responsabilidade permanente e o poder a prazo limitado.
Eu gostaria de aproveitar esta comunicação de Liderança, que tambêtn era para o parlamentarismo, para fazer o registro - e certamente o .Senador Fábio _Lu~na_o_
farã mais longamente, e o faço em nome da Aliança da
Frente Liberal- da satisfação que tem a nossa 6aticada
pelos resultados que já nos chegam de Montevideu, em
decorrência da visita do Presidente Josê Sarney; sobretudo pela síntese que nos ! dada conhecer do documento
subscrito pelos Governos do Brasil e do Uruguai, através
de uma série de acordos de cooperação, que abrangem
diversos campos, e do memorando básico_de entendimento. Ali, desde os aspectos culturais de integração; até
aspectos de uma significaçãO extremamente--valiosa,
sobretudo para nós, gaúchos, já que se defirie o desenvolvimento conjunto da zon_a front~iri_ça_de mil quilômetros
de extensão, entre os dois países, que no caso_ corresponde à fronteira gaúcha com o Uruguai; e, também, a retomada de um sonho inTCiãdo em 1909, que teve andamento através dos estímulos da Organização das Nações
Unidas e de compromissos recíprocos, que é o projetO-e
os programas que o complementam, da Lagoa Mirim,
que voltam a ser ativados, com obras de açudagem, com
eletrificação rural, com recuperação de terras produtivas. Afora isso, Sr. Presidente, o que me parece fundamental é o rechaço conjunto dos dois Presidentes, a qualquer intervenção, através da força, na solução dos
problemas políticos confiitentais; e a resposta frontal e
objeti\ra do Presidente José Sarney na entrevista coletiva
à imprensa, ao ser questionado sobre a manifestação do
Embaixador norte-americano nas Naçõçs Unidas, Vernon Walters, de que o seu país não hesitaria em empregar a força naquela região, que é a região da América
Latina, o Presidente foi muito claro aõ dizer do seu
apoio absoluto à proposta do Grupo de Contadora, e ao
dizer que, ao contrário dessa manifestação, recusamos,
rejeüarrlos e hostilizamos qualquer tipo. de emprego da
força aqui ou em qualquer lugat. Também nos é extremamente salutar saber da decisão cortiunta dos dois Presidentes, de envidar esforços, seguramente esforços ·que
serão solidarizados pela posição Argentina, para fazermos frente ao desafio terrível da renegociação da dívida
externa. E pata que possamos, afinal das contas, condUzir esta negociação, superar as exigências dos credores
através de mecanismos que não nos imponham a recessão e que não levem o povo ao desespero e à inseS:urançã.
social e econômica.
O Sr. Virgílio Távora- Permíte-me V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS CHIARELLI ~Nestes termos, tenho de me alongar nestas considerações, porque se trata
de um longo docuroento que, além de trazer a síntese dos
acordos celebrados, são culturais, tecnológicos, de integração fronteiriça e de retomada dos Projetas da lagoa
Mirim, e também trazem o sumário da entrevista dada à
imprensa iiltemacional, pelo Presidente José Sarney.
Não poderia deixar a tribuna sem fazer este registro de
solidariedade, de aplauso e de destaque ao êxito dessa
primeira missão internaciOnal do Presidente da República.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Carlos
Chiarelli, antes que V. Ex• conclua, gostaria de dar um
aparte...
O SR. CARlOS CHIARE LU :&r.• sempre com prazer.

Pois não. Ouço V.

O Sr. Virgnio Távora - ... o mais sintético possível.
Queremos aqui deixar consignado, em nome da Oposição, os aplausos e, ao mesmo tempo, as congratulações
que damos a Sua Excelência o Senhor Presidente daRepública que, estamos certos, bem interpretou, nas suas
afirmativas corajosas, o pensamento de toda a Nação
brasileira, independente de qualquer conotação ideológica ou partidãria. País ao qual ligado por tantos laços de
amizade; pafs que teve, juntamente com o Brasil, tantos
problemas comuns, o Uruguai, por sua vez, deve ter sentido que, cada vez mais, as nossas relações devem ser cultivadas, cada vez mais as trocas de impressões amiudadas-e-cada vez mais o espífifo latino-americano deve presidir a todas as decisões daquilo que interessa não só ao
país, mas a toda a Amêrica, ao Sul do Rio Grande.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Incorporo, com
muita satisfação, a· manifestação oportuna, lúcida e bri-lhante do Senador Virgílio Távora. Agradeço o apoio
que traz, em nome da Oposição, pois sempre tive absoluta consciência de que nessas manifestações internacionais, nos temas transcendentais, não hâ fronteiras entre
os países e. sobretudo, .não hâ fronteiras entre os Partidos e as pessoas que os representam, quando movidas e
estimuladas pelo bem comum, como é o caso em pauta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_ente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
_
_ __ _ __
Concedo a palavra ao nobre Senador A!Cides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discursl>. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupõ a tribuna para fazer hoje aqui dois registras.
Em primCit-o lugar, Sr. Presidente, pa~a dizer que,
segunda-feira, dia I2, foi instalado em Porto Alegre, com
a presença de milhares de pessoas, o Banco Meridional
do Brasil S/A. Banco este que o Rio Grande do Sul, durante 3 meses, a nível nacional, manteve uma luta para
que permanecesse aberto, vez que era o único banco regional do nosso Estado.
O mais importante, Sr. Presidente, é que nós do Rio
Grande do Sul nos sentimos absolutamente eufóricos
para comfirmar o que dizíamos nesta Casa, que o MeridiOnal, o antigo Sulbrasileiro, era um banco que gozava
da confiança de todo o Rio Grande do Sul, que era um
banco que tinha características pessoalíssimas. em telação a outras casas bancârias que tiveram problemas semelhantes a ele, podermos agora, exatamente 48 horas
depois da sua ínstalação, trazer alguns dados a esta Casa
os quais a imprensa já estã divulgando. Hoje pela manhã, em contàto telefónico com o Deputado Federal Sinval Guazzelli, hoje Diretor do Banco Meridional, nos
trazia S.. El'C~ os_~ados que passamos à Casa.
O Banco, Sr. _PresiQ.ente:--foi .ilistalado segunda-feira,
às 10 horas da manhã, e começou a funcionar efetivamente a partir do expediente da tarde e, ontem à noite,
terça-feira, havia fechado com um depósito à vista, em
um dia e meio, de 77 bilhões, 770 milhões de cruzeiros.
Em .números redondos, em dois dias de atuação, o Banco
captou, a nível de depósito à vista, 78 bilhões de cruzeiros, provando o que os Parlamentares· do Rio Grande do
Sul afirmavam perante todo o País, que vínhamos buscar, num momento difícil, um auxílio da União, mas nós
gaúchos resgataríamos, dentro dos prazos estipulados,
aquele empréstimo, vamos dizer assim, que era dado ao
Rio Grande do Sul num momento de dificuldade. E. com
euforia, para registrar nos Anais desta Casa, para cumprimentar a nova direção dó Banco Meridional do Sul
S.A., para cumprimentar os 20 mil funcion-ârios, para
cumprimentar os investidores, para cumprimentar o Rio
Gninde do Sul, que fazemos aqui este registro.
O Sr! Fábio Lucena- Permite V. Ex• um
O SR. ALCIDES SALDANHA -

aparte·~

Pois não, Ex•

O Srr Fábio Lucena- Nobre Senador Alcides Saldanha, tive a honra e a glória de ter s_ido o primeiro Senador do PMDB- e de fora do Rio Grande do Sul, do Extremo Norte do nosso País, do Estado do Amazonas, está registrado nos Anais - a assomar àquela tribuna e
formular, convicta, cOnsciente e veemente defesa da iniciativa governamental, que resultou na criação do Banco
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Meridional, que instalado e aberto ao público na recente
segunda-feira, 48 horas depois registra estia soma de confiança e conÍlabilidade pública, quero crer, sem precendente na história de qualquer empreendimento similar
em nosso País. E o fiz, e deixei bem claro, porque entendi, depois de buscar subsídios com estudiosos- da economia do Rio Grãnde, por saber que não se eStava tratanto
tão-só e simplesmente de uma instituiçãO bancâria, com
sede no Rio Grande do Sul, e filiais espalhadas por diversos Estados do País, inclusive no meu Estado. mas
por me convencer de que estava em jogo a economia da
sociedade gaúcha, que naquele momento não estava recebendo nenhuma ajuda, nenhuma benesse, nenhuma
dâdiva, nenhum manã e que não estava sendo beneficiado por nenhuma falcatrua do Poder Público como, alardeadamente, foi assoalhado em todo o País. Entendendo
a n_e~sidade, nobre Senador Alcides Saldanha, daquele
investiriteilto, do braço acolhedor da União, de todos os
brasileiros, para com o Rio Grande do Sul, em carâter
pioneiro aqui no Senado, solidarizei-me de pronto, com
o empreendimento, e hoje vejo, Sr. Senador, que agi
bem, porque não agi somente por inspiração de minha
consciência, mas por arraigados motivos de ação; motivos que decorriam da clara situação da economia do
grande povo gaúcho, que necessitava, de fato, desse investimento, cujos frutos, em tempo muito menor do que
até os incrédulos renitentes poderiam imaginar, hoje jâ
estão aparecendo nas terras do Rio Grande, como prova
do real espíritO ·empreendedor de todo o p~vo do Rio
Grand_e do Sul. Meus parabéns ao pronunciamento de
V. Ex' e, em nome da Liderança do nosso Partido, queira transmitir ao povo gaúcho nossas sinceras manifestações de reconhecimento a esta resposta enérgica, altiva, altaneira, que o povo do Rio Grande está oferecendo
àqueles que tanto o maldisseram e o maltrataram durante longos meses de espera, de vigília e sofrimento. Meus
parabéns a V. Ex•
O SR. ALCIDES SALDANHA- Agradeço o aparte
a V. Ex' Posso dizer que o gesto de justiça de V. Ex• está
registrado não só no espirita de todos os gaúchos, Senador Fábio Lucena, como estã, inclusive, registrado no livro que o Sr. Presidente do Sindicato dos Bancârios do
Rio Grande do Sul escreveu e que ontem, por sinal, foi
feito autógrafo, aqui no Senado, e que nas pâginas em
relação ao Senado, o autor registra a participação eficiente e justa de V. Ex•, citando inclusive o nome, para
que a posteridade do Rio Grande do Sul guarde exalamente aqueles que, desde o inicia·, souberam da justiça
da luta dura que aqui se travava.
O Sr. Lo manto Júnior -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. ALCIDES SALDANHA V. Ex', Senador Lomanto Júnior

Ouço o aparte de

O Sr. l.omanto Júnior- Nobre Senador Alcides Saldanha, para mim não é surpresa o sucesso inicial do Banco Meridional. Em primeiro lugar, conheço, e todos nós
conhecemos, à distância, o espírito público e o patriotismo do povo gaúcho, mas V. Ex• pode creditar este sucesso à capacidade, e mais do que isso, à postura retillnea de
um homem que, sem dúvida alguma, tem a marca doestadista. Refiro-me ao ex-Governador Sinval Guazzelli,
cuja administração no Rio Grande do Sul acompanhei,
fui testemunha; administração honrada, competente,
voltada toda ela para o desenvolvimento da terra gaúcha. Quando fui avisado, quando me chegou a noticia de
que Sinval Guazzelli renunciaria ao mandato de Deputado Federal para aceitar a Presidência do Banco Meridional, do novo banco, verifiquei; de logo, que o seu gesto
de renúncia e, de certa maneira, a sua decisão de assumir
tão grande responsabilidade, para mim não é surpresa,
repito, o sucesso inicial do Banco Meridional, como não
tenho a menor dúvida de que o êxito será completo, porque à frente se encontra um homem honrado, porque à'
frente se encontra um homem dotado do maior espfrito
público, à frente se encontra um homem competente, à
frente se _encontra um homem que revelou, no desempenho do comando do seu Estado, a marca do estadista.
O SR. ALCIDES SALDANHA - Agradeço o aparte
de V. Ex~ e ia dizer que o nobre Deputado Sinval Gua.zzelli, demonstrando aquilo que o Rio Grande do Sul
sempre nele conheceu, o espírito público, ~ desprendi~
mente, no momento ern...que o meu Estado. que o havia
feito o Deputado Federal mais votado dessa legislatura.
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disse-lhe apenas: precisamos de ti, ele parã: lá voltou a
fim de assumir o banco dos gaúchos, de tal forma que o
Rio Grande do Sul ficarã devendo ao ilustre exDeputado Federal, Sinval Guazzelfi mais esse serviço
prestado com amor e com desprendimento à sua terra.
Tenho a honra de incorporar as palavras de V. Ex• ao
meu pronunciamento, porque são absolutamente justas,
cm relação ao Presidente do Banco Meridional do Brasil
S. A.
Ouço o aparte do- nobre Senador LenOir Vargas.

O.Sr. Lenoir Vargas- No momento em que V. Ex•
disse palavras de congratulações pela abertura do Banco
Meridional, quero incluir no discurso de V:. Ex• a profunda alegria com que os -catarínense viram se reabrirem.
as portas das numerosas agências espalhadas por todo o
território .catarinense, do antigo Banco Sulbrasileiro,
hoje Banco Meridional. Acredito que a confiariça qUC
nunca faltou da parte do comércio, da indústria e do
povo de Santa Catarina, na instituíÇão que substitui o
Sulbrasileiro, ou seja, o Banco Meridional, haVerá de,
muito breve, recolocar na posição que possuía antigamente, que era de prosperidade em Santa Catarina, o
Banco MeridionaL Eram essas as palavras com que eu
queria me congratular com o discUrso que faz V. Ex•
O SR. ALCIDES SALDANHA- Agradeço a V. Ex•
o aparte que veio ilustrar o nosso rápido pronunciamento a respeito desse fato, que está causando satisfação e
euforia rio meu Estado. Realmente foram reabertas, na
segunda-feira, todas as 37-8-ã.SênCíãS do atual Banco MeridiOnal em todo o Brasil, e o fato que aqui estamos relatando, do aparte em depósitos à vista, também foi, em
termos que aqui citamos ntíinerOS~Cm toda a Nação.
Não foi um fenômeno apenas do Rio Grande do Sul, a
volta da confiança ao Meridional, a volta do deposiúmte
ao Meridional ocorreu de meneira uniforme em todos os
Estados onde ele mantém agências. Ontem ainda, conforme nos disse hoje, por telefone, o ex-Deputado Sinval
GuazzeUi, o Banco Central autorizou o Banco Meridional do Brasil a atuar em todas as linhas de crédito, em todos os sistemas de captação. E ainda ontem o Banco começou a se aparelhar, rapidamente, para participar nas
operações de crédito rural, com vistas aos financiamentos de custeio e investimento para a safra do Rio Grande
do Sul, cujo plantio começa agora. Por outro lado, o
Banco Meridional está em fase de integração no chamado banco das 24 horas, que é o sistema Integrado por 29
bancos em todo o País, ou sej~- o de caixas automáticos,
mediante cartões magnéticos para saque e àC:pósito.
Vejam V. Ex•s que mesmo não tendo ainda todo o seu
corpo de diretores constituído, apenas praticamente com
o Presidente Sinval Guazzelli e os s-eus asseSsores mais
diretos e subdiretores, o Banco já começa a funcionar da
maneira que o Rio Grande do Sul esperava que ocorresse, de tal forma que, dentro dos prazos que aqui se estabeleceram, o Rio Grande do Sul possa voltar a esta triN
buna e dizer: "Aquilo que dizíamos, muitas vezes contraN
riados pela imprensa do Centro do País, era uma realidade e o Ban.co Meridional merecia continuar, quando nós,
os Parlamentares do Rio Grãnde do Sul, e os Parlamentares do outros Estados, nesta Casa, por 37 votos contra
4, aprovamos, praticamente por unanimidade, a existência desse Banco".
Sr. Presidente, este era o primeiro registro que eu desejava fazer. Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, periodicamente poderei vir aqui prestar contas ao SCnãdo Federal da existência desse Banco, que esta Casa ajUdou a
construir e a manter no Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, o segundo assurito, tamb~m de enfo_g_ue
muito râpído, diz respeito ao n~ticiâriO inte!n<icic;)rial
que aqui foi distribuído a todos os Senadores, relatiVamente à visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da
Reptíblica ao Uruguai.
Entre os muitos pontos que os documentos assinados
entre os dois países--trazem aqui, nessaS 5 páginas de
síntese, poderíamos citar o reConhecimento- dos direitos
de soberania da República argentina sobre ãs Ilhas MaiN
vinas; a importância da meta do desarmamento geral e
completo, em especial o nuclear; a plena e efetivã.-pirticipação dos países credores na busca de solução satisfatória pãra os problemas di divida externa; a rejeiÇão de
todas as formas de discriminação racial, condenando as
violações desses princípios pelo governo da África- do
. s.~ através da política do apartheid, queremos comen-
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tar, rapidamente, apenas dois itens: Os convênios pelos
quais se decidiram pelo desenvolvimento conjunto da
zona fronteiriça de 1500 km de extensão entre o Brasil e
O Uruguai, e que dizem respeito diretamente ao meU Es:.
tado do Rio Grande do Sul; o aproveitamento dos recurSos naturais e o desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirirri, que; Como todos sabem, é parte brasileira e parte
urugua.ia; sendo uma das maiores do mundo, faz parte
dos acordos assinados.
Mas quero registrar que, na semana passada, às vésperas do Senhor Presidente da República embarcar para o
Uruguai, nós nos pronunciávamos, nesta Casa, a respeí;.
fQ de uma reunião havida no Ministério da Agricultura,
entre os produtores primários do Sul, do Centro e do
Norte do País, o pessoal da indústria do frio, os representante das cooperativas de carne e o pessoal do Ministério da Agricultura, fornecendo ao Presideinte da República os gabaritos para -que pudesse firmar, cOin O pafs
irmão, convênios de importação de carne. Esses convênios foram firmados, exatamente, dentro daquelas quantida.des __estipuladas na reunião, da qual os interessados
puderam participar, mostrando - como dizfamos naquela hora- que a democracia é, acima de tudo, a possibilidade de participação, mesmo daqueles que não detenham o poder político.
Quero também chamar a atenção sobre um outro ponto do que raiávamos ná.quele dia. Foi" firmado um acordo
de sanidade animal, absolutamente interessante ao Rio
Grãnde do Sul e que hâ muitos anos era pleiteado pelo
Governo e pelos produtores da fro.n~eira do Rio Grande
do SuÇe que díz respeito ao combate conjunto às endemias bovinas e doenças ovinas, de fonna a poder_desen~
volver, de-tfma-maneira mais satiSfatória para Os dois
país_es, a Cxtração primária que Ocorre no meu Estado.
Ao nos congratularmos com esse documento, ao dizermos da excelência da viSita do Senhor Presidente da
Reptíblica à República Oriental do Uruguai, queremos,
Sr. Presidente, registrar nesta Casa a satisfação do Rio
Grande do Sul pelos acordos que foram firmados e que
dizem respeito a todo o País, mas que alguns deles dizem
respeito com mais intensidade ao Rio Grande do Sul.
(Muito bem!)
"O Sr.. Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, que falará
como Uder.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Como
Líder, pfonuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Acaba de regressar ao País, depois de uma viagem repleta de êxito diplomático, político, cultural e fraternal,
o Senhor Presidente da Reptíblica, Senador José Sarncy.
Foi a primeira viagem que Sua Excelência realizou ao
exterior, depois de que o destino, em conseqüência da
tragédia que acometeu o Presidente Tancredo Neves, o
conduziu à Presidência da República. O fundamental
nesta visitação do Senhor Presidente da Reptíblica são os
efeitos concretos da visita ao vizinho país do Uruguai.
EfeítOs, Sr. Presidente, que se medem pela ênfase que
mereceram as conversações e pelo enfatizar que rotulou
o .documento conjunto assinado pelos dois Chefes de Estado, ambos eleitos pelo processo democrático, apesar
das diferenças de forma, uma vez que, apesar de o Presidente Sanguinetti ter- sido eleito pelo povo uruguaio, o
Presidente José Sarney foi eleito, pela primeira vez na
História do Brasil, por uma eleição indireta da qual participou ativamente o povo brasileiro.
Assim, Sr. Presidente, por delegação da Liderança do
PMDB nesta Casa, promovo o indispensável registro
dos principais degraus dessa escada vitoriosa que o Presidente José Sarney pôde subir, em nome áa soberania
dO povõ brasileiro.
O item fundarriental do documento firmado entie o
Uruguai e o Brasil ê o da completa desnuclearização militar da América Latina. Isto é, sem dúvida, um grande e
primêiro passo -para Que a i:fesnuclf:8rização se· eSpraie
por todo o Continente da Nova América, incluindo o
freio_ ao poder nuc_lear da grande República dos Estados
Unidos da América. - No bojo dessa des_n_uch~arfzação, deve-se su~Jinhar
como indispensável naS íntenções do nosso País e do pais
dos uru2uaios, a derrubada dos restos de ditaduras que
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ainda existem no Continente, principalmente a odienta,
nojosa, nefanda e negregada ditadura do General Pinochet, que hã mais de lO anos infelicita a pâtria dos chile~
nos.
O _segundo item, do documento, Sr. Presidente, pro~
clama o reconhecimento dos direitos da soberania da
República irmã Argentina, sobre as Ilhas Malvinas e,
proclama, ainda, a necessidade da solução da pendência,
pela via pacífica das negociações. Cabe, aqui, enxertar
um item que me parece da maior importância. Esse item
diz respeito, precisamente, à Organização dos Estados
Americanos e a sua Carta fundamental, que obriga, Sr.
Presidente, a intersolidarização de todos os países latinoamericanos, na hipótese de uma agressão armada a qualquer um deles signatários da Carta da OEA.
Como .s_erecqrda V. Ex• e relebram os Srs. Senã.dores,
q_uando dâ agressão do Império Britâ!lico à Argentina,
em 1982, o primeiro país a se solidarizar com o agressor,
descumprindo a Carta da Organização dos Estados
Americanos, foi precisamente a República dos Estados
Unidos da América que, a partir de agora, assiste-me a
c_Qnvicção, haverâ de dar maior atenção ao cumprimento
das normas estabelecidas na Carta dos Estados Americanos.
O documento proclama necessário apoio internacional, especialmente o das Nações americarias, para uma
râpida, justa e duradoura paz na América Central, ao
mesmo tempo que se declaram à disposição do Grupo de
Contadora para alcançar aqueles objetivos.
Como se sabe, Sr. Presidente, os objetivos fundamentais do Grupo de Contadora, liderado pela Reptíblica venezuelana, rejeita qualquer solução de força para conflitos existentes na América e, em especial, na América
Central e, em particulr, nos episódios, agora cruentos,
que envolvem a República da Nicarágua.
E considera o documento de primordial importância a
meta do desarmamento geral e completo, sob uma supervisão internacional adequada, e reafirma a sua adesão ao
objetivo da completa desnuclearização militar daAméri~
ca Latina.
Diz ainda que é urgente, com plena e efetiva participação dos países credores, buscar soluções satisfatórias
para o problema da díVida externa, considerada em seus
múltiplo:. aspectos, político, social, econômico e comercial, medida indispensável para consolidar o processo de
institucionalização democrãtica das nações latinoamericanas. E acrescenta a firme oposição dos dois países ante qualquer tentativa de militarização do Atlântico
Sul, que deve ser preservado como uma zona de paz e
cooperação.
O Sr. Nivaldo Machado - Permite V. Ex• um aparte?
O SR1 FÁBIO LUCENA -- Pois não, Sr. Senador,
com muito prazer.
O Sr. NivaJdo Macbado - Senador Fábio Lucena, o
Brasil, ao longo da sua História, sempre timbrou em
pautar seu relacionamento com os povos, pelos princípios cardeais que o norteiam: a igualdade jurídica, asoberania e a autodeterminação. Agora, quando o Presidente José Sarney vai ao Uruguai, Sua Excelência, nos
documentos que assinou, comprova, à saciedade, que o
nosso País jamais se afasto ti dessa linha de conduta. E o
êxito dessa sua visita, já registrado anteriormente pelo
Líder Carlos Chiarelli, é agora novamente por V. Ex•
destacado, pelo sentido histórico de que se reveste os do-cumentos, acordos, convênios assinados, demonstram
que o Brasil, em harmonia, não só com os irmãos do
Contiente, mas com os demais países do mundo, deseja
dar a sua colaboração para a solução dos problemas internacionais, entre os quais o mais importante: a busca
da paz mundial. De maneira que não caberia destacar
nenhum acordo ontem assinado, porque todos eles têm a
mesma significação, pelo seu conteúdo, pelo que representam, quer o que preconiza o desarmamento nu_clear,
ou o que se refere ao reconhecimento da soberania das
Ilhas Mal vi nas, e a sua solução pacífica - aliãs, norma
seguida pelo Brasil, quando teve que resolver todos os
seus problemas de fronteira- como_o_ referente a dívida
externa sobre o qual não hã duas posições entre os brasileiros. Tanto o Governo quanto o povo, todos desejamos
que esse compromisso seja respeitado, mas dentro ·ae
condições compatíveis com a situação nacional. Portanto, quero, com esse aparte, associar-me aos aplausos do
Senado ao Presidente José Sarney, pelo êxito de sua vi si-
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ta ao Uruguai, que V. Ex•, mais Uma vez, cOm. prCcísão e
brilhantismo, destaca, registrando o alto sentido e a
nificaÇão histórica de que se reveste.

sig~

O SR- FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
Ex•, nobre Senador por Pernambuco, que reitera os termos da manifestação feita, há poucos minutos, neste ple-nário, ·pelo eminente Líder do partido de V. Ex•, nobre
Senador Car1os Chiarem.
Prossigo, Sr. Presidente.
O documento reitera a preocupação dos dois países
ante a intensificaÇão do protecionismo nos principais
países desenvolvidos e a conseqüente deterioração do sistema multilateral de comércio.
, · Sr. Presidente, essa questão do protescionismo é:, provavelmente, aquela que de fundo mais diz respeito ao comércio extCrno do nosso País, porque os pafses industrializados, principalmente aqueles detentores de grandes mercados internos, de consumo de nossos produtos,
se esses países, a títillo de proteção as suas próprias economias, o que chega a constituir, em determinadas situações, inclusive uma espêcíe de exercício de um direito
de legítima defesa, mas se esses países não usarem, com a
devida cautela, com o cuidado merecido, o instituto do
protescionismo, fechando os seus mercados à absorção
de nossas exportações, tais países não estarão contribuindo para a boa convivência internacional, sobretudo,
para convivência boa, em termos de relações externas
com o nosso País.
Rejeita o documento todas as formas de discriminação
racial e condena as violações desses princípios pelo Governo da África do Sul, atrav~s da política do apartheld,
Sr. Presidente, que é a política mais malsã, mais· odiiinta
e mais desumana, que jâ foi cOndenada até por governos
acostumados a se rebaixarem diante das maiores baixezas que ocorrem no mundo, mas que não conseguiram se
agachar, se acocorar diante de tanta brutalidade e desumanidade, como as que vêm acontecendo na África do
Sul. Para salvaguarda do pundonor nacional brasileiro,
felizmente, desde os governos revolucionários, e isto
deve ser enfatizado a bem da verdade histórica, esta politica racista da África do Sul tem merecido o repúdio da
Nação brasileira e este repúdio foi agora, mais ainda,
consUbstanciado com um ato concreto do Presidente Joé Sarney, que impQs sanções eficazes e efetivas con_tra o
governo racista da África do Sul. A propósito, Sr. PreSidente. devo registrar o desencanto, a indignação que
causou à sociedade brasileira o atrevimento do Embaixador da África do Sul no Brasil, que teve o topete, que
teve a desfaçatez de contestar, numa nota pública, em
nome do seu país racista, de seu pais composto de governos criminosos, de homicidas, um ato típico de soberania do povo brasileiro, manifestado por ato do Presidente da República, em que se contêm sançõeS de várias naturezas àquele regime brutal, desumano, composto de
carrascos, que se supunha houvesse algum tipo de peste,
algum tipo de cólera, a colera morbus por exemplo, pudesse ter feito desaparecer do convívio da raça humana.
E, Sr. Presidente, ao manifestar essa indignação diante
desse comportamento eivado de petulância a que estão
acostumados os membros do ~OIJ'~ Dip_lomâtico da Á- ·
frica do Sul, supondo todos eles que os países que consentem na sua deplorável existência, atendendo, inclusive, ao sagrado princípio da extraterritorialidade no Direito Internacional, supõe, Sr. Presidente, esses eunucos
da diplomacia racial, que estão existindo num país, estão
convivendo com um país que considera o negro diferente
das demais chamadas cores que compõem os biotipos da
nossa sociedade civilizada e organizada, Sr. Presidente.
E, assim, além de rechaçar, cabe lamentar não tenha
sido o Governo brasileiro mais Cnérgico, e ainda há tempo de sanar esta falta de energia, simplesmente, ao convidar a deixar o País o atrevido diplomata, ou, o que seria
o mais certo, a descredenciá-lo, ou mesmo a determinar
a sua expulsão do território brasileiro, que é o que se impõe, é o que se exige, em nome -do decoro e da honra da
raça negra, que tanto contribuiu para a formação da sociedade brasileira.
O Sr. AlcidesSaldanha- V. Ex• me permite um apar-

O Sr. Alcides Saldanha- Congratulo-me que V. Ex•,
em nome do meu Partido, esteja a comentar estes fatos,
mesmo porque entendemos que a Chancelaria brasileira
estâ agora a dever à opinião pública nacional, a um país
onde o negro representa quase a metade da população e
cujo trabalho da raça negra, em relação à criação deste
pafs, foi incontestável. Deve a Chancelaria uma explicação mais detalhada a respeito desse problema em que
o Sr. Alexander Von Zyl, chamado ao Itamarati para dar
explicações a respeito da sua nota, dela não apresentou
desculpas e apenas disse, na saída, que c;omunicaria a
Pretória o encontro que havia tido. Provavelmente, o Sr.
Embaixador que, evidentemente, não representa a nação
da África do Sul, representa o Governo racista do Sr.
_B_Qt_ba, acha que não deve nenhuma explicação a um país
que, afinal, não escorraça o negro, que não_ deve nenhuma explicação a um pafs que deve muito ao negro e, dentro do princípio naziSta que os racistas apresentam~ o Sr.
Embaixador deve estar achando que este país não merece que gente de tão alto coturno, como os homens que
formam o Govern_o de Pretória, tenha que da~ expliM
cações a um país que é constituído, em sua maioria, de
negros. ~ preciso que a Chancelaria brasileira aja com
maior dureza, principalmente para a satisfação da -opinião pública nacional. Era o que tínhamos a trazer ao
pronunciamento de V. Ex•
_O SR. FÁBIO LUCENA -_0 aparte de V. Ex•, nobre
-Senador Alcides Saldanha, traz a grandeza que nunca
faltou ao -povo gaócho. E V. Ex• diz muito b~m. quando
classifica de- nazista -o EmbaiXador, porque no Meln
Kampf, no liVÍo "A_ Minha Luta", de Adolf Hitler, o negro eCOiriparado simplesmente ao carro de boi. Só_ que
os ceinitérios da História es~ão j:eplCtos de cadâveres que
trataram dessa forma o homem negro.
O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex•

um~

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Fábio Lucena,
V. Ex• é um parlamentar que, nesta Casa, tem dado a de, monstração de estar atento a tudo que acontece e diz respeito à política econômica, à polftica social e, principal__rn_ente, àqui_lo que acm_1tece contra os_ direitos humanos.
. V. Ex• é uma voz que, quando se levanta nesta Casa, o
·faz com inteligência, com o verbo inflamado, mas sem. p_~ naquela altitude que revela seu alto grau de conheci~
menta da Ciência do Direito, e quando rala, fala baseado
exatamente nos direitos que a ciência dá ao homem. Nesta tarde, V. Ex• lembra e traz ao conhecimento da Casa e
cfo País o episódio do Governo racista de Pretória, da insolência do Embaixador e das medidas que V. Ex• aqui
traçou e, felizmente_ para o País, nos GovernoS revolucionâcios, não foi outro o tratamento que o Brasil deu,
através de sua Chancelaria, a essa discriminação odiosa
que ocorre na África do Sul. Quero juntar a minha voz à
dos companheiros que aqui jâ falaram, de elogio à posição- que V. Ex• defende, em nome do nosso Partido, e a
certeza de que o Governo do Presidente Jos~ Sarney tomarâ a providência devia e no devido tempo, para que
essas justas medidas propostas por V. Ex•. de mandar
embora esse Embaixador,_ ou que ele se explique perante
a Nação brasileira, porque não vamos permitir que rim
governo racista queira que aceitemos essa infâmia -qriC lã
acontece e a televisão mostra todo o dia. ~raro o dia em
que a pci-lícia não mata uma porção de inocentes, de jovens, de estudantes indefesos. E a televisão mostra, com
toda sua crueza, as pauladas que os coitados recebem.
Por tudo isso, uma Nação__ como a nossa, que tetp, na sua
formação, a presença da raça negra como um importante
fator de seu crescimento, não vai aceítar. Parabéns a V.

Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
Ex• Sr. Senador Alberto Silva. E as generosas referências
que faz a minha pessoa e ao meu pronunciamento são
nada mais que reflexos do comportamento de um hoM
mem que muito aprende, que muito aprendeu e que muito continuará a aprender com V. Ex•.

te?

O SR. FÁBIO LUCENA-Ouço, com prazer, V. Ex•

aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobre Senador Alberto Silva.

O Sr. Alberto SUYa -

Muito obrigado.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, Sr. Presidente, são
indispensáveis duas medidas de parte do Governo brasileiro. Primeira, apoio integral de nossas Forças Armadas
à independência na Namíbia, reiterando, alias, posição
anteontem universalmente adotada por Sua Santidade, o
Papa João Paulo II. E. a segunda medida que se impõe,
em nome· da honra da nossa Pátria, é o imediato rompi·
menta de relações diplomáticas com a África dO Sul.
Não é concebível, não é imaginável, não é- admissível que
o Brasil deixe que o seu nome, o nome e a glória de nossa.
História, fiquem à mercê dessas miasmas que o racismo
sul-africano transmite para todas as partes do globo.
Romper relações diplomáticas, comerciais, culturais,
relações de todo o tipo, com a África do Sul, é uma impOsição não da diplomacia, mas dos preceitos de humanidade, que inspiraram a constituição da História do
nosso País.
NóS não podemos mais, Sr. Presidente, pelo nosso
Governo, prosseguir a braços cruzados, assistindo a esse
genocídio que a televisão transmite, todas as noites, para
o mundo inteiro, sem que tomemos, por nosso Governo,
a imediata medida de rompimento de relaçõesc diplomáticas, culturais e comerciais com a África do Sul e com a
conseqUente expulsão do Pais não apenas do embaixador daquela República, mas de todos os funcionários racistas que integram a Embaixada da África do Sul no
Brasil e ainda o confisco dos bens daquela embaixada
para o seu póblico pregão de venda e a conseqUente des.
tinação dos recursos auferidos em hasta pública, para serem confiados aos movimentos negros que existem em
nosso País, esses mesmos movimentos que tentam impedir que racismo, embora cosmicamente em termos de
distância assemelhado, possa ter, algum dia, lugar em
nosso País. :E: o que a Nação espera. do Presidente da Repúblíca, SenadOr José Sarney, e do· seu Ministro do Exterior, Dr. Olavo Setúbal.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Recentemente, ou seja, em 21 de maio último, proferimos, nesta tribuna, um pronunciamento, em que solici~
tãvamos -à Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca que intensificasse a fiscalização de a:tos predatórios e lesivos ao meio ambiente, praticados por pescadores do Arraial do Cabo, no município fluminense de
Cabo Frio.
Durante o último recesso, recebemos correspondência
do Superintendente da SUDEPE, o ex-Deputado Petronilo Santa Cruz, informando que aquela instituição vem
Orientando os pescadores, em programas de extensão,
para o melhor aproveitamento do pescado, evitadas
agressões- ecológicas.
A certo trecho, esclarece o oficio:
,_._Acrescente-se que, em obediência à legislação
ambiental, temos mantido cantata e cooperação
com a SEMA, inclusive com o lançamento pela SUDEPE de uma Campanha Nacional de Preservação
de Recursos Pesqueiros, visando ao combate à poluição ambiental, que contou com a participação do
setor de Fiscalização, exercido atravês de convênios
entre esta Autarquia e os Governos Estaduais".
Com esses esclarecimentos, recebemos do Superintendente da SUDEPE vários materiais alusivos àquela
Campanha, representados por folhetos, cartazes e adesivos, repetidos, dentre outros, os slogllll5 seguintes;.... Peixe tem muito, cuidado tem sempre".;. "Não deixe ir por âgua abaixo".
Agradecendo o interesse e a atenção demonstrados
pelo Superintendente da SUDEPE, cuja atuação parlaM
mentar, no Palácio Tíradentes e em Brasília, não esque~rnos, fazemos votos para que continue a velar pela pre-.
servação da fauna aquática no litoral fluminense e em
todo o País, evitando, principalmente, a pesca predatória
e a agressão decorrente das caldas das indústrias poluentes e dos dçjetos urbanos, lançados nos rios e nas costas
marítimaS. A humanidade vem-se conscientizando, crescentemente, de que a preservação ecológica, manifestada
princiPalmente na luta contra a poluição do ambiente
natural, é um imperativo do nosso século, a fim de que
possamos entregar ao mundo, na próxima centúria, uma
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paisagem pÍ'eservada, ptolífíC:i-em recursOs-õãtiiraíSfenovávcis, em que a be1eza ambiental se alie àS melhores

condições de sanidade do meio ambiente.
· Esperamos que o exemplo da SUDEPE seja Seguido
por outros órgãos, buscando na Secretaria do Meio Ambiente inspiração para uma permanente cruZada -ecofógica que a nação deseja e o futuro reclama.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRFSIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR- GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)·- Sr; Presidente, Sfs. Senador~:

e IM-tentável que se queira--fazer economi~ em ci'm_~-d;

obras prioritárias para o Brasil e- Õma·-reg~ã--o:- --

Acho eu que se ceve aplaudir a diminuição do ritmo
do trabalho, mas nunca parar um setor prioritário para a
região Amazónica.
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-srs.

LI, Sr. Presidente,
Sena40re&, com atenÇão e com
verdadeira decepção quando se vê a notícia:

ECLUSA DE TUCURUI FICARÁ NO PAPEL, AO
MENOS ESTE ANO
BRASILIA -- A eclusa barragem de Tucuruf
não sairá do papel, pelo menos este ano.<? Corte_aoS
recursos previstos no Orçamento Fiscal para as
obras da eclusa, a cargo da Portobrás, foi de Cr$ 4
bilhõess, de acordo com a portaria do Ministério do
Planejamento publicada no Diúlo Ofldal da União
de segunda-feira.
A paralisação das obras das eclusas não terá
maiOres reflexos so~re a economia regional, na medida em que o tráfego pelo rio Tocantins sempre foi
baixo. A navegabilidade do Tocantins está assegurada, no futuro, com a conclusão da obra, já que a
Portobrâs construiu 3.. "cabeça da eclusa", que fica
na própria barragem e que, se não fosse instalada
juntamente com a barragem, tornaria impossível a
constru.ção das exclusas futuramente.
O rio Tocantins seria a via natural de escoariiento
de toda a produção do Projeto Ferro Car_ajás, que jâ
entrou em operação e que produzirá 35 milhões de
toneladas de minério de ferro por ano. Estudos realizados pela Companhia Vale do Rio Doce comprovaram que seria impossível construir um porto em
Belêm caP,aZ de receber navios de grande porte.
Desde(ii.iê-foiallunciada a execuçãÕ do Projeto
Carajâs, há oito anos, travou-se uma briga regional
em torno da definição da via de transporte para escoamento do minério. A Utílização da Tocantins,
obviamente, seria 3.ltamente benéfica.ão Pafã, com
reflexos intensos sobre a economia do Estado, enquanto a ferrovia, opção enfim adotada pela Vale,
beneficiaria O Maranhão.
A falta de condições técnicas para à construção
de um porto para grandes navios em Belêm, em decorrência de problemas de assessoramento, que exigiriam constantes obras de dragagem, levou a Vale a
optar pela ferrovia de 890 quilómetros que liga Carajás ao terminal de Ponta da Madeira, em São

Luis.
Tenho tambêm em mãos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cóp_ia do documento_ enviado __ao_ Presidente Sarney,
referente ao assunto, ou seja, a construçãOdas eêlusas de
Tucurui, que fãcilitará sobre modo Q ... PiaDo de Navegação Tocantins-=-- Araguaia" pela FIEPA (Federação
das Indústrias do Estado do Pará), aSSíDa-do pelo eminente Senador Gabriel Hermes e outros dirigentes da Federação.
Desejo, outrossim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, declarar que estou de pleno acordo com os paraenses e faço
o apelo deles, também do meu Mato Grosso. Não é
possível parar a obra das eclusas, pois, os prejuízos diretos e indiretos serão muito maiores do que se dar um ritmo menor de trabalho, mas, nunca o parar totalmente.
Leio, sr. Presidente, Srs. Senadores, o d_ocumento enviado ao Presidente Sarney;

Tflei
Excelentíssimo Senhor
Dr. José Sarney

nn; Presidente da

República

Palácio do Planalto
Brasilia-DF
As lideranças políticas, empresariais, sindicais e
populares do Estado do Pará, cujos representantes
firmam a presente mensagem, solicitam respeitosamente a atenção de Vossa Excelência para o assunto
que passam a expor.
Senhor Presidente:
Viveu a.Am,azônia e particularmente o Estado do
Pará uma longa espera pela criação, na ârea, de condições propícias ao desenvolvimento económico e
social da região. E a esperança nos pareceu justificada quando o Governo Federal definiu o Projeto
Grande CarajáS e traçou os planos, em parte já realizados, do grandioso complexo hidrelétrico de Tucuruí.
A primeira-conseqüência do fato novo foi a rápida concentração de um expressivo contingente populaciomil numa extensa área paraense, outrora escassamente povoada- atraído pelas oportunidades
de trabalho_ que se abriram na região, nas gigantescas obras civis da Usina Hidrelétrica de Tucurui: Na
implantação da malha rodoviária local; na ferrovia
que já está interligando Carajás aos Portos de Itaquí, no Maranhão e de Vila do Conde em Barcarena
no Parâ; Nas 9bras das eclusas da Barragem de Tucuruí e hidrovia que, quando concluídas, completarão o sistema de navegação fluvial até Marabá e Imperatriz; e, ainda, nas várias iiidústrias de grande
porte que começaram a instalar-se na região, em
função da esperada disponibi1idade de energia elétrica que iria ocorrer.
" A primeira ·etapa da usina- hidrelêtrica foi completada. a estrada de ferro estâ em funcion-ãinento. o
Porto de Itaquí já está escoando minério de ferro.
Pelo Porto de Vila do Conde, em Barcarena, recebese bauxita e, ainda este ano, deverão estar sendo embarcados o alumínio produzido pela ALBRÁS além
de outros produtos industrializados e semiindustrializados na região. Mas, surpreendentemente, pesa hoje sobre a obra ciclópica iniciada o risco
in~esejado de uma eventual paralisação.
T

Receiam os paraenses que essa paralisação atinja
não apenas a construção da hidrelétrica, que jã está
com cerca de uma quarta parte do sistema gerador
em funcionamento --mas, também, afete a continuidade d3.s obras das eclusas_ de Tucuru[. Tal hipótese, se confinnada. trará extensos e dramáticos prejufzo·s a toda a comunidade paraense. bem como ao
Norte e ao Nordeste do País, podendo até mesmo
comprometer por muito tempo os esperados resultados multiplicadores do imenso investimento de recursos póblicos já reali~ados na área.
A utumas:ão das eclusas, Senhor Presidente, sigíii1icârâ a viabilização dó "Plano de Navegação
Tocantins-Araguaia", utilização econômícli. de vias
de grande porte, capacitadas a escoar rumo ao litoral Norte a produção de grãos e de diversos produtos de_ amplas áreas do interior paraense, maranhense e do Centro-Oeste do Páfs.
• Para~_o prosseguimento das obras dãs eclusas, Senhor Presidente, __estavam previstos, para o exercício
corrente, recursos da ordem de 35 bilhões de cruzeiros. EsSã. dotação foi mutilada em 25% pelo plano
de economia e o que restou; ao -que se Sabe e não se
justifica, teve destinação diversa da prevista.
Os paraenses têm, portanto, motivos para estaiem preocilpãdoS e confiam no -patriOtisffio e- na visão de estadiSta de V. EX.', para que o essencialíssimo empreendimento não sofra um -colapso.
A evenJuai paraJísação das obras_ de Tucuruí exigirá um disPêndio de cerca--de 20 bilhões de cruzeiros e as das eclusas cerca de li O bilhões de cruzeiros
- somente para a desativação. Ocorrerão, porêm,
outros prejufzos sociais, econômicos- e financeiros,
verdadeiramente desastrosos para o interesse público, seja na dimensão regional. Anotamos dados

concretos que, como colaboração, julgamos de nosso dever referir:

Conseqüências
- Dispensa de atê 13.000 empregados
- Remoção de uma população de aproximadamente 40.{)()()" pessoas residentes nas_ construções;
-Atrasos dos infcios de Geração'dos Grupos, 5
geradoras em diante;
- Custos de desmobilização de pessoal e eqmpamento e posterior remobilização;
-Custo de ociosidade de equipamentos industriaiS fixos;
-De manutenção e guafda dos equipamentos;
-Da ociosídade da mão-de-obra, em função da
capacidade máxima de desmobilização (3.000 homens/mês);
- Da rescisão de contratos de fornecimento de
materiais, inércia na suspensão dos fornecimentos,
multas e perdas dos perecíveis;
-Adicional referente a perda da produtividade
da mão-de-obra na remobilb:ação;
- Das providências necessátias a nível de campo
para paralisação das obras. Recolhimento das forrriãS materiais diversos das frentes de serviço, proteção de armaduras, etc. .. ;
-Custo adicional de operação da balsa da BR422. fase atraso conclusão da ponte do Caraipé;
-Da Segurança Patrimonial do Canteiro;
- De Manutenção e Operação da Vila por mais
l ano e durante a paralisação;
- Sobrecusto reorganização face desmobilização da Vila (mudanças, etc ... );
- Impossibilidde de transferência de todos os
alunos no 19 Semestre (11.000 alunos);
- A não entrada em operação dos grupos geradores n_os prazos previstos acarretará transtornos a
toda a região Norte-Nordeste, cuja dependência
desta energia ê hoje fundamental a seu desenvolvimento;
- Acrescenta-se a isto o não cumprimento dos
compromissos de fornecimento aos grandes clientes

e

(ALBRÁS/ALUNORTE, e ALCOA/ALUMAR,
CCM. Carajã.s) entre outras empresas que demandarão pesadas multas contratuais.
Senhor Presidente:
Compreendemos e louvamos o empenho demonstrado pelo Governo de V. Ex', no sentido de
atenuar os múltiplos problemas com que se defronta
a administração federal no momento. Mas, o que
desejamos como paraenses e brasileiros, é que esse
propósito_ de minimizar dificuldades financeiras
conjunturais, não se traduza na criação de graves
tensões sociais e no enorme desgaste de recursos,
sem a contrapartida de resultados que os justifiquem.
Confiamos em que V, Ex' impedirá que o perigo
_fuiítiente venha a se transformar em fato irreversível. Os paraenses não renunciam ao ideal de libertação econ6mica e social de séu Estado e estão certos da compreensão que hão de receber do Senhor
Presidente_ Josê Sarney.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESID~TE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE (~DS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)___: Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em meu prímeir9 pronunciamento sobre o Projeto
Nordeste, procurei analisar, embora perfunctoriamente,
as políticas por ele preconizadas, capazes de promoverem a integração da macrorregião nordestina no contexto da economia nacional, c_om a eliminação dos fatores
adversos que secularmente obstaculizam o desenvolvimento econômico e social dessa ârea do nosso território.
_ Hoje, dando prosseguimento _às minhas observações,
procurarei delinear_ as estratég~as que o projeto pretende
adotar para alcançâr o seu-intento.
O Projeto Nordeste, conforme sua formulação básica
e globalizante, configura, uma política -de desenvolvi-
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menta regional, elaborada numa perspectiva de longo
prazo e de uma ótica integraHzadora, que objetlvu:
.. 1) o fortalecimento e a integração do sistema
econômico regional:
2) a criação, nas áreas semi-áridas, de formas de
uso da terra e de organização _agrária capazes de
so_erguer a economia rural do N ardeste, ajustá-la às
restrições ecológicas e, portanto, torná-Ia apta a
conviver com o fenômeno dessas secas;
3) a ampliação das oportunidades de emprego
produtivo e
_
4) a melhoria do atendimento das necessidades
básicas da população e a eliminação da miséria."
·Os três 6ltimos objetivos qualificam o desenvolvimento econômico que se persegue. Isso é sobremodo importante, tendo em vista que a questão maior do Nordeste
não é a estagnação ecoitômica, senão o peculiar estilo de
expansão da economia, que não tem propiciado condições de solucionar problemas~chave da Região, como
o da seca, o da marginalização da força de trabalho e o
da miséria. A viabilidade de uma poHtica centrada nesses
quatro objetivos deriva, antes de tudo, do fato de que ela
enfrenta os principais-problemas que têm sido relegados
pelas políticas em cursQ na Região ou acentuadas pela
execução delas.
Por outro lado, existe a perspectiva de beneficiar a
maior parcela da população, situada nos estratos mais
baixos de renda, nas áreas rurais e urbanas, com a progressiva retomada da expansão econômica, através da
redução dos níveis de subutilização dos fatores produtivos. Em contrapartida, é alta a probabilidade de que a
manutenção do enfoQue-prevalecente no período estudado só venha a aprofundar a questão econômica, jã caracterizada como bastante grave, com repercussões sociais e
políticas dificilmente controláveis. Ademais, o processo
democrático que está se consolidando o Pais, possibilita
uma mobilização social ampla e de base para o equacionamento dos problemas centrais da sociedade e a negociação e implementação das soluções encontradas. A estratégia de execução dessa política, deve preservar e incorporar os elementos já disponíveis e que podem constituir o fundamento da transformação, consolidando-se as
posições econômicas, na medida em que se avança, em
termos sociais e espaciais. Isto quer dizer que a transição
do estado atual para o novo quadro sócio-econômico
proposto, implica num trabalho progressivo, o que é
contrário a um esforço dispersivo, istO é, não se compatibilizam. A viabilidade do novo enfoque proposto no
Projeto Nordeste assenta-se n() fato de uma política regional distinta, global e integrada, mas coerente com a
política nacional, e dessa forma contribuir para a superação dos ingentes desafios que o País enfrenta ·no momento histórico que vivemos, sobretudo nos planos econômico e social, quase todos c:les fortemente manifestos
e exercendo incontrolável pressão na macrorregião nordestina.
A nova poHtica de desenvolvimento regional delineada pelo Projeto Nordeste, em sua concep~o básica eoriginal, encontra-se fundamentada em três grandes estratE:gias:
1 - a estratégia de desenvolvimento rural;
2- a estratégia de desenvolvimento industrial; e
3- a estrat~a de desenvolvimento dos s_erv~os e da
infra-estrutura.
A estratégia de desenvolvimento- rural orienta-se para
a superação dos principais problemas diagnosticados no
setor, segundo os ditames da política regional, e compõese de linhas de ação de natureza setorial e espacial.
As linhas de ação de natureza setorial encontram-se
referenciadas aos seguintes objetivcis gerais:
"I) o fortalecimento da base produtora de alimentos e matérias-primas para os mercados regional, nacional e externo;
2) a redução paulatina do grau de dependência
da macrorregião quanto ao abastecimento alimentar das suas populações rurais e urbanas;
3) erradicação da miséria existente no meio rural, proporcionando-se às populações do_ campo
melhoria crescente de seus nfveis de existência e,
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-cõnseqilentemente, melhores condições de fixação
do solo;
4) formação, como decorrência, pelas populações interioranas, de _amplo mercado consumidor
de produtos e serviços, capaz de servir de apoio às
atividades dos setores secundário e terciârio, e ao
fortalecimento da economia urbana;
5) modificações nas formas e proCessos de usos
d_e __recursos, bem como na organização agrária, na
zona _semi-ârid_a, _tornando-as mais adaptadas ao
quadro ecológico e mais capazes de resifir ao impacto das secas."
As linhas de ação setoriais reportam-se às atividades
rurais diretamente produtoras, assim como à estrutura
agrária e aos serviços e atividades complementares e de
apoio aos quadros rurais.
Os objetivos gerais das linhas de ação de natureza espacial que integram a estratégia de desenvolvimento rural do Projeto Nordeste são:
.. 1) aprimoramento dos padrões de combinações
agropastoris existentes rios- esp-aços e subespaços
ecológicos da macrorregião, bem como dos processos produtivos mais capazes de maximizar o aproveitamento dos respectivos recursos naturais e de
- cOntiibuif Para a solução da suã- problemática social;
2) desenvolvimento, em cada uma das unidades
esPacia_js a~rárias da macrorregião, das respectivas
funçõeS regionais, dentro dÕs contextos geográficos
mais amplos de que participam, prOpiciaO.do a ex~
pansão das relações interespaciais e das complementariedades possíveis entre-as aludidas unidades espa- ciais;
3) maximização do aproveitamento dos segmentos espaciais que, pelos recursos n·aturais, posição
geográfica e infra-estrutura econômica, se mostrem
mais cápazes de expandir suaS ftinções·-regiOnais;
4) fixação de um escalonamento de Cspaços de
intervenção visando a uma maior eficácia das ações
destinadas à promoção do desenvolvimento rural
do N ardeste; e
5) consideração, em destaque, da zona semiârida como o grande espaço-problema da macrorregião."

As linhas de natureza espacial referem-se a ações diferenciadas sobre espaços diversificados, em particular, espaços semi-áridos, e aos espaços prioritários de intervenção.
A estratégia de desenvolvimento industrial p~ra o
Nordeste estâ. provavelmente vinculada a dois objetivos
básicos da política de desenvolvimento regional: (i) o da
integração e revigoramento da economia; e (ii) o da
criação de emprego produtivo. Isto porque é fundamentalmente contribuindo para o revigoramento e integração da atividade produtiva e para a criação, direta e
indireta, de emprego produtivo que as atividades industriais poderão desempenhar um papel relevante no de~envolvimento ec_onômico e social da Região.
São considerados como objetivos básicos do setor industrial, no contexto do Projeto Nordeste, os seguintes:
.. 1) a integração da estrutura produtiva da economia regional, através da coris_olidaÇão dos complexos industriais, da maior articulação interna da
própria atividade industrial e do desenvolvimento
das atividades agro-industriais;
2) a geração direta e indireta de empregos produtivos, por intermédio da contribuição do setor
para a integração da estrutura p~odutiva, pela ênfase na pequena e média empresa industrial, rural e
uJ,:bana, pelo estímulo à indústria da construção civil e seu acoplamento com a indústria de material de
construção; e
3) o desenvolvimento da tecnologia industrial
voltada:
(i) para a criação de novos processos de trabalho
viriculados ao aproveitamento de recursos naturais
e matéria-primas regionais, e (ii) para a·adaptação e
combinações de processos produtivos existentes, vi-
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Sande não-só o aproveitãmento da disponibilidade
de recursos e matérias-primas da Região, mas também, uma maís ampla utilização da força de trabalho r~gional, direta e itldiretamente, em empregos
p_rod1:1tivos."
Estratégia setorial abrange os aspectos da polftica de
industrialização relativos à perspectiva temporal das in·
tervenções, ao estabelecimento de segmentos industriais
prioritários, às questões institucion~is e àquelas relacionadas com a infra-estrutura, a partir dos quais poderão
ser definidas linhas programáticas.
A estratégia de _desenvolvimento dos serviços e da
infra-estrutura colima a racionalização e direcionamento
da montagem e operacionalização desses componentes
do conjunto regional em função dos objetivos básicos
enunciados pelo Projeto Nordeste.
As linhas de ação alusivas aos serviços devem ter
como pri~cipal marco de referências possibilidades de
criação de emprego e melhoria das relações de trabalho e
remuneração nos numerosos contingentes da população
engajados no terciário. Assim, três tipos de abordagem
podem ser assumidos, levando-se em conta a estrutura
ou os traçoS mais marcantes do setor terciário: (i) uma
abordagem mais heterodoxa, voltada para as atividades
informais; (íi) outra mais tradicional, de estímulos financeiro, fiscal e de infra-estrutura, nos moldes comumente
adotados; e (iii) uma terceira dirigida para os serviços
governamentais.
As linhas de ação alusivas à infra-estrutura devem objetivar a superação dos déficits ainda existentes no que
diz respeito, sobretudo: (i) ao atendimento da população
e do produtor rural, em energia; (ii) ao atendimento da
população dos pequenos aglomerados urbanos e da população c:f.e ba~xa renda, em abastecimento d'âgua e, no
toCante à população urbana_ enl geral, em matE:ria de esg~tos sanitârios, no que se refere à infra-estrutura de saneamentQ_ básico; e (iii) õ ateildimento à população, em
geral, e ao produtor rural, em particular, com relação ao
caso específico das suas necessidades de deslocamento de
pess_oas e mercadorias, no que se refere aos serviÇos e à
infra-estrutura de transportes. Isto leva à adoção de dois
caminhos na política de infra-estrutura: (i) o de consolidação, conservação e manutenção da infra-estrutura implantada que implica na continuidade das ações desenvolvidas na última década; e (ii) o da descoberta de novos procedimentos e de uma nova postura de polftica de
infra-estrutura,que conduza à superação do impasse no
atendimento das demandas e das necessidades da população com relação às quais as empresas estatais, rios estreitos limites de sua preocupação com o retorno dos investimentos e a rentabilidade econômico-financeira, não
tem avançado.
A implementação de uma nova polftica de desenvolvimento para o Nordeste evidencia a necessidade de rever,
ajustar, reforçar e Críar uma base legal e jurídica, assim
como dispositivos de planejamento, fonte e mecanismos
de aplicação de recursos e estrutura gerenciais e administrativas eficientes. A definição de instrumentos de promoção do desenvolvimento regional expressa a clareza
da política proposta, a qual somente por eles se completa, e- trãduz em termos práticos a prioridade governamental efetivamente atribuída à Região, no contexto naci_':mal, na medida em que dotam os agentes sócioecõnômicos dos meios e recursos necessários às transformações desejadas. O Projeto Nordeste faz, de forma indicativa, uma listagem de carãter geral dos principais
instrumentos de implementação da nova política de dew
senvolvimento regional, os quais são de ordem normativa, programática, operativa e organizacional.
Os instrumentos normativos sugeridos são:
•~t. estabelecimento de dispositivo legal que
fixe um percentual de recursos obrigatoriamente
destinado à Região;
2. instituição, por instrumento legal, da obrigatoriedade da regionalização dos orçamentos da
União, inclusive o das suas empresas;
3. efetivação de uma refonna tributária que
preserve as características de um estado federativo
e, ao mesmo tempo, assegure meios de distribuição
mais equilibrada renda nacional e,
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4. atualização dos dipositivos legais relacionados às principais linhas de política para o Nordeste,
particularmente no que concerne às ações no meio
rural - com destaque para os segmentos fundiário
e de recursos hfdricos- bem como no que respeita
à recuperação de empreendimentos incentivadosmas que se encontram paralisados ou em dificuldade, no campo e nas cidades -, além da revisão da
legislação específica da SUDENE., com vistas a
conferir-lhe efetivo poder de integrar a elaboração e
coordenar a execução dos planos, programas e projetas, notadamente do sc:tor púb1ico."
Os instrUmentos progrli.m-ãticos compreendem:

.. I. Os Planos Estratégicos de Desenvolvimento
do N ardeste. de caráter global e vigência correspondem à dos Planos Nacionais de Desenvolvimento,
dos quais serão componentes, convertidos em lei
pelo Congresso Nacional, após a aprovação do
Conselho Deliberativo da SUDENE;
2.- os Orçamentos Plurianuais que, incorporados aos Planos Estratégicos de Desenvolvimento,
assegurarão a dotação de recursos necessários à sua
execução;
3. os Planos Operativos Anuais, desdobramento _dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento que
srão apreciados e aprovados pelo Conselho Deliberativo da SUDENE, em função dos quais se executarão os programas, projetas e atividades de interesse regional; e
4. os programas e projetes multissetoriais,_ integrados em função das unidades sob-regionais a que
se referem e supridos de dotação adicional, compensatórhi ou cOmplementar de recursos setoriais, com
área de atuação restrita."
São os seguintes os instrumentos operativos alinhados:
.. 1. Os orçainetltoS federais, incluSive os das
empresas públicas e de economia mista, devidamente regionalizados, de forma a estabelecerem condições de efetiva intervenção no Nordeste, voltada
para a promoção do seu desenvolvimento e não apenas para compensar disfunções derivadas de uma
alocação espacial de recursos que não considera as
peculiaridades regionais;
2. os fundos fiscais e financeiros, de carâter adicional os orçamentos fiscais devidamente fortalecidos nas suas dotações anuais e revistos nas suas normas e critérios de alocação de recursos, assim convêm redefmir os critérios- de destinação setorial dos
recursos do FINO R, privilegiando os segmentos industriais e criando linha- de apoio aos pequenos e
médios empreendimentos, bem como considerar
que esses incentivos, em geral, somente deveriam ser
concedidos a iniciativas que efetivamente se destinem a realizar opções de política económica relativas aos ramos e setores de produção considerados
estratégicos, em razão dos objetivos bâsicos perse·
guidos;
3. outros fundos específicos para o desenvolvimento de setores como o de ação fundiária, de recursos hfdricos, de colonização, de assentamento de
pequenos irrigantes, de levantamento de recursos
naturais e de .abastecimento, entre outros -, devidamente revistos ou criados;
4. outros incentivos especiais, como, por exemplo, tarifas diferenciais __ de._energia elêtrica, acionados para assegurar o funCionamento normal dos
empreendimentos, num dado perfodo ou espaço
sob-regional; e
5-. _os créditos, internos e externos, que devem
ser transferidos ao Nordeste em maior volume, de
sorte a atender às necessidades reais da Região, e
mediante critérios de alocação espacial, setorial. fatorial e social objetivamente definidos.,.
Os instrumentos organizacionais sugeridos são:
"1. Regionalização da administração federal
para a progressiva disseminação do aparatQ do Governo sob a. ótica dos espaços regionais;

2. fortalecimento do Conselho Deliberativo da
SUDENE e reestruturação de sua Secreiãria Executiva;
3. reformulação técnica dos mecanÍWIOS de
planejamento, acompanhamento, controle e avaliação existentes; e
4. estabefecimento de formas de articUlação
com os diferentes segmentos da sociedade, de modo
a assegurar-lhes crescente participação no processo
de desenvolvimento sócio-econômico."
Como se compreende, após essa rãpida sumarização,
a·Projeto NOrdeste é uma proposta muito ampla, sob a
forma de uma nOva política de desenvolvimento para
Região que exige, inclusive, modificações _políticoinstitucionais que se encontram sugeridas no próprio estudo de Coordenação anteriormente referido.
_Por oportuno, peço vênia para reproduzir parte do documento eleborado pela "Fundação João Pinheiro". já
mencionado, que ressalta a relevância das alterações requeridas no quadro institucional, quando trata do fortalecimento polític-o e financeiro da SUDENE:
''Como descentralização do GovernO Federal e
-como associação dos Governos Estaduais do N ardeSte, a SUDENE reclama funções próprias, delegadas dos dois níveis de Governo. b sua responsabilidade plariejar e, sobretudo, coordenar a ação dos
ininistêrios setoriais na região. Daí, impõe-se a reformulação do .seu Conselho Deliberativo, onde um
grande número de representantes de ministêrios e
--órgãOS federais se contrapõem, em maioria, à repre- ,
sentação polítíca da Região, representada pelos seus
governadores. Os representantes dos órgãos federais
devem participar do Conselho para defendere_~ a
atuação- e os programas de suas instituições e ouVirem as reiviridicações do Nordeste. Entretanto, não
- devem ter direito a voto nas deliberações do Conselho. Primeiro, por urna questão de densidade especf-_
fica: o voto de um governador não pode ser anulado
pelo de um funcionário federal, por mais elevado e
competente. Em segundo lugar, porque os governadores formam a representação polftica da Região
sobre a qual se delibera, enquanto os órgãos federais no Conselho não representam, englobados ou
individualmente, o Governo Federal. Este se faz representar :Pela própria SUDENE, que não se vê inferiorizada nas votações porque nesta nova con.:~ção do Conselho desaparece a dicotomia entre
--Estado e Governo Federal. A SUDENE submete à
apreciação dos Go~ernadores os seus planos e programas, e os prqjetos de interesse do N ardeste, previamente por ela elaborados ou analisados. Os limites de competência do Conselho são suficientes para
restrin~ir deliberação excessiva que crie compromissos não previstos ao Governo Federal, ou avance
sobre o interesse nacional o Governo pretende represeHtar.
Cabe à SUDENE conciliar as proposições setariais, e acompanhar a atuação dos ministérios e ór-gãos federais, como agência regional do sistema de
planejamento nacional.
Nessa ordem de razões, deverão, de imediato, ser
estabelecidos os Planos Diretores, aprovados pelo
. Conselho Deliberativo e transformados em lei pelo
Congresso Nacional, orientando a ação dos Governos Estaduais, dos Ministérios setoriais e do próprio- setor privado da Região.
Alterando-se, como proposto, a composição deliberativa o Conselho, desaparecerá UII] dos conflitos
típicos que periodicamente emocionam o N ardeste,
desgastando o Governo como um todo especifiCamente, a SUDENE: o da rejeição de projetas industriais em Dome de interesses de mercado do parque
industrial já instalado contra sua expansão no N ardeste, quando a região não goza da mesma proteção
nos projetas decididos para o Centro-Sul e que contrariam seus interesses. O Conflito traduz a descoordenação do próprio Governo Federal, entre a SUDENE que analisa os projetas c os Ministérios que
Se posicionam contrariamente às suas aprovações.
Mas são os governadores que ficam expostos ao

e,
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d_~sgaste políticO pela não aprovação desses projetas
para seus Estados."
Ao destacar o texto retro citado, procura-se corroborar a amplitude e a integridade, a substância e o contexto
do Projeto N ardeste, como política global de desenvolvimento, preconizando a preservação de sua concepção
básica original e combatendo o seu amesquinhamento a
nível de um programa específico que, por mais bem aquinhoado financeiramente que esteja, nunca alcançarã sua
dimensão e abrangên~a, trazendo, dentro de si próprio,
os elelnentos viciOsos de sua frustração e falência, a
exemplo das intervenções tradicionais que, sob fonnas
diversas, foram intentadas, às vezes com grande estardalhaço, como solução milagrosa para os problemas da
Região .

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de esboçar, num rápido lampejo, uma sómula de mais um dos monumentais e ciclópicos trabalhos elaborados sobre a temática nordestina, que se vem
somar, ou sintetizar, a dezenas de outros projetas, planOs e programas, que nascem, crescem e, às vezes desaparecem, todos enfocando o complexo problema daquilo
que se chama Região-Problema, que é o nosso sofrido.
decantado, angustiado e misterioso N ardeste.
Vimos o desfilar de uma multidão de argumentos
teóricos, de esquemas técnicos, de metodologias específicas, ~m que se inserem um elenco de matérias que estratificam o conhecimento humano mais abrangente e a ciência mais restrita, desde a economia, geopolftica, sociologia, geologia, hidrologia, mineralogia, pedologia, climatologia, e outras correlatas, todos eles tendo como objetivo primacial o homem e a terra: o sertanejo e o seu
chão.
Vemos como são difíceis e ásperos, labirfnticos e babêlicos, os ·caminhos que levam ou apontam os rumos
para a conquista pelo homem do ambiente e do meio
onde ele vegeta e que é preciso transformar, senão no
seio de Abraão ou na Terra da Promissão, pelo menos
no chão da_ salvação.
O terrível e fantasmagórico problema do Nordeste é a
fome. Fome epidémica, carencial, ou crônica, de qualquer natureza, a fome, monstro ciclópico que desafia os
nossos deuses mitológicos. Até parece que estamos diante da Esfinge: .. Decifra-me ou te devoro...
Esperamos que o Projeto Nordeste seja a pedra da roseta Champollion, ou o guia astrolábico, ou o alfabeto
mágico que nos ajude a decifrar o enigma para não sermos devorados pela esfinge. Já dizia um saudoso e legendário político nordestino, cuja voz se fez ouvir neste Plenário, que ..Pior do que morrer de sede no deserto é não
ter _o que comer na terra de Canaã",
No Nord_çste parece que tudo já está estudado, dissecado, planejado e elaborado, desde a identificação, ocupação, estruturação e utilização do solo, às relações do
capital e do trabalho, ao domín~o do meio e à geração e
circulação das riquezas (Ou das pobrezas), ao combate
cíclico às secas e às precipitações violentas das enchentes.
Mas, não obstante tantos estudos e esforços conjugados, a região continua imersa em crise sem precedentes,
ora agravada pela estiagem ora suavizada pelas chuvas
que às vezes se tornam cruéis e dramáticas. Sabemos dos
vergonhosos e chocantes bolsões de pobreza que encurralam os nossos irmãos nordestinos em verdadeiros cinturões de fome, caricatura grotesca dos campos de concentração oride seres huinanos vegetam entre o chão e o
lixo, quando não desertam nos ..paus-de-arara" em busca de outra escravidão, que é a da marginalização nos
inóspitos sUbúrbios das megalópolis tentaculares.
O Nordeste saiu da odisséia de 5 anos de seca para a
tragédia de 1 ano de chuvaS diluvianas, e hoje se indaga
quaildo foi maior o prejuízo e a devastação, se neste ou
na(Juele inferno dantesco. Parece até que caiu uma maldição ·ap-Ocalíptica no Polígono das Secas.
Para onde recorrer ou apelar, se os deuses parecem
surdos às preces? A única foima de se enfrentar esse pai~
nel desolador e transformar a paisagem, seria o planejamento integrado, juntando, em mágica simbiose, e economia-·e i sociologia. O Projeto Nordeste, como acabamos de sintetizar, -fundindo os Planos Diretores Regionais da SUDENE e outros trabalhos correlatas e asse-
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melhados, é agora o documento fundamental sobre o
qual repousam as derradeiras esperanças do$ nordesti-

nos, em verem sua região renascida pelo aumento da
produtividade agrícola, atenuados os desníveis entre os
setores industrial e agrário, e que propicie ao final uma
mais justa e humana distribuição da renda e partilha dos

bens comuns. Para tanto há que se realizar, efetivar e
executar a tão decantada Reforma Agrâria, para que seja
do homem que trabalha a terra possuída, a terra sem dono, a terra não cultivada, a terra regada com suor, lágri-

ma ou sangue, a terra com a marca permanente do dono
legítimo, que é a presença dO homem no labor quotidiano.
Lembro Bertoldo Brecht, no seu ..0 Círculo de Giz
Caucasiano", citado por Roberto Campos, no antológico "Ensaios Contra a Maré", em que diz.: --"E vós que
haveis assistido ao Cfrculo de Giz, prestai atenção aos
sagazes conselhos dos mais velhos: Cada coisa que e%-iste
deve pertencer àquele a quem melhor couber...
O carro ao bom condutor, para que seja guiado a primor, e o vale, a quem o regar, para que em frutos lhe
possa pagar."
Soou a hora decisiva do Nordeste, principalmente
agora, em que o Chefe da Nação veio do "Norte das Águas'', e conhece o brejal, as enchentes e a destruição, e
sabe também as desgraças e as calamidades da seca, onde
até os homens parecem enlouquecer pelo calor do salão
medonho, como se tivessem "maribondos de fogo" nas
cabeças calcinadas e incendiadas.
Esperamos que o Presidente da República assinale o
seu governo pela redenção do Nordeste. O destino lhe terá posto nas mãos essa heróica missão. Vamos ajudá-lo a:
salvar o Nordeste, e a entrar na História, pela ação e
atuação que exercer na região. Celso Furtado disse na
apresentação do seu livro "Análise do Modelo Brasileiro.. esta sentença sâbia: ..A História é feita pelos homens, mas estes não escolhem nem o lugar nem o dia em
que nascem, e só raramente aquele onde atuam." Ao
Chefe da Nação cabe escolher o dia e o lugar onde atuar.
Esse dia é o hoje; o lugar é o Nordeste.
Não podemos mais sonhar, pensar, planejar, esperar.
Não podemos mais ser românticos, em termos de N ardeste. O nosso lema deve ser aquele inscrito nos muros
da Sorbonne, durante a revolução de maio de 1968: "Seja realista: exija o impossível/' Mesmo que seja o impossível, é o que nos cabe pedir para o N ardeste. E para
que serve o Poder? A resposta, quem no-la dâ é CAMUS: ..Acabo_ de compreender finalmente a utilidade do
poder: dar oportunidade ao impossível."
Salvar o Nordeste é o grito de toda uma região e de
todo um povo. _e: um direito daquela gente que amarga
séculos de esquecimentos e espoliação mas não se rende e
nem renuncia ao sagrado direito de lutar. O Brasil começou lâ, no monte Pascoal, na Bahia de Todos os Santos, nas terras de Vera Cruz e Santa Cruz. _e: nosso, o direito de primogenitura. Pomos os primeiros a·ver e sermos vistos. E não vamos, como o Esaú faminto do Livro
do Gênese, sacrificar ou venâer o direito de primogeniiura por um prato de lentilhas~Sabemos que tudo passa, que somos mortais, mas devemos lutar. Encerro estas palavras evocando CAMUS:
..0 homem é perecível. Talvez. Mas pereçamos, ao menos, resistindo,_ e se for o nada que nos está reservado
mostremos que isso é injusto."
Convocando __os meuS pares p-ar3 nlais -essa Cruzadã
pelo N ardeste, peço desculpas pela extensão deste pronunciamento e agradeço a atenção dispensada a estas palavras. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidel:tiC:, SrS. Si::D.aaOresT
Estamos a quase meio ano da sessão do Colêgio Eleitoral que deflagrou o processo de transição para a democracia, com as suas raízes lançadas nos amplos movimentos populares que deram clara expressão aos anseios
nacionais por um noVo Ciclo histórico. Mudaram em forma e conteúdo as alianças políticaS cóm que se engendra
o Poder dirigente do Estado N acionaJ; mudaram algumas das colunas mestras do arcabouço institucional no

País; vêm mudando, lenta mas paulatinamente, as atitudes e posturas das principais lideranças políticas alçadas
ao Governo Federal.
Não Ob~t:lnte, hâ um sentimento-generalíUtdo de que é
lo"ngo, ainda, o caminho a percorrer. Longo e todavia
cheio de obstáculos, riscos e ciladas, que podem obrigar
a interrupções, demoras, ou mesmo recuos táticos para
poder avançar. Desse sentimento, às vezes desanimador
para os mais ãfoitos-, deriva a dúvida a respeíto do ritmo
da viagem e da correção do modo escolhid,e para levâ-Ia
a cabo. E até mesmo, a respeito da firmeZa de intenção
de alguns dos companheiros cie viagem em chegar a seu
destino ou mesmo em avançar juntos desde o começo.
Paira sempre uma pergunta fund,amental: seri~ esteJ de
fato, o melhor rote.iro para alcançar o destino? Principal~
mente em se tratando de política, nunca hã um só cami~
nho para qualquer lugar. E quase sempre o ponto de destino é que condiciona a escolha do itinerário. E às vezes,
ou na maioria delas, a escolha da trajetória ~condiciona
da pela escolha dos companheiros de jornada. Mal esco~
lhidos estes últimos, acabará havendo más escolhas de
rumos e até de destinos.
São muitas, como se vê, as interrogantes com que se
depara o Brasil e as forças democráticas que se reuniram
na pretensão de levá-lo a novos destinos. Há, sem dúvida, uma certeza: nosso País precisa desenvolver-se, com
rapidez inabalável e de modo justo e estável. Quanto a isso, são raras e insignificantes as controvérsias; pois, a es~
tas alturas, ninguém em sã consciência consegue defen~
der a persistência da recessão e dos alarmantes níveis de
pobreza absoluta e dos escandalosos padrões d~ desigualdade social.
Alêm disso, a Nação parece já se ter livradO das mistiw
ficàções que lhe pretenderam impingir, de que a econo~
mia e- um sistema inexorável, dotada de leis próprias ape..
nas manejáveis por sacerdotes iniciado_~.
Hoje, o cidadão comum tem plena consciência de que
os problemas eConômicos são problemas porque têm origem política. Ou seja, estâ a economia no estado em que
se ençontra, porque decisões foram tomadas no Governo
ou na empresa privada, sob condições políticas específicas. O Governo gastou muito ou pouco em cada atividade, com recursos obtidos de tributos ou de empréstimos,
não porque obedecesse a algum princípio ecoilômico inevitável, mas porque grupos e indivíduos com poder assim o fizeram. Também a empresa privada decide desta
maneíra; seus dirigentes decidem porque têm poder para
decidir_: e o fazem segundo algumas regras económicas,
de eficiência e rentabilidade do capital, mas levando em
contã as deci!lõ~ políticas dos grupos governantes e os
fatos económicos e sociais que elas geram.
T ~me-se· iÕflãção, pÕr ·exemPlo. Pl'ifa e simplesmente
não há uma só teoria económica que dê conta de explicála cabalmente. Nem lhe explicando a origem -Ou origens - nem lhe compreendendo a dinâmica. E muito
menos há uma receita que, aplicada, consiga estancá-la
ou red_uzi-la drasticamente sem óbvios danos sociais. Há
os pretensioSos, geralmente insensíveis a estes danos e
-afoitas pai-a promover-se a qualquer custo, que defendem remédios amargos porque nunca foram obrigados a
prová-los e si mesmos.
Desencadeada e chegando a níveis insuportáveis, são
os Governos que, mediante negociações complexas, definidas em cada caso específico, decidem junto com representações empresariais, sindicais e de vârios segmentos
sociais, quais medidas podem ser tomadas. Ou. seja, havendo liberdades democráticas, escolhem-se os remédios
que são viâveis, tanto do ponto de vista econômico como
político.
O mesmo ocorre com as opções para a retomada do
desenvolvimento. Nenhum compêndio de economia consegue-'"recomendar, seriamente, qual a melhor escolha
para um pafs num determinado momento. Primeiro,
-porque teria de perguntar: melhor para quem? Para os
banqueiros, para os operârios industriais, para os credores externos e exportadores estrangeiros, ou para os
pobres ou estratos médios desta ou daquela região? E
para responder, teria que eleger um critério político. Assim como para as questões derivadas.
Em suma, não hã como escamotear as responsabilidades que cabem a cada grupo político- e a cada corrente
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que participa do Governo nas escolhas de objetivos, de
trajet6ri8s e das medidas práticas relacionadas com as
questões económico-sociais fundamentais. Tornar claras
estas responsabilidades, assumi-Ias e submeter seus titulares à avaliação e ao julgamento da sociedade é da essência da democracia verdadeira, sem adjetivações.
Este é o centro dos problemas políticos Com que nosso
país se vê a braços. A Nova República nasceu e se viabiliz-ou ao aSSU:mirein õS grupos políticos que a propuseram à Nação, dois objetivos essenciais: promover a transição do autoritarismo para a plenitude democrática e
encaminhar reformas fundamentais, no campo politicoinstitucional e s6cio-econômico, que possibilitassem um
novo estilo de desenvolvimento mais justo, soberano e
auto-sustentado.
Formado o Governo, com estes compromissos e contando, em seus diversos níveis e setores, com representantes de-cada um dos grupos participes do pacto políti·
co gerado da Nova República, seria de esperar que as
respectivas responsabilidades fossem assumidas. E não
deve surpreender que alguns destes grupos formulem ã
seu entendimento do que sejam aqueles compromissos à
sua própria maneira.
Desde logo se verifica que a vocação democrática de
uns é mais acentuada do que a de outros. Alguns destes
só aceitam uma conviVência política limitada, que não
venha a ameaçar seus privilégios ou seus espaços de dominação longamente mantidos. Desde logo, alguns grupos revelam-se menos propensos do que outros a dar
apoio efetiVCi -às reformas sociais -e económicas. Diante
da _oportunidade de concretizar o discurso liberalizante e
transformador, alguns grupos tergiversam e se desdizem.
E não só isso, passam a tomar posições ativas diante das
políticas iniciadas pelo Governo: a favor ou contra a i!llplemCmtação das reformas, das políticas económicas, das
medidas administrativas e dos novos modos de agir adotados pelo Governo. Em geral, não se colocando, ao
nível do discurso, frontalmente contra as mudança encetadas; mas alegando que elas deveriam ser propostas de
outra maneira ou argumentando por sua ..inoportunidade".
Entretanto, se: de um lado do grande compromisso tiâcional as disposições dos pactuantes vêm revelando diferenciações e dissfdío, de outro lado, do lado das enormes
massas populares que foram às ruas clamar por demo~
cracia e mudanças, nada mudou! E esta é a flagrante__realidade brasileira. O cidadão brasileiro aceitou o recuó tático que levou da rejeição das Diretas-Já à derradeira
sessão do Colêgio Eleitoral. Desde que se mantivessem
os compromissos essenciais de arremeter por novos caminhos no desenvolvimento político, social e econômico
deste Pais.
Por esta razão, assumam significados inéditos as
eleições muníciPais de novembro próximo. Em primeiro
lugar, seus determinantes não serão apenas locais, avultando suas repercussões em âmbito nacional, Em segundo lugar, elas funcionarão como um elemento de clivagem das forças que compuseram, originalmente, o pacto
constitUtivo da Nova República, separando o joio do trigo. Finalmente, em decorrência destas características,
exercerão aquele papel de avaliação e julgamento que,
reiteradamente, devem arejar e oxigenar o jogo democrático.
Os resultados das pesquisas publicadas pela Folha de
S. Paulo e pelo Jornal do Brasil neste último domingo
mostram claramente este fenômeno. A primeira nos dâ
conta de que há uma especial cautela do eleitorado em
relação aos posicionamentos partidários. Os dados
referem-se a São Paulo apenas, mas pelo significado do
que ocorre nessa cidade, as informações têm valor explicativo para os aspectos mais importantes da sítuação nacional: A segunda abrange todas as principais capitais
brasileiras e mostram tãnto os aspectos gerais e abrangentes, como algum-aS facetas especificadas de cada uma
das regiões do País por elas polarizadas.
Vale ressaltar o fato de que, em São Paulo, um terço
dos entrevistados~ e amostra foi cuidadosa para representar o eleitorado - não manifesta nenhuma preferência partidária. E esta parcela está formada por segmentos das camadas inferiores da sociedade, por mulheres
predominantemente. Contudo, dos que revelam prefe-

Agosto de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

rência partidária, nada menos do que 71% a tem pelo
PMDB e PT. Um agrupamento dos partidos tendentes
ao conservadorismo e identificados com dominâncias
passadas mal soma 23,5% destas preferências.
Na pesquisa do JB, verifica-se que, no conjunto das
capitais, entr~ 20% e 30% dos eleitores apenas seguiria a
indicãção partidária, enquanto mais de metade defini-se
em função dos próprios candidatos. Ao mesmo tempo,
por~m. os temas preeminentes da campanha não são necessariamente aqueles de tom local. Desemprego e alimentação e, em certa medida, segurança pública - que
figuram como os tópicos preferenciais - projetam-se
como grandes problemas nacionais e ultrapassam as típicas plataformas de gestão municipal.
Chama atenção, sobretudo, o fato de as indefinições
prevalecerem nos segmentos mais baixos do espectro so:.
cial. O perfil de escolaridade dos eleitores de cada partido e candidato, por outro lado, reforça esta característica. Enquanto o janismo tem feito sua pregação junto aos
grupos de menor nível educativo, no que é acompanhado
pelo PDT, os postulantes do PMDB, e do PT têm seu
eleitorado distribuído entre os vários segnlentos, acentuando o segundo sua presença entre os de nível educativo mais elevado.
Nos próximos momentos, seguramente, as campanhas
tenderão,.. a se dirigir justamente para- Os -grU:(>amentos
mais indecisos. Ou seja, de um modo ou de outro, ativarão a consciência política dqs segmentos mais ca,rentes e,
por isso, menos informados e talvez de participação mais
desestruturada no jogo poHtico.
Ao cabo, com intervalo de poucos meses, o País estará
novamente mobilizado politicamente. Agora não apenas
em torno de teses gerais, mas confrontado com os
avanços e recuos_ da Nova República, com as diferenças
ideológicas e práticas já reveladas pelas destintas correntes políticas que coexistem no novo GoVerno e fazendõ
claras suas opções político-ideológicas em torno de propostas mais específicas, tanto no plano global-n.acional,
Como no plano particular-municipal. E, sem dúvida, esta
mobilizaçãojá terá implicações diretas e fortes_ sobre a
composição' da CoD.stituint(:, s_obre as postulações aos
S:O..!.C!~Os esta_5!uais e so!Jre o perfil do futuro_ C~n~resso.
Apesar dos percalços e das naturais dificuldades de
realinhamento interno das vertentes nele abrigadas, o
PMDB será, indubitavelmente, um dos principais atares
políticos sob o foco da avaliação pública· inserida neste
pleito. Por isso cabe ressaltar uma faceta fundamental
deste processo. Esta avaliação é tambêm uma fonte de
aprendizado e de amadurecimento QOiítie!o.
- o surgim~to efetivo do ptufiPa.rtida~o. com liberdade plena de explicitação das identidades políticoideológicas e programáticas, confere ao PMDB uma
oportunidade ímpar de afiimar-se como partido de massas, afinado com as aspirações comuns de um aplo espectro social, centradas em mudanças efetivas da ordem
econômica e sócio-cultural do País, em vigorosa afirmação da soberania nacional e no empenho pela conquista de uma plenitude democrática jamais vivenciada
pelos brasileiros.
Assim fortalecido e amadureCido pelo embate das urnas, nosso partido, em contraste com as facções destituidas dessa afmação e identificação com os mais legítimos
anseios da Nação, poderá, enfim, dar o suporte de que
carece o Governo da Nova RC:pública para, mais firme e
eficazmente, conduzir as reformas que o Brasil urge e reclama para seu engrandecimento.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

a

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira.
O SR- JOSE: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O papel da Imprensa é informar, doa a quem doer!
Para surpresa daNação, os jornais do País do dia 5 do
corrente mês publicaram matêria sobre relatórios do·
SNI que, por incrível que pareça, acusam a grande imprensa e os meios de comunicação em geral de veicular
matêrias tendenciosas, adversas ao GOverno e favorecendo o movimento comunista internacional e brasileiro.

Por "coincidência", esses relatórios analisavam todo o
noticiârio publicado pela imprensa após o atentado a
bomba ao Riocentro, ocorrido no dia 30 de abril de 81,
considei'áhdo tal noticiário, "3dverso., aos interesses do
_G~vern~_
~ velho hábito de governos em fim de mandato sobre-

tudo quando ocorre alternância de poder destruir documentos considerados confidenciais ou sigilosos. Assim,
muitos dos documentos encaminhados à Presidência seguramente foram destruídos. Porêm, dos que se salvaram, alguns deles foram encaminhados pelo chefe de Ga-
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binete do SNI, o Coronel Ewerton da Paixão Curado
Flc:ury, ao então porta-voz da Presidencia, Carlos Átila,
acusam a Folha de S. Paulo de liberar as notícias adversas aos interesses do Governo no caso d_o Riocentro,
como podemos ver no Quadro publicado pela própria
Folha. Esse estudo foi feito entre 9 jornais de 5 Estados:
em São Paulo, a Folha e o Estl:do de S. Paulo; no Rio de
Janeiro, O Globo, o Jornal do BrasU e a Tribuna da Imprensa; em Brasília, o Correio BrazUiease e o Jornal de
Brasília e ainda Zero Hora, de PQrto Alegre, e o Di,rio
de Pernambuco, de Recife.
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De acordo coin t.rechos dos -relatórios do SNI, publi. cados na Folha.,. diã 5 corrente, a impressã_o que se tem é
de que os comunistas estão em todas as esferas do poder
e que encontram-se prestes a conquistar o núcleo central
dp pocf.er _federaL S_enão vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o documento do dia 1O de junho de 81 analisa,
entre outros assuntos, o relacionamento éntre a Igreja e
o Estado. O relatório afirma que o "Conselho Indigenista Missionário" - CIMI -fomenta a invasão de terras
pelos indígenas e que a Pastoral da Terra induz posseiros
à luta de classes.
Em outro relatório, referente ao período de IS a 21 de
maio de 81, com relação a atentados lembrava-se' a
_"cobrança" que D. Luciano Mendes de Almeida,
Secretário-Geral da CNBB, fazia ao Governo sobre as
explosões ocorridas no Ripcentro, uina vez que até h6)~
a apuração dos fatos ficou incompleta. Com relação ao
· tópico .. revanchismo", o documento do SNI afirmava
que a imprensa visava às Forças Armadas e aos órgãos
de segurança, reproduzindo declarações do exSecretário-Geral do PCB, Luiz Carlos Prestes, que dizia
que os culpados pelos atentados erani integrantes do
DOI-CODI e que o Governo era conivente com sua
atuação,
Para alguns setores do SNI, trata-se de uma campanha
cujo objetivo é criar uma imagenl negativa dos órgãos de
segurança e Cuja finalidade seria a sua própria desati~ação. O relatório vai mais adiante, afirmando que a imprensa "usa d~-- citações tendenciosas e meias-verdades
para promover a cizânia entre os integrantes das Forças
Armadas". E conclui lembrando que, nO episódio do
Riocentro, se objetivava lançar o próprio SNI contra os
militares.
Srs. s·enadores, para evitar suspeiias de exãgero, tomo
a liberdade de transcrever o intróito do relatório de 10-581: "A propaganda adversa, veiculada no mês de maio
de 81, está a indicar que as estratêgias tátíCa e técnica utilizadas pelo Movimento Comunista Internacional e Brasileiro são as seguintes: a - o posicionamento contestatório, adotado por razoáveis setores radicais da Igreja,

em !eiação ao Governo, no qlle tange a questões de ordem política, social e econômica, continua sendo amplamente explorado pela imprensa brasileira". Assim segue
o texto nesse tom, por mais 6 páginas.
Se analisarmos os governos ditatoriais, podemos constatar que a grande maioria deles peca por excesso de
imaginação. Enclausurados no círculo do poder, el~
passam a viver em mundo irreal, criado pela lisonja dos
âulicos e pelos interesses dos serviços de informações. A
maior prova dessa falta de visão estava, atê agora, no
"Díáfio de Goebbels", com seus comentários referentes
aos pririieiros meses de 1945. As tropas aliadas· já se
aproximavam de Berlim, porém Hitler e seus seguidores
continuavam dirigindo exêrcitos fantasmas e acreditanw
do firmemente na vitória final.
Da mesma forma, hoje, dos arquivos do SNI saem
agora documentos que mostram pessoas igualmente ensandecidas em nosso País. Neles fica explícito que a população não tem o direito de tomar conhecimento dos
fatos que interessam ao seu destino, e nem a imprensa
tem o direito de informar. Na verdade, a imprensa brasileira não existe; o que existe é a máquina de propaganda
adversa e a serviço do comunismo.
Isto ~-simplesmente um absurdo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. A imprensa brasileira, mesmo com todos os
-perCalços advindes do regime militar, sempre procurou
cuniprir o seu papel de trazer e levar a informação ao
povo brasileiro. Doa a quem doer, o trabalho da imprensa deve estar acima das visões tendenciosas e parciais.
O que podemos concluir de tudo isso é que os governantes da êpoca eram induzidos a acreditar que os grandes jornais brasileiros publicavam noticias sobre as relações entre o Estado e a ~greja para servir aos objetivos
do Movimento Comunista Internacional e Brasileiro.
Isso me leva a crer que, cercado de assessores desse nível.
o ex-Presidente Figueiredo realizou um milagre ao encaminhar o País para a Democracia.
Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho) - C9ncedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
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O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -

MG. Pro-

A SUDEPE, o Centro pela Conservação da Natureza
e a- Assembléia Legislativa, pela Comissão de Defesa do
Meio Ambiente, estão irmanadas no esclarecimento e na
Cessã"ção do descalabro cometido. Os Deputados Vera
Coutinho e Jaime Martins anunciam a formação de uma
CPI para apurar as responsabilidades pelo desastre ecológico e_ pedir a punição prevista em lei.
Esses fatos e essas providências, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, são mais que suficientes para sensibilizar o
próprio Senado Federal para que se una a essas posições
assumidas em defesa da ecologia e da própria economia
pesqueira, auxiliando na denúncia de procedimentos semelhantes, atentatórios à natureza e à vida humana.
Os órgãos públicos devem ser mais rígidos na apuração e na solução de fatos graves corno o que ora presenciamos. Caso contrário, estaremos repetindo o mesmo estado de negligência que caracterizou a Rep11blica
passada. (Muito bem!)

nuncia o seguinte di.seurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
..Os surubis estão de_barriga para cima, mortos e já fedendo; as curimatãs tambêm estão descendo rio abaixo;

nem mesmo os ingênuos serrudos estão escapando do
envenenamento do velho São Francisco, conseqüência
da poluição da região de lguatama e Lagoa da Prata."
Assim, Paulo Faria iniciou uma esPlêndida reportagem sobre a matança de peixes.no rio São Francisco,
publicada no Estado de Minas de 13 de agosto.
Os prímeiros resultados do laudo fornecido pela Comissão de Politica Ambiental mostram que o agente responsável por esse crime ecológico é a contaminação pelo
chumbo e pelo ferro, causada pela indústria-instalada na
região.
Diante disso, o início de um grande clamor popular
pela salvação do rio surgiu em Bom Despacho, dando
origem a um expressiva mai'cha de Vereadores de 30 cidades do Oeste mirieifo Sobre o Palácio da Liberdade,
numa tentativa de sensibilizar o Poder Público para o
grande desastre que representam a ambição descomedida e a irresponsabilidade da indústria em detrimento da
preservação do bem natural.

Ata da

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extrordinária das 18 horas e 30 minutos,
anteriormente convocada, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno único, da redaçã_o final (Oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 414, de
1985), do Projeto de Lei do Senado n~' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafos ao a~:t. 517 da Consolidação das Leis do 1Trabalho.

-2Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 93, de 1980, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação,
em cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de
seus vultos, tendo
PARECER, sob n9 133, de 1985, da Comissão
- de Redaçio, oferecendo a redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã encerrada a sess~o.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)

Sessão, em 14 de agosto de 1985

Sessão Legislativa Ordinária. da 47~ Legislatura
- ENTRAORDINÃiUAPresidência do Sr. Enéas Faria.

ÀS 18HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Alcides Paio - Gaivão Modesto- Aloysio Chaves
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Cosia
--Américo de Souza- Alberto Silva- Cesã.r CaisVirgílio Távora - Mo_acyr Duarte - Martins Filho_Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Cid Sampaio
- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy MagalhãesLomanto Júnior - Luiz Viana -João Calmon- José
Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral_ Peixoto~
Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo BadaróAlfredo Campos- Severo Gomes- Henrique Santillo
-Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão Miiller
- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Álvaro Dias- Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio Cardo-

so.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A lista-de presença acusa o comparecimento de47 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
O SR: PRESIDENTE (Enéas Faria) -A Presidência
recebeu, do Governador do Estado do Maranhão, o Oficio n9 Sf3l, de 1985 (n9 574/85, na origem), solicítando
nos termos do item IV do artigo 42 da O:lnstit_uição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado
possa realizar operação de crédito externo no valor de
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares), para os
fins que especifica.
A matéria ficarã aguardando, na Secretaria Geral da
Mesa, a complementação dos documentos n_ecessários.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -A Presidência
recebeu, da Prefeittira Municipal de Maceió (AL), o Oficio n9 S/Jl/85, (n9 621/85, na origem), de 8 do corrente,
solicitando, pelas razões que expõe, a alteração do art. 19
da Resolução n~' 129, de 5 de dezembro de 1984.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças
e de Constituição e Just_i_ç_a_. -O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -A Presidência
recebeu as Mensagens n~'s 169 e 170, de 1985 (n9s 378 e
379/85, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da

~epública,

nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 93/76,
do Senado Federal, solicita autol-ização para que o Governo do Estado de Sergipe, possa contratar operações
de crédito, para os fins que especifica.
-As matériãs serão despachadas às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa,
requerimento que Vai ser lido pelo Sr. !~'-Secretário.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 306, de 1985

O projeto vai à Câmara dos Deputados
É a seguinte a redação final aprovada.

Redação final do Projeto de Lei do Senado ql' 26,
de 1979, que acrescentra parágrafos no artigo 517 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

U s-enado Federal decreta:
Art. 19 bO artigo 517, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9 de
maio de 1943, passa a viger acrescido dos seguintes§§ 39,
41', 59, 6? e 79:
..Art. 517

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 83, de 1985, que dispõe sobre a criação de cargos
no Quadro Permanente da Secretaria do Trib1,1.nal Regional Eleitoral do Estado do Ceará e dã outras providênCias.

§ 49 Os sindicatos que instituírem delegacias
promoverão a eleição dos delegados sindicais, simultaneamente com a eleição para os cargos da direta ria e do c_onselho fiscal.
§ 49 Os delegados sindicais concorrerão na
m-esma chapa que disputar a eleição para a diretoria
e o consf'llho fiscal do sindicato.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1985. MurUo Badaró - Gastio MUller - Nivaldo Machado.

§ 59
n11rnero de ae.~egaaos sindicais obedecerá à seguinte proporção:
a) em einpresas com até 100 (cem) empregados,
será eleito I (um) delegado;
b) em empresas com mais de 100 (cem) e até
1.000 (mil) empregad_o_s,será eleito I (um) delegado
para cada grupo de 200 (duzentos) empregados;
c) em empresas com mais de 1.000 (mil) e até
2.000 (dois mil) empregados, serâeleito l (um) delegado para cada grupo de 300 (trezentq~ empregados;
d) em empresas com mais de 2.000 (dois mil)
empregados, serâ eleito l (um) delegado para cada
grupo de 500 (quinhentos) empregados, até o número mãxímo de 12 (doze) delegados.
§ 69 São atribuições dos delegados sindicais:
a) -representar o sindicato e os trabalhadores da
categoria junto- à empresa;
b) fiscalizar as c_ondições de trabalho na empresa, comunicando irregularidades à sua direção e ao
sindicato;
c) sugerir, à empresa, modificações nas condições de trabalho, higiene e segurança, assim como
melhorias salarias;

O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma
do art. 375, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final(oferecfda pela comissão de redação em seu parecer n9
414, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n\' 26, de
1979, de autoria do Senador Orestes Quércia, que
acrescenta parágrafos ao art. 517 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Em disCussãO ã redação final. (Pausa.)
---Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão a redação final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno.

·o
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d) transmitir ao emp-regador as reivindicações
dos empregados.
§ 7' Aplícam~se ao delegado sindical as normas
contidas no artigo· 543 desta Consolidação"

Art. 2'
cação.

Esta lei entra em viSor na data de sua publi~

Art. 3' Revogam-se o artigo 523 da Consolidação
das Leis do Trabalho e as demais disposições em con~
trário.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Item 2:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n' 93, de 1980, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de divulgação, em cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de seus vultos, tendo
PARECER, sob n\'> 133, de 1985, da Comissão
- De redaçio, oferecendo a redação do vencido.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo_ quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final ~ considerada
de(mitivamente aprovada, nos termo.s do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara doa Deputados,

a a seguinte a redação final aprovada
Redaçio do vencido, para o 29 turno regimental,
do projeto de Lei do Senado n' 93, de 1980, que dispõe sobre a obrigatoriedade da dlvulgaçio, em cloarna, rádio e televisão, da História do Brasil oo de seus
l'ultos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' São os produtores de filmes para cinema e
televisão, de telenovelas, de novelas e programas radiofônicos, em todo o País, obrigados a produzir, para cada
cinco filmes. telenovelas ou programas de rádio, incLusive, novelas, pelo menos um ou uma sobre a História do
Brasil ou sobre seus vultos, quando financiados por empresa pública.
Att. 2'1 Os exibidores ou produtores farão apresentar, obrigatoriamente, para cada cinco programações em
cinema, râdio e televisão, pelo menos uma sobre a História do Brasil ou sobre seus vuftos.
Art. 39 Aos estrangeiros desta Lei serã aplicada, na
primeira ínfração, multa de 20 a 50 valores de referência,
na reincidênciã, além do dobro da multa aplicada, suspensão de funcionamento de até trinta dias; e, na reincidência continuada, cassação da respectiva licença.
Art. 4' Sem prejuízà dãs sa!iÇôCS-previstas no artigo
anterior, aos transgressores desta Lei serâ vedada a concessão de financiamentos por entidades estatais da administração centralizada ou desceritrifizada.
Art. 5' O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.
Art. 6' Esta Lei entra em vigor na data de sua publiR

Cll<i!o.
Art. 7'

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n~'
306, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n' 83, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os -Senhores Senadores que o aprovam permaneçam
sentados.(Pausa,)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
da Câmara n~' 83, de 1985 (n' 5.739/85, na casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos no
quadro permanente- da Secretaria do Tribunal Re-
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gional Eleitoral do Estado do Cearâ e dâ outras pro~
vidências. (dependendo de pareceres das Comissões
de Serviço Público Civil e de Finanças).
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Virgflio Tã~
vora, para proferir o parecer da Comissão de Serviço
Público Civil.
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os pareceres

são favoráveis.

Completada a instrução da matéi.ra, passa·se à discussão do projeto em primeiro turno.
O Sr. Jorge KalUIQe- Sr. Presidente, peço a palavra
para discufir.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Para proferir parecer.) Sr. PreSidente- e Srs. Senadores.

De iniciativa do Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos artigos 56 e 115 da Constituição, vem a exame desta Casa Projeto de Lei disporido
sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Ceará e dando outras providências.
Quando do seu exame na Câmara dos Deputado~,
onde iniciou a Sua tramitação e foi aprovado, o Projetó-se faz acompanhar de ofício do Presidente do Tribunal
Superior Eieitoral, esclarecendo que, na elaboração do
anteprojeto, foram observadas as diretrizes a Que Se refe~
re a Lei n" S.645, de 1970 e atendidas as exigências cons-tantes dos artigos 98 e J08 da Constituição e da Lei
Complementar n~ 10, de 1971.
A proposição, vasada em três (3) artigos, cria, no Qua~
dro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral dp Estado do Cearâ os cargos constantes do seu
anexo, sendo que para os referidos cargos s6 serão no~
meados servidores aprovados em concursos públicos cu~
jos deveres, direitos e vantagens sejam as definidas em
estatuto próprio, conforme determinação dos artigos
108, § 2t, e 109, da Constítuição Federal, ressalvado o
disposto na Resolução n9 12.032, de 6 de dezembro de
1984~ do tribunal Superior Eleitoral.
Considerando que as despesas decorrentes do disposto
nesta lei correrão à conta das dotações orçamentáriaS
próprias do_ Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Cearâ ou de outras para este fim destinadas, somos, no
âmbito desta Comissão, pela aprovação do Projeto.
·
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Cesar Cais, para proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. CESAR CAlS (PDS- CE. Para proferir pare·
cer .) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Proposição em exarne foi encaminhada pelo Presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos artigos 56 e 11 S, 11, da Constituição Federal,
objetiva a criaçã9 d~ 13 cargos na Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Ceará.
Na Casa de origem, a matéria transitou pelas Comisw
sões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de
Finanças, tendo recebido emendas nas duas últimas, versan_do sobre a f,;m~a _~~ provimento dos cargos criados,
sendo vencedOr, afiilal, a emenda aditiva da Comissão de
Finanças.
Remetido o projeto à revisão do Senado, nos termos
do artigo 58 da Constituição Federal, cabe-nos examiná~
Io sob o ponto de vista financeiro. , _
O Quadro Permanente da Secretari-a do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Cearã foi criado em 1962,
pela Lei n9 4.049, compondo-se atualmente de 164 cargos
efetivos, sendo o auniento proposto, não obstante Q tem. R
po deCorrido, de apenas 13 cargos.
Ressalte-se que a disciplina jurfdíca dos cargos, cuja
_criação sugere o projeto, atende às normas pertinente a
mã.téria, aplicando-se, quanto à escala de níveis de venci·
mentos, da qual decorre o volume de gastos que o proje-to implíca, as disposições da legislação normal sobre o
pagamento dO pessoal do Poder JudíCíârio.
Quanto à origem d_os reCursos necess_ârios à cobertura
das despesas decorrentes da proposição ora em apre..
ciação, é de conisdrar-se que ela própria dispõe em seu
artigo 2"',- que dítas despesas "correrão à conta das do.
taQÕes orçamentárias próprios do Tribunal Eleitoral do
Ceará ou outras Para este fim destinadas".
Face ao exposto, e não existindo óbice que possa ser
_oposto ao projeto em anãlise, opinamos pela sua aprovação, na fonna corno foi enviado pela Câmara dos
DePutados.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para discutir a
matéria.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI'$. Senadores;
Num tempo recorde, o nosso Senado Federal vem de
aprovar. praticamente, essa mensagem de iniciativa do
Tribunal Superior Eleitoral, criando esses cargos no Tribunal Regional do Cearã. Nesta oportunidade, não po·
derei deixar de louvar o interesse da Bancada cearense
nesta tarde, principalmente aqui representada pelas figuras estiruadas de Virgilio Távora e Cesar Cais, que se empenharam para que esse projeto tivesse uma tramitação
urgentissinla e que ambos, como Relatores, souberam
fazer justiça a essa iniciativa do Poder Judiciãriõ. Eu
quero, nesta oportunidade, me congratular com o Tribunal Regional do Cearã e louvar mais uma vez esses dois
colegas que souberam defender o interesse do seu Esat..
do. Muito obrigado . (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Continua cm
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discutir encerro a discussão.
Passa~se à votação da matéria que, nos termos do inciso II, do art. 322 do Regimento Interno, depende do
voto favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico. Tendo
havido, entretanto, acordo entre as lideranças, a matéria
será submetida ao plenário pelo processo simb6lico.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senaaores que o aprovam queiram persentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado em primeiro tumo, e decorrido o interstício
de 48 horas prevísto no art. 108, § 39, da Constituição, o
projeto será inclufdo na Ordem do Dia para apreciação
em segundo turno.
man~

So

seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CAMARA

N• 83, tle 1911!
(N• S.739jll!, oa Casa de qem)
De iniciativa do Tribunal Superior
Eleitoral
Dispõe sobre a criaçio de COI'JIOS ao Quadro Permanente da Secretaria do TribUBal Regional Eleitoral
do J!.otado do Cear~ e di outras P'•vldladu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Ceará os cargos constantes do Anexo desta lei.
Parágrafo único. Para o cargos de que trata este artigo
só se nomearão servidores aprovados em concurso público, .cujos deveres, direitos e vantagens sejam os de-finidos
em estatuto próprio, conforme determinação dos arts.
108, § 29, e 109, da Constituição Federal, ressalvado o
disposto na Resolução nv 12.032, de 6 de dezembro de
1984,- do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2' As despesas decorrentes do disposto nesta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará ou de
outras para este fim destinadas.
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, desig-

nando para a

~-A.J-o2o

de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno tlnico, do Projeto de Lei da Câmara fit' 116, de 1984 (n9 2.595/83, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que acrescenta parãgrafo ao art. 232 da Lei n~> 5.869, dC 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 399, de 1985, da
Comissão- De Constituiçio e Justiça.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le...
gislativo "' 19, de 1983 (n9 3(83, da Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assinado entre a
República Federativa do Brasil e a República Popular
do Cango, em Brasflia, a 7 de julho de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 392 e 393, de
1985, das Comissões:
De Relações Exteriores; e
De Educaçio e Cultura.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1984 (n9 3.825/77, na Casa de origem), que
proíbe os estabelecimentos de ensino de receberem,
adiantamente, anuidades escolares, vedando, ainda a
emissão de título de crédito com a mesma finalidade, e
dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'<' 33.3, de 1984, da Comissão..:._ -de
Educaçio e Cultura, favorável, com emenda que apresenta de n.,. 1- CEC.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Fariaf.:::. -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 50 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 8-8-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

TRI!!-ARI'-704

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para discu. tir) - Sr. Presidente, essa Mensagem do ~enhor Presidente da República tramitou durante 14 meses nas duas
Casas do Congresso, merecendo pareceres favoráveis
unânemes das comissões técnicas. A Companhia N acional de Ãl~lis ~m uma sy:b_sidiária no. Rio., Grande do
Norte, a ALCANORTE., responsável pela construção de
uma fábrica de barrilha em Macau, que se constitui no
maior investimento póblico em execução no Nordeste,
cuja~ obras ~tão _orçadas em 298 milhões de_ dólares.
Desse- total, jã foram investidos 57%, ou sej:l, 169 milhões de dólares, faltando para a sua conclusão 129 milhões.
Ocorre, Sr. Presidente, que hã quase4 anos as obras se
encontram praticamente par'a!isadas, com o equipamento deteriorando-se pela corrosão do tempo, E o Rio
Grande do Norte vem aguardando, com ansiosa expectativa, que o controle acionârio dessa empresa seja transferido ã PE'tROBRÃS, tla esperança <iue sejam alocados
os recursos necessários à conclusão do _empreendimento.
Isto porque o Gõv-erno federal, em observância ao seu
plano de economia, vem subtraindo ano a ano do orçamento dessa empresa, os recursos nele consignados para
o prosseguimento de suas !Jbras.
Na primeira "etapa de produçãO desse complexo f~dus
trial, prevê-se a produção de 200 toneladas de barrilha,
tonelagem que poderia ser duplicada com o investimento
de 30% sobre o total do valor inicial orçado.
Esse estabelecimento utilizaria para a fabricação da
barrilha, 300 mil toneladas de sal marinho, 400 mil toneladas de calcário, 60 milhões de metros cóbicos de 8:ás
natural, todos esses produtos originários do Rio Grande
do Norte. E, mais: contnõuiria para aumentar em 15% a
arrecadaÇão do tCM esta~ual e geraria de 5 a 6 mil novos empregos diretos e lndiretos, além de viabilizar o ramal ferroviário que liga a zona salineira à Capita"l, possibilitando tornar economicamente rentável o porto da
Capital do meu Estado.
O que representaria para a economia nacional a produção inicial de 200 torleladas de barrilha? O consumo
de barrilha no território nacional é de cerca de 270 a 280
mil toneladas-anO. Temos um défiCft de 74 mil toneladas~-barrilha e, este ano, iremos importar esse volume com
~a despesa de 9 milhões de dólares. O consumo de bar-
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rilha na América Latina é de cerca de 1 milhão e.368 mil
toneladas, contra uma produção de 780 mil, existindo
portanto um mercado disponível, na América Latina, de
580 mil toneladas, com uma projeção de 780 mil toneladas para os próximos 3 anos. Significaria dizer, Sr. Presidente, que se a fábrica de barrilha da ALCANORTE, situada no Município de Macau, alcançasse a produção
prevista na primeira etapa d-e conclusão de suas obras,
passaria a produzir 200 mil toneladas, que adicionadas
às 200 mil toneladas produzidas pela unidade fabril de
Cabo Frio, que faz parte do complexo da Álcalis nacional, daria condições ao País, não só de ser autosuficiente na produç_ão de barrilha, como tambêm dispor
de um excedente para a exporta~o ..

e

Mas isso, Sr. Presidente, só SC:ria pOSsível só seria
viável se este Senado Federal, cônscio de suas responsabilidades e atentando para a importância desse empreendimento, votasse o projeto que se encontra inclufdo na
Ordem do Dia, que representa a grande esperança para o
Rio Grande do Norte e um grande reforço para sua economia, e que se ari-astou durante 14longos meses pelos
órgãos t~nicos_d~s duas Casas do Congress~. ~acional.
Ocorre, porém, que o eminente Seilador ·Martins Filho
julgou por bem apresentar uma emenda supressiva aos
artigos 1' e 29 do Projeto. E, no meu entendimento, muito embora respeite a iniciativa e as intenções do eminente
colega, tal emenda inviabilizará a propositura, pois terá
que retornar às comissões técnicas e, em seguida, voltar à
elevada consideração da Câmara dos Deputados, o que
significa dizer, mais um ano de espera, mais um ano de
delongas, mais um ano de expectativa, mais um ano de
frustração_ p~ra o Rio Grand~ do Norte.
Sr. Presidente, mantive entendi.tnentos com a PETROBRÃS e com a PETROQUISA, empresa subsidiária do Sistema PETROBRÃS que, pelo dispositivo
cuja supressão pretende o ilustre representante do Rio
Grande do Norte, seria a empresa à qual estariam deferido_s os créditos referidos no art. }9 do projeto de lei, créditos esses que serviriaffi para integralizaçâo do seu capital. Quer a emenda que a Companhia Nacional de Álcalis seja "lr.ma'sllbSídíáría direta da PETROBRÃS e não jurisdicionalmente subordinada. ~ ~.ETROQUISA.
Mas, em verdade, o verdadeii-o escopo da emenda não
esconde a sua intenção protelatória, prejudicando os in~_!'~_sc:;s superiores do Rio Grande do N arte.
Aprovada a emenda, contra a qual o bom senso se ins~rje, o Projeto tornar-se-ia inviável, capenga e não gerana os resultados e efeitos desejados. Também mantive
contatos com o Presidente da Companhia Nacional de
~l~lis que me manifestou sua total desaprovação à iniCiativa do nobre Senador Martins Filho.
Sr. Presidente, estou_ocupando a tribuna apenas para
firmar uma posição. Sou Senador da Bancada oposicionista e não seria eu quem deveria estar defendendo a
mensagem presidencial mas sim, os Senhores Senadores
que apóiam o Governo. -Estou me posicionaJildO para
que, quando os cronistas_ do tempo escreverem a História do Parlamento e se referirem ao comportamento de
representantes do Rio Grande do Norte, façam justiça
ao meu; defendo os interesses de minha província para
que as expectativas dos norte-rio-grandenses não.se frustrem com mai~ um adiamento na aprovação de matéria
de ~ai importância para a ~conomia potiguar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamento, e tarriêrito
profUndamente, que esta mensagem não seja aprOvada
no dia de hoje, quando tudo fazia crer. E faço votos,
para que as intenções do autor da emenda não contribuam para que o Rio Grande do Norte perca a sua vez
no dia de amanhã,
Era o que iinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
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1.1- ABERTURA

José Ermíri9_ de MÇJrai_s, sobre o fechamento de algum.as empresas estatais, entre as quais a Aços Finos
Piratini S.A.

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
!..)!.;2 -

Leitura de Projetos

- Projeto de Lei do Senado nv 222/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz medi·
ficaçào na Lei n~' 6.515, de 26 de dezembro de 1977,
que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dâ outras providências.
Projeto de Lei do S_enado n~' 223/85, de autoria
do Sr. Senador Niva!do Machado~ que dâ nova re.
dação ao arfigo l~' da Lei n~' -6.592, de 17 de novembro
-

de 1978, e dã outras providências.
1.2.3 - Leitura de Resolução
N"' 82/85, que-prorroga por 180 dias o prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento
n~"

15/84, destina a estudar aspectos relacionados
com a produção de: alimentos e Corredor de Exportação (CEEPACE)
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR JOÃO CALMON -Solenidade de
sanção da Lei n~" 7.348, que regUlamenta o§4~' do art.
176 da Constituição Federal, que destina anualmente
nunca menos de treze por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

SENADOR VIRGILIO TÁVORA. como LíderDeclarações atribuídas ao Presidente em exercfcio,
Deputado Ulysses Guimarães_ e ao Presidente do
Banco Central sobre acordo com o FMI.
SENADOR ALCIDES SALDANHA - Considerações sobre declarações atribuídas ao empresârio

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n~' 116/84 (n~"
2.595/83, na Casa de origem), de iniciativa do SCnhor
-~ Presidente da República, que acrescenta parágraro
ao art. 232- da Lei n~" 5.869, de li de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de _J?ec~eto Legislativo n• 19/~3 (!JI'
3/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional,
Cieritífica Técri:ica;"KSsinado entre a R.epÓblica Fedç:rativa do_ Brasil e a República Popular do Congo,
etif Brasflia, a 7 de julho de 1982. Votaçio adiada por
falta de quorum.

e

-_Projeto de Lei da Câmara n" 5/84 (n" 3.825/77.
na Casa de origem), que proíbe os estabelecimentos
de ensino de receberem , adiantadamente, anuidades
escolares, vedando ainda, a emissão de título de crédito com a mesma finalidade, e dá outras providên~
cias. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum, após usarem da palavra os Srs.
Roberto Campos, Aderbal Jurema. Fâbio Lucena,
NelsOn Carneiro e Cid Sampaio.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Posição da
UIPA no tocante à caça da baleia minke em águas
brasileiras. Trabalho da Srt Cetina do Amarai Peixoto Moreira Franco, veicUlado no Jornal do Brasil, intitulado Por uma lei de arquivos para o Brasil.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Medidas
de amparo à produção da borracha vegetal.
SENADOR GASTÃO MVLLER - Conclusões
do ~·Encontro dos Pecuaristas", realizado em
Poconé-MT.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Ação
terrorista internacional.
SENADOR JOSE IGNÁC/0 FERREIRA -Manifestação de S. Ex• em favor da paz mundial.
SENADOR CESAR CALS -- Falecimento do
poeta e jornalista J a der de Carvalho.
SENADOR ÁLVARO DIAS- Desenvolvimento
alcançado pelo Município de Palmas-PR.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Reportagem
publicada no Estado de MinllS, de 3 de agosto último.
de autoria de Carlos Roberto Cruz, intítulado OBrasil de todas as Constituições.

1.3.2- Desfgnaçio da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
~~

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA, como Uder
-Realização. em São Paulo, da I Semana Nacional
de Combate ao Tabagismo.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Realização do
Il Congresso Mineiro de Municípios sob o tema Muni,cípio e a Constituinte.
SENADOR LENO/R VARGAS - Revisão de
portaria do CNP que altera a quota de produção de
empresas mineradoras catarinenses.

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N's 135 e 136, de I985
3 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL N• 59,
de I985

4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Sessão, em 15 de agosto de 1985

Sessão Legislativa_Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Frage!li e Luiz Cavalcante
ÀS 14 HORAS ESO MINUTOS, ACHAMCSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Aloysio Chaves-:Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Américo de Souza --Alberto Silva- Cesar Cais- Virgílio TávoraMoacyr Duarte - Martins Filho - Marcondes Gade~
lha - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio ....:.... Nivaldo Machado - Guilherme Pa1meira Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães - Lomanto J úni_or- Luiz Viana - João Calmon
- José Ignácio Ferreira - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Severo
Gomes- Henrique SantHio - Gastãõ Müller- José
. Fragelli- Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Ãf.:
varo Dias - Enéas Faria - Lenoir Vargas- Carlos
Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Ftagelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de40 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsOS trabalhos.
O Sr. J9-Secretárío irá proceder à leitura do_ Expediente.
~ lido o se.2:uinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES

N•s 438, 439, 440 e 441, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara D9 82, de 1983,
(n9 1.810-B, de 1979, na Casa de origem), que "isen~
ta da incidência do Imposto de Renda os proventos da
aposentadoria ou reforma".
PARECER N• 438, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
O eminente Deputado Adroaldo Campos ê o autor do_
presente projeto que "isenta da incidência do Imposto de
Renda os proventos da aposentadoria ou reforma".
Na sua justificação, o ilustre autor do projeto destaca
que os aposentados, mais do que os funcionárioS, milita-

res e demais trabalhadores em atividade, sofrem os rigores das dificuldades financeiras, decorrentes da aceleradadesvalorização da moeda, uma vez que os seus proventos
não se-igUalam aos níveis de retribuição do pessoal ativo.
De fato, se compararmos os valores de proventos -com
os dos salârios ou vencimeiltos vigentes, teremos a constatação de que aqueles vêm sofrendo permanente desgaste, ainda porque, no plano do cálculo dos benefícios de
aposentadoria do trã:balhador, o valor do provento não
corresponde ao estipêndio integral percebido à data da
inatividade. No que tange ao funcionário público aquele submetido ao regime legal estª"tutário- verificase, a rigor, o corte de certas vantagens percebidas na atividade, reduzido, assim, o va1or do respectivo provento.
Somos dos que_ entendem que, em tese, sãlário não
de'Ye caracter_ízar renda, para _efeitos tributários, ainda
porque tem a sua esttutura vinculada às necessidades
reais decorrentes de custos específicos. Tratando-se de
proventos, a situação é ainda mais delicada, pois o inativo, seja por força de incapacidade decorrente de invalidez, seja por implemel"!tO de tempo de serviço, já S-e encontra em idade avanç1::da que não lhe permite recurso a
outras formas de complementação de ganhos.
Neste particular, vale destacar um trecho da justificação ao Projeto de Lei da Câmara n9 4.449, de 1981,
apresentado pelo ilustre Deputado Osvaldo Melo, que _
aborda com proficiência e clareza, essa questão de
isenção tributária de proventos.
~figura-se por demais injusto que o trabalhador em
geral, e principalmente o assalariado e __o funcionário
público, continuem sujeitos ao pagamento do Imposto
de Renda após a aposentadoria, geralmente fruída só na
velhice ou na invalidez e, para aqueles que começaram a
trabalhar prematuramente só após trinta ou trinta e cioc~ ~nos de contínuo e árduo labor. Sabe-se que a maioria
destes inclusive tem sido compelida a continuar a trabalhar devido à queda dos rendimentos causada pela aposentação, pode-se dizer que frustrando esta conquista social.
O Poder Executivo, sensível à matêria, atravéS- do
Decreto-lei n9 1.642, de 7-12-78, art. 15, tomou a infciativa de isentar os proventos de (natividade, porém só até o
valor anual de Cr$ 405.000,00 já atuatizado para o
exercício fiscal de 1981, e apenas quando pagos pelo próprio Estado ou suas autarquias, na qualidade de pessoas
jurídicas de direito público, excluindo, pois, .. data venia", desarrazoadamente, os complementos de aposenta-

dorià ou r~forffia, ainda que dentro do teta fixado: alénl
disso, exige que o contribtJinte tenha pelo menos 65 anoS
de idade. Há de se convir que o limite a tua! é muito baixo, correspondendo ao rendimento mensal de Cr$
33.750,00 ou pelo menos de ~eis ve~es o maior salário
míninlo em vigor, porquanto este, de apenas Cr$
5.788,80, ê na realidade insuficiente para uma pessoa
atender suas necessidades efetivas de aUmentação, trans:.:
porte, vestuárío, habitação e higiene;"
- ~~Ainda na Câmara dos Deputados, apinar~, favoravelmente ao projeto as Comissões de Constituição e Justiça, Economia, Indústria e Comércio e Finanças, està
última, acolhendo parecer do Deputado Luiz Baccariní,
onde se_ assinala:
"Começamos por observar que ê inteiramente
procedente a crítica, hoje generalizada, à legislaçãO
vigente do Imposto de Renda. Na verdade, este tributo, em vez de progressivo, configura-se como sen"":'
do iegicisivo: penalizando fortemente os assalariados, aqueles que não têm como se defender da inflação, que têm, nos reajustes salariais, a posterion·,
apenas uma forma de compensar a alta de preços
ocorrida ein um dado período.
Se a situação do assalariado, de um modo geral, é
grave, o que dizer do aposentado ou reformado que,
pelo fato de encontrar-se na condição de inativo,
acha-se em posição salarial desfavorável, mas com
responsabilidade igu~l de prover o seu sustento ~ ode sua familia. Todo mundo sabe que a queda dos
rendimentos causada pela aposentadoria é acentuada, e pretender, nessas condições, o desconto na
fonte do Imposto de Renda do aposentado ou reformado é, no mínimo, injusto.
Daí entendemos que a medida proposta é oportuna e, principalmente, justa, uma vez que confere
ao Imposto de Renda o carâter de seletividade,
· principio básico da justiça fiscal."
Estamos, pois em face da proposição, de alto sentido
social, a que não podemos deixar de dar o nosso acolhimento.
Opinamos, assim. pela aprovação do presente projeto,
Sala da Comissão, em II de agosto de 1983. -Jutahy
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Altevir Leal- Hélio Gueiros- Eunice Mlchiles- Jorge
Kalume - Helvídio Nunes, Contrário.
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PARECER N• 439, DE 1985.
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Pa:tsos Pôrto

De inicícativa do ilustre Deputado Adroaldo Campos,
vem a exame desta Casa, projeto de lei, isentando da incidência do Imposto de Renda os proventos da aposentadoria.
Justificando a proposição, seu ilustre Autor, esclarece
que seu intuito ê minorar as dificuldades financeiras dos
aposentados e dos reformados.
O prOjeto de lei, elaborado em 3 (três) artigos, estabelece a isenção da incidência do Imposto de Renda sobre
os proventos da aposentadoria ou reforma.
O regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 22,
tem IX, exclui do cdmputo do rendimento bruto os pro\'entos da aposentadoria ou reforma motivada por acidente cm serviço, moléstia profissional, tuberculose ativa. alienação mental, as demais moléstias çausadoras da
apúsentadoria por doença (capituladas na Lei n" 1. 711,
de 1952, art ... 178, III; Lei n" 4.506, de 1964, art. 17, III;
Lei n" 5.678; de 1971, art. 19 da Lei n~' 6.481, de 1977, art.
I";) e<.•mo também as pensões e os proventos concedidos
em de':orrência de reforma ou falencimento de excombatente da Força Expedicionária Brasileira.
São considerados, igualmente, isentos ou unão tributáveis'' para efeito do Imppsto de Renda (art. 22, incisO
XXIJJ), do RIR, os proventos-da inatividade e, ou refor~
ma, para os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos,- em
31-12-1982- até ci valor de CrS 1.502.000,00 (um milhão, quinhentos e dois mil cruzeiros), anuais, teto este
freqUentemente reajustado.
Vê-se que somente pequena parcela dos servidores
públicos aposentados ou dos militares reformados não é
contempleda com a isenção de incidência do Imposto de
Renda: a que, após emprestar longos anos de sua vida útil a serviço do Estado, se utilizou da prerrogativa Constitucional da aposentadoria voluntária; e aqueles que extrapolaram aquele limite referido de proventos anuais.
Ora, Senhores Senadores, o instituto da aposentadoria
é um prémio que, segundo ilustres tratadistas do Direito
Administrativo Brasileiro, se rege por um princípio de
natureza econômico-social e até humanitário, segundo o
qual, merece o servidor, reduzido à inatividade que o Estado lhe assegure os meios de subsistir com dignidade,
, sem percalços que lhe diminuam os proventos, entre eles
os incidentes do Imposto de Renda.
Esta, a razão pela qual, somos, no mérito, pela aprovação do projeto.
Sala da Comissão, em 21 de setembro 1983.- Fábio
Lucena, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Alfredo
Campos - Martins Filho.
PARECER N• 440, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Hélio Gueiros
Adotando, no mérito, toda a justa e procedente argumentação desenvolvida nos ilustrados e sensatos pareceres dos nobres Senadores Gabriel Hermes e Passos Pôrto, nas ComiSsões da Legislação SoÇial e de Serviço
PúbliCo, respectivamente, e, também endossando, com
louvor, o voto do eminente Sen-adoi Jut3.hy Màg81hães,
conhecido em sessão anterior desta ComissãO, permitome, tão-somente. discordar da forma do projeto ora em
tramitação no Senado, depois de aprovado por unanimidade na Câmara dos Depufadõs, para sugerir e propor
que, em lugar do texto sucessivamente apreciado e aprovado, o projeto siga em frente nos termos do substitutivO_
preferido pela Comissão de Fiiliiriças da Câmara dos Deputados, com ligeira modificação' de iCdação.
~ a seguinte, a nõva red3.ção que oferece aO projeto:

EMENDA N• 1-CF
(Substitutivo)
Ao Projeto de Lei da Câmara n~' 82, de 1983 (Projeto de Lei n91.8l0-B, de 1979, na Casa de origem),
que "isenta da incidência _d_o [mposto de Renda os
proventos da aposentadoria ou reforma".
O Congresso Naciorial decreta:
Art. {9 Ficam isentos da iricíaêncía do Imposto de
Renda os proventos da aposentadoria ou reforma pagos
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por instituições oficiais da Previdência Social ou porcofres públicos até o limite de quinze vezes o maior valor
de referência do pafs.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor a 1"' de janeiro do ano
stibseqüente ao de §Ua ap_rovaçâo, atingindo, porém,_ o
ano base na declaração de rendimentos do primeiro
exerciciõ de sua vigência.
Art. 39-- Revoga.,!ll-Se as disposições em contrário.
Sala_das ComissõeS, em 17 de maio de 1984.- Passos
Pôrto, Pr~idente- Hé-llo Gueiros, Relator- José Fragelli- Gãbrfel Hefmes- Jutahy -Magalhães:...... Amaral
Peixoto -Saldanha Derzf - Octávio Cardoso- Jorge
Kalume.

VOTO VENCIDO. EM SEPARADO DO SENADOR
JUTAHY MAGALHÃES
O projetá sOb- exame desta COmissão, de autoria do
ilustre Deputado Adroaldo Campos., tem por objetivo
i~entar, da incidência do imposto sobre a renda,_os proventos decorrentes da aposentadoria ou reforma.
Analisada nas doutas Comissões de Legislação Social
e de Serviço Público Civil, a matéria recebeU pareceres
favorãveis, ressaltando-se o mérito social e a justiça da
ni:ed_ida q_ue se pret~de adotar.
_
_
Nesta-toinissão, Cumpre-nos analisar as implicações
de caráter financeirO, resultantes da aplicação ~os dispositivos do projeto. A esse respeito, o nosso posicionamento tem sido sCmpre fãVorãvel às medidas que visem a
:imparar financeiramente Os idOsos.
R.~duzidos pelo ef~ito da inflação, além da inferioridade em que se encontrain em "relação aos salãrios da atividade, ()5 proventos dos aposentados e reformados estão
cada vez mais baixos.
_
A isenção do iinPOsto sobre a renda seria apenas o início de um processo-, visando à melhoria da situação financeira dos ap_osentados e reformados, que deveriam
ter seus proventOs regularmente atualizados.
Assim considerando, opinamos pela· apicivação do
projeto, no que tange ao âmbito de competência desta
Contissão_.
Sala da Comissão, 17 de maio de 1984.- Jutahy Magalbâes.
-_o

PARECER N• 441, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
O Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1983, que .. isenta da incidência do Imposto de Renda os proventos da
aposentadoria ou reforma", obteve parecer favorável da
Comissão de legislação Social, de autoria do nobre Senador Gabriel Hermes, vencido o eminente Senador Helvídio Nunes. Também a Coiníssâo de Serviço Público Civil, sendo _relator o_ ope~so Senador Passos Pôrto,
manifestou-se Tavorável à proposição. Jã a Comissão de
Finanças. acompanhando o ilustre Senador Hélio Gueiros, aprovou a segUinte ECnenda Substitutiva:

EMENDA N• I-CF
.(Substitutivo}
Ao Projeto de Lei da Câmara n"' 82, de !983.
(Projeto dç Lei n91.8IO-B, de 1979, na Casa de origem), que "isenta da incldênda do ImpoSto d-e Ren-- da os proventos da aposentadoria ou reforma".
O CongresSo Nacional decreta:
Art. 19 Ficam isentos da incidência do· Imposto de
Renda os proventos da aposentador!a ou re_f9rma pagos
pof instituições oficiais da Previdência Sociãl por cofres
públicos até o limite de quinze vezes o maior valor_de referência do País.
Art. _29 Esta lei entra em vigor a 19 de janeiro do ano
. subseqilnte ao de sua aprovação, atingindo, porém, o
ano~base na declaração de rendimentos do primeiro
exercício de sua vigência.
·
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
_Cabe a esta Comissão opinar sobre a referida Emenda,
que reproduz, possivelmente em termos mais felizes, o
Projeto de Lei do Senado n"' 219, de 1979, de minha autoria, vetado_ pelo Sr. Presidente da República, em 27 de
dezembro de 1984 (Mensagem n~' 10-E, de 1985-CN). O
Chefe do Executivo baseou sua decisão em dois funda-
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mentes. Entendeu inicialmente S. Ex• que o Projeto de
1979, contrariava "o interesse público ao permitir que
pessoas físicas contribuintes de entidades de previdência
privada, abertas ou fechadas_, possam beneficiar-se, além
das deduções e abatimentos que lhes são concedidos, da
não~tributa_ção das aposentadorias adicionais ... A Emenda Substitutiva ora em exarm: foge a essa crítica,- já que
se refere apenas aos proventos da aposentadoria ou re~
forma pagOS p·or íristituições oficiais da Previdência So~
cial ou por a tos públicos até o limtite de quinze vezes o
maior valor de referência do País. O segundo fundamento do veto, que o Congresso não examinou por falta de
quorum, buscava amparo no largo estuário da ..matéria
financeira", camisa de força que sucessivos pronunciamentos do plenário das duas Casas vão esgarçando em
favor de razoável abrandamento do rigor antes vigente e
em prol do restabelecimento gradual e cauteloso das
prerrogativas do Poder Legilativo.
No caso em exame, nem cumpre a esta Comissão, por
força de texto regimental, opinar sobre a constitucionalidade do Projeto, já aceita pela outra Casa. E a Emenda
Substitutiva que acolhe a proposição da Câmara,
restringindo-a. não deve ser apreciada com maior seriedade. _
Por esses motivos, meu voto, s.m.j., é pela aprovação
da. _Emenda Substit~tiva- da douta Comissão d~ Finanças.
Sala d_asCo111iss~~s, t;_m 12 de junho ~e~l985. -_José
Ignácio Ferreirã, PreSidente - Nelson CIU'Ileiro, Relator
- Nfvaldo Machado - Oct,vio Cardoso - Moacyr
Duarte - Jutahy M•g.alhies - Alfredo Campos Helvídlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
-~~;:t~rf:,~~ J):roje_tos de lei que vão ser lidos pelo Sr.
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São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
n• 222, de 1985
"Introduz modificações na Lei n9 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, que regula os casos de dissolução
da sociedade conjugal e do casamen_to, seus efeitos e
reSpectivos processos, e dá outras providências."
O Congresso Nacionaf decreta:

Art. l"' O parágrafo único do art. 22 da Lei n9 6.515,
de 26 de dezembro d~ ]977, passa a vigorar com a seguinte redação: __
4

'Parãgrafo únicO. No caso do não pagamento
das referidas prestações no vencimento, salvo em situação de desemprego comprovado, não buscada
voluntariamente, o devedor responderá, ain:da, por
cusias" honorários de advogado apurados simultaneamente.''

e

Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publicação_.
Art.-39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçiio
A legislação em vigor que disciplina a dissolução da
sociedade conjugal estabelece, na Seção IV, do _Câ'prtulo
I, pertinente aos Alimentos, que o não pagarTI.ento de
suas prestações, no vencimento, implica na responsabilização do dev~do_r também pelas custas e honorários advocatícios que decorrerem do apelo do credor à via judicial. Mas,_ há uma situação em que, verdadeiramente,
não deve a lei impor expiação ou encargo mais pesado ao
· devedor de alimentos; a em que esse se encontre desempregado. O desemprego não buscado é, _de si mesmo, castigo bastante eficaz para o cidadão trabalhador, de
modo que nada justifique-fique ele sujeito à pCila pretendida na atual redação do parágrafo único do art. 22, da
Lei n"' 6.515.
Sala das Sessões, 15_ de agosto de 1985. - Nelson C ar~
neiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N~ 6.5 15, DE
26 DE DEZEMBRO DE 1977
Regula os casos de dissolução da sociedade conju-

gal e do casamento, seus efeitos e respecthos processos, e dá outras providências.

Art. 22. Salvo decisão judicial, as prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão_corrigidas monetariamente na fOrma dos índices de atualização das Obrigações Reajustáveis do TeSouro Nacional- ORTN.
Parágrafo único. No caso do não pagamento das referidas prestações no vencimento, o devedor resporiderã,
ainda, por custas e honorâriõs de advogado apuiad(ú-simultaneamente.

f Às Conu:~sões
gislacào SoCiill.)

de ConstiÚ.ilçào e Justiçâ e de t..é~
·

-

-

·-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 223, de 1985
Dá nova redaçào ao artigo 1? da Lei nl' 6.592, de
17 de novembro de 1978, e dâ outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]I' O art. 19 da Lei n9 6.592, de 17 de novembro
de I 978. que "concede amparo aos ex-coml:i"iúentes julgados incapazes definitivamente para· o_serViÇo mflitar",
passa a vigorar com a seguinte redação: ~
"Art. ]9 Ao ex-combatente, assim considerado
pela Lei nl' 5.315, de 12 de setembro de J967,julgado, ou que venha a ser julgado, incapacitado definitivamente, por Junta Militar de Saúde, e necessitado, será concedida, mediante decreto do Poder Executivo, pensão especial, correspondente à deixada
por um 21' Sargento, na forma do artigo 15 da Lei nl'
3.765, de 4 de maio de 1960."
Art. 21'
cação.
Art. 31'

Conveniente· se tórila, àsSíin, que se CSt:ibeleça -um cri~
tério único de concessão dessas pensões, tomando como
padrão a decorrente da aplicação do art. 30 da Lei n'9
4.242, de 17 de julho de t 963 e, em primeira instância, da
lei nl' 3.765, de 4 de maio de !960.
Daí o presente Projeto de Lei, que temos a honra de
submeter à consideração e eventuãl aprovação de" ncissos
ilustres pares, com o objetivo, tão-só, de corrigir uma
distorção decorrente da aplicaÇãO dos diplomas legais
_que ·amparam nossos ex-pracinhas e siias famnias.
SB.Ia das Sessões, em IS de agosto de 1985.- Nivaldo
Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.592, .
DE !7 DE NOVEMBRO DE 1978.
Concede amparo aos ex-combatentes julgados incapazes definitivamente para o serviço militar.

OJireS.iderite ~1! República: _
Fa~o- sãber qUe o Congresso Nacional decieta--e eu
Sãndorio à segÚ(nte Lei:·· ·
· ·
Art. 11' Ao ex-combatente, assim considerado pela
Lei n9 5.315, de l2_de_setembro de 1967,j_L!Igad9, ou_que
~enh~ _a ser julg_ado, in~apacitado definitivamenie,· por
JJ.Jnta Militar de Saúde._e. necessitado, será concedida,
mediante decreto. do Poder Executivo, pensão _especial
equivalente ao valor de duas vezes o maior saláiiOmínimo vige~te no país, d(!_ª~~_g_ue não faça jus a outras
vã.ntagens PeCuniárias previStas· na legislação que ampa~
ra ex~combatentes.
§ 1~> Considera-~e necessitado, __pao~a,os fiTl~ d~ta Iei 1
o ex-combaten_te _cuja situação econôrriica _comprometa o
atendimento às necessidades mínimaS de sustento próprio e da família.
§ 21' A fündição a qu"~ se refere_ o paiâ.S-rafo anterior
será constatada mediante sindicância a cargo do Ministério Militar a que estiver vinculado o ex-cOmbatente.

....... ó~ ·cà~;;;ã;s· d; C~~;rit~i~-ã~ ~·j~;~;~:d; i~~~;~
fação Social e de Finanças.)

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões compe-

Revogam-se as disposiÇões em coritrârfo.

tentes.
Sobre a mesa, resolução que vai ser lida pelo Sr. 19Secrctúrio.

Justificação
O amparo aos ex-combatentes das guerras e conflitos
em que o Brasil se viu compelido a participar, por diversas circunstâncias históricas e intransigente defesa aa n:··
berdade, tem sido preocupação constante dos Governantes pátrios.
Dentre os diplomas legais dirigidos a esse objetivo,
relevem-se os dispositivos contidos na Lei n'l' 3.765, de 4
de maio de 1960, a Lei nl'4.242, de 17 de julho de 1963, e,
mais recentemente, a Lei n'l' 6.592; de 17 de novembro de
1978.
O primeiro diploma concede aos veterarlos -da campanha do Uruguai e Paraguai, bem como os seus dependentes, e aos veteranos da revolução acreana, pensã"o
correspondente à deixada por um 29-Sargento.
_
A Lei n9 4.242, de 1963, estende os benefícios da Lei nl'
3.765, citada, aos ex-combatentes da Segunda GUerra
Mundial que se en~on!rem inc~pacitados para prover os
"próprios meios da -SubSísténcia".
A Lei n'\'1 6.592, de l 978. por sua vez, Concede ao excombatente, julgado incapacitado definitivãriien:tepor
Junta Mifitar de Saúde, e necessitado, "pensão equivalente ao valor de duas vezes o maior salário-mínimo vi~
gente no País, desde que não faça Jus- ã- õiitras vantagens
pecuniárias- previstas- na tegístaÇão - qtie- -ampara excombatentes".
Não cabe aqui um levantamento dessa complexa legislação, que envolve desde a c_oncessào de financiamentos
para a aquisição de imóveis à aposentadoria especial.
Um fato ressalta à vista. A discrepância entre os quantitativos do valor das pensões que são concedidas a esseS
heróis e, por extensão, ·aos seus dependentes, quando
amparados pela Lei n~> 4.242, de 1963, e O decorrente da
tti_nl' 6.592. de 1978.

É lida a seguinte--

.RESOLUÇÃO '
N• 82, de 1985
__ Pi-orroga_por ISO (cento e oitenta)_ dias o prazo
concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n'? 15, de 1984. destinada a estudar aspectos relacionados com a Produção de Alimentos e Corredor
de Exportação (CEEPACE)
O Senado Federal resolve:
-·Artigo úniCõ: _·-E prOrn::igàdo por 180 \cento e oitenta)
dias nos termos do art. 178, do Regimento_ Inteqto, o
prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n9 15, de_ !984, destinada a estudar aspectos
relacionados com a Produção de Alimentos e Corredor
de Exportação (CEEPACE).
Sala das Comissões~ em 15 de agosto de 1985.- José
Ignácio Ferreira .:...._ Cid Sampaio - Fâbio Lucena RairTtundo Parente-- Hélio GueirOs- Alexandre Costa
-João Castelo- Américo de Souza- Hêlvidio Nunes
- Cesar Cais- José Lins- Moacyr Duarte- Marcondes Gadelha- Nivaldo MachadO --Carlos LyraAlbano Franco- Lourival Baptista- Passos PôrtoJutahy Magalhães- João Calmon- Alfredo Campos
- Benedítõ Ferreira- Marcelo Miranda- Saldanha
Derzi - Jaison Barreto - Carlos Chiarelli - Alddes
Saldanhá- Octávio Cardoso -_Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O doc!!mento
lido conténi o número de subscritoies suficiente para
constituir, desde logo, Resolução do Senado, nos termos
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do art. 178 do Regimento Interno. A matéria vai à publi~
cação, para que produza os devidos efeitos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON- (PDS- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois ·de dedicar 16 anos de minha atividade parlamentar à luta pela educação marcada por decepções e
desencantos, fui recompensado, no dia 24 do mês passado, com a sanção, pelo eminente Presidente José Sarney,
da Lei n'9 7.348, que regulamenta o§ 49 do art. 176 da
ÇórfStituição, vinculando obrigatoriamente o mínimo de
13% da receita de impostos federais, e nunca menos de
25% da receita de impostos estaduais e muncipais, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Dando ao ato de sanção um relevo singular, o Chefe
da Nação e seu MiniStro da Educação promoveram, no
Pãlácio do Plãnalto, uma solenidade de que partiéip3.tãl'n os Ministros de Estado, Oito ex-tifulares da pasta -da
Edticãção e ·os Secretários de Educação de todo o BrasiL
Nos seus discursos, que in-cárporo a este pronunciamento, o Presidente José Sarney e o MinistrO da Educação,~~enador_Marco Maciel, atribufram excepcional
importância ã sançãO da Lei n>?7.384, de 24 de julho de
1985, que--consideraram "A Lei Áurea da Educação Nacional".
TranSm.(tída pelo rádio e pela televisão, a sanção da
Lei n>? 7.348 recebeu da imprensa um relevo extraordinârio através at~ de manchetes de oito colunas e de con-s~~r~dores editoi-iaiS.- Sem exagero, poSso afirmar- que
nunca uma lei sobre educação recebeu tanto destaque
dos meios de comunicação.
Na reai~dad_e, de acordo com os pareceres de emine_ntes juristas -e-Oo Coilsultor-Geral da República do Governo anterior Dr. Ronaldo Rebello de Brito Poletti, o
parágrafo IV do artigo 176 da Constituição, promulgado
-no di~ 19 de dezembro de 1983, em sessão solene do Congr~so Nacional, é auto-aplicável e já deveria estar em
plena vigência desde 11' de janeiro de 1984 através da
abertura de créditos suplementares, porque o Orçamento
fora elaborado antes da aprovação do novo dispositivo
constitucíonal. Infelizmente e apesar dos admiráveis esforços da então titular do MEC, a eminente Professora
Esther _de Figueiredo Ferraz, o Ministro do Planejamento Delfim Netto, depois de qualifiCar de- ''inóCUa'' a
Emenda Constitucional e de condicionar asUa aplicação
-à-regulamentação a ser aprovada pelo Congresso Nacional, conseguiu torpedear a vitória que- a educação conquistara g_ra~as à decisão de mais de dois terços dos Se~
nadares _e dos Deputados.
Foram, assim, surrupiados da área da Educação alguns trilhões de cruzeiros, com a agravante de que esse
crime ficou impune.
Todo o ano de 1984 foi dedicado à luta pelo cumprimento da chamada Emenda João Calmon, na -qual se
empenharam todas as entidades de professores, estudantes e funcionáriós dos estabelecimentos de ensino de todos os graus. Do oujro lado, um só homem conseguiu,
~o~ culpa da inaptidão de seu chefe supremo para o
exercício do Poder Executivo, violar a Carta Magna do
País.
C:omo já acentuei em discursos anteriores proferidos
neste- Plenário, somente no dia 15 de outubro do ano
passado foi enviado ao Congresso mensagem do Presidente João FigueiredO regulamentando o p"arãgrafo IV
c!Q ~rtigo 176 da ConstituiçãO:Cõriw já se aproximava o
ftm da Sessão Legislativa de 1984, somente no primeiro
semestre do corrente ano fof possível a aprovação. pelo
Cõngresso Nacional da regulamentação, que foi aprimorada por emendas apresentadas na Câmara pelos ilustres
deputados João Gilberto e João Faustino, após reuniões
informais, que contaram, também, com a minha presença, no Gabinete do Ministro Marco Maciel. O atual
titular da Pasta da Educação foi inex.cedível no seu eni.penho para a aprovação- dB. regulamentação da Emenda
Calmon antes dás férias pa~lamentares de julho.
Mais uma vez, o Congresso Nacional, através dos seus
lideres e vice-líderes e dos presidentes das Comissões
Técnicas, foi impecável, garantindo a rápida aprovação
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da regulamentacão antes da elaboração do Orçamento
de 1986.
Os jornais do dia 9 do commte mês reproduzem declarações do Ministro do Planejamento, João Sayad, confirmando que o Orçamento do próximo ano respeitará as
determinações do parâgrafo IV do artig9 176, regulamentado pela Lei n9 7.348, de 25 de julho do corrente

ano.
Como fui designado para ser o relator do capítulo do
Orçamento referente ao Ministério da Educação, naComissão Mista do Congresso Nacíonal que examinará. a
partir do próximo mês, a proposta do Poder Executivo,
terei oporturiidade de analisar detidamente as: verbas fe- _
derais destinadas à manutenção e desenvolvimento do
ensino.

Entre -as felizes disposições da Lei n~' 7.348, destacO,
por sua excepcional importância, o seti artigo 99;
Art. 9~' A prestação de assistência técn-ica e financeira, prevista no§ ('i' do art. 177 da Constituição Federal, ficarà condicionã.da ao efetlvo cumprimento pelos Estados e pelo DistritO- Federal do
disposto nesta Lei, sem prejulzo de outras cominações legais."
A ajuda técnica e finanCeífa dO~GõVefnÕFederal aõs
Estados e Municipios licãrã, portanto, condicionada ao_
cumprimento do parâgralolV do--árfigo 176 da Constituição.
Não era apenas o Governo Federal o contUffiaz violador do sâbio dispositivo constitucional. Po"ucOs Estados
e Municípios respeitam o que determina a nossa Carta
Magna e deixam de destinar ao ensino 25% de sua receita
de impostos.
Até agora, faltava ao Governo Federal autoridademoral para aplicar qualquer Punição aos Estados_ e j\.funicípios, porque ele também violava a determinação da
Constituição.
-A partir do próxirri6 ãno, deverá ser exercida uma vigilância indormida na esfera federal e nos Estados e Municípios, através das entidades de ·dasSe, dO magistério é ~
dos estudantes e de todos os segmentos da sociedade,
para que se cumpra efetivamente o diSpCiSH.iVo-aaç-OtiStituição, agora regulamentado e saudado como a Lei Ãurea da educação nacional.
Depois de cumprida essa tarefa, será indispensável a
continuação dessa mobilização nacional, a fim dC que a nova Carta Magna, a ser elá.borada- em 1987 pela Assembléia Nacional Constiiuínte, não deixe de inchiiÍ' o
mesmo dispositivo que -beneficia ã eduéação, evit<i.ndo~se
o que ocorreu em 1967, quando a Constituição então
aprovada, excluiu artigo seirielharite, apenas com per:-centuais mais modestos, Que vigoravam desde a Constituição de 1934.
Se o povO do Espírito Sail.Tõ me eleger no pleito de-I 5 de novembro do próximo ario, eStarei novamente empenhado na manutenção dessa conquista, conseguida a duras penas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, procurarei, com a aju.::
da de todos os membros da Assembléia Nacional Constituinte, aumentar para IS% da receita de impostos federais o- total mínírrio destinãdo ao- ensino, mantendo o
mesmo percentual da receita de impostos estaduais e municipais, que jâ representa 1(4 do total desses tributos.
A UNESCO recomenda a- tOdos os países que destinem, pelo menos, entre 7 a 8% do total do seu ProdutO-Nacional Bruto para a educação. O Brasil atê hoje, 485
anos depois do seu descobrimento, nãO -reserva à educação mais de 3,4 décimos por cento do Seu Produto Nacional Bruto. Se alcançarmos esse objetivo, o Brasil estará dando um passo gigantesco, não apenas para o seu desenvolvimento econômic6, ma=s. -principal"mente, para
um autêntico desenvolvimento social, com a distribuição
mais justi e mais humana dá distribuiç3.o da: renda riacional, hoje revoltantemente nas mãos de ínfima minoria
de privilegiados.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO CALMON - ConCedo- o aparte ao
nobre Senador Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado- Senador João Calinõn, batalhador incansável pelo aumento das verbas destinadas

à educação, V. Ex~ aqui, neste Senado, {; conhecido e
proclamado como a voz permanente pela solução desse
problema, que consideramo~ o maior do País. A formação dos recursos humanos precisa de vultosos recursos financeiros. Oe maneira que, nunca ê demasiado que
se repita, quando V, Ex•, neste Senado, volta, mais uma
vez, a lutar, pugnar para que esse problema não fique relegado a plano secundário, mereça por isso o apreço e a
atenção dos Srs. Senadores, qUe reconhecem em V. Ex• o
lutador imbatível da causa.
Desejo, apenas, nesta hora, - e já tive oportunidade
anteriOr de deStacar o seu- esforço nesse sentido - fazêlo de novo para que os Anais voltem a registrar a sua posição de devodado batalhador pelo aumento de dotações
orçamentâfiãs pãra a educação, mormente na hora em
que temos à_ frente do Ministério um homem dedicado
como Marco Maciel, conhecedor da problemâtica e,
sobretudo. voltado inteiramente ao cumprimerito- dos
deveres do seu cargo. V. Ex• é o campeão da luta pela
destinação de recursos cada vez maiores para o problema da educação brasileira.
O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Nivaldo
Machado, renovo-lhe o meu profundo agradecimento
por mais esta demonstração da sua generosidade, já que
horas depois da sanção da lei que regulamenta essa
- emen~~ V. ~x' proferiu um discurso neste plenário exal~
tando a extraordinária significação daquele ato.
Devo, tambêm, aproveitar esta oportunidade para registrar um detalhe que não costumo omitir, ao longo dos
meus pronunciamentos, sobre a Educação.
Depois da primeira tentativa que fiz para a vinculação
de um percentual mínimo dos orçamentos públicos para
a Educação, em 1976, tentativa que foi torpedea.da por
recomendação expressa dos detentores do Poder Executivo da época, no tempo do Governo do Presidente Ernesto Geisel~ eu- recebi, neste plenário do_ Senado, de um
eminente e querido companheiro meu, o nobre Senador
, Itamar Franco~- um apelo para que reapresentasse a
emenda que não fora aprovada em 1976.
No ~omen~o em que o País festeja essa extraordinária
vftória, Saudaaa, inclusive, como a Lei Ãurea da Educação; não poderia deixar de registrar, com o iilãiOr Carinho, a sugestão do nobre Senador lt(lmar Franc«?, por
Mi nas Gerais.
-

<?_ Sr. Itamªr _Franco -

P~rmi~e

O SR:-JOÃO CALMON -

V. Ex• um aparte?

Com o maior prazer.

O Sr.Itamar Franco- V. Ex• há mais de 16 anos vem
batalhando pelo problema educacional brasileiro. V.
Ex•, aqui, muitas vezes, reafirma, neste momento, que
um país como o n_osso só alcançará seu estágío democrático, se aplicar cada vez mais em Educação, principalmente quando caminhamos para o terceiro milénio. Este
País só serâ a grande Nação que sonhamos quando for
reaJmente d~mocrá~ico_._ apli~aJ:tdo maiores recu_rsos nos
problemas --eQuC:adOn3.is. --I'.tã. segunda-feira, Senador
João Calmon, vou ter oportunidade de debater com alunos e professores em Lavras e terei oportunidade de levar mais uma vez ao povo mineiro, particularmente daquela cidade, o esforço de V. Ex• na aprovação da Lei
João Calmon, que como V. Ex.• recordou que era autoaplicável, mas, infelizmente, a mentalidade que predominava n_o Governo passado impediu que essa legislação jâ
estivesse em vigor. Meus parabéns a V. Ex•e a certeza de
que a Lei João C:ilmOri signifícaiá uln grande Processo
para um país como o Bra<:il, que precisa alcançar o seu
pleno desenvolvimento e não o terá sem maiores -verbas
para a Educação.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Itamar Franco, que sempre se colocou
entre os que mais me estimularam, nas horas amargas
que se sucederam à derrota de minha primeira tentativa,
para a reipresentação dessa proposta de emenda.
Eu acredito que com o apoio de todo o Congresso Nacional, e porque não dizer de toda a sociedade brasileira,
nós acabaremos ganhando esta batalha, porqUe não ê
possível que este País não se sensibilize diante da repetição que eu tenho feito exaustiVamente, dos seguintes
dados aterradores: O Brasil tem 28_% de_ analfabetos e
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87% de criaturas que não completam o ensino de primeiro grau, um curso fundamental que é um direito inalienável do ser humano, segundo determina a Carta Universal dos Direitos do Homem, de que o Brasil é signatário relapso. Repetindo exaustivamente esses dados, eu
acredito que a sociedade brasileira se deixará finalmente
empolgar por ~~sa luta e cum_prír para valer o dispositivo
da Constituição que é letra morta desde a sua aprovação
no dia 25_ de novembro de 1983.
M~ito obrigado. (Muito bem!)
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE
SEN. JOÃO CALMON.)

O~R.

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSI': SARNEY NO PALÁCIO DO PLANALTO; POR
OCASIÃO DA SANÇÃO SOLENE DA LEI QUE
REGULAMENTA A EMENDA CALMON 24-7-85
A lei, agora sancionada, viabilizará a prioridade que
deve ser conferida à questão educacional, possibilitando
o atendimento das necessidades crônicas e a correção de
flagrantes desequílíbrios setoriais na ação governamental, que terminam punindo a ârea soCial.
Insere-se, entre seus objetivos, a universalização do
acesso à educação básica, prevista no texto constitucional, mas_ até hoje não concretizada. Sem alcançar essa
meta, há de fq,1strar-se o esforço para ampliar as oportunidades de participação na vida política do Brasil, como
se hão de perder as expectativas de ascensão dos segmen~
tos menos (avorecidos de nossa sociedade.
Entendeu o Congresso, mercê da relevância do problema educacional, de abrir exceção ao princípio geral cjue
impôe restrições à vinculação entre receitas e despesas
públicas. Essa excepcionalidade encontrou amparo na
obrigação inadiável, que temos todos, de prover o atendimento das carências educacionais brasileiras.
Sei que a Nação deposita grandes esperanças nessa
inovação legislatíva, De fato, a profunda identificação
dos políticos brasileiros com o ideal de uma sociedade
mais justa teria de traduzif-se em medidas concretas de
apoio à Educação, como esta que acabamos de adota.r.
O disciplinamento legal, que tenho a honra de sancionar, propiciará a efetivaçã-o de medidas mais específicas,
como o ampliação do apoio financeiro aos sistemas estaduais e municipais de ensino que arcam com a responsabilidade de ministrar a educação pública de I" e 2~' graus;
investírilento na formaçãO-e no "aperfeiçoamento de professores, admini_stradores e pesquisadores; elevação da
oferta de merendã--escolar e de livros e materiais didáticos~ maior acesso e melhoria das qualidade dos programas de graduação, pós-graduaçãoe extensão, oferecidos
por nossas universidades.
Queremos, enfim, aumentar a produtividade do ensino como um todo, porque precisamos não só de uma população mais habilitada, como também capaz de absorver, de adaptar e até mesmo de gerar tecnologias compatéveis com a sociedade complexa que estamos criando. É
necessário formar gerações de OraSíleiros conscientes de
suas responsabilidades na construção do País, através da
transmissão de valores e de conhecimentos gerais e específicos, que assegurem ao jovem uma efetiva participação.
Devo ressaltar, para finalizar, que esta lei é o resultado
da grande luta do Senador João Calmon em benefício da
Educação brasileira. E ela se destina a disciplinar a
Emenda Constitucional que foi fruto_ da pertinácia, da
obstinação, da coragem e do sacerdócio desse grande homem público,
DISCURSO PROFERIDO DURANTE SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI QUE REGULAMENTA A EMENDA CALMON, EM 24-7-85PALÁCIO 00 PLANALTO- BRASILIA-DF
Estamos aqui reunidos para testemunhar o ato que
emancipa a Educação brasileira em seu histórico condicionamento a sanção da Lei que torna auto-aplicável a
Emenda COnstitucional n~' 24, que recebeu o nome de
"Emenda João Calmon", em justa homenagem ao autor
da proposição.
É, significativamente, o primeiro geSto praticado pelo
Governo, depois que, no memorâvel pronunciamento
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desta semana, Vossa Excelência proclamou a opção do
Governo pelo social. Mais do que reafirmar essa preocu-

pação de Vossa Excelência, portanto, o documento que
agora consuma essa õrientação permite à sociedade brasileira assistir uma inflexão de rumos que deve, necessariamente, moldar o próprio futuro da Nação.
Este gesto, Senhor Presidnete, é, por conseqUência,
um ato para o futuro carregado de intenções e pleno de
significação histórica. Não hesito em dizer, assim, consciente do pap_el que nos cabe, que esta pode ser considerada a '"Lei Áurea da Educação Nacional''.

Forja-se aqui, e a partir da decisão do Congresso Nacional a que Vossa Excelência dão indispensável beneplácito do Poder Executivo, a certeza de que o analfabetismo e todas as carências que formam o quadro desolador da Educação em nosso Pafs começam a ser erradicados, para que ainda nesta geração, se transforme em simples lembranças do passad_o_.
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Só não realizaremos o grande e _democrático objetivo
de universalizar o ensino, assegurando jgualdade de
oportunidades a todos os brasileiros, se não nos conscientizarmos de nosso papel e das obrigações que temos
que assumir, ao mesmo tempo, com a sociedade que n~s
fornece os meios e cotn o Estado que lhes_ assegura a aplicação. Os nossos compromissos, portanto, nãO se esgotam nas ambiciosas metas quantitativas agora factíveis,
que constam virtualmente de todos os planos brasileiros
de educação. Eles transcedem esse aspecto para abranger
tatnbêm a melhoria qualitativa da educação e dos padrões de ensino a que todos têm direito n11 medida em
que o Brasil passa, a partir dq próximo ano, graças à
Emenda Calmon, à lei que a torna auto-aplicável, a investir uma parte significativa de seu produto_ interno na
superação do maior de todos os condicionamentos que
sempre julgaram a educação nacional- a falta de recursos financeiros.
Esta lei entra em vigor e será decisivamente aplicada
em momento extraordinariamente fecundo da vida nacional. Exatamente naquele em que Governo e sociedade
unem seus esforços para o grande debate em torno dos
rumos_do _seu próprio futuro. Todos os aspectos da educação brasileira estão sendo objeto de uma reflexão críti-

Esta lei permite resgatar, perante a consciência histórica do País, os compromissos de universalização do ensino, inscritos na Constituição política do Império, de
1824, e prometidos em todos os documentos constitucionais brasileiros desde a nossa emancipação política,

ca.

A educação e o ensino, estes poderosos instrumentos
de mobilidade social e de realização humana nas sociedades democráticas, deixarão de ser promessas, para se
transformar em direito inalienável da criança, do jovem,
do adolescente, do adulto de todos os cidadãos, enfim.

Disc_Ute-se em todos os níveis e com_a participação das
diferentes áreas de pensamento, de todas as concepções
pedagógicas e tendências da didátiCa moderna, c:offio ç~
fcirmar a educação brasileira, que modelo de desenvolvimento adotar e quais caminhos estratêgico"s seguir.

Pois é exatanlt!Ote neSié momento de reflexão, que ê
necessariamente um moment<?_ criativo, que a ampliação
de recursos pode operar os resultad_os que devem revert~l_"_~endência histórica de elevação, em termos relativos, das nossas carências educacionais. Esse descompasso entre necessidades e exigências, de um lado, e falta de
A sociedade brasileira forja, desta maneira; os instrurecursos suficientes, de outro, constitui aliás a nova Lei
mentos de sua própria transformaÇãO. OS -aríCerces do _ de Malthus do subdesenvolvimento contemporâneo. Os
desenvolvimento se assentam, a partir de agora, sobre o
recursos aplicados na educação e no ensino nos países
mais v3.1ioso patrimônio do País - o seu própiíit pcivO. em _desenvolvimento cresceram sempre a taxas aritmétiEsta é, sem dúvida, Senhor Presidente, a mais duracas, enquanto as necessidades humanas nesses mesmos
doura, a mais profunda e, a~ mes!llo tempo, a maiS pacícampos cresceram historicamente a taxas geométricas.
fica das revoluções. O senHdO llliiiiãlifstico qUe o Gover~O_Brasil faz pela primeira vez, em todo o seu processo
no de Vossa Execelência está imprimiridO-a-ação ii ãopa:--de evolução histórica; um esforço consciente e deliberapel do poder público na liderança do processo de transdo para inverter os termos desta dramâtica equação ...Ê
formações instituckinâíS do País, tem,-serri dóvida; inúuma decisão polítíca cuja dimi::nsão só vai ser convenienmeras faces, Ele se traduz nas preocupações do Governo
temente ~yaliada pelas gerações futuras, O caráter polítiem pratic~ente todas as âreas de atuação.
co dessa decisão, porém, não supera o seu sentidO ético.
E não supera porque, ao optar pela Educação, como a
Mas ê no campo social, para o qual se volta a ação do
maior das metas da Nova República, Vossa Excelência
Estado brasileiro, a partir de gestos como o deste mocumpre
na prática, homem de cultura que é, a sábia e
mento. que se nota o desejo de mudanças qualitativas,
oportuna lição de Gregório Marai'ion, quando lembrou
pelas as quais a Nação historicamente reclama.
que .. toda a obra da Educação não é mais do que uma
superação -ética -dos ir:stintos".
~
Como Ministro da Educação e agente polftico responsável por parte destas transformações em que se empeO Brasil, hoje, com o gesto de Vossa Excelência, supenha decisivamente o Governo de Vossa_ Excelência, posra finalmente o seu mero inSfiiJTci de sobrevivência como
so afirmar perante a Nação que a vasta comunidade da
Nação, para realizar a grande obra de transformação étieducação assume, a partir deste momento, o compromisca do seu próprio povo, proporcionando-lhe o que as geso _de dar sentido, significado e profun.didade, em _sua
rações que nos antecederam não lhe foram capazes de asârea, a esse grande objetiv:o tr"!9ado por Vossã Excelênsegurar o" direito à-EducaÇão, como complemento indiscia nas diretrizes de Governo e nos atas que ás tornem
pensável da própria cidadania. Pois só seremos verdadeimaterializáveis.
ramente-uma Nação quando super?-rmos_os desafios bis~
tóricos de f~zer da massa passiva da nossã gente a comuO papel reservado à educação está- st.ificienteirienie _o
nídade ati_va- de todos os c_i~adãos, corn..i_gu_ais di~itos,
explfcito na lei, aprOVãdo pelo -COõgresso Nacional enl
igu~is.oPortun-idãdes e _iguais deveres, cump""ti~dC?,_ aSsJm,
notável mobilização e qUe ata ·s-anciona Vossa Excelênpreceito que informa a doutrina do moderno_ liberaliscia. Ela nos fornece os meios e os instrumentos de que a
.mo.
educação e o ensino necessitam para cumprir a- sua
E este é o passo que Vossa Excelência acaba de dar
furição modernizadora. Torna solidárias as diversas esferas do poder no estabelecimento desta prioridade naciocom a sãnção desta Lei que, tenho certeza, se transfornal agora realmente efetivada e reforça os laços e commará no mais Q.tii-áaouro dos monumentos -PolítiCos Já
erigidos em favor da Educação brasileira.
promissos mútuos entre a União, os Estados e os MuHoje, Senhor Presidente, podemos dizer que o ato que
nicípios, no sentido de concentrar recursos para o mais
Vossa Ex_ç_elência pratica ao sancionar a presente Lei,
abrangente de todos os desafios nacionais - o desafio
da educação.
nos dá a certeza de que podemos construir uma democracia estável, posto que habilitada a assegurar a todos o
Esse esforço gera nos agentes- educacionais ae fodo os
pleno exerc_ício do seu direito de Cidadania e um processo
níveis, em todas as âreas e nas diversas aplicações que
de desenvolvimento atento ao que a Nação desej.a de meformam o seu Grande conjUnto o dever de tornar rentâlhoria d~ quaHdade de vida. Tudo isso porque Vossa Exveis e reprodutivos os inVestiinentos educacionais agora
celência faz com que a Educação receba os primeiros
olhares da Nova República.
programados.

h com a arma poderosa da cidadania consciente e ativa que a Nova Repóblica começa a preparar o advento
das grandes transformações sociaiS, POlíticas -e econômicas do País, que estão marcando o Governo de Vossa
Excelência.
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LEI N• 7.348, DE 24 DE JULHO DE 1985
Dispõe sobre a execução do § 49 do art. 176 da
Constituição Federal e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a segUinte Lei:
Art. 19 Anualmente, a União apHcará nunca menos
de 13% (treze por cento), e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, na manutenção e
no desenvolvimento do ensino(§ 4,. do art~ 176 da Constituição Federal).
Art. 2,. Os recursos destinados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, resultantes da aplicação dos
percentuais estabelecidos no § 4~> do art. 176 da Constituição ~ederal, visam a assegurar preferencialmente o
cumprirriento do preceito da escolarização obrigatória e
garantir:
a) as mais amplas oportunidades educacionais,
proporcionando-se a todos o acesso à escola e a permanência nos estudos;
b) a melhoria crescente da qualidade do ensino;
c) o desenvolvimento da pesquisa educacional;
d) o aperfeiçoamento dos recursos humanos necessârios à manutenção e ao desenvolvimento do ensino;
e) O progresso quantitativo e qualitativo dos serviços
de educação;
f)- o estímUlo à educação e a justa distribuição de seus
beneficias,
Art. 3"' A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão aplicar, no ensino de (9 grau, crescentes percentuais de participação nos recursos de que
trata o caput do artigo anterior.
Art. 4"' Os recursos mencionados no art. I"' dessa Lei
originar-se-ão:
a) na União, da receita de impostos que venha a arrecadar;
b) nos Estados e no Distrito Federal, da receita de impostos que venham a arrecadar, assim como da que lhes
seja transferida pela União, por força de mandamento
constitucional;
c) nos Municípios, da receita de impostos que venham a arrecadar, assim como da que lhes seja transferida pela União e pelos Estados, por força dos respectivos
mandamentos constitucionais.
§ 1"' Para os fins previstos neste artigo, excluir-se-ão
das receitas arre_cadadas pela União e pelos Estados e do
cálculo dos respectivos percentuais de aplicaçãO as parcelas dos recursos que hajam transferido aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios,-por força das disposições constitucionais.
§ 29 Considerar-se-ão excluídas das receitas de impostos mencionados no caput deste artigo:
a) as operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária de impostos;
b) ~s entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros, quando relativas à receita de impostos.
§ 39 Para fixação dos valores correspondentes aos
mínimos eStabelecidos no art. I q desta Lei, considerar-seá a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de
créditos adicionais com base no eventual excesso-de arrecadação.
§ 49 A,~ di~erer.ças entre a receita e a despesa previstas e as ef~tiyamente rçalizadas, que resultem no nãoatendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas no último trimestre do exercício e, ainda havendo ao §eU término diferença, esta será
compensada no exe_rcício seguinte.
Art: 5"' Para efeito -do cumprimento do preceito estabeleci!ÍO no § 49 do art. 176 da Constituição Fc;:deral,
não serão computadas as aplicações de receitas oriundas
de contribuições ou tributos que não sejam propriamente ditos, especialmente as referentes ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL e ao salário-educação.
Art. 6Q Os recursos previstos no caput do art. l"' desta Lei destinar-se-ão ao ênsino de todos os graus regular
ou ministrado pela via supletiva amplamente considerada, aí incluídas a educação pré-escolar, a educação de excep-cionaís e a pós-graduação.
-
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O SR. V'IRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA O

§ l~' Consideram-se- despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que se facam, dentro
ou fora das instituições de ensino, com vista ao disposto
neste artigo, desde que as correspondentes atividades es-

tejam abrangidas na legislação_de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e sejam supervisionadas pelos competentes sistemas de ensíno ou ainda as que:
a) resultem da manutenção dos colégios militares de
l., e 2~t graus;
b) resultem em bens ou serviços que se integrem nas
programações de ensino;
c} consistam em levantamentos estatísticos, estudos e
pesquisas, levados a efeitO pelas intítuições de enslno ou
por outros órgãos e entidades, desde que visem precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão racional do ensino;

d) correspondam à amortização e ao custeio de operações de crédito destinados ao financiamento de programações de ensino, nos termos do corpo deste parágrafo e sua alfnea b;
e) importem em concessãO de bolsas de estudo;
f) assumam a forma de atividades-meio, de estabelecimento de normas, gestão, supervisão, controle, fiscalização e outras, necessárias ao regular funcionamento
dos sistemas de ensino;
g) decorram da manutenção de pessoal inativo, estatutário, originário ({is Instituições de ensino, em razão
da aposentadoria.
§ 29 Não se consideram despesas com a manutenção
e o desenvolvimento do ensino:
a) as efetuadas com pesquisa ciU.ando não vinculada
esta ao ensino ou, quandO efetiVãda fora dos sistemas de
ensino, não vise, precipuamente, ao aprimoramento da
qualidade e à expansão racional do ensino:
b) as que se traduzem em suhvenções a instituições
privadas, de carâter assistencia1 ou cultural;
c) as que se destinem à formação específica de quadros para a administração pública, sejam civis, militares
ou diplomâticos.
Art. 79 Os órgãos e entidades integrantes dos sistemas de planejamento .e orçamento detalharão seus programas de trabalho, de modo que as ações, definidas nesta Lei como de manutenção e desenvolvimento do ensino, sejam identificadas em seus aspectos operacionais, a
nível de subprojeto e subativídade orçamentários, para
efeito de consideração nas fases da elaboração e exe-cução do orçamento. Art. 8'1 Os órgãos centrais dos sistemas de planejamento e orçamento e de admiriistração financeira, contabilidade e auditoria, em suas áreas de atuação, estabelecerão mecanismos e meiOs de gerenciar, controlar e apurar os resultados que visem a dar cumprimento às determinações expressas nesta Lei.
Art. 9'<' A prestação de assistência téCriíca e financeira. prevista no§ 19 do art. 177 da Constituição Federal,
ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados e pelo Distrito Federal do disposto nesta Lei, sem
prejuizo de outras cominações legais.
Art. lO. No primeiro ano da aplicação desta Lei, deverão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por seu Poder Executivo, ajustar os respectivos
orçamentos às nonnas aqui fixadas.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 dê julho de 1985; 1649 da Independência e
97"' da República. -JOSE SARNE\" - Marco Maciel
- João Sayad.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. (Pausa.)
Sua Ex' não se encontra em plenârio.
O Sr. Virgi1io Távora (PDS- CE)- Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR: PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virg(lio Távora, que falará
como Líder do PDS.

DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO

ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador MHton Cabra_I._(PausaJ
Sua Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio
Ferreira. (Pausa.)
S. Ex~ não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alcides Salda-

nha.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pronuncia o següinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Neste País, hâ alguns anos, se passou a utilizar um
meio de se criar situações de _fato, frente à opinião pública.
Quando se quer atingir determinados objetivos, não
interessa a realidade de serem eles bons ou ruins.
Começa-se a fazer balões de ensaio pela imprensa para
ver se atingem um dos dois pólos: ou a opinião pública
termina aceitando os fatos, cujos estudos não foram
aprofundados _como verídi_ços e inafastáveis; ou existe
reaÇão das áreas que poderiam ser atingidas por determinada medida ou op"Jriião e, então, as coisas são estudadas
com mais detalhes.
Estivemos, hoje, em contato com o Sr. DiretorPresídente das Aços Finos Piratini S/A, uma estatal de
- grande importância para o Estado do Rio Grande do Sul
e que começou a entrar -na berlinda dessa verdadeira
onda de privatização, que se tenta criar neste País, como
a solução para todos os males que esta economia sofre.
Desde o dia em que chegamos a esta Casa, emitimos
nossa opinião a respeito da participação do Estado na
econOmia, da necessidade de, num país subdesenvolvido,
- o Estado partir para investimentos que a iniciativa privada não quer e não pode fazer; chamávamos a atenção
para a distinção entie a participação de um Estado autoritárfo e a- PartiCIPação de um Estado democrático na
economia, diferença que é vital tanto quanto a noite para
o dia, porque a participação dO-EStado, no regime democrático,- -ê absolutamente controlável, ê absolutamente
passível de fiscalização e, no estado autoritário, obviamente, essa participação se dâ sem que possa haver a fiscalização devida, tanto pelo Parlamento quanto pela
-opinião pública.
Mas, Sr. Presidente, numa reunião ocorrida em São
Paulo, no dia 8 de agosto, o Sr. J osê Ermírio de Morais
Filho, Diretor-Presidente do Grupo Votorantim, defendeu o fechamento puro e simples de algumas estatais que
S. 5'., pelas informações que tenho, as chamou de inviáveis~ E, entre elas, colocou a Aços Finos Piratini, do Rio
Grande do Sul, e a Companhia SiderúrgiCa Mogi das
Cruzes.
Confessamos que, a respeito da Companhia Siderúrgica Mogi das Cruzes, não temos elementos maiores para
iniciarlnos, nesta Casa, uma discussão a respeito. Mas,
sobre a Aços Finos Piratini, a opinião do Sr. José
Ermírio de Morais, acumulada com algumas opiniões
emitidas por pessoas que têm poder de mando no Governo da República, inquietou não apenas os Diretores das
Aç-os Finos Pira tini, não apenas os milhares de empregados e as populações de cinco cidades da chamada região
aço-carbonífera do Rio Grande do Sul, mas todo o Estado, inclusive o seu próprio Governo.
O Rio Grande do Sul está disposto a discutir, estâ disposto a pôr sobre a mesa todos os dados para examinar,
com serenidade, com tranqUilidade, os problemas que
dizem respeito a empresas, que são importantes para a
sua economia, hoje em extrema dificuldade. Dizia-nos
hoje, e trazia-nos alguns dados, o Dr. Jobim, DiretorPresidente da Aços Finos Piratiní, para chamar atençãO.
Chama-se a empresa de inviável. No entanto, a sua
atuação tanto no mercado de fornecimento de aço lingotado, quanto no de produtos prontos, como uma das
principais fornecedoras de materiais para as montadoras
de automóveis deste Pafs- a terceira, porque três são as
que concorrem-, podemos ver, atê junho de 1985, por
exemplo, que, no mercado interno. a Aços Finos Piratini
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S.A. teve desempenho superior ao de 1984, da ordem de
mai$ 7%, oll seja, 45 mil e 500 toneladas, ou 174 bilhões
de cruzeiros. E a previsão, atê o fim deste ano, é que essa
tonelagem chegue a 89 mil ou a 452 bilhões de cruzeiros.
No mercado externo, trabalhando inclusive e colocanw
do produtos no mercado difícil, a União Soviética
retirou-se do mercado e foi substituída pelas exportações
que estão sendo feitaS à China comunista; o desempenho, no primeiro semestre, foi um pouco inferior ao do
ano passado, mas, já com os contratos fechados para o
seguiÍdo semestre," deveremõs ter uma previsão de colocação, no mercado interno, de 54 mil toneladas. ou seja,
-de 18,5 m'ilhõeS-de dólares ou 137 bilhões de cruzeiros.
Essa perspectiva anual, já em andamento, é superior à
realizada em 1984, superior em 32% à do ano passado,
em quantidades físicas, e superior em 23% dos dólares faturados.
A AçOs Finos Pira tini, até junho de 85, prClduziu, em
aço lingotado, 90.173 toneladas e, em produtos acabados, destinados às indústrias montadoras de aut-omóveis,
65.069 toneladas, e rendimento do aço lingot.ado, aço
Uqu-ido, de 94,9%.
Ela tem problemas financeiros? Tem, Sr. Presidente;
problemas financeiros que advêm, primeiro, de que há
alguns anos a:trâs, em Cima dos investimentos feitos por
uma companhia que se criava, em determinado momento., a SIDERBRÁS, que deveria aportar quantias específicas em dinheiro para cobrir as despesas de investimento
dessa companhia importantíssima para o Rio Grande do
Sul, não o fez nas quantidades desejadas e o Governo remeteu a Aços Finos Piratiní"ãos Bancos do interior e do
exterior, para que, lâ, complementasse a bu_sca de capital
necessário para sua implantação, de tal sorte que, até ho~
je, tendo __ começado a funcionar, em 1975, lã se aplica~
ram, após estimar-se a sua produção, em 75, 8,5 milhões
de dólares. Nos anos 80, mais 4 milhões de dólares e, no
ano de 85, até junho, apenas 74 mil dóhires. Ela tem
problemas financeiros que estão sendo equacionados, Sr.
Presidente, como os problemas financeiros da maior par~
te das empresas pl1blicas ou particulares deste País problemas que podem ser perfeitamente solucionados
_dentro de um esquema de trabalho adequado, dentro de
um esquema de pagamentos a mêdio e longo prazos, que
outras companhias estão a requerer e que tambêm ai~
cançarão.
Ainda não se fez, Sr. Presidente, nenhum pronuncia~
mento de profundidade a respeito da necessidade da ma~
nutenção da Aços Finos Piratini, como empresa do Go~
vemo e no Rio Grande do Sul, para dizermos apenas, Sr.
Presidente, que o Rio Grande do Sul é interessado no
problema, por todas as suas forças vivas- e sei que nes-te pronunciamento contarei com o apoio dos dois outros
Senadores do meu Estado, e prometendo trazer a esta
Casa, logo após a visita do Sr. Ministro da Indústria e do
Comércio, ao Senado, na próxima semana, elementos
suficientes para dizer que a privatização ou o fechamento de indústrias do porte da Aços Finos Piratini, não
pode ser um assunto apenas levantado e, a priori, definitivanleOte, dizendo: - ..Esta não funciona, tem que fechar"; que o Rio Gr.lnde dQ Sul estará disposto a discutir, à saciedade, com seriedade, o problema da sua Aços
Finos Piratini, mas que não aceitarâ, impassivelmente
que, por outro axioma, porque se está adotando a política de que tudo deve ser privatizado ou fechado, de que o
Rio Grande vá ficar de braços cruzados, frente a investidas que começam a ser feitas.
Prometendo trazer a esta Casa, em curto prazo, um _
pronunciamento de mais fôlego, calcados em dados em
que apareçam os problemas financeiros, os problemas de
produção e as probabilidades, os caminhos para solucionarmos, sem que haja essa ameaça que já causou, como
eu digo, na última semana, atê problemas de produção,
na Aços Finos Piratini, para. saber que o Rio Grande do
Sul, está integrado ao contexto nacional e pronto a fazer,
junto com o resto do Brasil, todos os sacrificios necessários para reequilibrarmos a economia desordenada,
nos últimos vinte anos, mas que lutará denodadamente
pel::~ manutenção, pelo saneamento, da sua Aços Finos
Piratini, para que atinja aqueles grandes objetivos que
nós, brasileiros, nós gaúchos, sonhávamos quando investimentos maciços foram feitos Cm cima daquela Companhia.
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Alertando também para o caso das chamadas privatizações, para aquilo que, nestes dias, levantava aqui o

ilustre Senador Jtamar Franco, para sabermos gue, muitas vezes., ao termos que privatizar, o Governo não vá fazer investimentos maciços, tornar viáveis compailhi3s e,
no momento em que essas tenham condições de caminhar com as próprias pernas, por um simples problema
de posicionamento ideológico, pilssB:-rinos a privatizá-las,
dando de presente à iniciativa privada coisas em que o
povo brasileiro suou para que fossem montadas.
Veja, Sr. Presidente, que não estamos fazendo nenhuma análise da excelência ou não da privatização ou da
estati~ação, adver:-indo apenas q_ue ~s co_isas não podem
ser fe1tas ao arrepiO e sem uma anâhse profunda de caso
a caso. Não se trata de dizer: - "Tem que privatizar
tudo e tem que fechar outras tantas". 1:: preciso analisar
caso a caso, patrioticamente, com "bom senso.
O Sr. Müton Cabral dor Alcides Saldanha?

Permite-me um aparte, Sena-
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OSR.ALCIDESSAWANHA- Ouço V.Ex•,Senador Milton Cabral.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O tempo de
V. Ex• está esgotado. V. Ex• pode pedir uma prorrogação para contín uar o s~u discurso.

O Sr. Müton Cabral- Meu caro Senador Alcides Saldanha, essa questão da privatização, realmente, precisa
de um debate maior em profundidade. De minha parte,
entendo que o Estado, num regime democrático, deve ter
um mínimo de intervenÇão. Se o sisteina ê este., o ·capitalista, então, deveremos aperfeiçoá-lo. E o Estado deve
retirar-se e trabalhar, exclusivamente, nas âreas de sua
competência. Porém, já que houve, ao longo do tempo,
numerosas iniciativas dos Governos anteriores, na
criação de empresas estatais, há necessidade, primeiro,
de definir aquelas empresas estatais que-são realmente
essenciais e que não têm condições de ser privatizadas, a
exemplo da PETROBRÁS, da SIDERBRÁS, porque,
reconhecidamente, não hâ capital privado no Brasil para
assumir a SIDERBRÁS, a ELETROBRÁS. O que acho
e considero fundamental e gostaria que isso ficasse bem
claro no discurso de V. Ex'···

O SR. ALCIDES SALDANHA - Peço apenas que o
nobre Senador conclua o seu aparte, pois já terminei o
meu pronunciamento, Sr. Presidente.

. O Sr. MDton Cabral- Então, nobre Senador, gostana que ficasse bem claro no discurso de V. Ex' de que
esse programa de privatização deveria forçosa-mente vir
à análise do Congresso Nacional, sobretudo do Senado
Federal. O ideal seria que a criação de empresas estatais
e a alienação de empresas estatais, esses dois ates fossem
submetidos ao crivo do Congresso Nacional.
O SR. ALCIDES SALDANHA --Muito obrigado.
Encerro o meu pronunciamento para que o Regimento
Interno seja cumprido. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR-- ALC/DES SALDANHA
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TOTAL - Cr$ 557 bilhões ou US$ 86
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fornecedores
Impostos
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34

TOTAL

34 (30%)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente- Alcides Paio- Gaivão Modesto - Amaral Peixoto - Roberto Campos -Saldanha
Derzi
O SR: PRESIDENTE (José Fragelli) Hora do Expediente.
Passa-se à

Estâ finda a

ORDEM DO DIA
Item I
Votação, em turno único, dei Ptojeto de Lei daCâmara n'i' 116, de 1984 (n'i' 2.595(83, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re·
pública, que acrescenta parâgráfo ao aft. -232 da Lei
n'i' 5.869, de II de janeiro de 1973- Cõdigo de Pro·
cesso CTVH, fendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 399, de 1985,
da Comissão
- De Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto, em _turno único.
__
_
__
Os Srs. Senadores que o aprovãm queiram Permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

TQIAL

47

81

11
21

21

Acréscimo, cons_eq6ent_e, de quase o mesmo valor
na geração interna de recursos, Com reflexos imed~at.os no caixa.

3 --Altcraç:io ~a Liquidez

- 0,40

- 1,72

Oebt!Equity- 36/64 - 16/84

11

79 (70%)

4 - Geração de

113(100%)

O Sr. Leno1f Vargas cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serâ feita a
verificação· solicitada pelo nobre Senador Lenoir Vargas.
A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a Plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 32 minutos, a sessão é reaberta às 15 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta
a sessão._ Persistindo a falta de quorwn, a Presidência se
dispensa de proCeder à verificação requerida.
Fie~ adiadaJl.. votação do projeto.
Pela mesma razão, não serâ submetido a votos o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 19/83, constante do_ item
2, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessãci.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

~on~içõe~_

para_

lnve~ti-~

com recursos

·p~óprios-.

Item 3:

DJscussào, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'i' 5, de 1984 (n'i' 3.825/77, na Casa de origem), que proíbe os estabelecimentos de ensino de
receberem. adiantadamente, anuidades escolares,
vedando, ainda a emissão de título de crédito com a
- mesma finalidade, e dá outras providências, t_endo
PARECER, sob n'i' 333, de 1984, da Comissão
-de Educação e Cultura, favorável, com emenda
que apresenta de nii' 1-CEC.

Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
O ·sr. Roberio C~mpos- Sr. Presidente, peço -a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, para encaminhar a discussão.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Se~
nado_res:
Resejo expressar um ponto de vista contrârio à aprovação do presente projeto de lei. A razão é de natureza
filosófica: tmta-se de mais uma intervenção governamental nas relações que devem ser regidas pelo interesse
mútuo das partes, relacionamento entre os estabelecimentos privados de ensino e seus alunos. O Governo
deve se preocupar com o regular as universidades e as
instituições públicas, no tocante ao ensino privado, além
de disposições normatívas gerais sobre currículo, não lhe
cabe interferir na esfera econômica.
Lembremo-nos de que no tocante aos estabelecimentos de ensino superior ou terciário, o Governo a título de
auxílio e subvenção aos estabelecimeQtos privados, gasta
1% dos recursos que atribui aos estabelecimentos públicos. Entretanto, o treina-mento feito pelo setor privado
abr_ªnge 70% dos diplomas universitârios. Por que vai o
Governo legislar entorpecendo e enrijecendo aínda mais
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a vida das instituições privadaS de ensino, algumas das
quais já lutando com enorme dificuldades quando ele
próprio, Governo, não cumpre leis e·nem sequer a .Cons~

tituiçào Federal? A ConstituiçãO Federal dispõe que o
ensino terciário, o ensíffo sUJ)efíOf deve ser ·pago e os es-

tudantes que revelem carência econômica, mas sufiCiência acadêmica, sejam financiados através de bolsãs reembolsáveis.
Em violação da Constituição se mantém o sistema
pseudodemocrático de livre tuição universitâria. Pseudodemocrático porque, na realidade, os ricos não precisavam de tuição gratuita nas universidades, enquanto que
os pobres têm di fiei! aces.•;o à universidade e precisariam
de bolsas que não lhes são dadas.
O ensillõ--pri-vado no Brasil jâ está em crise. Está em
crise novamente por causa de duas coisas de responsabilidade governamental: de um lado, a inflação que exacer~
ba custos; de outro, o retardamento no reajustamento de
anuidades. Isso está criando uma situação deficitária
para um grande número de estabelecimentos priVados
que, no tocante ao ensino terciário ou universitário~ respondem por 70% do treinamento. Apesar de gastarem
rios de dinheiro, as universidades federais treinam apenas 30% dos diplomas cada- ano.
Mais uma ingerência descabida no relacionamento
económico entre aluno, família e colégio é o que contem~
pla o projeto em _curso. Voto pela sua rejeição. MuitO
obrigado.
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discussão. (Pausa.)

O Sr. Aderbal Jurema - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre_Senador Aderbal Jurem a, para discutir
--a matéria.
- -- - -O SR.ADERBALJUREMA (PFL- PE. Para discutir. Sem revisão do oiador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvi~ com pãrticulã.f a{e-r\çà.O; ã "ífltervenção- do n.obie
Senador Roberto Campos. As suas ponderações são absolutamente verdadeiras porque de há muito, neste Pafs,
o ensino particular vem aos poucos definhando, sobretudo porque- como disse S. Ex•- o Ministério da Educação e OJ!tura, de longa data, não se preocupa com a
situação econômico-fitlanceira das casas de ensino privado; sobretudo esquecem de que o __,e:nsino particular no
Brasil tem sido, sem dúVida, uma linha aux.Hiar da maior
importância para a Educação BraSileira. Quando S. Ex•
fala que 70% está nas mãos do ensino particular enquanto que o ensino público produz 30%, quero associar-me
ao seu raciocínio, às suas cifras e, ao mesmo tempo, dizer
que neste País, se não fosse o ensino partícula(-- veja
bem V. Ex' eminente Senador Roberto Campos- que
mantém cursos noturnos, o trabalhador, o empregado
do comércio, o funcionário público, finalmente, o homem de classe média baixa, não teria condições de consegurr ingresso na univeisidade:Por quê? Porque a Ui1iversidade oficial funciona apenas, com raras exceÇõeS,
durante o dia. E durante o dia, os comerciãrios, os industriários, os fucnionários públicos estão todos eles na Ia~
buta diária. E, à noite, pagam a escola particular para
conseguirem melhorar os seus conhecimentos, para con""
seguirem o nível universitáifo.
Sabe V. Ex• que esse problema de nível universitário
mereceria um estudo à parte, porque já tive oporblnídade nesta Casa, mais de uma vez, de chamar a atenção
para o que vem sendo a atual universidade, não apenas
no Brasil, mas talvez no mundo, como por exemplo, na
Espanha. Tenho um livro de um professor universitário
que diz que a universidade na Espanha é ._.fábrica de parados". Aqui no Brasi!, nós já eriCcintiamos uma defasagem enorme, Srs. Senadores, de formados com nível uni~
versitáriO que não conseguem mercado de trabalho. E
até hoje, o Governo Federal não se lembrou; através dos
órgãos do encaminhamento profissional, de se preocupar com esse fenômeno. da orientação dos jovens. Eu,
que fui professor quase 40 anos, observava a angústia
dos jovens quando querem se matricular para o vestibular: não sabem que carreira escolher, porque não tiveram
nenhuma orientação. E há uma necessidade premente
neste País de doutores, como tem sido sempre chamado
desde o tempo do Império, neste Pais de doutores, de en-
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particular. E tal Decreto, esse sim, o Decreto-Lei, confli_ta, e gritantemente, com as preoCupações do eminente
Senador Adcrbal Jurerna, que pretende a ampliação das
oportun~dudes do ensino em nosso País por meio da rede
particular de educação, contra a qual ninguém se coloca,
porque seria fugir, igualmente a toda lógica; seria nos illsurgirmos contra preceito constitucional que assegura o
direito de um aluno_ter o ensino particular e o direito da
iniciativa particular de investir na educação nacional,
atendido aos objetivos, evidentemente, dos preceitos
maiores das disposições que regem as normas e base da
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a p-alavra
educação nacional.
para discutir.
Por conseguinte, Sr. Presídente, estaremos protegendo
a sociedade brasileira, protegendo a juventude e, tam---- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
bém, a escola. Protegendo a juventude, porque iremos
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para discutir.
impedir que ela seja coagida a pagar adiantadamente as
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM, Para discusuas aulas e protegendo a escola, porque iremos impedir
tir. Sem rev:is_ão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- _ _que a escola cometa _esse absurdo, que é a cobrança antedores: - ·
cipada. E antecipada por quanto tempo?
São procedenteS as preocupações filosóficas do emiEsta é a pergunta mais grave, Sr. Presidente.
nente Seniidoi' ROberto Campos, como são procedentes,
Ninguém sabe. A escola poderá fixar no ato da matríigualmente, as explanações doutrinárias do eminente Secula que o aluno pague de_uma só vez toda a anuidade,
nador Aderbal Jurema.
de fevereiro a novembro.
Nilo pode o Governo, Sr. Presidente, e muito menos o
Eu pergunto: isso é certo?
Congresso Nacional, elastecer o raio de açào do poder
Não me parece, Sr. Presidente. O que me parece é que
público sobre a rede de ensino particular. Só há que conisso é absolutamente absurdo.
cordar com os pontos de vista de s_ Ex•s.
O ,Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex~ um aparte?
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o projeO SR. FÁBIO LUCENA - Com muito pr'azer.
to não cogita em nenhuma de suas letras das considerações filosóficas do eminente Senador Roberto CamO Sr. Roberto Campos- Não há nada de absurdo no
pos, nem das argumentações doutrinárias do nobre Sedesejo de uma escola privada, que depende do mercado
nador Aderbal Jurema.
para seu sustento, de querer-se proteger contra acidentes
~ O quê preceitua o projeto?
criados pela própria política do Governo.- Esse acidente,
caminharmos a juventude para os locais onde há mercado de tr.abaJho. Por isso é que não compreendo que se
gaste tanto c_om a universidade oficial e se deixe o trabalhador brasileiro- o comerciãrio, o industriãrio; o funcionário- públicO-:..:....: pagando altas mensalidades na escola partiacular. E mesmo assim, esta escola pela sua estru~ura e_stá, como disse o nobre Senador Roberto Campos,
ameaçada de falência.
POr-isSO que, também sou contra este projeto. (MUito
bem!)
'

.. 0 Congresso Nacional decreta;
Art. }9 Nenbum estabelecimento de ensino po~
derá receber, adiantadamente, dos alunos nele ma~
triculados, anuidades escolares ou qualquer outra
contribuição pecuniária como pagamento de ins-_
trução."
Ora! Onde incoerências filosóficãs ou disparates doutrinários num projeto que pretende que as escolas recebam, adiantadamente, dos ulunos nela matriculados,
anuidades escolares ou qualquer outra contribuição pe.cuniáría Como pagamento de instr_Úção?
Nem os bancos, Sr. Presidente, cobram adiantadamente uma obrigação financeira.
Até os bancos - e isso não é por forç:i de lei, é por
força da lógica dos fatos e da natureza das coisas- até
aS instituições bancárias esperam o vencimentO- àe utn.
título, de uma obrigação, para depois cobra-la, quer
amigavelmente, ou, então, pela via da execução ji.idíCiaL
No caso, em se permitir que as escolas cobrem adiantadamente as anuidades, no que estaríamos consentindo?
Estaríamos consentindo em duas aberrações: a primeira, em colocar o aluno matriculado na escola em total situação de insegurança e a segunda, em dar à escola um
priVilégio absurdO em detririlentO das reais possibilidades de estudar, que deve assistir a juventude biasileira.
-9rã; -sr. Presidente, diz o parágrafo único:
"Parágrafo único - Constitui também adiantamento, nos termos deste artigo, a emissão, pelo aluno ou seu responsável, de titulo de crédito em fa,vor
do estabelecimento de ensino."
Imagine, Sr. Presidente, um aluÕ.Õ ter que emitir titulo
de crédito para garantir O seu esftido nüma esCola particular. Isto, além de absurdo, foge, escapa a qualquer raciocínio que se queira pautar pela lógica.
Por outro lado, essa lei pretende derrogar, isto sim, os
preceitos autoritários- do Decreto-Lei n9 532, de 16 de
abril de 1969.
Observem a data, 16 de abril de 1969.
O Congresso Na~ional estava fechac!o. Fechado por
quem? Pelo Presidente da República com base no Ato
lnstitucionaln9 5. E foi com base no§ )9 doart 29 do Ato
Institucional n? 5 que o Presidente da República editou
eSse DecretO, que dispõe sobre a fixação e _o reajustamento de anuidades, taxas e demais contribuições do serviço
educacional.
Esse DecretO-Lei, sim, ele C:-Onflita com as lucubrações
filosóficas do eminente Senador Rob6rto Campos, porque, por esse Decreto, o Estado, pelos seus seguimentos
competenteS, Se Iniiscui em todos os setores do ensino

e o principal de todos, é a inflação. se não houvesse inflação não haveria porque os colégios tentarem se proteger do acréscimo de custos, que pode levá-los à falência,
através de adiantamentos. O Segundo acidente, oriundo
da política governament31, é o retardamento no reajustamento das anuidades ou o seu reajustamento em escala
insuficiente. Em princípio, não cabe ao Governo intervir
nessa regulamentação. Isso é um fenômeno de mercado.
As escolas são competitivas. Se alguma Camília entende
que o adiantamento é um abuso, desertará a escola que
está praticando esse abuso. Esse o sentido do mercado.
Não cabe ao Governo reger relações de mercado. Isso é
um intervencíonismo· a-bsurdo. Se o Governo não disciplina as suas próprias contas e as suas próprias atividades, por que vai fixar normas de reajustamento para as
~s-cpi?-S? Referiu-s_e o ilustre Senador ao fato de que nem
_os bancos cobram adiantamentos. Ora, os bancos reajustam automaticamente os empréstimos feitos segundo a
taxa de correçào monetária, ou, às vezes, quando a correcão monetária é pré-contratada, na realidade, prefixam os juros para se protegerem da inflação. Isso é mero
dispositivo para que as escolas particulares se protejam
contra a inflação. A se aprovar algo assim, ter-se-ia que
se aprovar dois outros artigos-reequilibrantes. Um seria
concebido, por exemplo, da seguinte maneira: o reajustamento das anuidades obedecerá fielmente à evolução dos
c_ustos. Segundo: toda vez que os reajustamentos aprovados pelo Governo Federal, pela autoridade competente,
se retardaram em re!ação aos índices de inflação, caberá
indenização aos estabelecimentos escolares que sofram
essa punição. Um atraso de um mês, com o a tua! grau de
ínflação, significa 10% a 12% de erOsão no valor da anuidade. Se além disso, hã um atraso de dois a três meses,
pode a anuídade ser reduzida à metade, em termos reais.
f. por isso que o ensino particular no Brasil está dessorado, não tem condições de se reajustar segundo a inflação
de custos. Os professores exigem reajustamento salarial
basead_os no JNPC, mas as anWdades são arbitrariamente fixadas por diversas entidades e conselhos, muitas vezes em desrespeito aos índices existentes e muitas vezes
cOin severo atraso, dessorando a capacidade financeira
dos _estabelecimentos. Mas, pf!:ra mim,_ o ponto mais imp0rtaf1te é u"ma questão prévia, filosófica._Não há, para o
Governo, conveniência em intervir na regulação miúda
da ativldade privada. Se essa atividade fosse monopolística, sim, caberia a intervenção governamental. Mas é
uma ativídade Cmirientemente competitiva. O colégio
que abusa de preços perde alunos, eles emigram para outr'ã_ Num sistema c_ompetitivo não cabe ao Governo fazer intervenções regulatôrias. Elas só cabem no sistema
monopo1i:stíco.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço ao aparte de V.
Ex• e vou, com sua permissão, começar a respOndê-lo a
partir do seu fecho.
Ora, Sr. Presidente, se quisermos equiparar as atividades do ensino às atividades do mercado e quisermos submeter as normas do ensino às leis do mercado, estaremos
animãHZ"ãndo -a eduCação neste País. Porque as leis do

mercado, Sr. Presidente, são leis da economia, e como
tais, e por seus meC8.nismOs própriOs, ilão podem conier
aqueles impulsos que orientam a educação. Educação
como infra-estrutura social, tambêm, e talvez a mais importante, não pode ser geri.da por leis da oferta e da procura, e muito menos subordinar-se à chamada inflação
de custos, porque se assim o fosse, Sr. Senador Roberto
Campos, terfamos que assegufãr ao pai do aluno o reajuste antecip3do dos seus salârios, para que ele pudesse
arcar com o pagamento antecipado da anuidade escolar.
Seria um outro absurdo, porque nós iríamos impor ao·
sistema de emprego em nosso País uma condição leonina, uma vez que a negociação salarial ficaria ao exclusivo talante do empregado, sem levar em consideração as
necessidades do empregador.
Ora, Sr. Presidente, ao se enunciar que o Governo nada tem a ver com o sistema educacional e que deve
deixá-lo ao livre embalo das leis do mercado, como se a
educação já fosse mercadoria que se expusesSe a vitrines
de bazares para poder ser adquirida por aquele que tivesse, na ocasião, dinheiro no bolso, ao admitirmos e a isso
afirmamos, estamos contestando o mandamento do art.
176 da Constituição que preceitua:

..A educação, inspirada no princípio da unidade
nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade
humana, é direito de todos e dever do Estado, e será
dada no lar e na escola."
Quer dizer, muito ao contrãrio das_ alegativas do eminente Senador por Mato Grosso, a educação é dever do
Estado. O Estado estã obrigadu a garantir a educação.
Não é uma faculdade que assiste ao Estado, ê- uma obrigação, é um dever ao qual não pode o Estado furtar-se. E
muito menos o Governo, que 'ê·--õ seu- agente Inatedal,
sob pena de cometimento do mais grave crime de responsabilidade que é a violência contra a lei maior da Constituição.
O Sr. Cid Sampaio- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobre Seriãdor Cid Sampaio.
O Sr. Cid Sampaio - Ilustre Senador Fâbio Lucena,
as atividades exercidas por instituições pfíVadas ligadas
ao ensino não são compulsórias. Se a legislação cria condiç-ões delas não poderem exístir, elas desaparecerão. Eu
entendo o aparte do ilustre Senador Roberto Campos
defendendo nesse sentido. Porque se a inflação corrói os
custos, se os reajustamentos nãO chegam a tempo, serã
que alguém vai máilter· estabelecimentos escolares indo
buscar recursos, se exaurindo ou com grandes prejuízos?
Então passaria" a ser eXclusivamente um sacerdócio, não
do mestre, porém, daquele que resolvesse abrir uma escola. É necessário que haja modificações na legislação,
ou no sentido mais amplo, que atenda todos os aspectos,
mas esta, unilateral, vai ter o efeito, fecha os estabelecimentos de ensino. Porque ninguém Pode exigir que uma
pessoa que mantém um colégio ou que mantêm uma uni~
versidade privada tenha constantemente prejuízo e nem
este alguém tenha outras fontes para ir buscar recursos.
Se a legislação cerca de tal modo, o Governo não reajUSta, os custos sobem, a inflação corrói, ele não pode usar
os expedientes necessãrios à sobrevivência. Inclusive, no
caso do carnê ou dos títulos promissórias, não objetivam
exclusivamente antecipar os pagamentos; objetivam a segurança de exigi-los. Ninguém dá a:tguma coisa a outrem
sem o compromisso de troca ou de ressarcimento, porque, se não ê pago, o estabelecimento escolar não tem
como sobreviver, porque um carnê não significa ou não
dá o direito líquido de exigibilidade". Então, a í6i-inula
que está prevendo essa lei terã o mérito de acabar de fechar os estabelecimentos privados, pOrque eles estão
procurando s.e defender de uma situação cria:da pelo Gover~o e da qual ele não pode sair. Ou nós fazemos uma
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modificação geral, assegurando _UilJ-_feajustamento automático, assegurando a pÕssibi!idade do estabelecimento
de ensino não te_r__prejuizo ou ele fecha, porque, observe
V. Ex', Senador Fábio Luce11a, as universidades públicas
estatais estão num estado deplorável. Visitei recentemente a Universidade de Química no Estado de Pernambuco e os laborató.rios pareciam depósitos de ferro velho. E os professores me disseram que não têm como ensinar: esta gente vai sair daquí sem conhecimento nenhum, vão destruir a indústria deste País, os qufmicos industriais. Por quê? Porque não há um sistema que assegure o funcíonamentO, com verbas suficientes, nas públicas. Se isto acontecer também nos estabelecimentos privados, então, nem-.J!!TI!l_coisª-e nem ouJra. Nem_quem
possa pagar, nem quem queira pagar, quem queira fazer
o sacrificio de pagar a educação de seu filho terá uma escola que funcione, porque as condições econôinicofinanCeiras levarão todas eias à garra. Portanto, é necessârio que a leg_islação não crie condições inexeqüíveis
para os estabelecimentos escolares privados.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Cid Sampaio, eu ouvi o aparte de V. Ex• e confesso que não entendi.-Mas, apesar de não haver entendido, vou procurar
compreendê-lo dentro de uma ótica que anima V. Ex• e
que naturalmente não é a que inspira a letra do projeto.
O que o projeto pretende, Senador, ê proibir que o aluno
pague adiantadament~ as unidades de uma escola. O que
o· projeto prevê ê somente isto. O projeto proíbe que o
aluno, ao ser matriculado em uma escola, seja obrigado
a pagar com correção monetãria ...
O Sr. Cid Sampaio --Ou assinar os títulos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Assinar títulos de créditos
e não camet. Carnet t!ão é título de crédito, por favor!
O Sr. Cid Sampaio - O título de crédito é exigível, o
carnet não é.
O SR. FÁBIO LUCENA- E nem titulo de crédito,
porque educação não é c-ómércio, nobre Senador~ Esse-é

o pressuposto fundamentai. Vale mais salientar_;_a legislaç-d.o desses últimos 20 anos sobre Educação forlàO fãrta em defesa da escola particular- e os dados são do Senador Roberto Campos- que em 1974, 70% do ensino
supf:rior estavam -s-ob responsabilidade em escolas públicas. E hoje a situação se inverteu, 70% estão sob o domínio da rede particular. Logo, houve incentivo à ativiàade
particular e desestímulo à atividade pública. Não se discute também esses dois aspectos do projeto.
O que não se pode permitir, Sr. Senãdor Cid Sampaio,
ê que um aluno _ao ser matriculado seja coagido a pagar
no mês de fevereiro, a unidade completa da ~ola, incluindo correção monetária, custos inflacionários etc.
Como fazer isto? Então vamos aprovar um outro absurdo, repito, vamos reajustar no início do ano os- salários~
do pai do aluno até o fim do ano correspondente.
O Sr. Cid Sampaio - Não inclui correção monetária,
potque·as anuidades são fixas, só se ãlteraffi, quando se
autoriza.
O -SR. FÁBIO LUCENA -Isto é um absurdo, isto vi~
_a ser _atê uma indecência legislativa.
-

_ri~

O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Com muito prazer.

O Sr. Alcides Saldanha - Veja bem, -nobre Senador,
que estamos aqul debatendo um problema de posicionamento ideológico ou quase. Ouvi o ilustre Senado!- -Roberto Campos a quem respeito a cultura, respeito os coM
n hecimentos, respeito o brilhantismo e respeito atê mesmo as posições ideológicas, embora não sejam as minhas. Mas não foi feliz quando quis eqUiParar o problema da universidade ao problema do comércio. Eu, por
exemplo, Senador, se fora pelo meu gosto exclusivo o enM
sino no País seria todo gratuito e o Governo cumpriria,
aí sim, a Constituição, porque é dever do Estado.
O Sr. Cid Sampaio -

Seria ideal.

O Sr. Alcides Saldanha- Porque é engraçado que os
sacerdotes do ensino primário se preocupem apenas com
o ensino superior. E aquele que é mais caro, e nessas cifms entnl o e_osi_no primário, parece não dar tanto lucro;
esse, Õ Estado arca sozinho com ele. E terU razão V. Ex'
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quand(l diz que de uns anos para cã foi estimulada a
criação da Universidade particular, na qual o Governo
põe dinheiro também. Não fora atê por um dever constiM
tucional de gab~:~ritar a educ~:~ção, em termos de pagamento do aluno, o Governo teria até, porque põe dinheiro lá em cima, o dever de fiscalizar. Pais de universitãrios
também assinam carnês, carnês que jã vêm agorã Com
valores só por trimestre.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Tem razã_o.

O Sr. Alcides Saldanha- Porque o reajuste está sendo

trimestral, por carnês.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Vêm em branco.

O Sr. AlcWes Saldanha- Jâ vêm em branco os restantes, para devidos ajustes. E continuo estranhando ...
O SR. FABIO LUCENA -São como os carnês do
BNH, são trimestrais. Embora o reajuste sej:t semestral
ou anual, os carnês são trimestrais.
O Sr. Alcides Sa"ldaahã-.:..:..._ Exato-. E eu coritinuo estranhando esse triste e manco capitalismo brasileir_o que
continua naquela velha filosofia de ser capitalista na
hora de ganhar, mas socialista na hora de dividir os
problemas. Eu diria, fora por mim, Senador, dentro das
minhas possibilidades, o ensino seria todo gratuito. E a
iniciativa privada teria toda a liberdade de criar quantas
Universidades se lhe desse na cabeça. Só não receberia
nenhum tostão dos cofres públicos porque o Governo é
que teria obrigação de fazer isto. O Senador Aderbal Jurema fala no problema dos cursos noturnos mantidos pelas faculdades particulares e que o ensino público não as
tem. Talvez no Rio Grande do Sul tenhamos mais sorte,
porque pelo menos na Capital do Estado a Universidade
Federal mantêm os cursos noturnos. Eu mesmo estudei
direitO em uma universidade pública, na URGS, e o fiz
de noite porque trabalhava de dia. De maneira que, também, não é um argumento a ser trazido à liça em um momento desses. _Mas continuou dizendo daquela preocupação que nós todos devemos ter pela qualidade do ensino e deixarmos de nos preocupar em equiparar o ensino
a um problema de mercado. Nã_o pode ser assim. O _ensino ê um pouco diferente. Diz o poeta de Cuba, que sería
muito feliz o dia em que se fizesse tômbolas para c-omprar ca11hões, mas que o ensino fosse garantido com verba pública em toda parte. Porque, na verdade, o que se
está querendo fazer é Se voltar àquela triste fase em que
um Presidente da Uníão Nacional dos Estudantes, na
frente do Ministro da Educação, disse: Sr. Ministro, infelizmente as coisas estão indo neste País de tal sorte que
o ensino primário é um sacerdócio, o secundário é um
negOCio e o superior é uma vergonha.

O SR. FÁBIO LUCENA- =·obrigado, nobre Sena·
dor, nada mais terei aqui a acrescentar depois do lúcido
aparte de V. Ex' a não ser indagar os Srs. Senadores
Aderbal Jurem a e Cid Sampaio se o ensino particular é
tão presente no sertão pernambucano como o é na cidade _de Recife?
O Sr. CiCI Sampaio- No-bre Senador, permita-me responder a indagação de V. Ex'?

o-sa.

0

FÁino" LUCENA
Cid Sampaio.

-

Pois não-, nobre Sen8.dor

O Sr. CidSaritpalo- A minha intervenção foi alegando que a legislação deve resolver os problemas, porque
eu não equiparei uma escola a uma casa de comércio.
Acho que o Estado deve dar a educação superior, a educação_ universitária..Mas, se ele não dá, e se alguém o faz,
e na legislação proíbe-se sob todos os aspectos, por um
lado, não permite que esse alguém ou esse estabelecimento se ressarça, mantenha os laboratórios e os professores.
O SR. FÁBIO LUCENA - Mas o projeto não cuida
dis_to~

O Sr. Cid Sampaio -

Mas cuida, porque ele evita.

O SR. FÁBIO LUCENA- Se V. Ex• me permite, -Õ
projeto diz:
"Nenhum estabelecimento de ensino poderá receber, adiantadamente, dos alunos nele matriculados, anuidades escolares ou qualquer outra contribuição pecuniária comei pagamento de instrução."
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É o que pretende o projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro que V. Ex• dispõe de apenas 1
minuto -para concluir o seu pronunciamento.
O SR. FÁBIO LUCENA - Vou concluir, Sr. Presidente.
____ _
Se legislar é criar leis sábias e justas e se leis sábias e
justas são aquelas que buscam, precipuamente, prevenir
os_ males a tê-los que corrigir, aqui estamos diante de

uma iniciativa legislativa sábia e juSta, porque protege a
escola e protege, sobretudo, a juventude.
Concluindo, Sr. Presidente, o meu vo_to é favorável ao
presente projeto. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir
projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para discutir. Sem reviSãO-do orador.) -Sr. Pr"e.Sidente~-Srs. Se~
nadares:
O debate está travado e os termos em que o problema
fOicolocado divide o Senado, ao menos a opinião de alguns Senadores, seja na aprovação, seja na rejeíçao do
projeto. Deveinos, porêm, legiSlar com os pés no chão:
nem tanto ao mar, nem tanlo à terra.
Devemos reconhecer que- o Es_tado não tem recur_sos
para atender, integralmente, aos encargos da educaÇão.
Em todos os municípios do Brasil, sejam da capital, sejam do interi_or, as escolas secundárias não_ têm meios de _
acolher todos os secundaristas. Também as Universidades federais, ou estaduais públicas que não iêm, em todos os Estados do Brasil, cursos noturnos, são atropeladas por aquelas instituiçõe·s-partiCülares que ma-iltêm-esses cursos, e que são numerosas em todas as cidades
princip<iis do Brasil.
Sr. Presidente, é uma realidade! No dia em que o Estado puder assumir todas as responsabilidades ...
O Sr. Od Sampaio - Seria magnífico!
O SR. NELSON CARNEIRO Então, seria
magnífico .:...._ e V. Ex~ concluiu a frase, porque este é o
primeiro dever do Estado.
O nobre Ministro João Sayad costuma dizer que o Estado deve restringir-se à saúde, à educação e à previdên-cia social. No dia em que nós afastarmos o Estado de todas as outras atividades para se restringir some-nte a essas, então, talvez o problema seja resolvido sem a participação do ensino particular. Mas, eu que estudei em _escola pública, sei cofno esse problema, que era antigamente
resolvido facilmente nas cidades, como a Capital baiãna,
no que se refere ao curso primário, hoje se torna impossível, porque o Estado não tem recursos para dar a escola
primária~ a todos os alunos.
No curso secundário, ex1stem as escolas secundãrias
particulares, para onde afluem os nossos filhos, porque
não encontram no ensino público meios de cOntinuar os
seus estudos. E também as faculdades particUlares cada
vez se enchem mais.
.
-Acho que este projeto, antes de críticas e aplausos, merece meditação, reclama meditação. Esta é a minha posição, neste momentO:
Acho que nenhum colégio pode deixar de prever adespesa que vai ter anualmente com os seus alunos, sem ao
menos saber quantos estão matriculados. Essa matrícula
é indispensável para que ele possa reunir o número de
professores· e dispor da distribuição das horas de aula.
Tudo isso requer, também, uma antecipação que não
deve ser exagerada, que ê aqui combatida tão veementemente pelo nobre Senador Fábio Lucena. Não deve ser
antecipada de um ano, mas, também. não pode deixar de
ser cobrada posteriormente, porque a cada dia nós assis·
times às manifestações do professorado, dos funcionários dessas escolas que vêm às ruas, pedindo sempre
melhores vencimentos. E os tribunais acabam atendendo
a essas reivindicações. Por quê? Porque o custo de vida
aumenta a cada dia e os c_olégios particulares têm que
atender às despesas deles decorrentes.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não, com muito
prazer.

O Sr._ Fábio Lucena - Senador, apenas para dizer,
com todo o respeito e admiração que V, Ex~ merece de
todo o Senado, que escola particular alguma neste País
recebe mensalidade atrasada, pelo simples motivo: se o
aluno_ atrasa a mensalidade, ele tem a freqUência proibida;-ele não faz nem -prova, Sr. Senãdor. Ele é reprovado e
o carnê já é trimestral para isso.
-0 SR. NELSON CARNEIRO aplaudindo, Senador ...

Mas, eu não estou

O Sr. Fábio Lucena- Eu também gostari-a de dizer a
V. Ex' que sempre-estudei em escola pública.
O SR. NElSON CARNEIRO - Estou dizendo a V.
Ex' q!l-e o debate é muito impor"! ante para que se examine os prós e os contra _do projeto. Eu rião estou aqui divç_rgindo -de al_gumas considerações forri:iuladas por V.
Ex' Sei que em algumas universídades, l?ara que o aluno
faça exame, é preciso ql!~ leve a com~rov~ção do pagamento, e muitos são impedidos de fazer próVas por isso.
_lylas, enquanto o Estado não assumir a sua responsabilidade, que é de responder por todOs os encargos da
educação, que solução nós vamos dar ao problema?
Acre_dito que o projeto contém, na legislação citada, um
dispositivo que certamente tem sido reproduzido. ~o último, o art, 79:
"Art. 79 Em relação ao ano letivo de 1969certamente esse artigo _tem sido mantido nos anos
subseqUentes - prevalece a competência da Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB)
para a fixação dos reajustes das anuidades, taxas e
demais contribuições de serviço educacional, observada a legislação própria daquela autarquia."
Se o GoVerno não tem cumprido esse dispositivo, se
esse dispositivO envelheceu no an-o-de 1969, nós devemos
armar o Governo de instrumentos para que ele possa
tornar efetiva essa fiscalização,_para que o ensi_no não se
converta numa indústria, nem num comércio; mas numa
cõntribuição das entidades particulares para o atendimento daqueles devere.s que o Estado sozinho não pode
arcar.
Minha posição, Sr. Presidente, é apenas para encarecera relevância do assunto aqui tratado e destacar a minha solidariedade àqueles que, como o Ministro João
Sayad, sustentam que a função do Estado Moderno,
num País da dimensão como o nosso, deve se restringir
exclusivamente à educação, à saúde e à assistência. Outras contribuições do Estado podem ser destinadas a ou·
tras atividades, mas suplementarmente a educação requer cuidados especiais que até hoje não lhe foram dados
e que justificam providências como essa, de excessivo ri·
gor, mas que virão a atender a muitas situações e a deter·
minados abusos. Minha posição, Sr. Presidente, é a de
aplaudir a iniciativa pelo debate que ela gera.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.

Concedo a

O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Continua Cm
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adis·
cussão.
A votação da matéria fica adiada em virtude da falta
de quorum.
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setembro de 1985, cuja programação abrange variados
eventos, em que se destacam palestras científicas e técnicas a cargo de eminentes professores universitários; debates na Câmara Municipal e na Assembléia Legislativa
do Estado· demons_trações do Corpo de Bombeiros; exposição d; posters da Campanha Antitabágica do Mundo todo; aulas sobre o tabagismQ em diversas escolas
públicas municipais, e assim por diante.
Logo deipois da abertura oficial, no próximo dia 26 de
agosto, no Auditório da APM- Associação Paulista de
Mediciria, o eminente professor Mãrio Rigatto, titular
de Pneumologia da Universidade Federal do Rio Gra.re:
de do Sul e perito da Organização Mundial de Saúde
(OMS), para assuntos de tabagismo, deverá proferir uma
palestra sobre o_tema_"Tabagismo no Brasil", presentes
autoridades federais, estaduais, municipais e lideranças
médicas, especialmente convidados.
O lançamento da Campanha Antitabãgica será efetuadó pelo_ Çorpo de Bombeiros no d_i~a 27, terça-feira, pr~s
segllíiiCio os- demais _eventos programados no dia segumte, até o encerramento da Prímeira Semana N acion.al de
CClffibate ao Tabagismo, com uma festa que culmmará
com a "Primeira Corrida Para Não fumar", notJarque
Ibirapuera, no dia 19 de setembro.

O- entusiasmo de todos quantos se engajaram na patriótica mobilização nacional contra _o tabagismo tornase evidente e se intensifica, atravéS de inicia_tivas e demonstrações concretas_de.__natureza científica, educativa.
cultural e desportiva.
Ao !eyar ao conhecimento do Senado Federal a próxima realização da_ Primeira Semana Nacional de Comba~
te ao Tabagismo, felicito os seus insignes idealizadores,
dentre os quais destaco os professores José Rosemberg e
Antônio" Pedro Mirra, expoentes da medicina e da cultura, internacionalmente consagrados, aos quais agradeço
os convites que me enviaram.
Ao ensejo, -solicito a-incoq:ioração ao texto deste breve
pronunciamento, das cartas que recebi desses eminentes
mestres, nas quais se contêm informações relativas à
"Primeira Semana Nacional Contra o Fumo".
O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ext. um aparte.
nobre Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminen!_e__Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Estamos ouvindo, como sempre fazemos, e com muita atenção, o pronunciameiü.O de
V. Ex' contra o tabagismo. V. Ex• jã se tornoU campeão
dessa campanha em prol da saúde do povo brasileiro, e
por que não dizer, do mundo inteiro. Se o mundo pudesse ouvi-lo e seguir suas considerações, a situação da saúde seria outra. Portanto, também estou engajado nessa
sua campanha e com muita honra para mim, porque sei
do grande mal que o tabaco faz a todos nós, não só aos
fumantes, aos Viciados, como, também, aos que estão no
mesmo ambiente. Portanto, contiriue nessa campanha,
que V. Ex~ tem a solidariedade, não só minha como de
todos nós. Parabéns.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis·
ta, como Líder, por cessão do Líder Carlos Chiarelli.

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA- Muito grato a V.
eminente-Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte
que enriquece este nosso pronunciamento. V. Ex~ é um
daqueles que, desde a primeira hora, ao nosso lado, aqui,
batalhou no combate ao tabagismo.
Espero, eminente Senador, que essa campanha continue sendo ouvida para o bem da saúde do povo brasileiro.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronunda- o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Associação Médica Brasileira (AMB) estã promovendo a realização, em São Paulo, da 19 Semana N acional de Combate ao Tabagismo, de 26 de agosto a 19 de

Como se vê, ampliam-se as dimensões e persp_ectivas
das iniciativas que viSiim acelerar a erradicação desse
_ terrível flagelo que é o vício de fumar.
Eram estas as consederações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, _q~e desejava fazer na tarde de hoje. (Muito
bem!)

Ex~.
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I• SEMANA DE COMBATE AO TABAGISMO

to ao ambiente municipalista, os Senhores Prefeitos
e Vereadores, acompanhados de seus Assessores, terão a oportunidade de, junto aos Grupos de Trabalho constituídos, analisar e contemplar os aspectos
reivindicatórios que digam respeito a problemas
fundamentais de interesse das suas comunidades, relacionadas com finanças, administração, política e
QlJJros".
A Comissão Executiva do II Congresso Mineiro
dt: Mu_niçfpios está assim constituída:
• Presidente - Baldonedo Arthur Napoleão/·
Presidente da A MM
• 19-Vice-Presidente- Raymundo Tarcfsio Delgado/Prefeito de Juiz de Fora
• 29-Vice Presidente- José Carlos da Silva Costa/Presidente da FEMAM
• C~ordenador Geral - Sérgio Augusto Vasconcellos de Souza

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. SENADOR
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO
Centro de Ciências Médicas e Biológicas de Sorocaba
Faculdade de Ciências Médicas
Hospital Sta. Lucinda
Faculdade de Ciências Biológicas
Rua Clãudio Manoel da Costa, 57
Tels. 31-5254- 31·5255- 31-5256- 31-5957- 315999 (PBX)
Telefone (PBX) 32-5222
Pça. Dr. José Ermirfo de -Mõrães,-290 ~ 18.100- Sorocãba - Cx. POStal 3"3,
457 e 579
São Paulo, 8 de agosto de 1985
Jlm9 Sr.
Senador Doutor Lourival Baptista
Senado Federal
Brasília
Caro Senador Lourival Baptista
Venho agradecre-.Jhe, profundamente sensibilizado, a
gentileza de seu pronuciamento, no Senado, sobre meus
modestos trabalhos referentes a fumantes passivos e pela
sua inserção nos Anais do Congresso Nacional.
Outrossim, foi com a maior satisfação que" torilei conheciemento de que o prezado Senador assumiu a Presidência da Comissão de Saúde do SenadO~- Minhas congratulações. Estou certo que, simultaneamente aos inúmeros problemas de saúde, aos quais o caro Senador,
pela sua reconhecida competência e operosidade, dará o
melhor encaminhamento face às nossas realidades nacionais, estará incluído o tabagismo.
Deve estar chegando às suas mãos, oficio do Dr. Mirra convidando-o a participar da sessão de abertura da
"Semana Nacional contra o FUmo", a se realizar a 26-dOcorrente. _Será uma honra e alegria contar com sua pre-sença.
Reiterando os agradecim-entos acima; externo-lhe minha estima e admiração e envio-lhe meu abraço amigo.
- José Rosemberg.
Rua Sabará 76 ap. 12
01219 - São Paulo
REGISTRO DE CÂNCER DE SÃO PAULO
Divisão Nacional de Câncer
Secretarias da Saúde e da Economia e
Planejamento do Estado
Secretaria da Higiene e Saúde da Prefeitura
Departamento de Epidemiologia da Faculdade
de Saúde Pública da USP
São Paulo, 8 de agosto de 1985.
Senador Lourival Baptista
Senado Federal
Brasília- DF
70160
Prezado amigo Senador Lourival
Recebi as xerox do Diário do Congresso Nacional com
os seus pronunciamentos, o que agradeço muito.
Mais uma vez o Senador está nã linha de frente na luta
contra o tabagismo. As suas intervenções foram excelentes, o que eu me congratulo com o grande político que V,
Sa. sempre soube ser.
De 26-8 a 1-9-85 _haverá a l' Semana Nacional de
Combate ao Tabagismo, pela AMB, cuja programação
vai anexa. Esta semana deverá ocorrer em vários Estados
da Federação concomitantemente. AsSim idêntiCas manifestações regionais terão uma repercussão nacíonal.
Solicitaria ao prezado amigo que fizesse no Senado altgum pronunciamento a respeito. Além disto, desejaríamos saber se haveria possibilidade do Senador participar
da sessão de instalação desta semana, em São Paulo, no
dia 26-8-85 - às 20:00h, no auditório da Associação
Paulista de Medicina. (Seguiu convite oficial.)
Aguardando sua resposta, despeço-me com um abraço
do amigo- Dr. Antonio Pedro Mirra, Presidente da Comissão Coordenadora do PNCC.

No próximo di: a 26 de agl)sto, às 20 horas, ser:i a abertura ofical, no Auditório da APM (Av. Brigadeiro Luiz
Antônio, 278 - 811) da Primeira Semana Naciomi.I de
Combate ao Tabagismo, promovida pela Associação
Mêdica Brasileira.
Abre o encontro o professor Mário Rigato, titular de
Pneumologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul e perito da OMS (Organização Mundial da Saúde) para assuntos de tabagismo, Rigato proferirá palestra com o tema "Tabagismo no Brasil", presentes autoridades federais, estaduais, municipais e ~i~eranças médicãs.
No dia '27- tetça-feira- será o lançamerito da Campanha Antitabágica, p-eJo Corpo de Bombeiros; quartaffifã, dia 28, haverá discussões na Câmara Muriicipal 6
Assemblêia Legislativa; dia 30- sexta-feira- effi escolas públicas municípais, se debaterá o tabagismo; e domingo, dia J9 de setembro, é a festa de encerramento,
que culminará cotn a Primeira Corrida Para Não Fumar,
no Parque Ibirapuera, que terá início às 9 horas; às tO
horas e 30 minutos, haverá demonstração do Corpo de
Bombeiros, de ioga, Tai-Chi-Chuan e exposição de posters da campanha antitabágica do mundo todo, além de
mostra científica explicando os malefícios do cigarro.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao_nobre Senado_r Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador,) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Venho à tribuna para registrar um acontecimento, o II
Congresso Mineiro de Municípíos, que terá como tema
central "O Município e a Constituinte,"
Diz o roteiro do Congresso:
"A Associação Mineira de Municípios- AMM
reunirá representantes de todos os 722 municípios
de Minas Gerais, de forma a promover amplo debate s~bre- sua situação de dependênCia e fragilidade,
ante a circunstância do inexorável centralismos burocrático e econômico exercitado entre nôs pela
União, malgrado a letra das nossas constituições
sustentar -sempre a permanência do princípio federalista e da autonomia municipal.
Aos municípios, base fundamental de um processo político, cabe, por dfreito e dever a efetiva avaliação· da realidade bra~!leira, principalmetÍ.te dialtte
do momento nâcional que sugere-Um processo de redemocratização,_.~nraiza4o rta mobilização popular,
com o objetivo direcionido para a elaboração da
nossa futura ConStituição.
Na oportunidade em que se abrem perspectivas
animadoras para o desenvolvimento de uma política
democrática no Brasil, o encontro programado para
Juiz de Fora significará ufn passo importante na caminhada que juntos--:- Prefeitos, Vereadores e Municipalistas - deverão empreender com o objetivo
de",-influindo no processo da "CONSTITUINTE",
contribuir para a construção de uma nação forte,
onde prevaleçam os princípios de probidade, justiça
e eqüidade.
Sob o título "O MUNICIP!O E A CONSTITUINTE", será reali~a~o um pai~el COfi!. coJ?teú_do
têcnicõ e infoTmaHVo, com vistas ao estabelecimento, através d-a acumulação de dados e fatos, de uma
real consciência dos congressistas sobre a matéria,
facultando-lhes conhecimentos especializados, vi·sando seu melhor desempenho e participação nos
Grupos de Trabalhos do II CONGRESSO.
Para tanto, o painel será subdividido em três temas -Cabendo seú desenvolvimento à personalidad6s
de destaqué na vida pública nacional.

l - A participação dos Municípios no processo
·
da Constituinte.
2- O Municfpio e a eleição da Constituinte,
3- O Munic-ípio b"rasiteiro na Nova Constituição.
_
No dia seguinte à realização do Painel "0 M unicípio e a Constituinte", eln forum próprío- reStri-

e

Ao registrar, Sr. Presidente a realização deste Congresso, esperamos que o mesmo atinja, exãtã"me"nte; o
ponto principal, não só o grande debate da sistemática
municipalista mas, sobretudo, despertar nos munícipes,
a importância fundamental da nova Constituição do
Brasil e, em decorrência, uma participação efetiva no
processo da Constituinte,
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente.(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.

cOncedo a

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O problema da comercialização do carvão catarinense
tem, ao longQda sua história, sofrido altos e baixos, mas
tem sido sempre crescente a produção naquele Estado.
Não hã muito, os órgãos _ofi_ciais providenciaram para
que houvesse um aumento na produção do carvão catarinense, e muitas minas se adaptaram, melhoraram seus
serviços e ampliaram sua produção.
Agora, Sr. Presidente, no dia 22 de fevereiro deste ano,
em função da_ Portaria n9 130, do Conselho Nacional do
Petróleo, foi r~uzida a quota de carvão pré-lavado de
425 mil toneladas_ para 370 mil. E a bacia carbonífera da
região sul do Estado passou a viver momentos de intensa
preocupação, pois que os mineradores iniciaram, de imediato, o processo de redução dos seus empregados; e
logo da primeira vez receberam o aviso prévio, para de~
missão, 311 mineiros, empregados da M6, setor Santa
Rosa, em Laura Müller, e 90, da M2, em Rio Maina.
As perspectivas que se traçam, em virtude de uma outra Portaria, a de n"' 148, do Conselho Nacional do Petróleo, que dispõe sobre a comercialização do carvão
energético, a perspectiva que se abre em virtude desta
portaria, é de que dois niil mineiros venham a ser desem~
pr_egados e ql!-e se diminua sensivelmente a produção dos
vários tiPos de carvão, especialmente o carvão energético, no qual Santa Catarina dispõe da primazia no Brasil.
Essa circunstância está criando uma ansiedade, uma angústia, uma preocupação enorme na vida daqueles mineradares _e, porque não dizer, da população daquelas cidades, que abrigam essas minas, onde os operários começam a ser demitidos.
Foi feita, recentemente, na cidade de Criciúma uma
lnoVíniêntaçãO que reuniu o GovernadOr do EStado, os
ltderes mineiros, QS_Iíderes de mineradores e autoridades
envolvidas no assunto, no sentido de debater o problema
e formular uma posição perante o Governo Federal, no
sentido de que o Conselho Nacional do Petról_eo reveja
·essa posição, e continue a autorizar aquela produção,
que vinha sendo mantiçf_a, já há algum tempo, por parte
das empresas mineradoras,
Por isso, Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade e
nestas poucas palavras, fazer uma advertência ãO Minis-têrio das Minas e Energia, no sentidO de que [l1elhor se
detenha sobre o problema soci::il q_u_e está_sendo criado,
além do problema da diminuição da produção do carvão
que é um insumo de tanta importânCia para a vida do
País.
O Si. Jorge Kaiunie--..:.... Permite v: Ex• um aparte?
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O SR. LENOIR VARGAS- Com muita honra nobre
Senador Jorge Kalume.

O Sr. Jorge Kalume- A preocupação de V, Ex~ tam~
bént deve ser a nossa. Um problema dessa natureza, que
atinge a economia do seu Estado, atinge o Brasil inteiro,
mormente nessa fase dificil pela qual o nosso País estâ
atravessando. Certa vez, defendendo o Estado do Acre,
contra acusações que lhe foram feitas, isto no ano de
1980, num levantamento que fiz, só três Estados eram
superavitârios:-São pau lo, em virtude da sua indústria; o
Amazonas, pela Zona Franca; e o s~u golorioso Estado
de Santa Catarina, em virtude do carvão. Esses três EstaR
dos não dependiam tanto do Tesouro Nacional. Portanto, essa política adotada pelo Governo Federal que V,
Ex• estâ denunciando nesse momento, e fazendo um apelo ao Ministro da Pasta correspondente tem nossa solidariedade. Era isso o ttue queria dizer.
O SR. LENOIR VARGAS- Agradeço muito o aparte e o testemunho de V. Ex•, que muito me auxilia no
momento em que formulo esta petição ao Ministério das
Minas e Energia, pãiá que examin"e esSas portarias dO
Conselho Nacional do Petró(eo~ e creio que nO iilteresse
do País se mantenha a quota de produção que os mineradores de Santa CatariJla vinham cumpriJldo, de acordo
com determinações ministeriais anteriores.
Isto, Sr. Presidente, parece-me que tem um aspecto
mais amplo, porque quando se cogitou do aumento da
produção do carvão o ·que se pretendia com isso era a
substituição do petróleo pelo carvão em vários setores da
indústria brasileira e com isso se teria feito uma economia na importação de petróleo, e _se teria feito também
um desdobramento e uma ampliação da produção carbonífera dos Estados do Sul do Brasil. tanto de Sarita
Catarina COmo do Ria-·Granae- do Sul.
·
Essa política que -mé parecia
politica adCqtiada,
acertada, estimuladora, e até de certa forma criou algumas condições para que os minenidores ampliassem sua
produção - acaba de ser seccionada e em vez de aumentarmos a produção, estamos diminuindo-a, porque- este
carvão é cativo que tem" um:a destinação-específica.
De m·ado, Sr. PresidCnte, Srs. Senã.dores, que estas Palavras eram para um alerta ao Ministério das Minas
Energia, no- sentido de que devolva aos mineradores de
Santa Catarina acjuela quota de Produção a que já estavam adaptados em suas respectivas indústrias. (Mui to
bem!)

uma

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ -·Pionuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente e Srs. Senadores:
Para registrar nos Anais o noticiário de há poucos
dias, do vespertino O Globo, que anunciou o seguinte:
A União Internacional Protetora dos Animais
(Uipa) informoU -ontem que a- delegação do Ministério das .Relações Exteriores assinou documento
em reuniãO da ComisSão Internacional de Caça- às
Baleias se comprometendo a proibir a caça àquele
animal em mar territorial brasileiro por um período
de 10 anos.- a partir de 1985. __
De acordo com a U IPA, ficam protegidaS aS baleias minke e demais espéCies rriãiinhas, declaradas
sob proteção no Atlântico Sul, área. ]1, soO jurisdição brasileira.
Ainda de acordo com a Uipa, a empresa Copesbra, subsidiária da Nippon Reizo Kabushiki
Kaisha. vem afirmando constantemente que hâ-76
espécies e subespécies a serem caçadas comercial~
mente, o que pode signigicar que, apás a proibição
total de caça à minke no litoral da Paraíba, ela volte
seu interesse aos gatinhos, f?otos oütras espécieS
menores, como já faz o Japão, que mata golfinhos e
baleias-piloto para fabricar adubo.
As entidades ambientalistas, segundo a Uipa,
aguardam agora um·a declaração pública do Governo brasileiro em relação à proibição da caça à minke e solicitam que as espécies menores de baleias
também sejam protegidas. --

e

~ uma velha campanha, Sr. Presidente, da qual tenho
sido porta-voz nesta Casa, e que depois de tantos anos
parece que vai se concretizar em realidade.
Este é_ o registro que desejo inserir nos Anais da Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Outro assunto me traz a tribuna:
A preocupação que se alastra nos meios intelectuais e
artísticos brasileiros, pela preservação da memória nacional contém, implícita, a advertência de que a conservação dos documentos escritos merece a elaboração de
uma lei de arquivo, ~mplamente reconhecido que _sem
essa regulamentação não será possível a manutenção do
nosso patrimônio documental, que abrange quase cinco
séculos de história.
__Precisamos seguir o exemplo de outros países civilizados, inclusive Portugal, que dispõe de uma legislação
exemplar sobre; a matéria, cujos aspectos técnicos vêm
sendo estudados aqui, principalmente na Fundação Ge-túlio Vargas, animando encontros e seminários que,
principalmente a partir de 1979, têm advertido as autoridades brasileiras.
Lembramos que, já no século XVIII, a França organi~
zava seus arquivos nacionais, fazendo o mesmo a I nglaterra, no fim do século passado, a União Soviética, no
início deste século, os Estados Unidos, a partir da terceira dêcada, juntamente com a Alemanha e a Itália, já no
século XX.
Recentemente, a especialista Celina do Amaral Peixoto Moreira Franco divulgava, no Jornal do Brasil, interessante trabalho "Por uma lei de arquivos para o Brasil", assinalando:

.-.-0 projeto de lei que se encontra no momento
em tramitação no Congresso Nacional e dispõe
sobre a política naciCinal de arquivos públicos e pri- vados, estabelece que é dever do Poder Público a
proteção especial de documentos de arquivo, como
elementos de prova e instrumentos de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científiéO.
Faz-se uma qualificação dos documentos de arquivo, desprezando-se o conc_eito histórico do século
XIX, condenado pelo Conselho Internacional de
Arquivos.''
Ressalta a articulista que o conceito esposado pelo
projeto, definindo arquivos como documentos organicamente acumulados, é clássico e internacionalmente consagrado e, quanto à propriedade desses documentos históricOs, adverte que só passará para o Estado mediante
doação.
COncordamOs--corri a articulista em que deve haver
igual proteção para· os _arquivos privados,
incrementando-se a organização dos ·arquivos estaduais
e municipàis, inconveniente, no caso, a descentralização,
devendo~se optai pela solução federalista.
Indicamos, aos que acompanham esse projeto de lei, o
trabalho cuidadosamente elaborado por Cetina Moreira
Franco; a quem agradecemos a gentileza da remessa de
um· exemplar.
E rã õ que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui to
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)....,.... Concedo
a ·palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
OSR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguirité discursof- Sr. Presidente, Srs, Sena~
dores: os produtores e os uslneir_p.S" de borracha, alarma~
dos, estão protestando contra a- autorização, dada pelo
Governo Federal, para a importação de 6S,QQO toneladas
desse produto da Malásia.
Em verdade, a preocupação desses empresários ê procedente e justa, muito embora, por outro lado, não exista
nenhuri:la outra maneira, atualmente, de atender às ne~
cessidades do nosso parque industrial que utiliza essa
_
matéria-prima. Senão, vejamos:
Em 1984, para um consumo de-84.000 toneladas, o
BrasH produziu 37.000 toneladas de borracha, sendo
obrigado, para _atender à demanda, a importar da Ásia
47.000 toneladas.
__ _
Ocorre, todavia, Se"nhor Presidente e Senhores -Sena~?!_es, que as indústrias brasileiras, não se sabe por que,
Importaram além do _exigido pelas suas necessidades

reais, pelo que, estão com estoques altíssimos~ não efetuando, -por via de consequência, nenhuma compra de
borracha nacional, o que redunda em prejuízos desastrosos para os produtores, valendo ressaltar, por exemplo,
que, em razão desse ~omportamento deixem de circular,
só na Amazônia, hum trilhão: cento e trinta e três bilhões e duze!J!9s e dez milhões de cruzeiros, tudo isso a
curto praz~.
Tal situação, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
nada mais é do que uma resultante do descaso, do desinteresse da apatia do Governo Federal que não trata c_om
a devida seriedade o problema da produção gomífera do
Brasil, isto, desde há muito, provocando esse estado de
verdadeira _calamidade em que se encontra a atividade
que represe~~a a produção de borracha em nosso País.
Sem assistência creditícia efetiva, sem estímulos e sem
incentivos de qualquer natureza, os nossos produtores
não têm nenhuma condição de aumentar a sua produção. Pressionados por todos os lados, sufocados por
juros bancários escorchantes, executados- judicialmente
sem a menor comiseração, seringalistas e usineiros só
não abandonam a sua atividade em virtude do alto
espírito de civismo de que são possuídos, preferindo continuar arrostando toda uma sêrie de dificuldade, para
não abandonar de uma vez seringais e usinas, procurando outros empreendimentos que lhes causem menos
atropelos e preocupaçõe.-..
Produzindo menos, e sempre menos como indicam as
previsões, o Brasil serã forçado a importar cada vez
mais, ensejando a que industriais inesCrupulósos, insensíveis e impatriotas, importem além das suas necessidades, para fazer estoques elevados sem a menor preocupação com a situação dos produtores. E tudo isso, Senhor Presidente e Senhores Senadores, pela omissão cri~
minosa do Governo. Se o Executivo Federá! Si Voltasse
com seriedade para o problema da borracha, nada disso
eStaria acontecendo.
Nossa produção cresceria, a necessidade de importação diminuiria e os industriaiS~ subme"tidos a um controle rigoroso do Governo, deixariam de importar além
da sua precisão verdadeira.
O GOverná, contudO, não pensa assim. Parece descõnhecer que a borracha nativa ou de cultivo é insubstituível para certos e determinados tipos de produtos industriais. Ninguém pode, por exemplo,fabrícar pneus de
aviões ou de tratares com borracha sintética. Tem de ser
com bÕrracha natural. Daí, a importância desse protudo, em torno do qual os asiátiCos estãO fazendo um cartel igual ao que foi feitci nó ·oriente Médio com o petróleo. Daqui a· poucO- tempo, teremos o «rubberdollar", como tivemos o "petro-dolar", signifícãiJ.do que
os produtores asiáticos simplesmente imporão as suas
condições e os seus preços~ a que nós teremos de nos cur~
var submissamente, se quisermos continuar industrializando a borracha.
Por tudo isso, que o Governo Federal se conscientize
de que ê necessário amparar a borracha, por todos os
meios e modos; pOrque, senão o fizer, será o caos.
Era o que tinha a dizer, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
-0 SR. GASTÀO M!JLLER (PMDB ..:._ Mi~Pronun
cia o seguinkdiscurSõ.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: em· abril último realizou-se_ em Poconé, Mato Grosso, Capital do Pantanal do nosso Estado, um ''Encontro
dos Pecuaristas", sob a Coordenação do Sindicato R rira!
de Paconé, colaboração da FAMITO e FUNDEPAN e
várias participações.
Esse conclave gerou, a intutulada "Carta de Paconê".
Leio, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o referido documento, pois, ele expressa os desejos, as aspir"açõ,es dos pecuaristas da região pantaneira de Mato
Grosso. Melhor do que eu, "Carta de Paconé" diz o que
se deseja:

I)

APRESENTAÇÃO
O referido documento ..Carta de Paconé", expressa um posicionamento dos produtores da região
do Pantanal fisio_gráfico, que tem como principal
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atividade económica a criação de bovinos, demonstrando uma preocupação com o futuro da região do
Pantanal, face a situação de segundo plano em que
se encontra a mesma em termos de ações do Governo Estadual e Federal. Este fator somado aos efeitos
da crise por que passa a pecuária nacional, vem impedindo uma auto-sustentação do desenvolvimento
racional local e regional.
O referido encontro, patrocinado pelo Sindicato
Rural de Paconé, contou com uma participação significativa de produtores, o que avalia a sua representatividade.
No decorrer do mesmo ficou claro que os produ-

porque está percebendo que as variáveis ambientais
são imprescindíveis -para sua sobrevivência;
I~)--'--- Co1_1s_id~rando que esta é, possivelmente, a
primeira vez no País que uma comunidade se prop?e a aceitar um modelo de ecodesenvolvimento;
14) Considerando que o ecodesenvolvimento
de uma região é o caminho seguro para uma sustentação a longo prazo que traga como conseqUência
um aparte de benefícios contínuos e permanentes;
15) Considerando que o termo desenvolvimento parece não estar sendo corretamente empregado,
se considerarmos desenvolvimento como crescimento ordenado, onde a exploração dos recursos naturais renováveis seja feita de maneira racional,
levando-se em conta, principalmente, a adoção_ de
métodos e práticas os mais tecnicamente SegUros
possíveis, na utiHza-ção de quaisquer dos componentes_ do meio ambiente onde a degradação ambiental
seja miflfmizada: áo máximo;
16) Considerando que _existe uma visão deturpada que- considera Pantãnal CC:imo sendo _uma
planície d_eprimid_a~- sem levar em conta que a mesma é totalmente dePendente dos rios de periferia;
17J Considerando que é exatamente sObre esses
rios que residem hoje os fatores que irão desestabilizar a bacia;
18) ConS-iderando que as partes isoladas só
sobreviverão se todo o complexo sobreviver;
19) Considerando que dentro de uma ética eco;.
• d~_senvolvimentista o Patananl pode produzir, com
seus recUrSos- naturais, dividend_oS jamais alcançáveis por qualquer tecnologia exótica que venha a ser
implantada, baS.tãltdo para tanto, analisar.mos as
conotações internaCionais de espécimes da fauna e
da florã que na região são consideradas pragas;
20) Considerando portanto a dramaticidade da
economia regional, a necessidade da geração da tecnologias brandas, a ausência governamental na
área, ·a rião aceítação das característicaS regionais a
nível de administração central, a ausência de um
modelo diferenciado para o Pantanal e a necessidade de uma to[llada de posição por parte do Poder
Constituído no sentido de valorizar os potenciais da
região, torna-.:'St; imprescindÍvel o- imediato posicionamefltõ étlcOdãS autOridades perante O apresenta_

tores do Pantanal estão conscientes da necessidade
de uma tomada de posição, que leva a um tratamento diferenciado para a região, por parte dos Governos Estadual e Federal, de forma a obter-se as coordenadas básicas para um ecodesenvolvimento regional.

2)

JUSTIFICATIVA
Coerentes com os propósitos de integração nacional e de aumento da produção de alimentos para
o consumo interno e exportação, os proprietâriós da
região pantaneira do _Municfpio de Paconé, reunidos em assembléia convocada pelo Sindicato Rural,
amparados nos se_us direitos de proprietários e:
1) Considerando que da área total de 16.691
Km 2 do_ Município de Paconé é componente do
ecossistema Pantanal, que pelas suas peculiaridades
ecológicas limita a possibilidade de lavouras levando a que praticamente toda a ârea seja ocupada por
pecuária bovina;
2) Considerando a total singularidade do ecossistema pantaneiro, fato que confere à pecuária regional características totalmente distintas de quaiquer outras conhecidas;
3) Considerando, em consequência, a obviedade da necessidade de um modelo zootécnico próprio
com crédito diferenciado, pesquisa específica, extensão rural com tecnologias regionais, etc;
4) Considerando que essa atiVidade vem se desenvolvendo durante mais de dois séculos, constutuindo por vezes a mais expressiva produtora de bovinos ~o País;

do.

-fatores

5) Considerando que úm SCi01ãt6n.õ--de
levou uma desestabilização da economia pecuãfi3.
da região, levando a um acentuado decréscimo da
mesma a partir de 1874 até os dias de hoje.
6) Considerando qUe esse fato -Ic!voU um fi.iicionamento sócio-econ6mico na região;
7) Considerando que iniciativas Priv"adas objetivando superar essa crise tem-se lançado a experiê"ncia-átitodefinidas, traze-ndo ComO coilseQuêflcia
iffipacto.S ambientais i'legâTíVo-s; ----8) Coiúiiáerãndo a total ausência de atividades
governamentais que orientem sobre uma utilizaÇão
ecosustentada do Pantanal;
9) Considerarido que a estabilidade sóCioeconómiCo d-o P3.nhi.nat precisa ser recuperada e que
a maioria dos proprietârí6i;" da região deseja que
essa situação seja alcançada sem cõriij:)fCuTieter_ o
equilíbrio ecológico da região, país têin -consciênCia
de que se consumirem seu legado acabarão com seu
próprio füfurO; ao mesiiiO-temp-0-Quetornarão inviável a vida de seus descendentes;
lO Considerando que diiVerão ser tomadas decisões sumamente séiias- para que se estabeleça acontinuidade_da convivência bi'anda entre-o homeme _o Pantanal
II) Considerando que decisões desse tipo, não
obstante sua seriedade, importância e o bem-estar
social, normalmente são tomadas de forma totalmente leviana e inconseqilente, por quem não tem
noções mínimas da complexidade dos interelacionamentos ambientais;
12) Considerando que o homem pantaneiro,
envolvido diretamente com os elementos naturais,
está voltado a conviver em harmonia com os mesmos, não pelo aspecto de poesia ecológica, mas sim

a

3)

PROPOSIÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO
Corno metodologia de trabalho, a coordenação
Qo _I__En_cQntro de Produtores do Pantanal, segundo
proposição dos próprios participantes, constituiu
três (3) grupos de trabalho para facilitar a discussão
e debates da problemática regional e local:
Grupo de Trabalho I - Baixo Pantanal
Grupo de Trabalho 2
Médio Pantanal
Grupo de Trabalho 3 - Alto Pantanal
Esta sub-regionalização do Pantanal, tem como
critérío a magnitude e a duração de alagamentos
que caracterizam a região assim como se segue:

-=-

Sub Regiões
Baixo Pantanal
Médio Pantanal
Alto Pantanal

Magnitude
Generalizado
Parcialmente
Generalizado
Ocasional

Duração
Quase Permanente

'rempor. Prolongado
Não Prolongado

Vale ressaltar que a divisão dos participantes em
grupos, obedeceu mais à necessidade de uma condiç~o para raciOnalizar o~_ trabalho~ _dei- en:contrõ, _
tendo em vista que a probieffiátTCi ã. níver daS-trêssuO regiões muito se ass~melha.
l -Grupo l - Baixo Pantanal
I -Necessidade de controle dos preços dos produtores para fins de uso veterinário, a fim de assegurar uma produção dos custos de produção;
2- Necessidade de compatibilizar a pauta de
preços elaborada pela Secretaria de Fazenda, para
fins de arrecadação do ICM, com a do preço de
mercado, quando este for abaixo daquele;
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3- Necessidade de se providenciar.um fornecimento normal de vacinas, face à falta periódica deste insumo no mercado:
4 - Necessidade dos serviços de fiscalização do
comércio e transporte de bovinos funcionar nos fins
de semana (sábado e domingo);
5 - Necessidade de se estabelecer entre os órgãos de assistência técnica e defesa sanitária, uma
maior integração com a classe produtora, no que diz
respeito aos serviços de vacinação e fiscalização, no
sentido que os esforços dispendidos por ambas as
partes sejam reconhecidos:
6- Liberação da cobrança das guias de transporte de bovinos;
7 - Necessidade de recursos para custeio, visando apoiar as atividades de recria e limpeza das pastagens:
8- Necessidade de reavaliar o atual si~<ema de
tributação da propriedade rural, na região do PanM
tanal, face às suas peculiaridad~ próprias, como
por exemplo a extensão das propriedades e o sistema de criação predominante que é o extensivo;
9- Proibir rigorosamente a construção de diques e aterros na região do Pantanal, inclusive estudar a possibilidade de acabar ou diminuir o_ efeito
dos existentes;
10- Incentivo à criação de búfalo na região;
ll -Necessidade de financiamento para a limpeza das pastagens nativas;
12- Necessidade de estabelecer uma linha de
crédito subsidiada específica para a região do Pantanal, acrescida de prazos de carência adequados;
13- Necessidade de cercar (arame) as margens
da Rodovia Transpantaneira;
14- Melhoramento das estradas na época da seca; 15 -Estabelecimento de linha de créditO para
reprodutores e matiiies;
16- Necessidade de se promover estudos e pesquisas visando determinar a atual capacidade de lotaç~o das pastagens;
17- Necessidade de subsidiar o transporte do
sal e mistura mineral, visando a redução dos custos;
18 ·-Criar uma lei ambiental específica para a
região do Pantanal;
19 - FisCalização rigorosa das atividades garimM
peiras na_ região-; _ -20 - Fiscalização rigorosa d3. atual Usina de Álcool existente, no que diz respeito à destinação do
vinhote;
21 -Fortalecimento do sindicalismo rural local;
22 '-'-Realização de estudos visando a criação raM
cional da capivara:
23 -Necessidade de se ampliar, significativa>
mente, as ações do Governo Estadual e Federal, visando a fiscalização da caça e pesca na região, principalmente no que diz re.o;peiro ao controle da caça
indiscriminada do jacaré;
24- Necessidade de se promover a dragagem
dos _rios Cuíabá. e Alegre;
25- Avaliar os problemas das cercas unidas na
Transpantaneira, que têm dificultado o pastoreio do
gado;
26 - Motorização da Balsa no Jofre;
27-- Desenvolvimento de veículos próprios para
_a_ região;
II- Grupo 2 -:-:__M~dio Pantanal
I -Necessidade de se formar mão de obra_ para
o Pantanal;
2- Reavaliar o processo de divisão de_ cercas na
região do Pantanal, que tem implicado num procesM
so de degradação das pastagens;
3 - Política diferenciada de tributação da terra e
do comércio de bovinos, para a região do Pantanal;
4- Proibir a construção de barragens na região
do Pantanal;
5 - Necessidade de limpeza das pastagens;
6- Falta de financiamentos adequados para a
limpeza e formação de pastagens;
7- fncluir nas linhas de crédito, financiamento
para a construção de tabuleiros (marombas) para o
gado repousar em lugar seco;
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8 - Necessidade de dragagem dos rios Cassange
e Alegre, prioritãríanlente, e em segundo planõ os
rios Pixaim e Bento Gomes;
9- Estudar e avaliar a influência das atividades
de garimpo e desmatamentQ dos rio~
10- Criar uma legislação ambiental específica
para a região do Pantanal, onde se regule a construção de diques e outras obras que afetam seu ecossistema;
II - Necessidade de se implantar um programa
de melhoramento genético do rebanho bovino pantaneiro:
12- Modiflcaçã.Õ no sistema de tributaçãÕ da
terra, na região, pelo INCRA, visando a redução do
Imposto Territorial Rural- ITR;
[3- Maior atuação dos órgãos de pesquisa na
região do Pantanal;
14- Divulgação a nível dos produtores, dos resultados de pesquisas já realizadas sobre o aproveitamento da capivara e do jacaré:;
15 - Promover estudos e pesquisas visando a diversificação das atividades produtivas a nível das
propriedades rurais, ampliando as fontes de renda;
16- Ativação-do combate à raiva bovina, pelos
órgãos competentes.
III- Grupo 3- Alto Pantanal
I -proibir rigorosamente a construção de barragens na região do Pantanal;
2 - Viabilizar maior vazão da ãgua nas estradas
e barragens já construídas; 3- Dragagem dos rios que eortam o Pantanal,
principalmente aqueles que nascem dentro do mes~
mo, tais como o Cassange, Claro, Bento Gomes e
outros;
4 - Criação de linhas de crédito viáveis ecOilomicamente adequadas à região do Pantanal, que incluam a aquisi(fão de reprodutores e matrizes, limpeza e recuperação de pastagens;
5- Ampliar as atividades de assistência sanitária na região, visandó ·o Combate e controlC -das
doenças infeccí6sas·e Contagiosas que vém afetando
-os rebanhos equíno e bovino;
6- Conseguir um módulo especi31 para fins de
tributação da terra na região;
7 - Promover estudos visando obter um meio de
transporte mais barato, visando a aquisição de insumos para a atividade pecuária;
8- IntensifiCar a fiscalização dos recursos
faunfsticos dõ Pailtinãf, "em especiifO jacaré, bem
como viabilizar o seu aproveitamento racional.

--Estabelecimento de um programa de melhora~
da pecuária do Pantanal.
- Detérminação da atual capacidade de lotação
das pastagens.
m~nto

11- Medidas que visem o melhoramento da
infra-estrutura operacional de apoio às atividades
produtivas:
-Dragagem dos principais rios da região.
-Reavaliar o sistema de cercas da Transpanta·
neira.
Encontrar formas a[ternatívas de transporte para
a regtão antes que proliferem os aterros rodoviários.
III- Medidas que visem a proteção e defesa am~
bienta! da Região do Pantanal:
-Necessidade da criação de uma legislação ambiental específica pãfa a região do Pantanal, onde se
normatize e fiscalize o funcioilamento é implantação aas atividades produtivas e predatórias.
--A curto prazo, proibir a construção de barragens, diques e aterros n·a região do Pantanal, bem
como avaliar os efeitos dos já exiStentes.
-- Expandir e integrar os servi~os de fiscalização
da caça e pesca dos diversos órgãos jâ atuantes na
região do Pantanal.
-Fiscalização rigorosa das atividades garimpei·
ras na região e c;!as u~_inas de âlcool existentes quanto à destinação do vinhoto e da expansão da cultura
da cana-de-açúcar.
......:. Reavaliação do modelo agríeola em andamento nas margens dos rios tributáfiós, responsável por
-envenenamentos e assorreaménto.
IV- Medidas que objetivem a diversificação
das atividades produtivas na Região do Pantanal:
- fmplantação de um programa de estudos e
pesquisas que vise a diversificação produtiva regional, com ênfase no manejo racional de espécies nati~
vas da flora e fauna.
- A curto prazo, transferir aos produtores locais, os conhecimentos jâ e.xistei:ttes.
V- Medidas que objetivem a organização dos
Produtores da Região do Pantanal:
-Fortalecimento do sindicalismo rural.
-Fortalecimento das cooperativas existentes.

5) CONCLUSÃO
ResSalta-se como decisão do encontro, que o referido documento deverá ser encaminhado a todas
as autoridades, quer a nível Estadual e Federal, bem
como aos órgãos _representativos da classe produto. ra, solicitando aos mesmos um posicionamento e
sugestõ~s para os problemas levantados durante o
referido encontro. No anexo 01, poderemos obser~
var a relação dos órgãos e entidades que deverão receber o documento.
Posteriormente, atravês da FAMATO/FUNDEPAN/SINDICATO RURAL-DE POCONÉ, será
feito um acoínpanhamento junto aos órgãos, das
providências e soluções para os problemas levantados.
Era o que tinha a dizer:-(Muito bem!)

S!NTESE E ENCAMINHAMENTO DASPROPOSIÇOES

4)

As principais reivindicações apresentadas no encontro, como pode-se observar através dos relatórios dos
três (03) grupos de trabalho, podem ser assim sintetizaw
das:
Da afividade pe-Cuária na região do Pantanal:
I - Medidas que objetivem o fortalecimento
- Diagnóstico das causas reais de queda de produção.
-Definição de linha de crêdito rural específica
para a região do Pantanal, com juros subsidiados e
prasoz de carência adequados ao ciclo pecuário, incluindo fiitanciamentcis para expansão das ât"ívida~
des de cria e recria, limpeza das pastagens, cons~
trução de tabuleiros e aquisição de reprodutores e

matrizes.
- Redução dos custos dos insumos pecuários
(sal, mistura mineral, etc... ), através do controle de
preços pelo Governo Federal ou redução dos custos
de transportes.
- Compatibi1ização da pauta de preços de mer~
cada.
-Reavaliação do atual sistema de tributação
definido pelo INCRA, para a região do Pantanal,
visando a alteração do módulo com redução no
!CM.
-Maior integracao-ent.re õs produtores e órgãos
de assistêncfa e defesa sanitária, no que diz respeito
aos serviços de vacinação- e fiscalização do trânsito
de bovinos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavah::ante):...... Concedo
a palavra ao nobr~ Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (PDS- BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SRs. Sena~
dores:
A taci: de nosso pobre p13.neta estâ sangrando. Vítimas
duerrorismo tombam e~ todos o~_ lugar~ 9 _r_nundo
tr~sformou-se em campo de batalha minado. Cada P.assó que damos poderá fazer explodir um artefato assassi-

no.
O rosto de nosso triste planetã está coberto de luto.
Todos os dias sepultamos as vítimas do terror. O mundo
transfOrmOu~se e imenso matadouro. Cada passo que
damos poderâ colocar-nos sob a mira de arma mortífera.
Já não·bastam os engenhos nucleares que colocam
sobre as- nossas cabeças. Agora, instalam explosivos em
aeornaveS, bombas em veículos, petardos em residências,
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assassinam estadistas e políticos, atacam embaixadas,
praticam SeqUestros, fazem refens, desviam aviões, colocam armadilhas em corespondência postal, contrabandeiam armas, fuzilam homens, mulheres e crianças, nas
praças e nas ruas. a epidemia do terror que se alastra
por todos os cantos.
Há muito quúo assunto faz parte de todos os noticiáros~ Agora, porém, todos os noticiários divulgam um
fenômeno novo: o terror está multiplicando suas ações.
Eis a principal manchete de O Estado de S. Paulo, de 2
de julho último: ..Terror ataca com bomba na Europa".
Na página sete, o resutno das atrocidad~: "A Europa viveu ontem um dia de terror: na Espanha, atentados a
bomba contra as empresas aéreas Trans World Airlines
(TW A) e Britisth Airways mataram uma mulher e feri~
ram 25 pessoas;os mesmos terroristas metralharam o escritóiío da Alia, Companhia aérea jordaniana; na Itália,
uma bomba que estava no setor de distribuiçao de bagagens explodiu e feriu gravemente 13 pessoas; na Grêcia,os terroristas colocaram uma bomba debaixo do carro de um militar norte-americano - cinco carros ficaram totalmente destruídos e não houve vítimas; na Cõrrsega, mais 40 bombas explodiram durante a madrugada
e manhã; na 1r1anda, quatro feridos em choques entre a
polícia e manifestates. protetestante:; e, na Inglaterra, o
diplomata da equatoriano Germanico Espinosa foi encontrado morto dentro de seu carro; os ingleses iniciaram ontem o julgamento de Patrick Joseph, principal
suspeito de ter colocado uma bomba num hotel de
Brighton para matar a primeira~ ministra britânica Margareth Thatcher".
A seguir, ao longo de quase toda a página, relatos e in_terpretações dos atentados.
Senhores: o momento é grave e merecedor de nossa
atenção.
O terrorismo, há tempos, vem causando·nos preocupação e indagações. Eis que não podemos encontrar explicações que justifiquem a destruição, em pleno vôo, do
avião da Air ln dia, no último mês de junho. Como_ todos
nos lemb(amos, aquele abominável ato criminoso, posteriormente, reivindicado por terroristas indianos, matou
329 pessoãs,--entre elas mais de 80 crianças.
Â mesma ê_poca, as machetes de jornais se ocupavam
em divulgar e analisar seqUestro de avião da TWA, que
transportava 145 passageiros. Seus seqiJestradores, extremistas muçulmano.s xiitas, .exigiam, em troca dos refêns, a liberta~ão, por Israel, de prisioneiros árabes.
Consternado e perplexo diante de fatos tão bãrbaros,
ativemo-nos a relacíonar os atas de terrorismo praticados em diversos lugares, catalogando tão~somente aqueles que mereceram maior destaque na imprensa, naque-_
les trise dias de junho. Eis, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, a fatí~ca relação: bomba na bagagem de um
avião, no Japão, com mortes; atentado a bomba~em Beirute, com mais de 80 pessoas mortas; morte de 13 pesoas,
em um restaurante de El Salvador; ataque à filial da
Bayer, em Bruxelas, pelo grupo denominado "Conquistadores da Paz,.; atentados no Nepal, com li mortes; explosão de bomba em automóvel, em Trípoli, com morte
de 31 pessoas e ferimento em mais de 50; seqílestro de
três membros da Força de Paz da ONU, no Líbano;_ explosão de uma bomba que seria colocada no Tribunal de
Justiça de Guingamp, na França, e morte da pessoa que
a transportava; localização e desativação de bomba colocada na Embaixada da Síria, em Londres; morte, por
atentado, de 4 pessoas na Espanha; explosão de carro·
bomba, em Beirf,lte, com morte de 23 pessoas e ferimen·
tos em 36; várias outras explosões, em Beirute, com mais
de 40 yítimas; assassinato de diplomata russo, em Nova
Dei hi.
Qual a razão de tantas ações terroristas?
Passamos, Senhor Presidnete e Senhores Senadores, à
análise do terror.
O fenômeno não é novo. Já fora conscientemente usa·
d~ como arma polífica pelos revolucionãríos Tr8i1ceses,
no período de 1789~1793.
Visa o terrorismo não apenas à supressão tisica do ~d
versâriõ;-mas~ sobretudo, à sua submissão psicológica.
Fundamentalmente, o terror quer a desmoraliza~ão da
população. Alguns chegam a admitir que Ho terror ê a
continuação da politica pcir outros meios".

e

Agosto de 1985

DIÁRIO DO CQNGRESSO NACIONAL{Seção II)

volução, mito que fascina a humanidade do século XX.
Mas não serã o terrorlsitiõ- urri síntorilia da decadência
O ocidente está apenas pagando por seu próprio malda sociedade, uma vez que ele termina por contaminar
dirigido entUsiasmo em relação ao Mito do Terror.
todo o sistema sociiil? Assim se deu com a Revolução
Francesa. Criando um tal hábito de violência irracional,
Como escreve o ensaísta venezuelano Carlos Rangel, em
acabou por levar a Primeira República à falência.
seu livro "Do Bom Selvagem ao Bom Revolucionário",
Não resta dúvida de que o terrorismo de nossos dias é
o mito romântico eXalta o homem que carrega o punhal,
muito mais violento do que o do passado. Hoje há inúe-a bomba, a metralhadora ou a guilhotina. Não é de adras ideologias que se fundamentam na violência, fazendo
mirar que os exaltados abusem de seu prestígio. Lembrodela a própria essência do processo político, o meío para
me que, hâ anos, quando principiou a funesta epidemia
alcançar o fim supremo almejado por fanáticos.
de desvios de aviões, a imprensa européia transformou
em verdadeira estrela de cinema uma terrorista de nome
Em verdade, os valores que presidem o terrorismo são
Leila Khaled- no meu entender uma assassina covarde.
intrinsecamente contraditórios. PraticaMse a destruição e
A imprensa européia tendeu a mudar de atitude quando
cometem-se assassinatos em nome de belos ideais: igualseus próprios aviões começaram a cair como alvos de
dade, fraternidade, justiça, liberdade, amor...
tiro ·ao pombo". (0 Estado de S. Paulo, 27-2-82).
O terrorismo viceja c-a'di Vei-riials-- entre os homens
São personagens como o descrito anteriormente que,
porque eles estão perdendo o sentido da TranscendênCia.
desprovidos de qualquer senso moral, são capazes de
São as teorias baseadas no ateísmo que pretendem forneatingir,
com freqüência, pessoas inocentes. São eles os
cer as munições à luta travada para se superarem, de for"heróis" destes tempos atuais tão despojados de valores
ma puramente materialista, as etapas determinadas pela
éticos. EiS as façanhas desses "heróis": torturar pessoas
História. 1:. pela violência do_ ter~orismo que p_retende o
---inocentes, atirar bombas em distraídos transeuntes, exfalso humanismo chegar a uma nova soCiedade.
plodir aviões em pleno ar... Em verdade, são personaAlain Besançon, do L '_Express, descreve, com precigens possuidores de uma lógica insensata, cega, estúpida
são, as idéias que sustentam o terrorismo puro. Díz ele: e
cruel.
"O terrorismo puro combina uma prática Política com
uma idéia filosófica. Politicamente, trata-se de 'mariipuTudo isso não quer dizer, no entanto, que não hâ.ja
lar as opiniões públicas, seja atacando os repensáveis
uma "inteHgência" a c-Omandar os atas terroristas.
políticos, seja atacando às cegas a qualquer um, pouco
O terrorismo possui ciência e têcnica, possui estratéImportando que se trate de mulheres, crianças, transeungias e táticas, Diz J. O. de Meira Pena: ••o terrorista detes, a fim de desestabilizar o regime, desorganizar as jus_têm evidentemente uma _das vantagens_ fudamenta,is em
tiças e as policias, inspirar à população um desespero catoda a guerra: o elemento de surpresa. Isso explica por
pitulador, medo, pânico, um terror. A idéia fitosófica é a
-- -que pode enfrentar toda a imensa aparelhagenl tecnolóque o mundo é mau e merece ser completamente destruígica, principalmente eletrônica, de que dispõe o Estado
do. A tarefa do revolucionário consiste em provocar
moderno para sua defesa. O terrorista detêm, além disso,
uma purificação por meio do vazio, uma deflagração rea superioridade tática incomparável que consiste na posdentora. Como dizia Bakunin: ••o espíríto de destruição
-síbilidade de ataque indiscriminado. t esse, sem dúvida,
é o mesmo que o de criação". Destruamos, pois, e espono aspecto mais irracional e mais terrível do problema,
taneamente, um mundo novo, regenerado, surgirá da
pois na civilização altamente tecnológica a vulnerabiliM
ruína geral ... (~ Estado de S. Paulo, 2~-4_-~4).
dade cres~ com o próprio progresso. Essa a explicação
Continuemos, Senhor Presidente e SenhÕres SenadO:
dos seqUestros de aviões- um avião sendo um engenho
res, nossa anâlise do nefasto fenômeno.
extr.emamente vulnerável. A capacidade de atingir pon~
Falam os expertos de duas espécies de terrorismo: o do
tos nevrálgicas na estrutura complexa da sociedade inEstado ou da autoridade dominante contra elementos redustrial é o que torna ominoso esse_tipo de patologia cobeldes e o do indivfduo ou de minorias -radicais coritra -Õ
letíva. Isso e o ataque indiscriminado: como evitar, por
Estado e a autoridade eStabelecida: Este é o terrorismo
exemplo, a bomba que irlandeses colocaram no saguão
subversivo; aquele, o terrorismo repressivo (J.O. de -Meido Hotel Hilton em Londres? Ou a da estação ferroviária
ra Pena, ln: O Estado de S. Paulo, 27-2-82).
de Bolonha, que causou perto de cem mortos? Ou a do
aparelho da Swissair (...)? O caráter tenebroso de tais
É comum que uma espécie de terrorismo atraia a outra, como acontece na América Central.
ataques é sua total imprevisibilidade".
Comenta J~O. de Meira-Pe_n_a: .. 0 terrorismo _pode
O certo, senhores, é que o terrorismo internãcional está crescendo.·
maís propriamente ser ·descrito comó· uma guerra- Civil
endémica- ou lavrada, que se pulveriza em milhares de
Segundo Brian Jenkins, um dos maiores especialistas
atas individuais de terror".
narlC=a01ericanos..na matéria, em 1983 houve diminuição
Há quem diga que o terrorismo é o moderno substituno número de ações terroristas ditas espetaculares: aquetivo da guerra convencional. Brian Jenkins. um dos
las com objetivos políticos e aquelas destinadas a grandes repercussões internacionais (ataques a embaixadas,
maiores especialistas nOrte-americanos na maiéria, -ãfirma: "A guerra convencional está se tornando cada vez
tomadas de refêns). No entanto, aumentou o número de
atentados em todo o mundo, principalmente aqueles que
mais impraticável. .9 ciaio qUe força airidã é usada,
utilizavam bombas. O terrorismo mudara sua tática. As
mas aquele sistema de guerra franca, com a mobilização
açõeS -terroristas aumentaram en1 volume e tornaram-se
maciça de homens, está cada vez mais difíCil. Quei- dizer,
é cada vez menos utilizado". E prossegue: " ... os govermais sangrentas.
nos estão vendo no terrorismo e no sistema de guerrítha
Em 1983, a Europa liderava em núme'ro de ações terrural tradicional nova oportunidade. Alguns governos,
roristas. Seguiam-lhe, pela ordem, a América Latina e o
pelo menos, encaram o terrorismo internacional como
Oriente Médio.
nova arma, novo método de guerrear, de fazer uma guerVejamos alguns dados extraídos de tabela publicada
ra talvez mais sub-reptfcia, menos óbvia e, certamente,
pelo Jornal Mundial, de julho de 1983, que mostra a evolução da onda terrorista no mundo, a partir de 1968: namuito mais barata, Uma guerra que permita que eles
quele ano houve cerca de 150 incidentes; em 1970, mais
possam lutar contra inimigos 6stranlieir0s ou inimigoS de
de 300; eril: I'i12, mais _de 600; em 1974, inais de S.OO; em
seu próprio país, mas e-in países estrangeiiõS ou então
para combater outros grupos terroristas".
1976, quase 600; em 1978, mais de 80.0; em 1980, cerCa de
750; em 1982, novamente cerca de 750.
Eis uma definição de terrorismo proposta por J.O. de
Meira Pena: "Uma moléstiã política, uma psicopãto10~
Os dados que se seguem, extraídos de tabela preparagia coletiva de índole ideológica, habilmente manipulada
da pela "Risks Intemacionallnc" é relativo ao terrorispor experts no uso da psiquiatria pãra fins polítícos". (ô
-- ffio no ano de 1983, mostram-nos a gravidade do probleEstado de S. Paulo, 27-2-82), No mesmo artigo, ele traça
ma. Naquela ano, houve, no mundo, I 19 raptos, 1.120
o perfil do terrorismo, a partff de estudos realizados pela
ataques com bombas, I .23 I incidentes pratiCados contra
Psicologia: "Geralmente um jovem, solteiro, burguês, de
instalações, 302 assassinatos, l mutilação, 5 seqUestros.
Foram, no total, 2.778 ações terrofístas, que resuftaram
educação média para cima, inOuenciado por leituras, ou
em 10.159 mortos e 3.953 feridos (Jornal do Brasil, 6 de
cinema, _ou a TV. Frustrações sexuais, privação de amor
maici de 1984).
na famflia, alienação na- soCiedade modefna, pa'Y.anóia
(. ..)". E continua: "O fato é que o -terrorismo, O gUerriHoje, já não há mais nenhuma dúvida de que o aulheiro, o "carbonário" é o grande herói do mito da Remento do número de ações terroristas se deve à existên-
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cia, de forma organizada, do terrorismo ínternacional, o
interterror, como ê desigil.ado. Trata-se de uma nova forma de guerra, que-precisa ser profundamente estudada,
pois, podem os terroristas, com os artefatos que estão em
seu poder, atacar qualquer alvo, enquanto os governos
não podem proteger todos os alvos contra todos os tipos
possíveis de ataque.
Tambêm hoje se sabe que os terroristas não são exclusivamente produtos de fatores como perseguição, pobreza e estmlho nacional. Muitos grupos são treinados, financiados e municiados por governos. Sabe-se ainda que
há países que apóiam terroristas, oferecendo-lhe asilo,
negociando com eles, _dando-lhes trabalhos em serviços
secretos, permitindo-lhes a realização de contrabandos
de armas e de narcóticos e a realização de outras atividades clandestinas.
Existem peculiaridades do terrorismo em cada região.
Na América Latir~a, pode-se dizer, há um terrorismo
oficial. Suas vítimas são os "desaparecidos". "O método
do desaparecimento - embora não seja o único - tem
sido o mais amplamente utilizado por alguns governos
latino-americanos para enfrentar grupos guerrilheiros,
ativistas, ou meros adversários poHticos. Outros métodos incluem assassinato, tortura, detenção arbitrária,
deportação e assassinato através de grupos paramilitares
"tolerados" pelos governos, como o Mão Branca na
Guatemala, o Esquadrão da Morte no Brasil ou a Triple
A (Aliança Anticomunista Argentina) na Argentina".
(Daniel Samper, in: Jornal Mundial, julho de 1983).
Por outro lado, há, na América Latina, a violência
praticada por grupos esquerdistas radicais.
Tani:bêm no Velho Mundo a praga do terrorismo está
presente, sobretudo nos países da Europa Ocidental: Inglaterra, França, Alemanha e Itália,
Ronald Payne (Jornal Mundial, edição de julho de
l983rassfnl"-ariãlisa õ- fenômeno:
.. Na Europa os insurgentes podem ser divididos em
dois grupos: terroristas doutrináriOs, normalmente lutando por causas marginais esquerdistaS ou anarqUistas,
mas às vezes irispira:dos por filosofias e extrema-direita, e
nacionalistas separatistas: A Alemanha Ocidental e a
Itália, por exemplo, foram assolados por doutrinários
violentos".
uo notório grupo alemão Baader-Meinhof- inspirado por Ubrike Meinhof, uma lady 'radical chie', que se
tornou violenta, e por seu amante "dropout" Andreas
Baader - atraiu jovens univerSitários obcecados pelos
males da sociedade de consumo, por preocupações com
o Te·rceiro Mundo e com o Vietnã. O ·grupo fornouMse
CO-ril:lecillOCOmo-a-fãCção do Exército Vermelho (... )".
Na Itália, há as Brigadas Vermelhas, que chegaram ao
auge de sua força com o assassinato do ex-primeiro miniStro Aldo Moro, em 1983. Calcula-se que existam, nas
96 províncias italianas, 494 grupos de extrema esquerda.
OUÇ.ámos, 3.ii1da, a inálíse de Ronald Payne, a ·propó~
silo de outros países europeus:
"Os ataques terroristas na França e na Espanha (... )
são, em sua maioria, realizados por ardorosos membros
de moVimentos Separatistas locà.is, num -tipo de terrorismo que tem sido muito mais difícil para os governos controlar, pois esses ativistãs normalmente contam com algum tipo de apoio local. Na França, a violência política
esteve presente na luta pela independência da ilha de
Córsega, e na busca da autonomia da província litorânea
de Bretanha".
...0 novo governo democrático da Espanha tem que
enfrentar ataques semelhantes da ETA, um grupo cujo
objetivo é conseguir a independência da província basca
( ... )".

"Desde os anos 60, quando o Provisional IRA, uma
dissidência do venerável Exército Republicano Irlandês,
começou a operar, tanto na Irlanda do Norte, quanto na
Inglaterra, a região vem sofrendo repetidos ataques

( ...)".

O terrorismo alastrou-se de tal forma, na Europa, que,
hoje, se fala em euroterrorismo. Os especialistas vêem
uma conexão dos vários grupos, que agem internacionalmente, de acordo com uma estratégia comum. Pode-se
perceber que existe uma nova meneira de escolher os objetivos. Jã não se procura atíRgir apenas políticos e personalidades conhecidas. Agora correm riscos as fábricas,
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as linhas ferroviãrias, -os escritórios das multinacionais
do setor de armamentos. os quartêís, os depósitos de: munições; os centros de treinamento militares ...

A conexão internacional do terrorismo não poderia
abalar a frágil estrutura em que se assenta a paz mundial? Os grupos terroristas já não querem apenas "ferir o
coração do Estado". O objetívo, agora, ê "ferir o coração da OTAN, o centro nevrálgico da bloco dos países
ocidentais".
Assim escreveu um correspondente de O GlobO, eirdO
de fevereiro do corrente ano: ..As ações do euroterrorismo não são gestos simbólicos para mobilizar as massas,
mas agora são função somente de uma "vanguarda combatente., que cria "focos de guerrilha" como se etivesse
executando uma operação militar contra um exêrcito in~
vasor''.
Todas essas considerações. de_ certa maneira, responM
dem às nossas indagações sobre a natureza do terrorisM
mo. Não nos permitem, porém, a descoberta de nenhu~
ma razão que o torne aceitável.
De fato, o terrorismo ê fruto da atual cultura, desproM
vida de valores transcendentais, por isso mesmo destinaM
da ao fracasso. No âmago dessa cultura está a idéia de
que o homem é um ser descartável.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, o terrorismo,
com toda sua imoralidade, está quebrando, entre os boM
mens, de maneira irreversível, as mais simples e básicas
normas de convivência humana.
Assim se referiu o Jornal do Brasil, de 25-6-85, ao terM
rorismo, condenando-lhe, de maneira veemente, seus
atas monstruosos: "Vivemos numa estranha época, em
que o máximo de irracionalidade é patrocinado, às vezes,
por Governos e Chefes de Estado. Acreditando- fazer
política- quando apenas praticam o banditismo-, essas entidades financiam o terror; treinam os seus ãgentes-;
avalizam as suas práticas; e, com isto, a violência cresce
na direção de uma irracionalidade cada vez maior". Propondo uma enérgica ação contra o terrorismo, prossegue
o Jornal do Brasil: "( ... ) se os métodos do t~ror, pela
inércia, forem ..õfiCializados", estará terminada a era da
razão sobre_ este planeta. Voltaremos ao mais escuro dos
tempos bárbaros, em que só a lei da força era respeitaM
da".
Temos, Senhores, que trabalhar até o limite da exteM
nuação, se preciso, para implantar, entre os hoffiens, novos valores, nova ordem, novo sentido de vida.
Ao mundo está faltando Fé. Sem a crença na TransM
cendência será mera utopia o artigo III da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, que proclama: "Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal''.
Nenhum Estado, grupo ou pessoa, tem o direito de
exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dlre{to ou liberdade.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Josê lgnâcio Ferreira.
--

0 SR. JOS!!: IGNÁCIITFKRREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Pela vida, pela paz. Hiroshima nunca mais!
Nos últimos dias, todos os grandes jornais do País re~
lembraram a trágica entrada -do mUndo na era nuclear.
Em agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e
Nagasaki foram totalmente destruidas por bombas atômicas de urânio enriquecido. Em dois minutos de expiaM
são, a devastação foi terrível: mais de 275 mil mortos,
centenas de feridos e contaminados pela radioatividade,
muitos dos quais, mais tarâe, morreiam de câncer ou
leucemia pelos efeitos retardados da radiação.
Ás conseqüências da destruição causada pelas bombas
foram tais que" se conseguiu evitar, até agora, novas ..exM
periências" SO&re Seres humanos. Isto não quer dizer que
a humanidade tenha desistido da arma nuclear. Muito
pelo contrârío. Senão v-ejamos, Srs. SenadOres, o mundo
moderno caracteriza-se por uma põlftica de armamento
continuo. O comércio das arrriã:s absorve atualmente cerca de 700 bilhões de dólares p-or ano, isto ê, pouco menos
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do que a dívida total do Terceiro Mundo. As grandes potências possuem hoje um poder de ••overkHl" capaz de
destruir a humanidade cerca de 32 vezes cada uma. En~
fim, 40 anos depois, as potências mundiais e particularmente as superpotências, os EUA e a URSS, dispõem de
armas milhares de vezes mais destrutivas do que as
lançadas no Japão.
O que fazer? Deixar o barco correr e esperar o fim do
mundo? Construir abrigos atómicos confortáveis para
proteger alguns poucos predestin'ados, enquanto o resto
da humanidade será aniquilada? Face ao caos reinante,
sob o espectro da bomba atômica, a sobrevivência
tornou.se hoje uma aventura que exige que mobilizemos
todos os nossos rec:ursos. Cada um de nós é__uma vítima
potencial de um jogo paranóico comandado pelos que
detêm o poder.
A meu ver, Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, chegou a
hora de romper com instrumenros de anâlise herdados
de ideologias que estão desaparecendo e reinventar a vida. Acredito que essa luta pela vida tem que se des_envolver em duas frentes: uma política, que envolva toda asociedade e comunJdade científica brasileira em discussões
sobre essa questão, procurando ocupar todos os fóruns
nacionais e internacionais que estejam debatendo este assunto; e outra mais ampla, que englobe todos os nossos
sonhos de definição 4o conteúdo da própria palavra viM
da.
Não resta dúvida que a questão da sobrevivência da
humanidade exige uma resposta política que implique
numa crítica a todos os tipos de violência existentes: des~
.de aqueles que ocorrem dentro de casa até os que envol~
vem a relação Estado-cidadão. Para isto, é preciso que os
diferentes partidos políticos da Nova República se interessem de fato pela luta contra a proliferação indiscrími~
nada das armas nucleares. Que defendam a vida e a paz
em respeito ao_ Tratado de Tlatelolco, que rejeita qualquer proposta de proliferação de armas nucleares.
No mundo inteiro, surgem centenas de grupos pacifistas que lutam intransigentemen~e pela paz mundial. SeM
mana passada, em Washington, milhar-es de manifestan~
tes estenderam uri!a gigantesca faixa da paz em torno d~
edifícios públicos. Munidos de 26 mil painéis de tecido
colorido atados uns aos outros, eles envolveram o PentâM
gon:o, cruzaram a ponte sobre o rio Potomac em direção
ao Càplt61io, passaram em frente à Casa Branca e ama!rararn a outra ponta no "Lincoln Memorial", num total
de 24 quilômetros. Para que esta manifesta.;;ão fosse
possível quase todos os Estados americanos participaram, além de 17 países que enviaram suas contribuições
para formar o cordão da paz.
Porém, não basta apenas lembrar a tragédia de 40
anos atrás como affrmou o Papa João Paulo II, é preciso
combatê-la aqui e agora.
nada adianta os líderes da
ÜRSS e dos EUA se acusarem mutuamente de bárbaros,
enquanto dormem sobre verdadeiros barris de pólvora
atômica. De um lado, o líder Gorbachev acusa os EUA
de bárbaros por terem lançado, há 40 anos atrás, as
bombas no Japão; do outro, o Presidente Reagan responde que, para ele, o_ que sempre pareceu bárbaro foi a
-DJatança, por parte de Stalin, de 20 milhões de compaM
triotas durante o seu governo. De nada valem acusações
deste nível, se os países continuam aperfeiçoando seus
artefatos atômicos.
Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é ridiM
culo debater agora se a pavorosa decisão do exPresidente Truman de usar as bombas era ou não justifi~
cãda, como alguns cientistas políticOS; procuraram fazer.
O brigadeiro Curtis Le May, que transmitíu há- 40 ai1os
aos seus pilotos a ordem de bombardear Hiroshima, calM
cula que na época as baixas americanas seriam de mais
de I milhão de homens, caso os EUA tivessem que invaM
dir o Japão, onde a resistência seria até a morte.
Devemos, isto sim, voltar nossos esforços para a reuM
nião_ de cúpula finalmente marcada para os dias 19 e 20
de novembro deste ano em Genebra. Aliados durante a
2f Grande Guerra, os EUA e a URSS tornaram-se inimigos no pós-guerra. Seus dirigentes encontraram-se em 13
ocasiões, desde_o fim da 2• Grande Guerra, fias, na práM
tica, não conseguiram eliminar as tensões. De fato, Sis.
Senadores, desde o encontro de Roosevelt com Statin em
Fevereiro de 1945, pouco antes do fim da Guerra, pag..
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sando pelo encontro entre Krushev e Kennedy em junho
de 60, até a última reunião entre Carter e Brejnev em junho de 1979, pouco terreno se ganhou em defesa da paz
mundial, apesar de todas as conferências pelo desarmamento e da assinatura dos acordos de Salt-1 e Salt~2.
Desde então, 6 anos já se passaram sem que os dirigentes das superpotências se encontrassem para estabelecer
realmente um acordo a favor da contenção de armas nucleares e da paz mundial. Por isso, mesmo sem uma pauta definida, as expectativas são positivas pelo fato de a
reunião ter sido marcada para Genebra. Esta também é a
opinião do SenadOr democrata Gary Hart, que acompanha as negociações entre EUA e a URSS sobre a JimiM
tação de artefatos atômicos.
Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, para reforçar perante esta tribuna o meu profundo respeito pela vida, pela paz e lembrar aos ilustres
líderes das superpotências a enorme responsabilidade
que pesa sobre seus ombros ao se encontrarem em noM
vem!J:ro próximo em Genebra, pois de nada adianta preparar uma reunião nos mínimos detalhes para se discutir
uma proposta concreta de desarmamento nuclear, se
seus participantes continuarem com os espíritás armados
numa clara atitude de competição para ver quem detém
o maior poder de_ fogo atômico.
É preciso antes de mais nada desarmar os espíritos
para que possa surgir algum acordo efetivo desta próxi~
ma reunião. Enquanto o germe da autodestruição contiM
nuar prevalecendo sobre o instinto de sobrevivência do
homem, infelizmente o mundo caminhará pelo lado obscuro da política armamentista; porém, se concluirmos
que esta corrida armamentista é uma loucura, poderemos permitir que o novo homem renasa, na virada do século, não das cinzas de uma hecatombe nuclear, mas sim
da consciência de que a vida é o que temos de mais preM
cioso para preservar.
Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cesar Cals.

O SR- Cl!:SAR CAIS (PDS- CE. Pronuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia 7 do corrente mês, o Ceará perdeu uma
de suas mais ilustres personalidades, que durante longos
anos empretou o brilho da sua inteligência para o pro~
gresso cultural e o desenvolvimento intelectual do meu
estado.
RefiroMme, Sr. Presidente, ao poeta, advogado_ejorrlalista Jader de Carvalho que, apesar dos seus 8_3 anos de
idade, era possuidor de uma _extraordinária lucid~z e in~
vejâvel capacidade mental, cuja vitalidade se refletia no
trabalho literário que realizou atê os últimso dias de sua
profícua existência.
O escritor JaUer de Carvalho nasceu no dia 29 de deM
zembro de 190 I, na cidade de Quixadá, passando, posteriormente, a residir no município de Lavras da Mangabeira, onde ínicíou as suas primeiras atividades escola~
res, depois, com a transferência de SUs fámiHai'eS para
Fortaleza, o consagrado poeta conterrâneo concluiu seus
estudos na capital cearense, bacharelando~se em ciências
jurídicas e sociais, -pela: -faculdade de direito do Ceará.
Jader de Carvalho foi um modelo de idealismo e de
carreia pública, _onde adotou os princípios de lealdade e
honestidade de propósitos. Na famflia ensinou o amor e
preservou a sua unidade com devoção e respeito. No
exercício das funções de jornalista fundou vários periódiM
cos em Fortaleza., entre os quais o Diário do Povo, que
marcou época memorável na história da imprensa ceaM
rense, além de ter colaborado com os conceituados jornais .. 0 Povo", "Tribuna do Ceará" e "O Nordeste".
do_tado de inigualável talento, deixou inúmeras obras
publicadas, obtendo, com uma delas, o primeiro -prêmio
da Academia Brasileira de Letras, concorrendo com renomad~s poetas brasileiros. Pertenceu aos quadros da
Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico e
Geográfico do Ceará, da Associação Cearense de imM
prensa e da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Ceará. Graças à sua sensibilidade poética e a sua inspiração lírica ganhou o título de "Principe dos poetas C~
renses"._Apesar da sua moderação e serenidade, sempre
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demonstrou o seu sentimento -de fidelidade às causas quedeferideu na sua militância forense, sem se deixar impres~
sionar com o poderio dos __ seus eventuais adversários,
prevalecendo continuamente os seus fortes e bem fundamentados argumentos.
Jader de Carvalho, Sr. PreSidente, foi casado com a
festejada cronista Margarida Sabóia de Carvalho, tam-

bém jâ falecida, de cujo consórciO" nascera-m -seis filhos
que herdaram dos pais os mais ínesqi.tecíveis exeriiplos de
decência e solidariedade humana, que continuarão bem

vivos na memória da sua -honrada farniliã.~ -DeStaco, na
oportunidade, um de seus filhos que no decurso do tempo vem se impondo no seio da opinião pública do meu
estado como uma das mais reluzentes figuras das letras
cearenses. TrataMse do Poeta, Jornalista e Emérito Professor de Direito Cid Carvalho, que, combativo como o
pai, integfã hoje õ-priin"elro escalão dos intelectuais e Juristas Cearenses, sendo Membro da Academia Cearense
de Letras e Academia Brasileira de Língua Portuguesa.
Cumpre-me, também, Srs. Senadores, citar neste momento o nome do Deputado Estadual Aquiles Peres Mota genro de Jader de Carvalho, que ao seu lado participou de inolvidáveis campanhas de natureza política desde os primórdios tempos do jornal "Diârio do Povo",
convertido no presente em uma das mais expressiVas lideranças da política cearense.
Era este, Sr. Presidente, o registro que pretendia fazer
na tarde de hoje, por entender que a homenagem do Senado Federal ao poeta Jader de Carvalho se constitui
num dever de justiça e reconhecimento a um homem que
fez do nacionalismo a sua bandeira e da poe.'>ia a sua própria vida.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.

Concedo

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr, Presidente, Srs. Senadores:

Palmas: Uma Comuníáade criando seu Desenvolvimento.
O desenvo_lvimento, tendo como escopo o efetivo progresso e bem estar dos cidadãos.que conduzem, não requer espetaculosos programas e realizações. De fato, decorre de iniciativas singulares, carregadas de criatiVídade, de disposiÇãiYde trabalho e de vontade firme de vencer obstáculos e desafios. Ao longo do tempo, estes projetas singulares acumulam-se, constituindo-se em um
elemento vital: a experiência societária, que permite reproduzir a-alnpliar esses projetas inovadores.
Ein vãrias ocaSiões, temõS traZldo a Plenário e ã:o conhecimento jjúblicó exemplos destas iniCüitivas que-me-recem apoio mais amplo para multiplicar-se e
incorporar~se a este ã.cervo de experiências de nossa so-ciedade. E hoje queremos acrescentar a estas finalidades,
a de também prestar homenagem a uma comunidade
que, de modo criativo e oUsado, leva a cabo mais uma
destas experiênciãs.
- b o caso do Município de Palmas, no Estado do Paraná, que se torna hoje conhecido como a Capital Estadual
da Maçã. Criado em 1877, como o 18"' município do Paraná- que hoje tem mais de trqentos -tem na sua história c_ontribuições valiosíssimas à formação económica
e cultural de nosso Estado. Seu padroeiro, o Senhor Bom
Jesus dos Campos de Palmas tem iluminado de modo especial seu povo ordeiro, trabalhador e criativo. É brilhante a sua saga, como passagem pioneira para -o-desbravamento dà.s terras do sudoeste do Paraná.
Tradicional centro pecuário e madeireiro, aVãnça, nos
últimos tempos, como uma das áreas de impetuosa modernização _na economia.:.... c-om- nOVas indústrias e diversificada agricultura - na organização social e cultural
- de que ê um dos paios de estimulação regiorial. E se
destaca, muito particularmente, como um dos núcleos
culturais mais i!tJportanü~s d_o Paraná.
Uma de suas iniciativas maiS brilhantes está, presentemente, oferecendo seus resultados mais significatiVos,
impactando _fortemente toda a região circunvizinha e as
próprias pe-r-Spectivas mals ãmplas do Estado. Trata-se
da introdução da fruticultura moderna, de que o -cultivo
da maçã ê o ramo mais destacado.
Várias famílias dedicavam-se há muitos_an_os, com
pioneirismo e sob duras condições, à sua produção. E

como costuma ocorrer, com sérias dificuldades, escasso
apoio técnico e económico, enfim coin obstáculos que
poderiam desanimar a quafquer um m~s não o aguerrido
povo de Palmas. Em 1973, no entanto, por iniciativa do
então Prefeito Municipal, Josê Maria de Araújo Perpétuo ~ que hoje, novamente, se encontra neste posto foí criado o Pomar Experimental de Fruticultura, totalmente erigido com recursos municipais e, o que foi mais
importante, tendo em vista as peculiaridades locais na
definição de seus Õbjetivos e estrUtura.
Fundamentalmente, o Pomar Experimental dedicarse-ia ao desenvolvimento das técnicas de produção apropriadas às condições ecológicas áessa- região e às características dos produtores locais. Seu equacionamento
baseava-se nas possibilidades climáticas - a média de
temperatura ali é de l5,89C- e de solo para fruticultura
de clima temperado; e no fato _de que o abastecimento de
fr_!,ltas, notadamente da maçã, dependia de volumosas
importações que se tornavam incovenientemente oneraM
sas.
Esta percepção do Prefeito Municipal se mostrou, em
pouco tempo, cor~eta. Foi sensível a_ melhoria observada
na produção: novas variedades _de frutas foram selecionadas, as têcnicas de plantio se aperfeiçoaram, os produtores passaram a organizar-se mais eficientemente. A
ponto de o presidente do Instituto Agronômico do ParaM
há;_ o reputado IA PAR- durante visita ao município
poder afirmar: .. Palmas será em breve a "Califórnia BraM
sileira", uma vez que a_ mação encontra aqui as melhores
condições climáticas, topográfiCas e edafológícaS doBrasil, para seu cultivo",
Do mesmo modo reagiu o afamado fruticultor Georges_Delbard,_que t~mbêm estivera em viagem de estudos
a Palmas. Segundo suas obserVações: "Examinamos um
pomar- instalado em Horizonte (Palmas), onde as macieiM
ras têm uma desenvoltura magnífica! Melhor do que as
d"a-Cui'opa!" Em suas recomendações destinadas a melhorar a organização e têcnicas de produção, este especialista insistia na necessidade de contínua experimentação para aperfeiçoar o produtor e sanar os problemas
de produção, E afirmava ser necessário um líder para
esta_atividade; em suas palavras: "não importa seu grau
de conhecimento especializado em fruticultura. Nós preferiffiO_S_ um _elemento pouco_ afeito aos Princípios de arboricultura, porém entusiasmado, sêrio, trabalhador,
ou, em uma palavra apenas, apaixonado por sua atividade, a qualquer outro mais instruido que não tenha te." E
dizía encontrar estas qualidades em elemeiitos da Cooperativa local que, segundo ele, "poderia preencher perfeitame_nte esta função, que evolui_rã em ~eguida, para a de
Coriselheiro dos Pretendentes à frUticultura".
Resultados concretos, no presente, os hã bastante: 284
hectares estão plantados .com 418 mil pés de macieira,
dos quais 408 mil em franca produção. Os 44 estabeleciJllento_s rurais dedicados a este cultivo produziram, na
colheita de 1984/85, nada menos de 3.000 toneladas de
frutos, prevendo-se que na deste ano seja superada a
marca das 4.000 toneladas. O rendimento alcançado naquela colheita foi de 12 toneladas por hectare e está assegurada uma substancial elevação deste nível, à me_dida
em que comecem a dar resultados as inovações jâ introduzidas.
A Prefeitura e os produtores, no entanto, vêm levando
à frente seus projetas. Não se limitam a iÍltroduzir novas
técnicas e obter maior produção. Numa ação articulada
e previdente estão procurando assegurar que o maior e
melhor esforço de produção se traduzam em beneficias
palpáveiS e juStos para-"todos. E a comercialização é cer.amente o maior desafio.
Em setembro próximo será Coroada de êxito mais uma
de suas lutas: inaugurar-~e-á a primeira Unidade Arma-

zenadora FI'igorifica totalmente construída com recursos
estaduais em terreno, cOm 72.665 m 2-; doado pela Prefeitura Municipal. O Governad_or José Richa a entregará à
região,-corit capacidade de estocagem para 4.500 toneladas de batata-semente e 2.500 toneladas de maçã em suas
19 câmaras frigoiíficas. seu projeto, que resultou de ati-vos esforços e colaboração da Prefeitura, p"ennite-rãpida
e barata ampliação, na medída em que surjam maiores
_necessidade_. E juntº a ela funcionarão uni4ades de apoio
à comercialização, como o serviço de classificação e unidades de embalagem automatizadas e serviços de apoio à
comercialização e transporte.
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Simultaneamente, várias campanhas de conquista de
mercado estão ein andamento. 'fendo que ocupar espaço
antes tomados por produtos estrangeiros de longa tradição, faz-se necessãrio, em primeiro lugar, angariar a
confiança e preferência do consumidor e assegurar-lhe
um suprimento regular e de bc»~; qualidade. Este tem sido
6 "paper-das Feiras da Maçã, realizadas em dezenas de
municípios de todo o Estado. E que terâ um ponto culM
minante, no ano pró_xi~o com a instalação em Palmas,
da II Feira Estadual da Maçã.
Com todos estes sucessos, consolida-se este ramo de
fruticultura em Palmas. Já se encontra plenamente enraizada a produção para consumo imediato, com as variedades Gala e Belgaden representando respectivamente
43% e 26% da produção; e a variedade Fuji, também
apropriada para uso industrial, jâ alcança 15% do volume produzidO. O que abre novas perspectivas, com as
possibilidades de desenvolvimento de mais uma linha de
industrialização no Município.
Todavia, Senhor Presidente, Senhores Senadores, não
para aí o esforço local. O Prefeito José Araújo Perpêtuo
e sua valorosa equipe tem procurado estimular uma saM
dia diversifici!.çãO económica das estruturas produtivas
locais. Esta Unidade Armazenadora, ao mesmo tempo
em que apoia a pomicultura, está dando alento a um
ramo de crucial importância à produção agrícola de toda
a região circunvizínha e, a médio prazo, para todo o Paranâ: a produção de batata-semente. Devido a pr-oblemas técnicos e de qualidade a maior parte deste insumo
vem sendo importada pelos agricultores brasileiros. E
Palmas dispõe de ótimas condições para seu cultivo. Do
mesmo modo, amplia-se a produção de outros tipos de
frutas.dc clima temperado, como o pêssego, a nectarina e
a ameixa. E ali se destaca também um dos principais e
mais promissores centros criadores de gado caracu.
Talvez bastassem estes fatos para dar idéia de como
uma comunidade local, articulada e coesa, pode desvendar e avançar caminhos novos e promissores em seu desenvolvimento. Politicamente amadurecida, esta comunidade tem demonstrado sábia e prudente habilidade na
escolha de seus representantes e dirigentes políticos, exatamente como no caso presente, quando reconduziu à
Prefeitura o Sr. José Maria de Araújo Perpétuo.
E é este mesmo espírito de luta e de clarividência que a
faz progreclir no campo educativo-cultural. Fiel à sua secular tradição, educar seus filhos tem sido um de seus
mais constantes empenhos. Dispondo de ampla e satisfatória rede de escolas elementares e mêdias e de unidades
de formação profissional, lançou-se desde 1967, com a
criação do Centro Pastoral Educacional e Assistencial
Dom Carlos, ao desenvolvimento de suas próprias escolas supC!:iC?~· ql:le mantém a Fac1:1ldade d~ Filosofia,
Ciêncíãs e letras de Palmas, oferecendo cursos de Ciências_-:-_ Biologia, Matemãtica e Química, Pedãgogia, História, Filosofia e Letras. A ela se junta a Faculdade Reunidas de AdministraçãO, Ciências Co-ntábeis e Ecoriómicas de Palmas, mantida pela Prefeitura Municipal, ofere-cendo à juventude)Q~al os CJ.Irsos de Administração de
Empresas, Administração Rural, Ciências Coritãbeis e
Economia-. E, muito breve, Palmas estará contando com
um dos mais modernos campus universitários de nosso
Estado, coroand.~ todos estes esforços em prol de sua
elevação culiüi'al. - · - - _Senhor Presidente, Senhores Senadores, mais do que
extensos elogios ou retóricos cuinprimentos, acredito
que o simples e direto relato dos feitos de uma comunidade e de suas lideranças constitui a melhor homenagem
que a elas se possa prestar. Sempre que estes atas e sucessos tenham esta qualidade fundamental de refletir ocarâter e- o denodo de seus cidadãos e possam servir, assim,
como exemplo de trabalho e de atitudes para a Nação.
E seu exemplo é claro e fêrtil. É o de partir da tradição, da acumulação de experiências e da prudência,
para vencer os períodos de adversidades e os obstáculos
do cotidiano, abrindo novos caminhos com criatividade
e perseverança. O exemplo de Palmas nos parece demonstrar que nossos potenciais de desenvolvimento só
nós mesmos podemos despertar e explorar; e que para isso, são determinantes a consciência política, a capacidade de trabalho e lideranças previdentes e dinâmicas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
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O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:

Das leis

coloniai~

ao império do arbítrio

0 BRASIL DE TODAS

AS CONSTITUIÇ0ES
A discussão de temas ligados à ConstituiçãO Federal e
à Convocação da Assembléia Nacional CoilStituinte tem
merecido amplo apoio por parte dos Poderes da Repúbtica, em especial do Legislativo, numa tentativa de,
assim procedendo, ampliar cada vez mais o alcance do
assunto e possibilitar o aprofundamento de seu conteúdo.

Carlos Roberto CRUZ(*)
I --Período
Colonial e Império

Descoberto em t .500, somente 32 anos mais tarde- O
Brasil começou a ser colonizado, sendo então dividido
pelo governo da Metrópole, em Capitanias Hereditárias,
Em auxílio a essa tarefa, surge a imprensa, alar8ando_
onde os donatários exerciam poderes privilegiados, em
os espaços de diScussão Prtim-overtdo o acesso popular
detrimento dos poderes da Coroa.
a matéiia de tão alta relevância.
- --- - -Cada Capitania recebeu o seu foral onde eram consolidados
não só os direitos da Coroa, como também os dos
A esse respeito, louve-se a reportagem publicada no
donatários e os dos futuros colonizadores. O sistema não
Estado de Minas do dia 3 de agosto, de auto·ria de Carlos
deu
resultado
visto a independência e a falta de interesse
Roberto Cruz, intitulada "Cn3f-ãsif de todas aS Consticomum entre as Capitanias, bem como a não existênciatuições", onde é feita uma anáfíse, em termos sintétiCos,
de- uma ~nidade de direção. Por este motivo o Rei de
mas nem por isso simplificados, da trajetória das Cariils
Portugal resolveu sobordiná-las a um Gov~rno Ge~al
Magnas de nosso País e das Assembléias Con-stituintes.
qUe-teVe sua sede na Bahia a partir de 1548.
- A instituiÇão deste sistema de governo correspondia à
O autor, mais além de simPlesmente se circunscrever a
necessidade
de
se
uniformizar
e
centralizai
a
adniinis~
uma análise isolada dos textos, interrelaciona os aconteti'ação da Co_lônia, aCa-Pando com os arbítrios d-os do_n_acimentos em razão dos fatos históricos, estabelecendo o
tâdos e regulando as relações entre as Capitanias,
nexo ideológiCó-natur"ã.Cque culminou com -a decretação
tornado-as dependentes de um poder central dentrO dos
das Cartas.
limites da terra recém-descoberta.
No momento em que vivemos, de mobilização de to~
O Governo-Geral era formado por um OUVIdordos os segmentos da sociedade em torno dos aspectos reGeral, que era o encarregado dos negócios da Justiça;
ferentes à reforma constitUcional, a reportage.ril-it_ãÕ_poulll Provedor~Mor, encar~egado dos negócios da Fazendã.; e- uln Capitão-Mor-da Costa, encarregado da defesa
deria ter sido mais oportuna, ainda mais pela fOrma
__ do litoral. Mais tarde foi nomeado para comandar as arcomo está apresentada.
mas da capjtal, um Alcaide~Mor.
Por isso, Senhor Presidente, comO reC-onlieciliie-Itto
Em 1640 o Brasil foi elevado a categoria de Vi~
pelo grande serviço que a reportagem do Estado de MiReino de Portugal, título apenas honorífico, sendo mannas vem trazer ao enriquecimento do quadro da história
tido o mesmo regime de Go'Lerno-Geral até 1815, quanconstitucional brasileira, solicito sua transcrição- nos
do então, foi eleVado à categoria de Reino Unido de PorAnais do Senado Federal.
tugal e Algarve, por D. João VI. No vice~reinado toda a
legislação estava contida no Código português denomiEra o que tinha a dizer. (Muito bem!)
nado "Ordenações do Reino".
Em 1820 quando est3.va no Rio de Janeiro-com toda a
sua Corte, fugido da invasão napoleónica, o rei D. João
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
VI,
eclodiu a revolução do Porto, que convocou as CorSENADOR ALFREDO CAMPOS.)
tes, que compeliram o rei eiilado a jurar a COnstituição,
A História Constitucional do Brasil, é a história
tal -como elas- a decretaram.
de um País marcado_ pela transitoriedade das instiAs bases desta Constituição também -foram juradas
tuições, e cujo pensa-rnento político ainda não atinpor Pedro I perante o Senado e a Câmara no diaS de jugiu a meta ideal a que chegaram outras nações, esnho de 1821.
pecialmente aquelas que em mais de um momento
I• Constituinte
insPiriranl nos nossOS constittiinfes. EStCS-485 anos
de história ou, mais precisamente, estes 345- anoS,
No
dia
23
de
janeiro
de 1822 tornou-se público qu~
pois a história constituCional dO -BriiSJJ comeÇou
uma representação do povo solicitava a convocação de
com as "Ordenações do Reino", aqui adOtadas em
uma Assembléia Geral das províncias brasileiras, o que
1640, durante o Vice-Reinado, são um testemunho
aconteceu no dia 3 de junho quando os ministros de Esinegável da instabilidade política que marca a ferr-o- .
tado
e os procuradores gerais da província do Rio de Jaquente os povos em desenvolvimento. também o
neiro-e Cis:Platina apresentaram a D. Pedro I um requeritestemunho de que os regimes e as suas leis, como os
mento,
em virtude do qual foi expedido,no mesmo dia, o
homens, pelo próprio c3.ráfer de povo em desenvoldecreto que convocou a I• Assembléia Constituinte eLevimento, que caracteriza O Brasil, são marcadas pe!ã gislativa do País.
instabilidade, que os transforma, para o amilista e
Esta Assembléia, que, como se pode notar, foi convo~
observador, em partes de um todo em estágio de
cada antes da proclamação da Independência somente
construÇão, que dará no que se chama de consciênfofiilstalada no dia "3 de maio de 18'23.
cia nacional quando concluído.

e

e

Mas o povo brasileiro jâ não aceita inais ser regido por legislações casuísticas, ditadas por regimes
autoritários e discriciOiuirióS. Ele já não aceita mais
constituições rasgadas e pisoteadas. Também basta
de cartas emendadas a toda hora. O povo quer uma
coisa simples, democracia plena e justiça social. Passados _estes 21 anos de autoritarismo imposto pelo
regime militar de 64, durante os quais pelo menos
três gerações de brasileiros se _viram privadas do direito çl.e opinar e influir sobre o que lhes dizia respeito diretamente, o Brasil, agora, reclama por uma
c_onstituição que acabe com as seqUelas que atingiram moralmente todos os brasileiros nas_ últimas
duas décadas. Com a Nova Constituinte ê chegada a
hora de se lavrar, definitivamenfe, a certidão de nossa maioridade p·olítica, como Nação e povo capazes.

A I• outorga
De acordo com as instruções de 19 de junho, assinadas
por José Bonifácio, foi fixado em tOO o número de depu-

tados para formarem a Assembléia. No dia 5 de maio foi
nomeada uma comissão especial para redigir o projeto
da Constituição~ Para relator foi df:signado Antônio
Oirlos . O projeto foi apresentado ao plenário da Constituinte no dia I'i' de setembro. No entanto, devido à rivalidade existente entre brasileiros e portugueses "adotivos"
-que contavam com as simpatias do Imperador- a situaç_ão naqueles dias era crftica, com vários incidentes, o
que acentuou ã desinteligência entre D. -Pedro e a As~
sembléia Constituinte. Em virtude disso~ a COnstituinte
foi dissolvida pelo Imperador no dia 12 de novembro de
1823, se"iido no dia seguinte, decretada a criação de um
Conselho de Estado com a finalidade de elaborar um
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novo projeto constitucional. Apresentado no dia II de
dezembro, foi o projeto distribuído às Câmaras Municipais para receber emendas e ser então submetido à nova
Constituinte, cfue já -havia sido convocada. No entanto,
por ·estar ocorrendo, na ocasião, em todo o País, "diversas perturbações da ordem", achou melhor o Imperador
jurar o projeto tal cOmo lhe foi apresentado.
Carta Imperial
Promulgadaem 25 de março de 1824, a ••constituição
_do_lmperador" estabeleceu quatro Peres políticos: Legislativo; Moderador, Executivo e Judiciário. O Legislativo
compunha-se de duas Câmaras, sendo que uma delas, a
dos Deputados, tinha caráter eletivo e temporário; a outra, a dos Senadores, tinha carâter vitalício (Arts. 35 e
40). O Mod~rador cabia privatimente ao Imperador,
cumprindo-lhe velar pela independência, harmonia e
equilíbrio dos demais Poderes (Art. 98). O Executivo era
constituído pela pessoa do Imperador e pelos ministros
de Estado. O J udiciârio, pelos juízes e jurados (Art. 151 ).
~O governo das províncias era exercido por um presidente, nomeado pelo Imperador, e por um Conselho Geral
(Art. 165). O govenro municípal tinha caráter eletivo

(Ar!. 188).
A "Constituição do Imperador" através do Art. 179,
declarava e garantia, ainda, os direitos civis e políticos_,
Princípios
A Constituição de 1824, em seus 179 artigos institui
como princípios de ordem jurídica e social o seguinte: I)
País livre e independente; 2) governo monárquico, hereditário, constitucional e representatiVo; 3) religião católica adotada, permitindo-se outras, em seus cultos "particulares"; 4) quatro Poderes: Legíslativo, Moderador,
Executivo e judiciário; 5) O Imperador podia, em qual~
quer época, a bem público, convocar e dissolver a Câmara dos Deputados; 6) eleição indireta para a Câmara dos
Deputados e para o Senado, sendo que, para este, pelo
sistema de lista tríplice; 7) o Príncípe Imperial, com 18
anos, seria considerado Conselheiro de Estado, sendo
que os out~os príncipes do I~pérío _ficavam na d~pen~
dênda do Irltperador; 8) elaboraçãÕ do Código ·civil_e_
Criminal, que, em resumo, garantiam o direito de propriedade; aboliR Os açoites e õ uso do ferro quente e outras crueldades.
Regências
A pe"fda da Cisplatina (1828) e outras incompatibilidades com o povo, levaram o Imperador a abdicar do trono, no dia 7 de abril de 1931. Constitui-se, então, de
acordo com a Carta de 1824, a Regência Trimi Provisórht, c_uja primeira providência rôf ·a reintegi3.çâo dO
Ministério, demitido pelo ex-Imperador, e a convOcação
de uma Assembléia Legislativa.
Em 12 de outubro de 1832, após ter sido votada pela
Assembléia Legislativa, foi sancionada pela RTP a lei
autorizando a reforma constitucional, concretizada com
o Ato Adicional de agosto de 1834. A transformação_dos
Conselhos Gerais das províncias em Assembléias Legislativas;- a substituição da Regência Trina Permanente
pela Regência Una Temporária e a supressão do Conselho de Estado, foram algumas das inovações do Ato Adi~
ciO n-a!.
Em 12 de maio de 1840 foi promulgada a ''Lei de Interpretação" que colocou as províncias novamente sob a
dependência do poder central.
Pela Lei n~" 251, de 23 de novembro de 1841, foi res-tabelecido o Conselho "de Estado, e, pelo Decreto número
523, de20 deji.tlho de 1847, criou-se o cargo de presidente àO Conselho de Ministros.
li--Carta de 91
e 1• República
Vitoriosa a revolução Repllblkana em 1S de novembro de 1889, foi constitufdo o Governo Provisório
sob i chefia do Marechãl Deodoro da FonSeca, com poderes "discricionários", segundo decreto baixado naquele mesmo dia, regulamentando a revolução. O dec!eto
instituía, ainda, o sistema federativo de governo, e, em
seu artigo 7~", ••aguardava, como lhe cumpria, o pronun-
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ciamento .definitivo, do povo da Nação, livremente expressado pelo sufrágio popular".
No dia 3 de dezembro de 1889- aniversârio do manifesto repubttcano de 1870- o Governo Provisório através de Decreto n~> 29, Iionfeou uma comissão de cinco
membros para elaborar um projeto de ConstitUição. A
convocação da Assembléia deu-se pelo Decreto n~' 78-B,
do dia 21 de dezembro de 1889, ficando marcada a sua
primeira reunião para o diã Cle riõ"vembro do ariõ seguinte, e, as eleições de seus membros, para dois meses
antes.
Na data marcada para as eleições constituintes, fcii'am
eleitos 63 senadores e 205 deputados, que se reuniram
pela primeira vez em dia determinado pelo Governo -Provisório. Na ocasião, a comissão que havia sido designada
para elaborar o projeto-base da Constituição Republicana, apresentou 3 projetos;sendo um de autoria de Santos
Werneck e Rangel Pestana, outro de Magalhães CaStro e
o terceiro de Américo Brasiliense. Os três foram então
fundidos em um só, redigido por Rangel Pestana e apresentado ao Gciverno Provisório em-24 de maio de 1890.
Após" algumas modifkaç-ões, feítas Por Rui Barbosa, en~
tão ministro da Fazenda e interino da JustiÇa, o projeto
foi aprovado pelo governo de Deodorci da Fonseca e (fi:
vulgado por inteiro, sendo em seguida encaminhado ao
Congresso que, sob a presidência de Prudente de Morais,
elegeu, no dia 22 de novembro de 1890 uma comissão de
21 membros - um de cada- Estado dã Federação e do
DF - para que aprecíasse desSe s"c.~U parecei,- o- que
ocorreu na sessão do dia 10" de dezembro. Os debates da
ConStituinte eom -torno do- pr-OjetO, dui-aram atê 23 de fevereiro"-de 189_1, sendo fiÍlalmenle aprovado no dia seguinte.
As principãis alteraçõeS que a "Comi-sSão dOs 2F'- f{:z
no projeto, com a fin-alidade -de democratizã-lo, foram as
seguintes: eleição direta para presidente, vice-:Pfesídente
e senadores (emenda Júlio de Castilhos); mandato presidencial d~- 4 anos ao invés de 6; prerrogativa ao próprio
Congresso para prorrogar sessões, sem a sanção do presidente; supressão das penas de banimento e de morte; e
rejeição do dispositivo que proibi"a a fUndação de novos
conventos ou ordens monâsticaii:

rs

e

Pedro.
O priineiro a outorgar
Começou co·m ele. Fechou a p?inleira Constituinte
O dedo de Rui
Na I• Carta, de 1891, ele reescreveu tudo
A Carta de 1891
A Constituição de 1891 foi inspirãda em seuS- princípios fundamentais, na Constituição dos Estados Unidos.
Os seus princípíós básicos Crãm: fOrma de governo republicano (Art. I~>); forma: de Estado federativô (Art. i"');
regime de governo J)i-esidencialistR (Art. 41); Executivo
Judiciário .. harmónicos e independentes entre si", como
órgãos da soberania nacional (Art. 15); Executivo exercido pelo presidente que seria substitu(do, em caso de necessidade, pelo vice-presidente, que era tambêm presidente do Senado (Arts. 41 e 49); Legislativo formado
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado (Art. 16); Judiciário exercido por Juízes e Tribunais, e, composto do
Supremo Tribunal Federal e dejufzes e Tribunais Federais distribuídos pelo País (A rt. 55); Estados com própria
Constituição~~-respena-ndo-se os princípios da Carta Federal (Arts. 63 e 65); Municípios organizados pelos Estados, assegurando-se-lhes autonomia em tudo que disesse
respeito ao seu particular interesse (Art. 68); Tribunal de
ContãS-pãra liquidar as Contas da-União- verificar Sua
legalidade (Art. 89); girantia dos di_reitos individuais
(Art. 72); e instituição da Justiça-Militar para formaÇào
da culpa e julgamento dos crimes militares (Art. 77).

e

e

A reforma de 1926
A Carta de 91 sofreu uma única reforma, que foi Proposta, a pedido do Presidente Artur Bernardes, na sessão
da Câmara dos Deputados do dia 3 de julho de 1925,
sendo aprovada no ano seguinte pelo Congresso. Para
que fosse estudada a propoSta de emendas, foi nomeada
uma comissão de 21 membros. As emendas principafS f0-!,.ª.1:!!: enumeração dos princípiOs constitucionais que os

Estados _deviam observar (Art. 6); instituição- do veto
parCial (Art. 37}; e--restriçã9_ do habeas -Corpus à proteção
de locomoç_ãQ JArt. 72).
UI - Revoluçio
de 30 e Carta de 34

Em 3 de ou_tu.bro de 1930 iriompeu o movímento revolucionãrLo enca.beçado por Minas (Antônio Carlos), Rio
Grande do Sul (Getúlio Vargas) e Paraíba (João Pessoa}.
-A revolução, irrompida no Sul, alastrou-se por vários
Estados. Solidãrias com o movimento, as forças de_ terra
e mar, sediadas no Distrito Federal, (então Rio de Janeiro), depuseram o pres~dente Washington Luiz no dia 24
de outubro de 1930. -Assumiu, então, o Governo, uma
Junta Governativa. No dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, chefe civil da revolução, recebeu o governo
da Junta. Dias após, em 17 de novembro, foi criado o governo Provisório pela Lei Orgânica do Governo Provisório (Dec. n9 19.398, de 11-ll-1930), com a finalidade
de "prover a reorganização geral da República"_._ (Art.
13).
A "Lei Oigânlca do_Go~ertJ."o ProVisório" continha 18
artigos e estabelecia, como pontos importantes, o seguinte: um governo provisório discricionário com acumulação do Executivo e do ~islativo pelo presidente (Art.
i"'), dissolução do Congresso,_ Assembléias e Câmaras
Municipais (Art. 2~>); manutenção do Poder Judiciãrio
.com as atribuições legais, salvo_ a de conhecer atos do
Gov_erno_Provisório ou de seus delegados (Art. 39); revigoramento das Constituições federais, estaduais e demais leis em vigor, nos pontos em que não colidissem
com c<1 Lei Orgânica (Art. 4"'); suspensão das garantias
constitucio_oais (Art. 5"'); ínt_ervenção federal nos Estados
e Municípios (Art. li); limitação do Poder Constituinte
(Art. 12); ecriãção de um Tribunal EsPecial para processar e julgar os crimes políticos e funCiOnais (Art. 16).
Revolução de 30

Constituinte de 34
Antes de eclodir a Revolução Constitucionalista de
1932, em São- Paulo, chefiada pelo interventor federal
naque!e Estado, Pedro d~ Toledo,_já o Governo Provisório havia fixado a data para eleições constituintes. A
Assembl~ia que s~ _instalo~ no dia 15 de novembro de
1933, no Palácio ~iradente.s, no Rio, era constituída por
254 deputados sendo que, destes, 214 foram eleitos na
forma prescrita pelo Código Eleitoral e os outros 40 na
forma e em datas reguladas em d~reto posterior, pelos
sindicatos e pelas associações de profissões liberais e funcionários públicos. Desses, 20 ~am empregados e 20 em~
pr~gadores, inc_lJ.lindç>-se nos últimos, 3 representantes
das profissões liberais, e nos primeiros, 2 representantes
do fun~ion;Ilisn;to _Q_{lbljco. Para estudar o anteprojeto
designou-se a ..Co_missão dos 26" (um de cada Estado e
_d? DF, e mais cinco representantes de classe. Depois de
Tecc:ber várias emendas por parte da Ç~missão, o anteprOJeto foi entregue, por assunto, a vãriãs-subcomissões,
sendo então todos os capítulos detalhadamente alterados, sem, no entanto, alterar o cunho acentuadamente
democrata-social extraído da Constituição -de Weimar,
na qual se inspirou. As discussões e votação
prolongaram-se afê"junho de 1934, sendo então, a 16 d_e
julho deste ano promulgada a nova Constituição.
Ino;ações
Quanto à foi-ritil:IJiliodução do nome Deus no Preâmbulo (na carta de 1891, por influência do PositiviSmo, o
noine' de Deus foi suprimido): incorporação ao texto de
prece!tos de Direito Civil (a família, Arts. 144-147), de
DireitO Comercial {restrição à atividade mercantil Arts. 115-116), de Direito Socíal (educação, cultura, tra-balho e previdência- Arts. 148-158 arts. 121~123) e d_e
Direito Adminístfativo (direitos e deveres do (uncionârio público - Arts. 168-173); aumento" do número de
títulos e capítulos, passando de91 em 1891 para 187 artigos.
Quanto à substância: reforço d-os víRCu!Os federais
(Arts. 9, 12 e 14); poderes independentes e coordenados
entre si (Art. 39);_sufrãgio feminino e voto secreto (Aits.
23 e 52); o Senado com funções Oe prover à- coordenação
do_s poderes, manter a continuidade administrativa e velar pela Constituição (Art. 88); os ministros de Estado,
com responsabilidade pessoal e solidário com --o Presi-
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d~te, e obrigados a _comparecer ao Congresso para prestarem esclarecimentos ou pleitearem medidas legislativas
(Arts. 60-61); a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral como
órgãos do Judiciá.rio (Art. 63); o Ministêrio Público, o
Tribunal de Contas e os Conselhos Técnicos, coordenados em Conselhos Gerais, assistindo aos ministros de Estado, como órgãcis de cooperação, nas atividades governamentais (Arts. 95~l03); normas reguladoras da ordem
económica e social (Arts. 115 e 143); normas reguladoras
da família, educação_ e cultura (Arts. 144 e 158); normas
reguladoras _dos funcionãrios públicos (Arts. 168-173); e
normas reguladoras da segurança nacional (Arts. _159167).
- No capitulo das Disposições TransitóriaS, concedia
anistia total para os crimes políticos e aprovava os atos
do Governo Provisório e de seus delegados.

Getúlio e Emendas
No dia seguinte ao da promulgação da nova Carta, o
Congresso Federal elegeu Getúlio Vargas para presidente da República durante o primeiro quatriênio constitucional.
Em dezembro de 1935, por ato próprio, e por influência de Getúlio, o Congresso promulgou o Decreto Legislativo n~> 6, introduzindo três emendas no Estatuto: a)
equiparação ao "estado de guerra", da "comoção iiiteStina grave", b) perda de_ patente e posto, sem prejuíZo de
o.utt;~ penas, !lO oficial das F~rças Armadas que praticar
itos sUbversivos colltf-ã as instituições políticas e sociais,
e, c) o mesmo para o funcionáriO civil, com demissão do
serviço público. Foram todas medidas de "defesa-doEstado", em função dá denominação Intentona Comunista,
que hã um mês tinha eclodido (27-ll-35)".
--

CONSTITU!Ç0ES
NO BRASIL, SEMPRE
A REBOQUE DA CRISE
Ell}enda e remendada dezenas de vezes, desde a sua
outorga imposta pela Junta Militar, a Carta de 69 é a que
ainda nos rege. A sua substituição por uma Constituição
realmente democrática e representativa do pensamento
dos vârios segmentos da sociedade brasileira, para que
dure e prevaleça sobre todas as cris.es futuras, ê a missão
da Assembléia Constituinte sonhada pelo Presidente
Tancredo Neves, ejã convocada pelo presidente Sarney e
que se instalará em 1987.
IV- O Estado-Novo
e a Polaca
As eleições que iriam eleger o sucessor de Getúfío Vargas, que deveria deixar o poder em 3 de maio de 1938, estavam marcadas para o dia 3 de janeiro do mesmo ano.
Dois candidatos disputavam: Armando Sales de Oliveira
e José Amêrico de Almeida. Paralelamente à disputa presidencial, com duas forças se chocaram. O integralismo,
com suas paradas monumentais pelas ruas do Distrito
Federal e as esquerdas. Conflítos sangrentos ocorreram
nas ruas do Rio quando as duas facções se batiam numa
tentativa de fazer prevalecer suas idéias. Em meio a tudo
isto, a campanha presidencial arrefeceu, caindo para segundo plano, e, encerrando-se praticamente. O Congresso havia v9tado a lei_que decretava o "c;stado de guer~a"
e a imprensa estava censurada pelo governo federal.
Estado-Novo
Getúlio usou e abusou
O Estado-Novo
No dia lO de novembro_de 1937, Getúlio Vargas alegando que a "paz política e social estava profundamente
perturbada por conhecidos fatores de desordem" e pela
~·extremação.de conflitos ídeológícos", que "colocavam
a Nação sob funesta iminência da guerra ~ivil", decretou, .. com apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opin~ão nacionã.l", uma Constituição querestringia as liberdades.
A Constituição Getulista, tipicamente autoritária, fõi
e~af?~rada por Fral)Cisco Campos, então ministro da JusfiÇa, inspirada na Constituição polonesa de 1935, outorgada pelo marechal Pilusudsky. Romeu a "polaca", com
a tradição democrãtíCã, e inaugurou no País uma "ditadura de direito", a exemplo da Polônia.
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As principais Inovações do Esiã.tuto foram- quanto à
forma: 1) foi OutOrgada; 2) foi suprimida a palavra Deu!'
do preâmbulo; 3) trocou~se o titul'? cl~Si(!o •·oo Poder
Executivo" pelo ..Do Presidente da RepllbHca"; _4)
criOu-se o capítulo "Da defesa do Estado", 5) Senado
transf armou-se em Conselho Federal. Quanto à substância: 1) moderou a autonomia dos Estados (Arts. 6-10); 2)
ampliou a autoridade e o mandato do Presidente daRe-pública (Arts. 73-80); 3) alterou a composição do Conselho Federal (Arts. 50-56); 4) críou o Conselho de Economia Nacional (Arts. 57-63); 5) restringiu a autonomia do
Congresso (Arts. 64-65);_ 6) o mesmo com o Judiciário
(Art. 96); 7) criou o ••estado de emergência'' com res-..;trições das garantias iOdividuais (Arts. 166-170); 8) restaurou a pena demorte(Art. 22); 9) estabeleceu plebiscito para aprovação da Constituição outorgada(Art. 187);
lO) renovou o mandato de Getúlio até o plebiscito (Art.
175); 11) dissolveu a Câmara, o Senado e demais Assembléias deliberativas (Art. 178), e. finalm~nt~, declarou o ..estado de emergência" (Art. 186):
Vieram logo as medidas de consolidação da ditadura;
os partidos foram dissolvidos; deu-se autonomia ao Tribunal de Segurança para julgar os crimes políticosociaiS; amplicou-se os casos de imposição da pena de
morte (delitos político-sociais); restabeleceu-se por tempo indetenninado a aposentadoria e a reforma civil ou
militar, no "'interesse do serviço público" o~ por ..co.nveniência do regime"; foram novamente defimdo os crtmes
contra a estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem social, estipulando a pena de morte para várias figuras; regulamentou-se a ~pulsão de estrangeiros, definindo também os crimes contra a ecoQ_9mia popular.
Outros decretos-leis restringiram 'aS liberdades indiViduais e aumentaram os poderes do Estad4?. Até em~ndas
constitucionais se fiZeram com a mes,!lla finalidade.
AQueda
Em meados de 1945, a opinião p(lblica, animada C?m
a derrocada do .. fascismo'\- começou a manifestação
pela Constituição imediata através de eleições gerais.
Vários manifestos foram assinados contra o Estado
Novo e a favor da constitucionalização. Caril a Lei
Constitucional n9 9, de 28 de fevereiro -de 45, que revogou inúmeros dispositívos-da Carta de 37, inclusive os
que estabeleciam o voto íiidireto para presidente, senadores, deputados e governadores, procurou a ditador~
satisfazer a sede de democracia do povo. A mesma lCl
marcou o prazo de 90 dias, a contar de sua publicação,
para serem fixadas as datas das eleições gerais. De nada
valeram, no entanto, essas decisões, visto que o próprio
..queremismo" que visava manter Getúlio no poder, utilizando o mesmo expediente de 34 - Constituinte com
Get61io - não fogrou êxito. Isto em virtude da intervenção das Forças Armadas, que o depuseram a 29 de
outubro de 1945.

Governo provisório
Desta feita, ap6s a deposição de Get6Iio, as Forças
Armadas, observando uma imposiç'áo- democr~tica, entregaram o poder ao presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro José Unhares, que constituiu logo em
seguida o novo MinistériO. Marcaram-se então _as
eleições para o dia 2 de dezembro. Extinguiu-se ainda o
Tribunal de Segurança Nacional e autorizou-se o presidente a ser eleito a ~ercer ''poderes legislativos ordinários,. atê a promulgação da nova Constituição. Para
que as eleições transcorressem em clima de liberdade, foi
revogado o ..estado de emergência". O governo Linhares
continuou, no entanto, utilizando-se dos decretos e das
leis constitucionais.
As eleições para a Presidência e_ ConStituirite
realizaram-sé-tio dia 2 de dezembro de 1945, concorrendo à Presidência da República o general Eurico Oá~_pai:
Outra e o brigadeiro Eduardo Golnes, saindo eleito o
primeiro. Também Getúlio
hâ apenas um mês e dias
deposto - concorreu para a Co nstítilintc:, sendo eleito
senador por São Paulo e Rio Grande do Sul, e deputado
por vã rios Estados. Sua eleiÇão foi Considerada por observadores da época como conseqüência da leí:da i_nér~?
(a atuação da mâquimi política airida não inteiiag~ente
desmontada). Outros classificaram sua eleição como fruto do seu prestígio, junto a9 eleitorado.

-=

V - Co~tituição de
46 e 3!República
A 4~ Assembléia Constituinte Brasileira instalou-se no
dia 19 de fevereiro de 1946. No dia 10 de março foi eleita

a Comissão da ConstitUição, _com a finalidade de elaborar o projeto de Estatuto Fundamental. De acordo ~m
o artigo 22 do Regimento Interno, assim ficou constituí-da a Comissão: 19 rePresentantes do PDS; 10 da UDN; 2
do PTB; I do PCB; I do PR; I do PDC; I do PSP, I do
PL e um do Partido Popular Sindicalista. A Comissão
dividiu-se em 10 subcumissões, sendo então distribuído,
por matéria, o projeto constitucional.
----No dia 2 de abril de 1946, reuniu~se a Comissão Constitucional para apreciar o trabalo das subcomissões,
apresentando-se em maio, ao plenário da Constituinte, o
resultado de seus trabalhos, para exames, receber emen·
das e ser debatido. Durante três meses o p~_ojeto tramitou na Assembléia Constituinte, recebendo milhares de
emendas em sua substância e em sua forma. Finalmente
na Sessão dõ diã 19 de setembro, foi aprovada a redação
final, sendo então promulgada a Carta de 46.
Quanto à forma, a Carta de; 46 manteve-se fiel à ConstituíÇão de 1934, aumentando ainda mais o número de
artigos, que de 187 passou a 218. Quanto à substância: 1)
restaurou a hharmonia de independência dos poderes"
(art. 36); 2) suprimiu a representação profissional (arts.
56 e 60); 3) restabeleceu as abribuiçõe& clássicas ao Senado (art. 62); 4) incluiu a Justiça do Trabalho entre os 6r~
gãos do Judiciário (3rt. 94); 5) suprimiu os Conselhos
Técnicos e os Conselhos Gerais como asses-sores dos ministros de Estado (art. 90); 6) assegurou o direito de gre>ve (art. 158); 7) garantiu aos empregados participação
nos lucros do empregador (art. 157) 8) estendeu ao trabalhador rural as garantias asseguradas ao operário (art.
157).
A Constituição de- 46 recebeu mais de wna dezena de
emendas constitucionais e alguns dispositivos de atas
instituCionais; editados pelo regime militar de 64.
Parlamentarismo
Introduzida na Constituição no dia 2 de setembro de
1961, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, a
emenda Constitucioõ:al n9 4, estabeleceu no Brasil o sistema parlfli!l_entar do governo. A eme_nda, chamada Ato
Adicional, constituía-se de 25 artigos, e criava o Conselho de Ministros, restringido ão meSmo tempo, as prerrogativas normais, do presidente da República, bem
como seu campo de ação. O presidente ficava praticamente com a finalidade de representar o Brasil e de ou~
torgar condecorações, enquanto ao Conselho de Minis~
- tros caberia a '"direção-e a responsabilidade da polftica
do governo, assim como a administraçãO ICâeral'~. Entre
suas atribuiÇões--faZiam parte: refeiendar ·todos- os atas
da presidente~ ~orno condição de validade; iniciativa nos
projetas de lei; orientar a política externa; exercer o poder regularmente; decretar o "estado de sitio"; e decretar
e executar a intervenção federal. Foi extinto também o
cargo de vice-presidente da República~
. No dia 6 de janeiro de 1963, o presidente João Goulart
fez realizar em todo o País um plebiscitO, que, no final,
deixa clara a vontade do povo; ':olta ao preside_n_ci_alismo. Este foi reconhecido ofica!mente no dia 23 de janeiro, através da emenda constitucional n9 6.

VI - A Revolução e
·os atos insdtuclonals
Manifestando-se "contrário à Hnha política adotada
pelo presidente João Goulart" o governador de Minas
Gerais, Magalhães Pinto, declarou no dia 31 de marÇo
de 1964 o "estado de rebeldia de Minas Gerais cOntra o_Poder central". Foi abeito voluntariado em todo o Estado.
O)ifõVihl~rit~,- Cõntou co·m·o aPoio im'edi~ú'ó do comandàllte da 4• Região Militar, general Ol!mpio Marão
Filho, e do grosso das Forças Armadas.
Em seu manifesto divulgado na madrugada do dia 19
d~ abril, exigiu o general Mourão filho, a ..deposição do
preSiOente João Gouiart para, de acordo com a Lei,
-o-perãr'-se su~i" SUcessão; mantida a ordem jurídica". Na
madrugada do dia 2 de abril, tomou posse como presidente _p~ovisório, o deputã:do Ranieri Mazzilli. No dia 4
çhegou e pediu asilo político no Uruguai, o ex-presidente

João Goulart. Alguns dias mais tarde, precisamente no
dia 9, foi eleito írid'iretamente pelo Congresso Federal
para completar o mandato do presidente·deposto, o chefedo Estado-Maior do Exército, general Castelo Branco.
A boa CartaTancredo foi constituinte da carta de 46
Ato n9l

No dia 9 de abril de I 964, o Alto Comando da Revolução, construído pelo general Costa e Silva, tenente>brigadeiro Frailcisco de Assis Correa de Melo e pelo
vice-almirante Augusto Hamann Rademaker Grwnewa1d editou o Ato Institucional n 9 1. Este ato, em seus 11
artigos, "legitimava" a Revolução e estabelecia o governo revolucionário, que deste modo uinvestia-se do Poder
Constituinte, por si mesmo". Tendo como finalidade ••a
reconstrução económica, financeira, política e moral do
Brasil", e para demonstrar que não pretendia radicalizar
o processo revolucionãrio, "'decidiram" os chefes militares "manter a Constituição de 1946 (art. 1')". O preâmbulo do Ato, dizia ainda, que "a Revolução não se legitimava pelo Congresso", e sim, "este 6 que estava sendo
legitimado por ela".
O artigo 29 do Ato esta~ecia eleição indireta para a
presidência, estabelecendo o artigo 49 prazo de 30 dias
para a Câmara e 30 para o Senado, para serem aprovados os projetas de Lei. O Ato suspendeu por seis meses
as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade ou
estabilidade. .. No interesse da paz e da honra nacional''
foi estabelecido que o Alto Comando da Revolução, na
pessoa do presidente eleito p~o Congresso, poderia suspender direitos políticos por dez anos e cassar mandatos
federais, estaduais e municipais sem apreciação judicial.
Os Constituintes de 69
Rademaker, Lyra e Souza e Melo. Esses
senhores ditaram a Constitufçio de hoje
Ato n9 2
Deixando claro que "a Revolução não foi, mas é e
contíituará SendO", e que ..agitadores de vãrios matizes e
elementos da situação eliminada já ameaçam e desafiam
a própria ordem revolucionária", e depois de vãrios con~
siderandos, o gover:_no da Revolução, na pessoa do preside~ te eleito pelo Congresso, marechal Castelo Branco,
editou no dia 27 de dezembro de 1965, o Ato Institucional n9 2, com a finalidade de se "defender" dos males que
no preâmbulo enuncia.
Em seu artigo 5' aumenta para 45 dias o prazo que as
duas casas do Coggresso têm para votar projetas de lei;
no-ãrtigo 69 alterã a redação_ ~~vários artigos da Constituição; no artígo 7' dispõe sobre a_fonnação e competência do s-uperior Tribunal Militar, suprimiu através do artigo lO os subsídios para vereadores; no artigo· 11 regula
os vencimentos dos deputados estaduais; no artigo 14
suspende as garantias constitucionais de vitaliciedade,
inamovibilidade ou estabilidade; no artigo 16 regulamenta as conseqUênci.as acarretadas com suspensão dos
direitos políticos; no artigo 17 amplia os casos de intervenção federal nos Estados;_ no artigo 18 extingue os partidos políticos; o artigo 19 exclui de apreciação judicial
os a tos do Comando Supremo da Revolução; no art. 29
incorpora ""definitivamente" à Constituição o disposto
nos artigos 29 a 12' do presente Ato; o artigo 30 dã condições ao presidente para baixar a tos complementares do
presente Ato, bem como decretos~lei sobre matéria de se-gurança nacional; o artigo 31 dâ poderes para que orecesso do Congresso, Assembléias e Câmaras Municipais
possa·ser objeto de ato c_omplementar, estabelecendo, o
último artigo, de número 33, o prazo de validade do pre>sente Ato até 15 der:t;tarço de 1967 ~_revogando as disposiçQey copstituçionais ou legais "ew contrário".
O Ato n9 3 regula a eleição indireta para os governos
dos Estados e a nomeação, a partir dos próximos man_datos, para as prefeituras. O Ato n9 4 estabelece normas
para a tramitação do projeto da Nova Constituição no
Co"ngrC:sso, Sob a é8:ide do regime militar, em 1967.
VII - A Constituição
Castellsta
Quando da vigência do primeiro documento do movimento de 64 {o Ato Institucional n'l), o·objetivo divul-
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gado pela liderança política do regime militar, exercida
pelo marechal Castello Branco, era de apenas reformar a

ninguém bateu palmas, e que a leitura foi feita no mais
absoluto silêncio~ Ressalta, porém, que a satisfação esta~

Constituição de 1946, para adaptã~la às necessidades,

v a estampada na maioria dos ro.stos. O ministrõ da Justiça justificou o novo Ato, um verdadeiro garrote nas

berdade vigiada, à proibição de freqüentar determinados
lugares,_que podiam ser determinados a critério do Presidente_da República, ou, até mesma, se confinado. O parágrafo primeiro deste artigo era o mais incisivo de todo
o Al-5 em relação aos cidadãos brasileiros; quem fosse
atingido pela suspensão de direitos po!fticos poderia ser
proibido de exercer atividades privadas, isto é, o exercicio de sua profissão podia-lhe ser vedado desde que, a
critério do Ministro da Justiça, essa atividades fosse conw
siderada nociva à Nação;
Art. 69 Os Ministros do Supremo podiam ser demitidos, removidos ou aposentados. Também os desembargadores dos Estados, Juízes ou qualquer outro magistraw
do;
Art. 7<~ O Presidente da República poderia decretar
o estado de sítio em qualquer caso fora das limitações
que existíam-ila CoristituiÇão. O prazo para sua vigê]]~ia
também era- d6 arbítrio do Presidente da RepúbliC'-a, bem
como sua prorrogação;
Art. 81' O confisco de__ bens foi uma novidade do Al5. O texto permitia Õ confisco apenas após investigação
sumária. O ânus da prova de que os bens haviam sido legitimament_e a.d.quiridos_foj transferido para o acusado;
Art. 99 A censura de imprensa era a principal faculdade que este arÜgó- dava ao Presidente da República,
sem qualquer limitação;
Art. 10. Nos crim-eS políticos, contra a ordem política e socíal ou economia popular, ninguém podia reque~
rer_ ••nabeas-corpus".
Art. li. O Judiciârio não podia apreciar os a tos praticados com base no Ato Institucional n9 5.

aproveitando como fator positivo sua duraçãO- io longo
de 18 anos. A primeira eleição estadual, dando vitó!ia às
instituições democráticas, como "necessâriO em virtude
oposições 110 antigo Es.tado da G~ana~~ra _Q'legrão de
da atuação de diversos ~-e~o_res d_a vida nacional, entre as
Lima) e em Minas Gerais (Israel Pinheiro), gerou, entrequais o próprio CongresSo Nacional, contra-os objetivos
tanto, por força da interpretação dos seus resu_ltados,
revolucionários".
uma cfise q-ue redundou na edição do segundÕ Ato Insti.:
O pingo d'água para a edição do AI-5, que já esf.ava
tucional, Achou o sistema, invíáve.f a idéia de apenas se
proiram.ado pelo regime militar de 64, foi o episódio
reformar a Carta de 46 e, rilesmo, condições para se conchamado "caso Moreira Alves", um deputado carioca
vocar uma Assembléia Constituinte.
que Proferiu um discurso na Câmara e que foi consideraApós estas interpretações de fato, o próprio governo
do pela cúpula milítar dominante, como "ofensiv_o·e inelaborou um anteprojeto de constituição, e convocou o
S:ultoso às Forças Armadas". Câmara rejeitou por uma
Congresso para a tarefa constituinte -áe aprova_r_C ~Clliô- - --diferença de 75 votos, o pedido do Governo para procesrar;sem direito de modificar, o trabalho que deveria resaro deputado o_que não era esperado _pelas c_ú_pulas mipresentar a institucionalizaÇão constitucional do pensalitares e civ.!s do regime que, segundo_ .~pregoações do
menta revolucíonârio. A Nova CoriStítuição- foi proril'ulpróprio ministro_ Gama e SHva, contavrup. t,upa vitória
gada a 24 de janeiro de l96te, -pa:rã o presidente Castello
com uma diferença de 15 a 30 votos. Logo após o resulBranco, ..proporcionaria ao Brasil uma época estâvel e
tado da votação. as forças do Exército, Marinha, Aeroduradoura, sobretudo por consubstanciar o aperfeiçoanáutiC-a entraram de prontidão. Ministros e comandanmento das instituições demOci'áticas e·COndiciõnaf o dOtes militares foram chamados ao Palácio das Laranjeiras
senvolvimento_ a paz soCial e à segurança nacional''.
para conferenciarem com o marechal Costa e Silva, Às
P'dra as oposições - destacava um Manifesto do
23 horas da noite da votação, o Contei (Conselho NacioMDB - ''O projeto de __COnstituiçãO foi aprOvaáo ·por
na! de Comunicações), inlonliãva às emiSsoras de rádlo e
um Congresso mutilado pelas cassações e sem representelevisão que não podiap1, a- partir- daquele momento,
tatividade popular, por se achar em fim de mandato. Senoticiar in(or~(lções sobre o "caso Moreir_a Alves". A
gundo a oposição, foram- recusadas as emendas que pocrise sZfC)i-fnO:U-e~ seguida. Logo em s~uid_a à ~~i~ão do
deriam assegurar o mfn~in-!)-de__direi~os e libefdades indiAl-5, a imprer1Sã foi cenSurada e conleçoU üm veráadeividuais, de funcionamento dÕ iegime democrático, e de
ro "festival" de cassações.
garantias do processo nacionalista do desenVolvirriento
Castelos de areia
económico e social. O Manifesto do MDB afirmava taA Carta do Marechal não resistiu
xativamente: "Negamos legitimidade ao textO votado e,
a Nação, humilhada e ofendida, exige a revisãO da Co rlstituição antidemocrática". Para as oposições a Carta de
O ato de futo
67 foi votada sob o garrote dos a tos institucionais e sem
O AI-S-foi embasadO no's À tos InstituCiOnaiS n9s 1 e 2,.
participação popula-r. _<:fMã~l~tO dô ·MDB enumerava
embora sua linguagem tenha sido mais contundente e diw
as "cassações" dos princíPíos democráticos instituídos
reta. Sua principal característica -foi o a)jjamento do
pela Constituição castelista:_ I) Direito~ natUrais à vida,_ à
CongresSO de todas as- decisões do Presidente da Reliberdade, à segurança individual e à pi'~príedad.e. ficam
pUE"llc_a: Suas normas autoritárias fOrã.m-a •'glOria'' dO
agora, nos termos do artigo 151, sujeitos à susperisão,
re,gime Il!iJi_ug~ _qU(!_!lJOU_t;: abu~Q!:!_9e se_U$__ dispositivos,
mediante representação do procurador-geral da República; 2) Concentração do poder de legislar nas mãos
sempre que achava necessário. . .
.
do presidente da República. O artigo 57 lhe permite ediCom o Al-5,__a intervenção nos Estados podia ser dew
tar leis por delegação do Congresso e, no artigo 58lhe.cf.â
cretada sem as limitações da Constituição, isto é, a interw
direito a expedir decretos-leis; 3) Pelo artigo 76, foi estavenção ficava entregue à decisão do Presidente da Rebelecido o sistema de eleiçã~ indireta do presidente, atrapública. As pessoas que tinham seus direitos políticos
vés de um Colégio_ Eleitoral; 4) Pelo artigo 10 let~a c, cacassados por dez anos não podiam exercer suas profisberia intervenção federal no Estado que adotasse medisões-caso estas fOsSem consideradas "nocivas"-aos inte~
das ou executasse planos econômico_s ou finan~íiõs em
resses do País. O confisco de bens foi uma novidade incontrãrio às diretrizes estabelecidas pela União; 5) Dew
troduzida pelo ato e o conceito do que podia ser considew
pendência financeira dos Estados (arts: 8 a 28), cabendO
rado enriquecimento ilícito "ficaVa ã critério do PresidC:nao Poder Central arrecadar quase todos os tributos (rente da República. Também a ausência de um prazo deterda, consumo, importação, exportação, propriedade terminado de vigência do ato fugiu à regra-seguida pelos
ritorial, operações de crédito, combustivel, miné:rios,
outros atas editados anteriormente.
energia elé:tríca e -transpõ"itCS): A redistribuição se daria
Artigo por Institucional n9 5:
posteriormente aos municípios C unidades· fCderativas; 6)
Art. ]9 A Constituição de 1967 foi m:illtidã em tudo
Foi permitido, pelo artig_o 122, que juízes e tribunais miaquilo que não connitava_ com o Ato. Havendo dispow
litares julgassem os civis por "supostos" crimes contra a
sições
conflifá.ntes, prevalecia a do Ato Institucional;
segurança do Estado. A apreciação dos presumíveis deliArt. 2Q A decretação do recesso parlamentar, seja
tos seria feita através de inquéritos policiais-militares; 7)
no âmbito federal seja no estadual, dependia de ato do
Possibilidade de se determinar o desterro de brasileiros e,
Presidente da República, pura e simplesmente, Os parla~
segundo o artigo 152 parágrafo 39, "outras medidas estamentares, nesse caso, receberiam apenas a parte fixa dos
belecidas em lei"; 8) Cerceamento e ameaça à liberdade
seus vencimentos, sem as outras vantagens;
de imprensa, atravé:s do artigo 166 parágrafo 21' Segundo
Art. 311 ___ A interv(!n_çãQ n9s Estados e Munipfpios po~
o Manifesto do MDB, na Constituição de 67 ..não encontraria o povo·Iugar para as fonnas de pãrtícipação
dia ser ~ecretada pelo Presidente da República, depen~
popular, como a eleição direta e o referendum, o _direito
dendo o seu ato apenas do seu próprio arbítrio. Antes do
amplo e gratuito à educa~ão e às ·novas normas de seguro
AI-5, a Constitulç~o estabelecia uma série de casos para
social além da exclusão dos analfabetos ao direito do_ voa decretação da i_nterveq_ç_ão, a fi_m de manter o sistema
to".
federativo e impedir Que o Poder Central aniquilasse
com os membros da Federação;
Vlll-AI-5: o
Art. 49 O AI-5 permitia ao Presidente da República,
golpe no golpe
sem limitações, suspender direitos políticos e cassar
mandatos
legislativos. O Ato n9 1 dizia que a suspensão
"Esta sextawfeira foí
Para muita ·gente". 'Era deou cassação poderia ser decretada no interesse da paz e
zembro de 1968 e, com este comentário, o ministrO da
da
honra
nacional;
Justiça do governo Costa e Silva, Gama e Silva, deixou o
Art. 5Q Eram várias as conseqüências das suspenw
Palácio das Laranjeiras, no Rio, às 23h27m, muito sorri-sões de direitos políticos. O cidadão atingido, a exemplo
dente, depois de receber cumprimentos efusivos de milido
que já fora estabelecido no art. t6 do Ato Instituciow
tares, ministroS e assessores diretos da presidência. Tonal n9 2, não podia alegar foro privilegiado, não podia
dos se encontravam no salão nobre do pal.ãcio, e tinham
partiCip-ar -itiva ou passivamente das eleições sindicals,
acabado de ouvir do ministro a leitura do Ato Institucional n9 5 e do Ato Complementar n9 38, que decretava o
além de não poder manifest~r-se ou partlcipar de ativirecesso do Congresso. O noticiário da ~poca lembra Cjue
dades políticas. Em caso de Violação, ficava sujeito à Ii-

n

IX -A Carta da
Jun!a Militar
Nos idos de 69, o Brasil não tinha Presidente daRepública. Era governado por uma junta militar, que substituiu o Presidente Costa e Silva que havia sofrido um
derrame, sendo negada a posse ao Vice Pedro Aleixo. O
Congresso Nacional estava em recesso. O Triunvirato
Militar jã havia decidido_entre eles que o General Emiiio
Garrastazu Médici seria o próximo Presiqente da RePliblicil e stÚi -posse"ffiarcada pai'a o diã. 30 de-õi.ú.ubrO
daquele ano. E~ março de 69, o Marechal Costa e Silva,
no aniversário do movimento de 64, já havia anunciado
a intenção de reformar a Constituição, pois o sistema
açhava q~~ a Çarta de ()7 era _de pouca eficãcia para a
"presunção•·· do regime em ••salvar o Brasil". Os estudos
foram ,conduzidos no âmagQ do Governo, buscan.do expressar os pontos de vista dos setores revolucionários,
sem, entretanto, contrastâ-Jos c('lm 0s pontos de vista da
classe política, nem tampouco aferir sua repercussão em
debate público.
Antes de passar o Governo, a Junta resolveu outorgar
a nova Carta, através de uma única emenda, que continha uma massa de modificações. Todas as medidas fidotãaas pili'a a reíorma da Constituição de 67, já eram, em
termos, esperadas e pressentidas, e constavam de iniciativas legais de origem revoludonâria, para recompor a situação de poder.
Emenda N'i' J de 1969
Em resumo, são os seguintes os dispositivos aprovados pela Junta Militar na Constituição de 67, através da
Emenda n'i' I, produzindo-se, ::.ssim, a sétima carta Constitucionaf brasileira, que foi outorgada pelo triunvirato
mnitar (Gal. Lyra Tavares, Alm. Augusto Rademaker e
Brig. Sousa e Melo), a 17 de outubro de 1969:
1) ~etira do Vice-Presidente da República a função
de presidente do Congresso Nacional. O Vice-Presidente
passou a simples auxiliar do Presidente da República e o
seu substituto legal em caso de impedimento ou vaga;
2) Os Deputados e Senadores deixaram de ser em
número proporcional ao da população, mas sim em
função dos eleitores inscritos;
3) Determinou ao presidente do Senado a função de
presidir o Congresso Nacional;
4) Estabeleceu o sistema de eleições indiretas para
Governadores de Estado nas eleições do ano seguinte
( 1970), e pelo sistema direto nos demais anos:
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5) A inviolabilidade dos membros do Congresso Na~
cional não abrangeria os crimes de injúria, difamaÇão

e

. ORDEM DO DIA

calún-ia Ou oS--COmetidos contra a segurança nacional;

6) Os membros do Congresso Nacional, nos crill_1es
que não são invioláveis, sCrão julgados pelo Supremo
Tribunal Féderal:
7) Os- sUplentes de membros do Congresso _Nacio·ri?l
só assumem em caso de morte ou renúncia, ou quandO O
titular for convocado como ministro de Estado, prefeito
do Distrito Federal ou de Capital de Estado;

8) As comissões parlamentares de inquérito s6 Pó~
dem ser convocadas até o máximo de cinco de cada vez:
9) Os pedidos de_ informação do Poder Legislativo
ao Poder Executivo s6 pOderão ser feitos em matéria reIadonada com projetas em tramitação o~ fato pertinente
à fisca\ização_de competência do Congresso;

10) O Orçamento será votado_ em _conjunto pelas
duas casas ·do Congresso ·e não mais separadamente;
As inelegibilidades serão estabelecidas em lei
complementar e terão como objetivo a _preservação do
regime democràtico, a probidade 3dministrativa a normalidade das eleições, o abuso do poder econ6~ico e a
moralidade para o exercício dõ mandato;
12) Transferiu para a lei c'?mplementar a definição
dos direitos políticos;
I I)

13) Criou facilidades para a criação de novos partidos políticos, reduzindo a filiação partidária para 5% do
votantes. divididos em sete Estados;
14) Ampliou os casos de intervenção nos Estados, ao
admitir que fosse executada para pôr fim à corrupção no
Poder público;
··
·
15) Permitiu i desapropriação· de terras, sem pagamento de indenizacão prévia, e com pagamento em "títulos da dívida pública;
16) Estabeleceu o ano legilsativo de 3! março a 30 de
novembro;
17) O.s militares não recessitam de filiação partidária
para cortcorrerem às eleições. Com isso, ficam íffillnes da
militância nos partidos~
-- -- 18) Reduziu os membros do Supremo Federal a li
(onze);
19) Admitia a pena de morte para os casos de subversão;
201 o congressista que mudaSse ae-Partido, perderia
o m~ndat?, bem como_ aqueles que praticassem atos de
infidelidade partidária.
21) Acabava com a participãção dOs- servidores
públicos nas multas e no produto da arrecadação;
22) ·Aca6oU-Com o (?S_T-rii:mnai;~d;Co~t~s dos Municípios, salvo o de São Paulo, e reduziu a sete o número
dos membros dos Tribunais de Contas do Estados._ Qs
membros desses Tribunais perderam o direito de usarem
o título de ministro;
23) Dispôs que só os brasileiros ou os estrangeiros
resídentes no País poderiam adquirir propriedade rural
no Brasil;
24) Manteve em vigor o Ato Institucional n9 5, com
a ressalva de que o Presidente da República poderia decretar a cessação da vigência de qualquer_~os seus dispositivos, se julgasse-os desnecessários.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 83, DE 1985
(Em Regime de Urgência- Art~ 371, b, e 188, lU, do
RegimentO
Interno)

Discussão, em segundo turno, do ProjetÕ de Leí da
Câmara n~' 83, de 1985 (n~' 5.739/85, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos no quadro perma~
nente cio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, e dá outras providências, tendo
.
PARECERES ORAIS, favorãveis, proferidos em plenário; das Comissões:
-de Serviçõ Público Civil; e
- de Finanças.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra. n~> ll6, de 1984 (nl' 2.595/83, na C.asa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da Repúbtica, que acrescenta parãgrafo ao art. 232 da Lei nl' 5.869, de II de jatieir_o de 1973 - Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 399, de !985, da
CõiTt-iSSão
. ~de Constituição e Justiça.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n~' 5, de 1984 (n:' 3.825jJ1, na Casa de origem), que
prOíbe os·- esiãbeleCiemntos de ensino de receberem,
adiantadamente, anuidades escolares, vedando, ainda_a
emisSãO de título de crfdito com a mesma finalidade, e
dá outras providências tendo
_-PARECER, sob n~' 333, de 1984, -da ·comissão
-de Educação e Cultura, favorável, com emend!J. que
apresenta de n9 1-CEC.
4
Votação, em tu_r!lo _úni_co, do Proj~to de DeCre.to LegislatiVo n~' 19, de 1983 (n9 3/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Científica e Têcnica , assinado entre
<a República Federativa o Brasil e_ a República Popular
do Congo, em Brasília, a 7 de julho de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 392 e 393, de
1985, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
.;._de Educação e Cultura.

5
Votação, em priffieiro tumo (apreciação ·preliminar da
juridícidade, nos tei1nos do arJ. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'>' 320, de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n"'
6.8 15, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de fmigração e dá outras providências. tendo
PARECER, sob o9 l.144, de 1981, da Comissão
-de Constituição e JPStiça, pela injuridicidade,
O SR. PRESIDENTE {Luiz Cavalcanie) -_Está encerrada a sessão,
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.)
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ATO DO PRESIDENTE
No 135, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
df:fegação _de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n~' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~ 12, de 1983, da
Comissão Diretora, resolve exonerar, a pedido, Nereu
da Silva Rolim, Técnico Legislativo, Classe "Especial",
Referência NS~25, do Quadro Permanente, do Cargo em
Comissão de Auditor, Código SF~DAS-101.3, a partir
desta data.

Senado Federal, em 15 de agosto de 1985. -José Fra-gelli? Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~' 136, DE 1985
O Presidente- do Senado Federal, no uso das atribuições qúe lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n9 2, de 1973; revigorada: pelo Ato n~" 12, de 1983, da
COmissão Díretora, resolve, nomear Martha Lyra Nascimento, Taquígrafo Legislativo, Classe "Especial", Referênciá l\JS~2S, "do Quadro Permanente, para exercer o
Cargo em ComissãO de Auditor, Código SFRDASRIOI.3,
a partir desta data.
Senado Federal, 15 de agosto de 1985. -José Fra·

gelli, Pre_sidente,
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N~' 59 1 DE 1985
O Oiretor~Geral do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regulamentares e com base no que dispõe O
art. 215, parágrafo único, do Regulamento Administrativo resolve;

Art. !~' Delê,gar competência ao Diretor da Secretaria Administrativa para:
a) autorizar a concessão de salário-familia, nos termos da lei, _e o seu cançelamento;
b) encaminhar, para anotação nas fichas funcionais,
alterações diversas;
c) autorizar afastamento nos termos dos artigos 391 e
392 do Regulamento Administrativo;
d) assinar as Portarias de designação e dispensa e de
lotação de servidores, após autorizadas pelo DiretorGeral;
e) autoriZar averbação de- tempo de serViço dos servidores, após devidamente configurada a existência de
direito;
_f) autorizar, previamente, as escalas de ferias e_o gozo
de períodos de recesso acumulados, observado o disposto na Ordem de Serviço 00 I f85, Diretoria Geral;
g) abonar faltas justificadas, até oito por mês, e autorizar licenças na forma prevista nos arts. 383, item I, e
383 -do Regulamento Administrativo; e
h) e':lcaminhar as freqílências quinzenais e mensais, e
as reiãções · referentes a pagamentos de quaisquer serviços extraordinários, exceto as referentes aos períodos
de recesso par[amentar e os casos excepcionais.
Art. '[1'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
ArL 39 Revogam~se a Ordem de SerViço 001/83, de
25-5-83 e demais disposições em contrário.

a

Senado Federal, 15 de agosto de 1985.- Lourival Zagonel dos Siultos, Diretor-Gerai:

